
(nérgic8- a�Yertência �o Ministro �
.

ré o .Inquérito �o·Galeao
"adolem uma at�tude:de serenidadele, imunes a quaisquer prejúlgamenlos, aguar-

. .. dem,Cconfiànles, o:mais pleno esclarecimento da verdade"· I

...

_� , RIO, '24 (v. A.) - E� do conhecimento geral o .anda"
r;:;=====:====�==��....__-----------

� "

i
menta' do Inquérito Policial-Militar que apura as respon

'Om�i. antillloDiá- sabílldades e o� culpados pelo vil assassini�� do Major-Av.
iii Rubens Florentmo Vaz. '

rio d. S� Catarina N� momento � prosseguimento do Inquérito está afeto
[10 Exmo Sr. General de Exército Alvaro Fiuza de Castro,
dada a circunstância ele haverem sido encontradas no

mesmo referências ao nome de uma alta autoridade .do
Exército.

Por êste Ministério tõdas as providências para que os

fatos sejam apurados e a verdade ressalte, como cumpre,
______;:::__:=----!IQIII!�....��O�-!!!!!!!�O�·�-��o��o��.�o4III� estão sendo tomadas.

.

Eloríanôpolís, Sábado, 25 de Setembro' de 1954
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o. CHILE EM E.SIADO DE SITIO ��I
I Projetam 'anular a\ medida�extrema-'

SANTÍAGO, 24 (U. pj - que o estado de sitio apenas grave situação econômica a

Depois 'de terem estado um I' constituí simples,' medidas tual do país.
'

tanto desconcertados pela preventiva. . I Consideram êles, que ama

decisã� do govêrno do gene- Esses mesmos observadores nhã, na 'sessão extraordíná
ral Ibanez, de decretar o es- frisam por outro lado, que, ria do Parlamento, convoca
tado de sitio, os meios poli- no seio da opinião pública, dá' pelo govêrno, será obtida

ticos chilenos projetam ago- como o Parlamerito.v : há a maioria para considerar que
ra os meios próprios para fa- tendência de se crer que a- a Constituição autoriza o

zer anular essa medida, que iniciativa do govêrno teria Congresso a resolver quanto
consideram como ínjustíríca- por finalidade remediar a: ao decr�to de ,estado ele sitio.

da.
A primeira reação

.

impor
tante foi a elos partidos cfa
esquerda que, em declaração
publicada ao' término ele uma

reuníão conjunta, afirmam

categoricamente que nnda,
na-situação, justificam a :ne ..

elida, contràriamente às anr

mações do govêrno, ao 1)10 I"clamar o estado de sítio. t

, ,

Em consequência êsses

partidos solicitam aos seus

parlamentares que encarre
guem o Congresso do aSSUl1-

tto.
. Os observadores notam,
por seu lado, Que Q_ govêrno
que alegou movimentos sub

versivos, para justificar a

proclamação do estado de si-

tio, ,
reconhece, êle próprio, . _

',-, .

.

•
;

.

que reina absoluta calma e11). EM BLUMENAU FOI ASSIM. ELES 'SABEM QUE-FOr
todo Q país que os conrütos- I\SSI�� �#AIOR E MAIS VIBRANTE ,-.MANIFESTA0AO·
sociais estão solucionados c �

_ POLI:rWA ATÉ AGORA ALI REALIZAi:>Ac '

CAMPOS NOVOS, 23 (Do acatamento e a solidariedade
correspondente) '- Informo do povo dêste município à
êsse jornal que industrial candidatura do industrial
Augusto Bresola, canelidato Augusto Bresola nos fazem
deputaelo estadual pela glo- crer que êste ilustre cida-dão
riosa legenda Partido Soçíal verá seu nome vitorioso nas

O Democrático, acompanhado eleições próximas, recebendo,.

s ataques grosseiros e as mentiras des- Cel: Gasparino Zorzi, Pref'ei- assim, o justo prêmio pelo

la<v:'�ª.s de qqe,A'ílepbal foi vitima, ao deixar to Municipal e gl"ande comí-: muito que tem f.eito por �'.;ta

'0. p�cder, est-ãQ--ag&r� tendo 'a �evida' resposta
tiva de pessedistas e traba- comuna, onde, tem dedicado

-

� 'lhístas vêem perebrrendo tõ-' os ,seus melhores esrorcos e o

na consagração do seu nome, em praça pú- do munícípío em propaganda seu alto espírito índustrtulís-

I r política aliancista e pessedís- ta e homem público. "
:

Manobras de· 'Weslfália' ,

)

lFaE o acórdão que o povo vai lavrar a 3 de taÉ:m tôdas as localidades vi- O T
Apresentacão de um,iI peça de art_ilb�r.la atômica outubro, mostrará que boletins, insultos, .ea- �ii�od�So ap���a���as�el� ����� Previsão d�!'P!l� às

. PARIS, 24 (U. P.) - Cêrca nhao atômico tem urna pre- Iúnias e explorações não afetam o nome de e o maior aplauso mns tam- 14 horas do dia 25.

ele 350 correspondentes ele para a peça para pô-la em 'eísâo a longo alcance, 4 Adcrbal no consenso dos catarinenses. bém a segurança inequívoca,
imprensa ou observadores posição de tiro. vezes maior elo que outra de que o pleito de 3 outubro
militares ele toelos os países Segundo explicações da- qualquer peça de artüharía representará retumbante, vi-

'membros da NATO, assisti- das aos observadores, o ca- móvel de tipo convencíonn í. PRESO O BRIGADEIRO tóría dos -candidatos reco-

ram, ha dias no campo de _� � / I mendados pelo socíal-traba-

Sennglager, na Westifalia, à '

EPAMINO D
lhismo. Por outro lado, as

apresentação ele uma peça de UNIFICA,C,.ÃO' DA PREVIDE�N.elA SOCIA·l -r-, ru N AS I demonstrações espontâneas o
.

artilharia .atômíca norte-
.

á-
-

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

------------..:--

m�;�:n;I:lmeira vez 2 bata- 'de���dh�4 �: A�l1temE:l�e� ��oq�: �����bi��tese��ç��nv�� e�l�;�;t:�s(y�m�� daa'����� 'e�axl��nblcl��I�sit�rOol��jo:ntl����!r�o� O BRIGADEIRO EPAMI.NONDAS
lhões dessa artilharia atômí- presidente da República o assistencia médica e hospíta-

vista que c�nced�u .

ím- u da Aeronáutica.

ca, constando de 2 peças de ministro Alencastro Guima- lar dos diversos Institutos. prensa, o brigadeiro Eduardo

CONFIRM.OU'283 111m; tomam parte nas 0- rães fez-se acompanhar do I Acredita-se que êsse será q.�omes, ministro da Ael:onáu,- Vários outrQ,s oficiais da Ae:

perações ele envergadura, que sr. João Carlos Vital. O ,ex� primeiro passo no sentido ela tlC.�� acaba �e de�ermmal'.a ronáutica que. se deixaram

o SHAPE está dirigindo atu- prefeito. do Rio dre Jan_eiro, unificação do sistema de as- pmmo do bngadeIfo. EPa�m- envolver no incidente foram

almente, postos à dispoqição que é grande a,ut'oridade em'. sistêncüi social no país. (Re-
nandas Santos. FOl pleso' taplbem recolhIdos à prisão.

de. comando que não é norte- assuntos de previdencia so- corda-se a proposito, que o J

aniericano. cial, foi encanegaelopelo go� sr. João Carlos' Vital já pos- FACA O MECMO SR BORNHA"U'SEN'As características desses vêrno elo ot::.borar um proj e- sui estudos sobre a materia. ., . \J" "
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Cr$. 100 Cabe, entretanto, para resguardo da justiça, que a res

peito se não aventurem conclusões prematuras e destitui
das de razão, que além de procurarem envenenar o ambi
ente, visam. a insinuar de culposa a personalidade do Ex-
1110. Sr. General de Exército Angelo' Mendes de Morais, ba
seando-se �ara isso na imputação a S. Exa. feita de culpa-

No concorridissimo e vibrante -comicio b!lidade por criminosos confessos _que: tanto por sua atua-
.

.' çao presente, quanto pelo passado '"0 merecem a execra-

ante-ontem realizado no Estréito, o nome de ção'de' todos os homens de bem.
Aclerbal sempre que proferido pelos oradores f

�
E de �amentar que' as paixões_p:ssoaiS e.os ódíos ainda

". ,',
'
nao resfnados perdurem na obsessao de acídular o ambí-

despertava os maIS prolongados e calorosos -ente de publicidade e assim agitarem a opinião pública' e,
aplausos. E issonão se verificou apenas várias como. que, levá-la á julgamentos precipitados e' possível-

-
.

.

mente-eivados de inverdade e injustiças, configurando co-

vezes, mas todas as vezes. mo realidade apenas suposíções-sern ba:se objetiva! e ade-

O fato, na sua es- quada. ,

t id d
'

1 'Tal procedimento, cumpre-nos afirmá-lo com isenção,
pon anel a e, va e por só poderá contribuir para criar maior 'agita'ção ou alterar
um julgamento popular o ambiente de serenidade no qual se possa levar a bom

do seu govêrno demo- tê:_mo a a:ve�iguaçã? ;la verdade e mais ampla se fazer a,

" . , • açao de Justiça. I
crátieo, operoso, equili- Inspirado nessas considerações e no cumprimento de

brado e sobretudo jus- meus deveres de Ministro ela Guerra,' concito os meus con-
, , .

cidadãos a que adotem uma atitude de serenidade e, ímu-to. nes a quaisquer prejulgamentos aguardem, 'confiantes, o

: mais pleno esclarecimento da verdade.
-

Em 21·de setembro de 1954.

,

s ;

IVitÓria â, vista
A vibração do po-

J vo, ao ser evocado o

seu lider, tem o mesmo

significado da memo

rável vitória de Nerêu

Ramos, em 1945, quan
do deixava o govêrno
e, da planicie, fôra levado ao Senado e à Ca
mura: uma sentença, .

na in�tanciá termina-
tiva.

.

(a.) Gen. Henrique Lott
Ministro da Guerra"

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

DE,VENTO EM POPA ...

"....,.�.._......�....__ ....."w/

PREFERIU A LIBER- Alob,_.I�tlollgJa0111�g��t�radnOc·-ote�Beannte_ que numerosas pessoas acor-

" c "' ram ao Tribunal e se su,rpre-
.'DADE -. eleira, na 3a. Camara,Criml-, endam com um adiamento, o

LONDRES, 24 (U. P.) -'-I nal do Tribunal de Justiça, desembargador José Duarte

Mais um membro el� Ú:ipula- n�o seri mais realiz�elo no rêsolveu marcar o ,iulgamen
cão do navio polones "Bato-. dm 27 elo corrente, pOlS o de- to para o dia 11 ele outubro

;y" decidiu "eSCOlhe.
r a li:ber-I sembargador José' Duarte, próximo.'

dade", .• Trata-se de um ca- -presidente da referida Cama-

maroteiro ([ue se apresentou ru, foi convocado para uma Durante a sessão. será. a

a, um pôsto policial desta ca- reunião do Tribunal Supe- preciado unlcamente o pro

pital para pedir, o direito de 1'101' Eleitoral doqual é mem- cesso do Tenente Bandeira,
asilo. O maTítin'lo fugira do bro. pois o relatório do desembar

navio em Sunderlanc1, onde Por outro lado, atendendo gador Eúrico Paixão e o seu

o navio está i,oirenclo repa- '[1 que existem numerósos I vo�o e os dos desembargado
ras. processos na pauta, incluidos. res Stampa Berg e José Du-

Desde 1951, contatu-se ao anteri�rmente _

ao elo te�ente I arte, serão longos, tomando

todo 12 membros ela tripuc- Bandetra e nao desejando I muitas horas.
.

lacão do barco polonês, que Vibrante e conéo'rrid,o co""icio.

solicitaram e obtiveram di- ....1:&

�e��o dsee �:��r�:' !��;:te��':� NOVO DIRETOR DO. DN�R- ' Social-Trabalhisfa, no Esfreifo !

figura o comandante' .elo na:- RIO, 24. (V. A.) - Por

de-I
e Obrai'! Públicas do no�so Es- No su�-distrito, �o Estrei- I ,'e P. T. B. Senador Gallotil,

via, Jan Cwilinski, e 6 médi- crew assmado ontem pelo tado e, durante a gestao do, to, no baIrro de Fatima, rea- lo, Aderbal e Osmar, falaram sempre oportuno e aplaudida
co de bordo, o dr. Waclaw presidente Café Filho, foi no- ex-ministro da Viação

depu-llizOlhse,
à .noite de ante-on- os srs. Norival Freitas, pelos' e, en,cerrando o comício, por

Tacklaeter: Alé,m disso, faz meado ",.o engenheiro dr. José tad,o Clovis Pestana, teve 0- tem, vibrante e concorridíssi- candidatos locais à 'Câmara cerca de uma hora, o precla
algumas semanas um mari- Batista Pereira, para Q cargo j portu'nidade de prestar efici- mo comício da vitoriosa Ali- dos Vereadores, Atanagildo ro chefe· oposicionista dr.

nheiro pulou nágua, no mo- ente colaboração naquele se- ança Social-Trabalhista. Schmidt, pela direçãQ do Nerêu Ramos.

menta em que o navio partia de diretor geral dó Depar�a- tor do governo da União. Sua Sob intenso entusiasmo de P.T.B. o P-rof. Barreiros Filho, O entusiasmo popular' pe
de Copenhague e, depois de, mento Nacional de Estrada's nomeação foi bem recebida

I
milhares de pessôas, que in- com o seu verbo iluminado, la causa do "'pisionismo, como

ter sido pescado por um 1'1'- de Rodagem. O ,ilustre técnico pelos seus colegas e Se\1 vas- terrompiam, por vezes, ·os Norberto Souza, pelo P. T. B., I se viu do meeting do Estrei

bocador, pediu o di.reito de Tio-grandense já exerceu o. to eirGu'lo de relações nesta, orádores, para repetir e acJa- I Osmar Cunha, candidato ao I to, é o mesmo no Estado in-

asilo. ... .cargo de secretario da Viação
I capitaL I mar os nomes de Nerêu, 8au- cargo de Prefeito pelo P. S. D. teira.

.

.

engenhos atômicos são co

nhecidas há muito tempo.
Foram necessários ?-penas 10
minutos aos 14 al'tilheiros

norte-americanos, destacaçlos

Tempo - Bom.

Temperatura - Estável.
Ventos -'De Nordeste a

Sueste, frescos .

.

Temperatura - Extremas
de ontem: Máxima 23,0. Mí
nima 16,2 .

deravam uma profanação.
Em vão dois agentes de po

licia convidaram a bela 'es
trangeira à sair de

'

dentro
dágua, onde afinal f'Oram o

brigados a entrar para se fa
zerem obedecer pela recalci
trante beleza, contra a qual
apresentaram queixa. .

RIO, 24 (V. A.) - Estamos

seguramente informados de

que o chefe' do Estado M::.ior
da Aeronáutica, em ofício re

servado dirigido ao brig2.dei
ro ,Epaminonelas Gomes dos_

Santos, indagou se ele eon

firmava oficialmente o !;tJu

depoimento.
)
A resposta

,
do tmgacieiro

Epaminondas confirmou in
teiramente suas' declant<:,')e�.

RIO, 24 (V. AJ - Por de-I cia visa eoibir os abu!:'m; nes

terminHção do presidente Ca- 'se sentido e os orgãos res

fé Filho está sendo exercida ponsaveis levarão em conta,
severa vigilância sobre o uso para esse fim, as' infurmaçiies

veiculadas pela impn'TIsa ou

indeyJdo de carros oficiais

I
orlr;inadas de outra;,;, fentes

por todas as repartições do que possam comprovar ESsa
serviço publico. A provitn- _,irregularidade.
SUGESTÕES PARA O SEGURO AGRÁRIO

,OS ROMANOS SE 'ESCANDALIZARAM
COM A AMERICANA

SÓ A 11 DE OUTUBRO O·JULGAMENTO
DE BANDEIRA ,ROMA, 24 (U. P.) - Uma

jovem e bela dançarina' nor�
te-americana, miss Catheri
ne Castle, escandalizou os

romanos � barlhando-se de
"bikini" na grande fonte de

RIO, 24 (V. A.) - Em

s11-1
qual fOl'ílm estabelecida;; 1101'- Trevi.

'

pIementa especial, o "Digl'lO mas: para a implantR(.'ão 'do No momento em que nUme
Oficial" ele ante-pntem, dia seguro agrario, no país. As rosas turistas admiravam o

22, publiCOU o ante-proj<::to sugestões sobre o referi:rlo famoso monumento, a jovem
do plano geral ele :)pera�ões ante-projeto deverão 8('1' on- chegou, despiu o "peignoir" _-' �

do seguro' agrario E'laborad,) ,cami.n�aelas di�etamcnte à em que se envolvia e .atirou-lO RISO DA CIDADE...

COl11ISSaO EspecIal ctt: SCf€:uro se na fonte. Rapazes que as-,pelo Instituto de Re�;segl1ros Agrario do Irrstit\,lto ele Hes- sistiam.a cena aplaudiram a

do Brasil, ele t:O!lf(mnidade seguros, à avenida :\-I<lret:hal! bailarina enquanto as pes- I
com que dÍpõe a !8i � 168, de Camara, 177, sétim'J ônd�1r, soas mais idosas mosti;avam
Í1 ,ele janeiro de 1954 pela. nesta capital. se indignadas pelo que consi-

- Fique a sra. sabendo que
se o seu noivo falar em

Lerner Rodrigues aqui
em casa, ponho-o no ôlho
da rua a Sl'a. irá. para 11m

convento!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
CLlNICA DE OLliOS - OUVIDOS - NARIZ E

.

GARGANTA·

Profissional J

DR. GUERREIRO
D I c o 5 , Dr 'aos to Brasil r

o E S T A D o .Chefe do Serviço de Ouvidos -,- Nariz e Garganta
.

-

ME·
.

r • I �S;ECIA,LISTA E� 00- 'ADMINISTRAÇAO A clinicad:s:o:':�d�ec::�:n:,�:smoderno{MARIO DE �ARMO DR. ALFREDO DRA. "LADYS .....AVA

I ENÇAS DE CREANÇAS.: Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO CHEREM I, W. MUSSI CLINICA 'GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação).

- MÉDICO -

'

.

'

CURSO NACIONAL DE e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e!'LlNICA DE CRIANÇAS I !DR ANTÔNIO DIB 12 horas.
Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS '

. RAMOS.
. '" ,IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

, Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Geren te: DOMINCOS F. I)E, para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
;ORAÇAO -:- FlqADO -

Culôn ia Sant'Ana.
- MIi:DICOS.,- Cons. e Residéncia: 7 de AQUINO. Cabeçà e lnflamações,da Garganta e Olhos. E�n muito'!RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CL1NICA Setembro n. 13. Representantes i casos são evitadas as operações das Amígdalas _

Tratamento moderno da tais. '

GEkAL-PARTOS Repreaentações Á. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi��
\ SIF_ILlS I tmpotêacia 'Sexual., \

Serviço completo e espe- ra, Ltc:a. e inflamações dos Ouvidos)Consultório � Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9.'
c ia l ieado das DOENÇAS DE Rua Ser.auor Dali tas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consu ltas das 15 à.s 19
SENHORAS, com modernos A O V O' G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para' RECEITA de,HORÁRIO horas.

d'
"

T,el.: 22-5924 Rio de (OCULOS)
,

, : [métodos de ragnosttcoa e I
Das 13 às 16 horas. F'ONE: 3415.

.
I tratamento. : Junerro'

. IL,AMPADA de FENDA (Veeíflcação e diagnostico de
I C 3 4 R

Reli.: nu� Santos Saraiva,
SULPOSCOP1A - ,HISTE-I DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)Te .: ons, r: . 15 - es.

54 E t t .

I"- 2.276 - Ftorfanõpolls. ,�s re�, o. IW - SA LPINCí)GRAFIA ROS VIEIRA Rua Fe]Jre de li iveira, n. INFRA VERl\IELHO
---------'------ I EL. - 6245.

- METABOLISMO BASAL I '21 - 60 andar, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
S
-.----.-------

R di
.'

das I
- ADVOGADO -

1'e1.: 32-987e - São·Paulo Pulmão e EsófagoDR. ROMElJ BASTO -DR, MÁRIO WEN· a tot eraprap or on as
c' P t I 150 _ Itajaícurtas-Elet rocoagulação

-I
a ixa

S ÚStR .... tari
ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (-,\.1tos da CasaPIRES DHAUSEN Raios lJltni \'ioleta e Intra

- an a ',a arIDa -

NaCapital,' Belo Horizonte '

- MÉDICO - dJNICA MÉDICA DE Vermelho. "_ -DR MÁRIO LAV-
- Ano C,$ 170,0(\ Residência - Felipe Schmidt, 113. ,!'elefone 2.365 'Com "prática no Ho.8pital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: k uu Trajano, I

.

S"mlJst;'e (;,r$ 90,00.' Consulta» _ pela manhã no Hospital _ A tarde_São F'rancisco de Assis e na 'L:onsultório - R�a Joãu n. I, )0 andar -- b:dificio do RINDO, ' No Interior das 2 horas em diante rio Consultório'Santa Casa do Rio de pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio. 'e
''''���:' Anc : Cr$ 200,00

Janeiro Consu ltas : Das 4 às 6 ho- lIo,l'ár;o: Das 9.'às 12 ho-
DK CLÃVD.I0 Isemestre , Cr$ 110,00 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLINICA �DICA raso l'a�- - Dr. MUSSI. ,"'- Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIAr
CARDIOLOGIA J:e"iMllria: Rua Esteve'! Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto DEHMATOLOGICA E CLINICA -GERAL

Consultório: Rua Vitor Júu iur . -l5. Tel. 2.812. 'MU�S�I. . .

"

ADVOGADOS Os- originais, mesmo Di!)
t

Dr 'MI-uoel Nunes Ferrel·'ra,Ir' 1 22 T I 2675 I' Restdêacía : Avenida Trom- F'ôro em geral, Recursos pu.blicados, não serão devol-
,',' •

' ,',,neu-ees, e..
IH'\S OlJV'lDOS _I k' 84 I .- d' .: j

41. v -" rJ:OWs y, .' , I'erante o Supremo 'I'rtbunal VI �"". _ CÓNS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, l0Horários: Segundas,

Quar-I N AHIZ E ,GAIW.1.NTA Federal e- Tribunal Federal A. �Ireção não ae. reapo�- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras:
-J-Ú'L"10'- DOIN de Recursos. s�blhza pelos. concelt�1l emi- RES. _: DUARTE SCHUTEL N0 38 FONE: 3,140Das 16 às 18 horas. DR. , 'ESCRf1'ORIOS tidos nOI1, artl.jlos asslnadoa. ,- , ""'"<:,

"IEII)A DR. NEWTON --,Residência: Rua Felipe V" "F'lorianólJ,ollS - Ediflcio
- ..........._. .\...,.- _,,_.. Dr. Ylmar Corrêa'

3 2° da
I D'AVILA ' São J orge� rua Trajano. 12, I f 8ço-e

'Schniidt, 2. - an r, '

n orm CLIN'ICA MEDICAI Especialista em: Olhos - CIRpRGIA GERAL --l° andar - sala 1. �

apto 1 - Tel. 3.002.
I Doença. de Senhora8 Rio de .Janeiro - Edifício

urels
CONSULTAS das 10 _ 13 horasOuvidos __,.. Nariz .. Gar-

,

R T' d 9 F 3411::Proctololia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antõ- ua, lra ent� - one dDR. WALMOR ZO- garita,
M'dica n in Carlos 207 _ sala 1008. '

__ ,,

,

' _

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-
Consultório: Rua Vitor

DR. CLARNO G
O leitor encentrarã, De.· Dr -Carlos F Engelsl·n'UDiplomado pela Faculdade zação Dltr�-Som MeireÍes n. 28 _ Tetefone: • ta coluna,:"lnforniaçõt'1I que _

_ .,Nacional de Medicina da ção Ultra-Som
8307. GALLETTI necessita, diàrl...ente e d. Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brastl (tratamento' de sinusite
Consultas: Das 15 horas _ ADVOGADO _. imediato: Expedicionária Brasileira

Ex-Interno por cencursc da sem operação)
.m diante. Rua Vitor Meírelles, 60. MÉDico _ OPERADOR _ PARTEIROMaternidade·Escola .j Anglo relinoscoPiaÃd- OMto- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS TelefOD. Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações(�prv:iço do Prof. Octávio derno equipamento e 0-

1 I 71 - Florianópoll8 - O Estado 1.02S O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRino- lar}'ngologia (único Rua: B umena n. .

Rodrigues Lima)
d A Gazeta .....

"

; • .. 2.151 das doenças de SenhorasEx.ínterno do Serviço de no Esta o) DR. ,DIB C,REREM Diário da 1'arde ... 1.57'. Cólicas,
-

flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas
APVOGADO

,-.

.1 Diário da ManhA ••. 1.413 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,I. A. P; E. T. C. do Rio de e das 16 às 18 horas, '

Causas cíveis, comerciais, i A Verdade ...•••••• 3.010 .ínsônía, ímpotêncía e frigidez sexual em ambos os se-Janeiro Consultório: - Rua - Vitor I Imprensa Oficial ••• 1..88 xos -. Tratamento pré-nupcial e pré-natal.MédiCG do Hospit'aJ de Mireles 22, esquina com 'critnibiüs e trabalhistas.
. HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade Saldanha Marinho."

.

Consultaa populare.. De C,u;idade:- sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labia partidoDOENÇAS DE SENHORAS Res. - Tr. Urussanga 2, Rua Nunes Machado, 17· <Provedor) , S.IU _ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,- PARTOS-OPERAÇOES apart. 102. (esq: TUia-dent�s) _ sobra-
.

t Portarra) .•..... ' 2.0al: hemorroides, adenóides, hidrocél-es, varicoceles eCons s Rua JoAo Pinto n. 16,
DR. VIDAL d sal 3 Nerêu RamlHl ....•. 1.811 varizes, elefantíazas,das. 16,.00 às 18,00 o - a.

MiJitar : 1.161 C I R U R G I A E M G E R A L
,

' - horas. CLíNICA DE CRJANÇAS São Sebsstilo (Ca.a Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhã atende CONSULTÓRIO - b'.li-, �- -_._-�

de Saúde) 1�161 hemorroides com 6 injenções, sem dôrdiàriamente no Hos- pe Schmidt, 38.

.i{O
-

,

T I
Maternidade DoutõÍ' OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)'pital de Caridade. CONSULTAS - Das 4 : l [. J Ose" va res ra cema Carlol!l Corra. ... �.lJl Trataplento e Operações do estômago, fígado, vesicula eResidência:

?is 6 boras. !ii U
,

, CHAMADAS UH· intestino _ Tubagem duodenal.
Rua: General Bittencourt . MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisResidência:· Tenente Sil- GERAL Corpo de BomMirott 1.113 moderno, em 3 ou 15 dias.n. 101.

I veira, 130 Serviço Luz (Recla. Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-Telefone: 2.692.
,
FONE - 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) 1.404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com-

Chefe do Ambulatório -de Higiene Mental. Polfcia (Sala.Cftmla-..
. 100% de cura.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. .ário)

2.018lReêeita
de óculos - Tr.atamento e ope,ração das doellÇUConvulsoterapia pelo eletrochoque e car- P"lfcla (Gab. Del.. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,diazol. Insulinoterapia. MallÚ'ioterapia. Psico- lade) " 2.614 . ETC.

terapia.
.

COMPANHIAS U. . I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às

.

TRANSPoR'rj NOITE •

17 horas. Sabado (manhã) AtREO Consutório: Rua Deodoro, 'e,squina da Vida! RanlOs,Rua Anita GaribaJdl, esquina ,de General TAC. .... ... .. ..700 Residêl'.�ia: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
Bittencourt. Cruzeiro do Sul %.500 Torre.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901 Panair " 1.553 - - �_____;.____,..,.., �

-�------Ir.s-:A.�·:::::::: :::� Navio-Mltor «Ca�1 Hoeocken
: Real I.ISS RAPIDEZ.-- CONFORTO _ SEGURANÇA

D N'· P M'd Scandinava•....... �.5QO Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIROr. _' ey' errone. un HOT&lS '

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S'"
-

' L� • • • . • . . . . . . . •. 2L021 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.DR.- I., LOBATO Ma�eattc ...•...... 1.278
mos apenas para movimento de passageiros.FILHO Mm>ICO Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- Metropol ..... .. .. 1.147, As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não'

Operações _; DCHnç�s. versidade do Brasil La Porta •...••... 1.111 prejudicarão o horário de chegada 11.0 RIO (Ida) ,.D.,enças do apare�ho reapi.
R'10 DE JANEIRO C I I ��.ratório' de Senhoras - Clínica d.

M 1"
a� que •••..••••••

'.-,.1' SANTOS (Volta)Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São igue Central.. • •• •• •• .• I. • ..

TUBERCULOS. Adultos. '

Prof. Fernando Paulino "trel. •• • •••••• •• I.ln _�' _RADlOGRAFIA E RADlOS- Curso d. I!:.poeIaiIuçllo Intemo por 3 ano, do Serviço d. Cirurgia ·!doal •••.•..••.... •.••• ft'
·

� • O ' �cO�:t.��Sd!���ES �: ::::::1 doo Sorvido...
Estagio por �r��oP�:r��:.;,�:.�:�e � E,collj"' :.�� ..... ,. .. ..

,

__.,�I'$C .-Fl}rniado
..

pela Faculd'ade .

Prof. Otávio
.

Rodrigues Lima
',.Nac!onal de Medicina, �i.Bio- (Sen'iço ,ai) Prof. U,c1&- 1/ ,ta

.•

d dr d ) Interno p_or 2 ano do Pronto Socorro
'- �,j(logista e Tisiocirurglao o I no de An &.

F *
'I'

Hospital Nerêu Ram,o·a Consultas - P.la manhA OPER�ÇÕES .

mpreg a da
I'.
- OU/IAJ'fTE'TODO OlA JCurso de especializaçãEo pela

no HC'spital d. CarlcWd., CLINICA DE ADULTOS
Precisa-se de Uma em-

'

/·1 "-
'

n'o� II"nl:JO� tS. No, T. Ex-interno e x-as-
d 1� "OL- DOENÇ·AS DE SENHORAS ".J .-1-11<,- J ..�'lIl·ste·nte d''e C· ir'ul'llia do Prof. A tarde, U iltu l1li.

r d b ih ,•
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente prega a para tra M ar em l\'

II tt
U2'o· 'Pinheiro Guima.rlea em diante no consultório,.

• D"�'" �,(R' ) N M had 17 dàs 7 às 9. '. Pôrto Alegre. Paga'se bem � ':;::�O'. á RIJa unes ac o t No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (2° and.)
Feltpe.

'

;;->Cons: Felipe Schmidt. �8 ��sq1i,n. d. Tlt'adentu.,,".l. 2as, 3as, 4as das 14 às 16 hor&s. Tratar á Rua � �
,

»- � � � � I-r. Fone 8801. .

\.
hm d 119 TELEFO- -:í:_.1-

., 76jl 5as, 6as das 10 às 12 horas. Sc i t n.. - � '11 �
,�

. Atet de em liOl'a DlAfC_. �. 'I'

I
',

i d' presi'IRESIDENCIA:
- Rua Duarte Shutel, 129 - F oriano- ------ � =.........Res: Rua São Jora,' ao -

. Resi enc�a
- rua NE: 3.177.

Fone 2896. .. dente Coutmho 44. polis.
-

j

I

._ do-

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

- MJJ:DICO -.
CIRURGIA TREUMATO-

Dos Serviços de Clfnica ln·
LOGlA

fantil da Assistência Muni
" cipal e Hospital de Caridade

CLlNICA. MtDICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergla'-
Consultório:· Rua Nunes

Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.

,

'

Residência: Rua Marechal
G�ljJhf\rme, 5 - Fone: 3788.

Ortopedia
Consultório: João Pinto,

18.
Das 15 às 17 diàriamentt'
Menos a08 Sábados

Res.: Bocaiuva 186.
Fone: - 2.714.
-------------------

DR. H E N R I QUE"-

PRISCO PARAISO

• I , �

Lavando com Sabão

'Virgem' EtS]Jecialidad.e
da Cla. \VETZEL INDUSTRIIL-Jolnvllle. (mlrca r�glltrad�)

eccnomiza-se tempo e dinheiro
.

,
_

�====���--�--���

.\

I,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os acontecimentos nos' envolvem como um nevoei

ro, mas é preciso s�ir deles com as armas da inteligência
lúcida: a sensibilidade, antes do conhecimento, recebe
as primeiras' impressões da aritmia social.

Os fenômenos pedem definir-se, racionalmente, pe
Perguntaram-nos se nos-

"d ,. ôb tíd
los meios de observação direta e pelos impulsos da agu

'IS�' I elat. shO rbe par I os po- deza política, que nos renova a base de cultura, para .nos
hlCOS ln a ase em seme- A' .

I
'

,_
Ih t t

".
S

fazer contemporaneos dessas profundas e desvairadas
:lW an es es rangerros. e nos- ,

d
sa mania de, imitação não I

mu anç�s. r •• •
'

dit
I

•

q AI Indispensável e ver objetivamente, analizar de fren- '

'era que nos 1 ara a ue � .

da
í • _ •

,

tá .' te as causas e motivos a Inquietação, aceitar os fatos po-
comen ario

iti d t 'I
- .

1 .

fl A.
,.

d
".

IE 'absoluto Sabemos SIlVOS sem e urpa- os pe a m uencia sectàrra a _CrlÍlca,
mt da b' qu par

ou pretender confirmá-los aos princípios mais limitados
como o os sa em, e -

d 1 d' Iasv de si d
. . f

tid p'olítícos na Inglater- ,

e esco as, e teorias, e sistemas, e preceitos antigos ou
I os d dores ou revolucí

,.

.ra e nos Estados Unidos mo er�os, c.ons:rva ores ou re�1O UClOnan?s. , _

'têm organização permanen-
A imagmaçao, quando cultiva as utopias, e tao per-

niciosa quanto o saudosismo, as fugas para o passado I
te. Mas o que imaginamos, .

,

Seios pagando' recibo Estamos vivendo, no Brasil, uma época de crises pro'
,

nos soe I d Iíti I
.

dmini
fôra lube SaCI'al, un as - na po I ica, na mora, na economia, na a rmms- .

como se c ,- 1
' .

1 1"
b a d aproximação ',' traçao

e se pro onga nos espíritos l�ma .soma c e contrac 1-

com o r e _. A' difi 1
. -

d f
etc. é puramente nosso. Não I

çoes� mcoeren11?sdque I
I ICU ta�1 ad prevlsaodl .uturo.

sabemos 'se aquêles parti' I
as o que la e rea , no meio essas, ten encias re

tid ue imilar or- be_ldes,·dessas ondas e golpes dos pseudo líderes do povo,
1 os poss m SI

't t
-

d
'

I f d'
.

1"
ganismo. Se têm será mera

e exa ame.n de � nega�ao os vmcu os 0Jtes, q�e' iscip 1-

coincidência, ou traição de ,nem a �ocle a e, e a mdcert� esp:rança. e ulm ato novo,
,

b
'

. A

t que oriente os rumos a sítuacão naClOna .

'

su conscien e.
'

"_
;'

,

Não desfazemos o que é _

Nao se percebe de que milagroso quadrante sopra-
•

,1 nacional apenas por supor-
uao os

I
ye?�os reformtadordes, para revolver, outra ve_z,

- viuva Maria de

Lour-Imos o estranho melhor. En- ,uma, p ameie exaus a, on e recomeçam a coax�r as ras

,,' des Caneparo '

tretanto temos que olhar pa- �a fábula, e onde voltam a lastrear �� ervas danmhas que

I - sra. Violeta Bay�r J�r� ra os' países mais adianta- flzeram_: em outr.os tempos, a esterilidade dos terrenos .e

ge, esposa do sr. Benjamim dos que possuem democra- desolaçao das geiras.
,

.Jovem Fausto, filho do Jorge, funcionário estadual 'a 'mais bem desenvolvida' Espetros de outros tempos enchem as macegas de a'

FI
.

b 1 Sil I L" B 1
. .

Cl , . - b
I

sr. ons e o I va;, � sra. UCl3 a SIm, es- imitando o que é perfeito pançoes e som, raso '

,

'
,

-;.. jovem Carlos, filho do posa do sr. Tarquíno Bal- rocurando melhorar em- Na aparente tranquilidade de sitias dominados pelo
sr. Numas Cardoso; I

sini h 'a dando côres nossas, torpôr e pela apatia, voltam a instalar-se os parasitas e· a

_ sr. Osni Costa - Coronél Cornélia de Haverá desdoiro nisso? .Iampejar os fogos-fátuos, .os santelmos erradíos da Re-

-:- menina Leda Mariza, Castro .Pinto, Oficial do Outro fator que nos dei- pública.
,

'

filha do sr. Oscar Pinto de Exército �acional;. '
xa pensar seriamente nos

A Faz-s� ,?l:ltra v�z a �e�ar.ação da cas�a P?l�tic� e das

Oliveira e sua exma, espo- I
- memna Lea, filha do. '

os partidos politicas é a forças SOCiaiS, e a lei da inercia retoma o Impen9 sobre os

sa d. Ivette Camisão de sr. João Silva, .f':lncionário falta de critério de certos �r?ãos do poder, é� que se n�o admitem as doçuras .do

Oliveira'; I
da Imprensa Oficial do Es- rtídos com referência à OClO e a compensaçao das fadigas,

- sta. 'Maria de Lour-, tado . . �. �:colha dos. seus candida- ,A máquina do, Estado. arque�a, const!mtement�, no
eles Costa. .',

- menina Maria Eugenia, tos. Há convenções partidá- ruído sur",to de cont�nuos e improfíquos lab?re�i ?bngada
_ sra. Iygia Bayer, espo- Iilha do sr. Zenon Bonnas-J.'. nacionais há debates a um esforço superior aos recursos e a potêncialidade do

d A B
. f

. ,. d Pení
nas, t

.

I d d
.

d
sa o sr. ugusto ayer, 51S, uncionario a eniten-

m tôrno do assunto. Toda- ma erra emprega o, e enuncian o sem querer os impe-

industrial em Tij�cas; ciária do .Estad?;, .
�ia'não há uma fiscaliz'ação cilhos e � len�idão.do funci�namento - isto é, consumin'

.

- .sra. Lea Poh Kowal�-I -

men�na Vera-LUCIa
. na ,persqnali�ade .

de cada. do energ;cas,muteLs �ara nao reso�vAer .os problemas fun

kl, espos� do sr. AntonlO',' � menmo Nelson Wag- um, não há critériQ perfei- dament�ls, qu.e desafla_n: pulsos hta�.ICos.
Kowalskt Iner, tona escolha. O homem pa-

DOIS c�ml?ho� �ohcttam os esplrlto.s, conforme as

ra ser candidato a um car- s,;as preferencla� l�tlmas � o da con,!odldade aparente e

go politico preci'.sariil pas- iat�a, que s: r�]ubila e a�orn�e?ta �s emoalos .d: u.ma
sal' por um v�erdadeiro fu- vaned�de ot�mlsta, e o da parhclpaçao na obra dmaml.ca, .

WarnercolOl< ,

ni! espremendo ao máximo dum� mtel)sldade permanente: �mbora menos percebida Vincent Price - Frank Lovejoy - Phyllis Kirk

suas qualidades morais, e. �as lmhas r�gulares da superÍlcle.
I

_ATENÇÃO! .- Os �culos espec�aias "Polaroid" de-

d h 'bl'
.. - É nesses-"instantes que o amor de nossos destinos verao ser devolVIdos apos' cada sessao, e serão aluga-

e ornem pu ICO.
.

, d C $ 00 b d 'd
'

E
.

t om falO aconselha os atos' de franqueza e de destemor e J'ustifica os por r 5, so ra os e msepara o.

XIS em nomes c -, , ,
.

. ,.
.

xas e cartazes esparrama- OS ímpetos de leal�ade, co� a P7�pria co?sciênci�. ,.

. ,�lg?rOSamente I!rOlbldo para menores de 18 anos e

�:' --:'f'_ 1 'd d com fra-- ."
., r':l'rl� P'P 'ql'! nflS e.�9na �aplhtado a mventánar, ·de Ir,npropno para pessoas nervosas!

\ aos pe a CI a e, ,'��("<�:"'C-:;.. ""''''''',;.0>0.,; '. ',.'- .'�'.. � _, .",. ,

ses de propaganda que são '. novo, as menÍlras CE>ovencümalS' da clvlhz.açao,. com� �a :
I

'

mentiras deslavadas. Um I
obra ·torturada de Max Nordau: A cobardta' e a molestta

por exemplo que partici- i que mais assaUa ?- nossa época ..
Não há cora��� de de�

pau ativamente dos escan- senrol.a1· a ban.detra, de assumtr ,.a responsabtltdade dos

dalos dos caminhões-feira I concettos que tl'u,stram a verdade" de procede?' segundo

apregoá ir' lutar contra a-- suas convicç,õe�. . .,. , , .' "

.

quilo que não evitou quan-: lOuça, at .f�ra,. a sentença de _que a pohtlCa e �ma
Souza do'estava com os cordéis do .arte de translgenClas, de adpataçao, de modos relativos,

mando às mãos. 'de contemporizações mais ou menos sagazes, de acôrdos, Esperidião Amin Helou e Família, Dahil Amin Hel.oll e

Um homem para ser can-
de desist�ncia, �e resultante,� muito débeis para os ele- FamUia, João Amin Helou (ausente) e Família, Viúva Tum

didato mesmo a vereador mentos em confhto. Amin Helou e Família, Jacob Jorge José e Família, convi

deveri�' ser conhecido pelo I Mas até: êsses' meios suasórios, 'à procl,lra de um dam, a todos os pare_ntes e amigos, para assistirem à miss:l

rio; .' ,

menos de nome. Nós que li- equi�íb:io instá�el e sem uma clareza fin�lística, podem que mandam rezar, no Templo da Igreja Ortodoxa Greg:l

Maria de Lourdes Medeiros damos na imprensa, no rá- I exprimIr 0_ sentu�e?to moderno,. a _necessl�ade geral de em Florianópolis, dia 27 do corrente mês, à,s 8,QP hor:1s, pelO

Vieira, 20. Secretária; dia, na literatura e na pro-
uma soluça0 organ�ca p�ra as cousaAs coletl�as? descanso eterno de sua inesquecível mãe, sogra, avó- e Íl'llü

Heitor Veiga de Farias, 1"
paganda que conhecemos É fagrante ,a .dJspaI'l?�de entre esses dOIS tempo_s _

ZAHIA A,M.�N �ELOU.. , " .

Tesoureiro; b t t g nt encontra- o dos fatos SOClatS, verügmoso, obedecendo a uma di- O retendo a,to de fe, sera leahz-ado �o Templo d:l men-

B t A 'd V·· no T
as an e e e, ' ,

.

dI" ·t· C Ih' f 3
en o gUl o lelra,,, e-

g d d nomes n,âmica implacável e a dos fatos admin'strativos e paU �:ona::t. greJa, SI a a rua onse eu'o Ma ru, 4 .

nlOS propa an a e '

.. '. l,
-

,

.

•
'

soureiro;
,que nunca vimos antes. heos vigentes. na moro.�ndade dos .expedientes e dos I '

AnteOlpa�amente. ag�a�ecem a todos os que compare-

América Silveira, D'Avlla,
. ·1'·d b

' d f cerem a esse ato de fe cnsta
Que dirá a massa? Não é arranJos P aCI os nas o. ras suntuarias ou e achada .

Presid€mte do Consellio:
uma prova do que. afirma'

nas promessas e �as negaças, que só seriam eficazes n� Florianópolis, 21 de setembro de 1954.

Jobel Sampaio Cardoso. 'Vi-
mos? espelho mais favorável de épocas antigas,

ce-Presidente do Con,,>:?!no. N 1 d d'Imitemos sim,-sem desdoi- "a comp exi a e crescentE" dêste século, em plena
lPundadbres, também. ' 't" d

.

d Ab' d
.

1'0, o exemplo dos países VIana o regIme as massas so re o. os indivíduos, a

Agnelo Far,aco, Secretu":o. ,.

d A

'm'ais'
.

adiantados! estahca os governos, sob inspirações centenárias, obtu'
Cônego Frederico. Roocilcl; sas e virulentas, tem uma aparênéià anacrônica e in,-
P.adre Georges Aifrçclo Lu- consistente.

terbecke; O Estado deixá de ser uma expressão autêntica para
Tiag9 Vieira de Castro; .

bT 'd 1
Cl�a Cardoso,S'ilumeno;' IMPUREZAS 00 SANGIIE? se Imo � Izar nu� 1 o o imprestável, sem fiéis' nem sa-

Ylmar COl'l'êa: ,

, �IIXIR D� U06U�I�AHeitor Blum;
, ..

'

LU L n L Uti
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Diario ,da
t4e.ropole0" E'SIIDO"

(Alvarus de OÍivejra)

SINAL DOS TEMpOS ...
(ManueL Ferreira de Melo)

NO LAR E NA SOCIEDADE
I

'

-0-

AINDA OS PARTIDOS
POLITICOS

Soneto
EUCLIDES DA CUNHA

Se acaso uma alma se fotografasse
De sorte que, nos mesmos negativos"
A mesma luz puzesse em ,traços vivos
O nosso coração e a nossa face;

E os nossos ideais, ,e os mais cativos
De 11 ossos sonhos. .. Se a emoção que nasce

Em nós, também nas chapas se gravasse
Mesmo em lige��os traços fugitívos;

Amigo! Tu terias com certeza

A mais completa e insólita surprêsa
Notando - deste grupo bem no meio

'Que o mais bélo, o mais forte, 0\ mais arcÍe�te
Destes' sujeitos é precisamente
O mais triste, o mais pálido, o mais feio.

x----

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

Ação' Social Catarinense'
Em 23 de setembro de 1947, Cecília Souza;

foi, após várias e giscutidas Hilário COl'dova;
reuniões: fundada, definiti- J:o�o José;

.

vamente, em nossa Capital, a João Saldanha;
associação, que nos serve de Maria Pereira e 5 filhos;

ipigrafe.
,

Antôni'a Vieira de SOU'l:� e

Nesses seLe anos decorri- 4 filhos.

dos,' com gTandes esforços e Quando de sua' fundação,
sacrifícios, tem ela procura- ficou assim 'constituida fi; l1ua

do desempephal' sua nobre I dire,toria:
finalidade, através de distri-: Fernando Mendes

buição me:r:sal de roupas, a-
I Filho, iniciador;

gasalhos, dinheiro e assistên-
.

'João José Cupertino Me

cia médica, por ·intermédio deiros, Diretor;
de up, ambnhté"io sediado Sidney Nocetti, 1° Secretú-

'P'l 11';·ir.l1a den0rninado Am

bul.!lór'o N. S. de l'átim:.t.

Ultimamente, por motivo

de dificuldades de ordem im-

São nUl11erosos os indiví
duos que, pela simples con

VIvenda com doeI'\tes in

fecciosos, mesmo sem ficar
enfermos, se tornam pO,rta
dores de germes e os trans
mitém a outras pessoas.' É
o caso daqueles que trazem
na garganta e no. nariz o

germe da difteria e o da
meningite cerebropinal. A
disinfetçãó da bôca, da gar
ganta -e das fossas nasais
constitui vaÜoso recurso

contra êsses "pohadores de
germes".

prevista, vem, a mesma asso

ciação' restringindo sua ação
humanitária, tanto assim,
que está, apenas, socorrendo

as seguintes pessoas necessi

tadas, dependendo tôd� 1, ar-

recadação:
'

Jordelino de Jesus e a fi

lhos;
Constância de Azevedo e :�

filhos;
•

Maria Joana Pereira

marido paralítico;
Laura Fonsecp.;
Corália Monteji'O

e Eeu

AUX. TRAT. SIFILIS

Waldemil'o Cac'Jo."lJ'

Rosalina Carcll)�o.
Maria Eulália C0neeição:
Maria Júlia elos Santos;
Pecr�'o An!lcleto ela Luz;

, Maria Pamplol1a Grecco;
M�rja Vieira;
Firmino Vidal Coelho;
;Maria Rosa e 5 filhos;
Joaquina Cunha c.4 filhos;
AIgela Gonoso e 1 filha.

Pobres do Padre Clemente

Biase Furaco;
Cm'los Goml"" fIe Óli�ft'h'a;

,
:M:aha ela Cdne�tc;ão Costa

da Silva.
E' 1° Tesourei.ró"â'tuull1len

te, o sr. Gumerf',llv!:> Ca,n,i

nha, que tem ';ido j)wa'1&Svel
nO desempenhlJ dêst-e carr,o.

Florianópolis, ',':� je i'ett'�n

bro de 1954.
Um associatlo l'und::ulOl;

_---------'---

Preceito �D Dia
QUINTAS COLUNAS

Partido Trabalhisla"'Brasileiro
PARA DEfUTADO ESTADUAl.;
TELMO. VIEIRA RIBEIRO

,
' ,

PARA. PR·ÉF.EITO

Osmar Cunhà,
.

candidato ,di
P·S.D· E P·T·B·

siTFORTE NÃO PERCA!
SI É JFRAC.O NÃO ASSISTA!!!

SENSACIONAL! .

aS'TZ
,

'

\

A :PARTIR DE SABADO
A MARAVILHA DO SÉCULO!

3D
3A. DIMENSÃO

O Museu de Cêra

t Missa· DE /7· DIA
VIúVA ZAHI.A AMIN HELOU

DO: ·Z:E·MUTR,ETA�
�--------------��--

•••

Restaurant� Nappli
RllA

. Marechal Deodoro 50. '.I

Em Lages, no sul do Brasil" o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

,Inclua em seus hábitos
a desinfecção pe'riódica
das fossas nasais, da J
bôcà e da gàrganta. - ! '

SNES.
'

j,------------------��------------��

\ .'

.�'

•
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Florianópolis, Sábado, 25 de Setembro de 1954 o ETADO

SURG� O CRISPIM
MIRA F. C.

FIGUEIRENSE E AVAl, OS VELHOS RIVAIS DO "SOCCER" ILHÉU DISPUTARÃO DOMINGO UM PÁREO DURO, EM CON- ���e s��ecr�s��:;��l rl����
TINJ)AÇAOAO CERTAME DA. CIDADE. E' ENORME A EXPECTATIVA DOS AFICI,ONADOS DO ESPORTE DAS MUtTIDQES, ��::ik�o:al��:�:�or ��m:��

:;::�. .',.' " PELO PRÉlIO ENTRE O lIDER E O TRI-{AMPEÃO.':
.

.,' ���t�� ::�!n�ia�� ��lea s;.;.�.
, , Seus plays já deram provao�
,

,

'" de seu poderio, vencendo e< �.l+t"� �� �..� �..,.. � � , ••••• • • • • � �+(..:+:+:+:( � ���·••��IMII���•••��

,.
'

felicidades e prósperidades.
'o .. n_' ._ . o. .

.' o'
. I ..

M. 1l0ltGl'';
..(�(��(�(����.)o4I_0()4_�_.-o.�:M_�_-=:t.*?W.;,.··Ulfliil:OülW.���)...().....()�()�()��()1!!!If!It()�).....(���,..---�......-.-.-••••••••......-w

•

o
,

Hoie O final �o turno' �o ,Campeonato �e�Am8{jores
Transrerída por. duas vezes I A's 13,30 horas pisarão a invictos, sendo que o alví- A's 1(j,30 horas pelejarão as Assista aos jogos do certa-

-a tadada de encerramento do lica os conjuntos da Associa- rubro perdeu um pontinho esquadras do Postal Telegrá- me amadorista 'colaborando
1.0. turno será efetuada, hoje, Ifão .Desportíva Colegial e. do precioso ao empatar com o fico e Radíum, respectiva- .com os clubes para o soer

á tarde, no estádio da Praia Bangú, líder e vice-líder, res- Postal telegrafico. O jogo se- mente 3.0 e 4.0 colocados. guimento do amadorismo na

de Fóra. .:,'" .

pectivamente. Ambos .estão rá decisivo para a conquís- Outro encontro que promete' ilha.
ta da liderança do turno. agradar. Preço único � Cr$ 5,00.

PARA EVITAR "GOLPES" NAS
.EXCURSÕES

RIP, 23 (V. A.) - A CBD, cita, é contrario não só ás
enviou.um orícío às SUllJ) en- leis esportivas brasileiras co
tidades filiadas, recomendan- mo da própria F. r. F. A.
do que os clubes não entrem Além desse impedimento
em entendimentos, através há federações, .como a Co
de empresaríos, com mento- lombia -e Peruana, que so
res para disputar jogos amis- mente autorizam jogos em
tosos quer internacionais sua jurisdição quando con

tIuerin.terestadua,is. . I su�tadas préviamente a res
. Tal fato, acentuou a ecle- peíto,.

_

HI'STÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Para Prefeito
"

-. - r 1"...
. �

\

fAIXA BRANCA FAZ A RONDA, ..

Distribuidor

C. RAMO� S/A
Comercio

.

-

o

Transportes.
Rua João Pinto, 9 Fpolí,

Vende-se
_..

.Ó» Vende-se uma casa de Alvenaria de Tijolos _;, Tlirre ..

no 20 x 45 - Em Capoeiras - Perto' do Loteamento Sch
.lernper - Tratar com João Gonzaga, na C,AIXA ECO..:
NOMICA.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

o P. S. D. "em
Urubici

, ,

Flortanópolís, Sábado, ,25 de Setembro de 1954

HOJE NO,
I

PASSADO

Domingo, pela manhã, às 10 horas, o. colega Francisco

Grillo, leu pelo auto-falante do '''Cine Urubicí" a 'éârta do

saudoso Presidente Getúlio, Vargas, despedindo-se do povo

brasileiro. Ainda, o Presidente da Ala Moça .da c�pital do
Estado, leu. um pequeno, mas valioso comentário, seu, pelo
passamento ,,10 preclaro brasileiro, As 12 horas, na residên-,
cía do dr, Edmundo Ribeiro Rodrigues, foi oferecido um su

culento almoço de' contraternízaçâo partidária, compare

cendo ao ágape, figuras de prestigio nos circulos sociais e

políticos locais.
Finalmente às 14 horas, foi solenemente instalado O'

Diretório da Ala Moça, no Hotel Avenida, sendo o .local pe

queno para comportar a enorme assistência, que foi hípote-'
cal' sua solidariedade aos moços pessedistas urubicienses.

O jovem Francisco GrilIo, na qualidade de dirigente da

solenidade, convidou as seguintes pessoas para comporem a

Mesa dos trabalhos: Fülgentino Vieira Borges - presiden
te de Honra da Ala Moça 'Iocal ; Cla:�imundo, José Custódio

_ Vereador pelo P. S. D. de São Joaquim; Éricp Max Hel-.
ler - Vereador de Bom Retiro; Lourival Bernadino �eto -

Presidente da Ala Moça. de Urubicí; Nerêu Ghizoni - can

didato a Câmara Municipal local; Braz Silva - Secretário

Geral da Ala Moça; Nilson: Neves e Jair Mattos, respectiva
mente Vice-Presidente e Coordenador da Ala Moça de Flo-

rianópolis., '

A mesa deu a palavra o professor, Aldo. sousa PereIra

que fez, a leitura da. ata da sessão anterior, sendo a mesma

aprovada sem retificação. Usou da palavra a seguir, o co

lega Jair Mattos que por' determinação na presidência leu

os nomes dos membros componentes da Ala Moça locaL

Fez uso, da 'palavra o sr. Clarimundo José Custódio' que

em brilhante improviso teceu elogios a moctdade de Uru

bíci; incentivando-a a luta. Fez um rapido necrológio da

figura do Presidente Vargas, frizando que embora [ámaís
tõra c01'religionário do saudoso estltclista, reconhecía nele

as qualidades de homem público com relevantes serviços

prestados a nação.
Incentivou a mocidade uruoícíense .a trabalhar por

Santa Catarina e pelo Brasil de Getúlio e Nerêu. Depositou
sua confiança aos moços, congratulando-se com o Díretórío

Regional da Ala Moça ele Florianópolis" especialmente com

o seu presidente ..

Finalizou sua oração pedindo aos presentes urna salva

�le palmas aos membros da Ala Moça local.
j.... ,

A nota de destaque da solenidade foi a advertcncla Ieí

ta pela Mesa, d� que se encontra�a a reunião o S1'\ Valde

miro Oliveira, que houvera se elesligado da: U. �. N. e a�e-
rira o Partido Social Demo.crático. A palavra fOI 'conce�lda
ao sr. valdemíro Oliveira que fez 'a 'leitura do seu matutes-

to, que abaixo vai transcrito na íntegra.
o

trrubící, e'm 29-8-54:
•

.

O dia do golpe dado contra minha pessoa, eu valdemt-

.1'0 Oliveira, faço ele peito aberto, .assim �omo 'disse Getúl.i�
Vargas, porque não mais tenho compromISSOS c?m a, .U.D:l�.,
se alguém duvidar de minha palavra,. que me apartei. c�m
êste digo a verdade - Fiz promessas a: santos e cU:UPl'l, e
comigo nada cumpdram e se mascaram." .. :.;

. (a) Valdemiro Oliveira.
,

A mesa concedeu a palavra ao membro Nilson Neves,.
Vice�Presidente do Diretório Regional,' que dis�orreu �om
brilhantismo o propósito do P. S. D., Incentivou a l?oc�da-
de local a fazer uma campanha digna e �one�ta. Fmahzou' Tran.spor:te
agradecendo a hospitalidade de URUBICI deixando o seu.
longo e demorado obrigadO. . �.

Ocupou a Tribuna o dr. Nerêu Ghi�Oni - candidato a

veranca local expressando sua satisfaçao pelo desempenho
.

dos ir{tegrant�s da Ala Moça de .�loriánó?�li�. Fal?u sôbre

o próximo pleito eLeitoral, antecIpando vlt.ona do P. 8. D ..

nas urnas invioláveis de 3 de Outubro. Pediu que se levasse

ao dr. Adei'bal Ramos da Silva, o apoio sincero. do po�o de

Urubicí. Agradeceu ao IloVO pela generosa mamfestaç�o de

confianca ao ter conhecimento do seu nome para candidato

a vereança, dizendo da responsabiliq_ade de s�a candídatu

ra, prometendo corresponder a confiança, l1_1amfestada. De�
fez as calúnias fomentadas pelas adversarlOs quando puze

ram em dúvida sua moral e procurandO pô-lo em íncom-

patjbilídade com o eleitorado Urubiciense.
. .

Segue-se' ná tribuna o sr. Aldo de Souza perelr�, que

pediu um minuto dé silêncio ,em homenagem �o Pr.esIc�ente -

�;1.�:t:;;�F�::!�i;:{::;::';I;!:���:::;:E��· Pe',,r.m·.I't·.. a' '�u'e, ,�.e ·a·�r·e�sen° tem" ·0"S:jiC.... O'm·.' ..uma revol�lCão branca no' dia 3 de Outubro; vingando a. a
morte do p�esidénte Getúlio.

Após, usou da palavra o dr. Edmundo Rodrigues ql�e Ie'xaltou a atuação dos componentes'da Ala Moça da Capl- a Nova Ilald
.'

, " 'd fi!
.

'

tal, pelo elevado i'lspírito parti�ário com que soe hO�lV�ra�11 . a-a 'maquln� e�ljeSCrever com·
..

naquela solenidade. Seguiu-se na tribuna o c�lega J,�l.lr Mat- -,., 'I I ; I, Itos que teqeu considerações-em torno do pleIto de.3 de �u- on oq'ue eve_, .como' umal ····.pena
tubro convidando os Urubicienses a trabalharem com dl�.- U -

nidade p�ra a .vitÓria pessedista. Advertiu a �odos p�ra �ue ./
.

"
-.

.
.

Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a:

d tuaclO 'lei de Cristo. ·(Gál. 6:2)' Le7' Marcos 2:1-5.

se. 'não deixass'il.rn ludibria.r pelas promessas vas o SI < ,-

.
Durante a última guerra' uma mÉmsagem curtá foi

msm:'pal�vra foi concedida ao jovem Braz Silva qu� spr�- enviada ao povo da Finl�ndia, através do rádio tornou-

sentou um peq{.ul-l1o resumo da existêcia política do 11'. Ne- Ise o moto de tôdasbas f�milíasf: . "N�� oreis por .fardos
rêu Ramos estimulando o eleitorado local 'a votar. no .lus- ,eves, mas para om ros mais ortes. Estas palavras re'

tre catariu'ense, como premi_? justo ao seu
.

'í)roceC�imento velam dois princípios de vida, diferentes.'

correto' na vida pública nacional. Finalizando se.u dlset:rso. ,

Fardos leves! Para ser feliz, dizem alguns, a pessoa

disse que o dr. Nerêu Ramos, ficasse tranquilo rút. cOllscién- ,/ 'precisa achar os fardos leves na vida: na vida soCial,
cia civica do povo de Unlbicl. econômica e prática. Crêem que o objetivo máximo da

Sucedeu-ll1e na t�'ibuna o Presidente da Ala Moça 10- vida é ter confôrto, dinheiro ,prazeres. Qualquer sacri-
.cal que exaltou a memória do sr. Getúlio Var�as, lamentán ....

, { fício pessoal é considerado tolice.

do aos incidentes' da rua Toneleros que levaram o preclaro .!. Ornbros forfes! A fôrça não nos é dada para nosso

brasileiro tão trágica atitude. Exaltou os meritos do P.S.]) I próprio' prov'eito, tão somente, Ombros fortes não rios
as eleições futuras, elogianclo seu ch.efe NERÊU �.AlvI?�. ,$ão dados para pur? exibição, mas para levar as cargas

Encerrando a solenidade falou o Jovem FranCISco (:r111- ti uns· dos' outros. Por 'servir e ajudar os outros, encoilira-
lo, agradecendo a presença de todos pelO realce emprestado U

mos real prazer na vida.

a 3essão. Expressou seu descontenlamento pela campanha O princípio básico desta
o
vida é a renuncia do gôzo

encetada pelos' adversários do sr. Getúlio Vargas, que o le- • pessoal ou do egoísmo como dirigente de nossos atos.

varam amorte.' .� . Êste princípio é ver,dadE;iro na vida, é o Sim Deus.
Frisou 'sôbre' 'a necessidade de se depositar com:ci.ente- ."1

.

,

Dá-nos fôrças! O poder de dizer sim a êste princípio di-
tnente o voto' para a preservação da Democrácia . .!l!ncerrou

,
.•

Da' Ida,' 'é f·�b.-r··l"ada'
....

com O",mlll:hor 8P.{). dO mO'odo; vino.,
nos vem. pela oração.

.

.

.'seu brilhante improviso, enaltecendo a personalidade de U " ü: li Y II
NERÊU RAMOS recomendando ao eleitorado urubiclense; _o I O R A ç Ã O

.

nome do ilustre brasileiro ao senado da República. Apo:õ r.
DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO. 'i I Pai, ajuda-nos a "buscar, é)ntes, confortar os .outros

<quatro hOl'as de viva exaI1;ação .civico partidária,a niocid�-
.

.

.DE SANTA CATARINA
.

'do q.ue ser confor.tados, a servir outros mais dó que ser

I<'de do progréssista: deu uma vez mais o testemunho ne sua:

C F d Lld' I serVI�OS, '.a levar as cargas dos outros mais do' que de-
Conviccão de seguir as diretrizes traçadas pelo granâa chefe

«. asa erRa0 o 8. �',
por sobre outrem as nossas cargas." Dá'nos o teu poder.'

NERÉU RAMOS. II \ Em nome de Jesus Amém.
'

A missão confiada na Ala Moça da c.apitaf, alcançou
resultado compensador, de receber a mais agradável retri
bUição aos esforços dispendidos na viagem, sentindo os pre-

calçOS causados pelo péssimo estado das estradas bornhau- I
seanas, � , 1

25 DE SETEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:

em 1536, D. Ana Pimentel, procuradora de seu

marido Martim Afonso de Souza concede, ao

fidalgo Brás Cubas as te�ras de Geribatíba, hoje
Jurubatuba, entre a serra do Cubatão e o mar.

Nesse tempo já Pascoai Fernandes, e Domingos
Pires, associados se, tinham estabelecido, sem

cartas de "sesmaria, na ilha de S. Vivente, Regu-
larizada: a posse, Bráz Cubas comprou o quinhão

de Pascoal.' Daí resultou em 1543 afundação de

Santos, :que em 19 de junho de 1545 recebeu
o predicamento de' Vila;

-

- em 1790, na' fortaleza dei Santa Cruz, ilha do
Anhato-Mirim, nasce' o AI�eres Joaquim José
Varela, veterano das campanhas do sul;

- em 1829, em ofício desta data, a Câmara Muni

cipal do Desterro, comuhica ao govêrno provin
cial que no sertão do rio Itajai tirava ouro de
muito bôa qualidade Mateus de Arzão, que as

terras do, rio Tijuças-Grande são auríferas, e

que no sertão da vila 'de S. José, o capitão José
Luiz Marinho tirára prata que. fizéra fundir Inesta cidade;'

-'- em 1840, Francisco Pedro de Abreu, Barão de
Jaeui, surpreendeu e aprisionou um destacamento

dos' revolucionários do Rio Grande do Sul; em

Roça Velha. O chefe inimigo, capitão Máximo,
foi morto. Garibaldi, que acabara de separar-se'
dêle, ouviu as descargas dessa investida;
em 1848; faleceu o poeta Paulo José de Melo e

Azevedo e Brito, nascido na Baia em 1779. Era
senador do· império' e faleceu no' Rio de Janeiro;
em 1855 morreu em Niterói, o senador visconde
de Sepetiba, Aureliano de Souza e Oliveira Cou
tinho, nascido em Itaipú a 21 de julho de 1800,
ilustre e enérgico estadista;' que de 1833 a .Í848 V.

representou papel muito' importante na nossa
política; .)

,

.
\

em. 1877, apareceu em Joinville a "Gazeta de
.Ioinville", cuja poblicação findou

.

no ano de
1885;

..

em 1890, foram dlstribuidas na capital. as me

dalhas da guerra do Paraguai, oferecidas pela
República Argentina;,

�

- em 1893, o Presidente da República, Marechal
Floriano Peixoto,' declara em estado dê síto até
ff. de outubro, a Capital Federal, S_' Saulo, S"
-Catarína e Rio Grande do Sul;

'And7'é Nilo Tadasco

18ANC'O
de C�ffiITO POPULAR

II.
� AGRíCOLA, .

- '.' • I

�D'� 16 .. ,

. FLORIANÓPOLIS - 5ró.e�rà.r,nó.. .

Expres- O
.

Flor.anôpolis
ANDRADE .& KOERICH
de, cargas em geral entre Florian6polis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
.Ru'a Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - .Caixa Postal, 4,'35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24'

Fone: 847 (Linha Paralela)
End� Telegr.: SANTIDRA

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

End. Telear.: SANDRADE
Agências no Rio de Janelre e em 8elo Horizonte
com tráfe'go mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transpo,tes Minas Gerais SIAo)

)1

Parlido
.

Social Democraticu

é Para 'Deputado Federal ImUo Flntana
..-

MadeirasParuc.püf;ão I
Osvaldo Meira e' sra,

Zuma Freslebe Meira tem

I'o prazer de participar aos

parentes e pessoas de suas

relações, o nascimento de. -.
sua filha ELIZABETH MEI- l:
RA, ocorrido dia 19 p.p . ern I.ma residencia

.

á Avenida -.

Mauro Ramos 206. I

BRUTAS E- BENEFICIADAS PARA
TODOS OS FINS

Rua 24 de Maio, 777 - Estreito

. \ftC:ITE
, Agência,

de

Publicidade

VElA�.. FotograFias de
4. "A MILO "-- P.S.D�'

que' fez História" e ...

CON'HEÇA... a estranha'
vida dos habitantes d.
Basutoland-Africao

cata P..tal o
li'lorla..' :u.
8"t.�

-------------

No novo número, : apenas
"

1 já o.à vendo, da I
-' revista gráfica I 1,�

IGratifica ..se I
':Para \Tere2,dor
JobeI Cardoso

I
A quem entregar nesta'

Redação uma pasta de cou

ro marron, perdida de um
\

I automovel na praça 15 de ...
NOVEMBRO. contendo do' \, �............
cumentos. I

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, �67
Rua Saldanha Marinho, n. .2'
,TELEGRAMAS "C A N A NU

- FIQrian6polis'-

Biblia na Mão
«No

A -.

Cena·cuJo,)
SABADO, 25 DE SETEMBRO

� JlENSAMENTO PARA O DIA

.

Orai não por fardos mais leves, mas por
maIS fortes, '

ombros

ERlc HAGLUND (Suécia)
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6 Flortanôpolis, . Sábado, 25 de Setembro de 1954

Um simbolo despenha- !C ínema sIP.S.D.
se de Um monumento s

-

J
' I Filme Jornal. Nac. ..

'

ao ose Precos: 7,60 ---:- 3,50
Imp. até 1� anos.

o EDIFíCIO DO REICHSTAG: UMA RUINA GI�
GANTESCA - O IMPERADOR DA ALEMANHA

,

REDUZIDO A SUCATA

f3Lf)l?IÁ
Estreito

-----�-�.�,

•

•b.. i ...â.:um6 cOl1t. que
lhe ..e"der'6 juro com·

pens!>dor
r

e

lev6rÁ p'61'6. sue. residi"·
•

eie, IJf'7:) lindo e útil presen�e:
um BEL/Sr/IMO fJOFI?Ede 14�O eI?OMADO.

. APt"ocur! hoje o NOVO

NCO .

GRICOLA,

R.wav� 16 '

n,CRIANÓPOL.IS - SA":'TA CATARI"" �.,oo;,j'•

. Clube 15 de Outubro'
'EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO'DELIBERATIVO

'I

,

_ V'Ad�, C!ONT.O�TAVtLMtNTt:'

�L�!�/��1>B�
i

. ,

..-.)'

o fl!WtAnn

ElEHOR FlORIANOPOLlTANO!
VALORISA o TEU VOTO COLOCANDO

. NA CÂMARA MUNICIPAL

Manuel Ferreira de' Melo
CEDULAS: Rua, üecdcrn N° .13 e Praça

(Clube üemocrata)

", .

.

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
, PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS". I

Maravilhosos Prêmios que serãoofereci
dos até 010° lugar.Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio; a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo t�a
balho a Ouro, confecioríada esnecialmente "no'
Rio de Janeiro; Uma viagem a cidade -Mar�
v�lhósa com acompanhante, gentileza da Ser- Para Deputad,o
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul-Ltda; Um rí- B t d Iquíssimo anel de pedras, além de lima belissi-I S ii oa
ma toilette para e coroação logusto Brezo

,.t'
,

)

'J

"

.
\,

Partido
Diret,ório

Qual a ·rnais bela
comeroâria de 1954 •

,

15 de Novembro

FRANCISCO DE SOUZA
N�VES

O autor da, autonomia de
Florianópolis,

Cedulas Frei' Caneca, 97

Vangua-rda
Vende-se um VANGUAf{·

p� 'S. D_,
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Para Ver e a d o r

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO
I

Partido
Diretório

Social . Democrático
M. �e _Florianopólls

�'g'�I·.. .' u..
UBA7RIB48 para� DeD. Estadua" I

....
-

Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo
no futuro, como o' serviu leal e honestamente no

passado.
------------------------------------------

CLUBE '15
-

DE OUTUBRO
.
Rua - Alvaro de Carvalho, n: 12

.

PROGRAMA PARA O MítS DE SETEMBRO
DIA 25 - FESTA. DA PRIMAVERA ,- Na ocasião será fei

ta eleição para a Miss "Clube
15 de Outubro", <

....
,

Florianópolis, Sábado, 25 ele Setembro de 1954

PARTIDO SOCIAL

-
""

Qual· �� �ais bela 'Parti�o Social 'OelDoc�atico
comeroana de 1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIARIOS" .

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci
dos até o 10° lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra-'
balho a Ouro. confecionada especialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Uin ri
quíssimo anel de pedras, além de uma belissi
ma toilette para e coroação

o Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu

nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município
de Florianópolis, no pleito de i de outubro p. vindouro, os

nomes dos seguintes ccrreligtonártos:
PARA PREFEITO DA CAPITAL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA VEREADORES A CÂMARA MUNICIPAL:
ACY CABRAL TEIVE, radíalísta:
ALVARO MILEN DA SlLVEIRA, advogado:
ANTôNIO DE PADUA PEREIRA, funcionário público

estadual ;
. ,

ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comercíante;
ARMANDO VAU.:RIO DE ASSIS, médico;
BALDICERO .FILOMENO, comerciário;
DIB CHEREM, advogado;
DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornal;sta
FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante.
FREDERICO VERAS, comerciante;
JOãO NAVEGANTE PIRJo:S, comerciante;
JOÃO NILO VIEIRA, operário;
JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comcrciário;
I,AURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público

municipal;
.

. MARIO COUTO, funcionário público federal; EDITAL DE CONVOCAÇÃO

E O' I' ...... A' ,L.MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante; CONSELHO DELIBERATIVO Parficlpação •NESTOR CARNEIRO, comerciante;
.

NORTON OLIVEIRA E SILVA, estudante; De conformidade com o Art. 47 dos Estatutos, pelo JUIZO DE DIREITO DA a delimitar os fundos das
Edi 1 t d h embros do Romão Rui de Souza e Er-

4a VARA DA CAMARCA propriedades de Salvador
,

WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, proprietário;
.

presente ital, convoco o os os sen ores �_ .,
....

.

CONSELHO DELIBERATIVO rd na mmía Pereira de Souza, par- D'E FLORIANÓPOLIS Di Bernardi e João BatistaSufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora- , para a reumao o 1 -

do do Município pode ter a certeza de levar à Prefeitura e ria, a realizar-se no próximo dia 26 (domingo), com iní- t�cipam aos pare��Le� e pes- EDITAL DE SEGUNDA P�reira; com as terras do

I
'

9 ( ) h' f d t t d gui t suoas de suas rela(.,l�e"" o n�s- PRAÇA E LEILÃO COM es 011'0 tomando depois aà. Edilidade homens dignos e capaz�� de �.ntribuirem para cio as �ove oras, a im e ra ar . a se um e
CImento de sua prímogeníta, .

.

p _' ; dá grandeza, progresso e tndependêrtcta do Município de Flo- .' • ORDEM DO DIA:
,R.i'.r:a,=--p.B-<".,CACIA.,:aO.'�ZA,. 0..l';.!t.�Z9.:. �E ,yI�T� (20t d.1reçao �a \ ,pr�la, e, re u-_.rianópolis.

- > - ."
.'

.

__ ,__s: _. __ o -
- , , .. -, .'

"
.. . -Eleição da Diretoria -

. ",•.:,
•._

oC��lldõ�-dÍ:a 20 de setembro
�-"

_ filAS. zindo dai em diante, a lar
1 Ás�'ir�n�S: põis,�'�i;;;Ú�r�s' florianópolitanos, com os no- Não hav�ndo número legal, íar-se-á a reunião, meia

de 1954 na Maternidade "Dr, gura do terreno para �te
mes apontados pela legenda pessedista, que são conscíên- hora após,' com qualquer número, em segundo convoca-

Carlos Õorrêía". O Doutor MANOEL metros apenas, serve, essa
cias esclarecidas sempre ao serviço do povo! [ção. (Art. 46 dos Estatutos) BARBOSA DE LACERDA, mesma linha, de devisa en-

NOTA: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca- Florianópolis, 21 de setembro de 1954 Juiz de Direita da 4a Vara tre as terras do espolio e a
pital, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso con- ALCIDES CLAUDIO, - Presidente do C. D. da Comarca de Florianópo- parte lateral da proprieda-:tingente do Partido TrabalhistaBrasileiro., Par .....·."".·pa"a-O lis, Capital do Estado de de de João Batista Pereira.

. r .• " V Santa Catarína, na forma Em vista disso a área total

V."agem com segurança da lei, etc. do terreno ínventarlado é
.:

.

.

JOSÉ URBANO HEIL E FAZ saber aos que o pre- apenas de 4.040 metros qua-

apl-dez SENHORA sente I edital de segunda drados, sendo que as linhase r
praça e leilão com o .prazo das confrontações acima re-

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO T�m o prazer de partici- ide vinte (20) dias, virem, feridas são todas determina-

A I O SU'L BRASILEIRO
par aos seus. parentes e ou dêle conhecimento tive- das por cercas cçnstruidas8 P O {( ,.

.

. ) pessoas amigas o nascimen : rem que dia 11 (ONZE) de com morroes de madeira,
to de seu filho, ocorido no' Outubro, proximo vindouro, arame e bambú. Na parteFlorianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba dia 20-9-54, as 18% horas.! ás 10 horas, á frente do da frente o imovel proximo

'. Kua Deodoro esquina....
da

na maternidade Dr. Carlos edifício do Juizado da 4a a Estrada, está construida

Rua Ténente ,Silveira Corrêia que na pia Batisnal Vara a rua Visconde de uma casa de material, co

recebeu o nome de José.' Ouro' Preto, 62, o porteiro berta de telhas, forrada, as
Pedro Heil. ! dos audítorios trará á pú- soalhada, com diversos

I blico pregão de venda e ar- compartimentos, casa esta
-------

------'----------------------�------,.._ifj-.-.. ! r.ematação, á quem mais dér j� bastante antiga em máo
,,,I

e maior lanço oferecer sô� estado de conservação Dita
brc a respectiva avaliação propriedade foi adquirida
de setenta mil cruzeiros antes do Codigo Civil, que
(CR$. 70.000.00), o seguin- foi avaliada em CR$ .....
te: UM TERRENO situado 70.000,00 setenta mil cru'
nesta cidade; no logar Ita- zeiros. O Imóvel acima es

guaçú, segundo sub-distrito tá sendo inventariado em

do Estreito, fazendo frente virtude do falecimento de
á Estrada Pública que vái PLACIDO MANOEL LUIZ
para o Bairro do Bom Abri; e sua mulher D. MARIA
go e fundos, ao mar, onde e CATARIANA DE JESUS.
cortado pelo caminho da E, pata que chegue ao co
praia de Itaguaçú, confron- nhecimento de todos, man

tando por Um lado com pro- dou expedir o presente
priedade de; Maria' Infância edital que será 'afixado no
de Amorim, 'e pelo outro, legar do costume e publica
com propriedade do dr. do na forma da lei. Dado e

Raulino Horn Ferro, Sal- passado nesta cidade de
vador Di Bernardi e João Florianópolis, aos quinze

'\. �<1� Batista Pereira. O terreno dias do mês de setembro
,. em apreço tem mais ou me-, do ano de mil novecentos e

nos trinta metros de fren- cincoenta e quatro. Eu,
te por duzentos ditos. de

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

/

DEMOCRÁTICO

VEREADOR, r
ANTONIO I

APOSTOLOI

Para

Dedicacão e traba-
,

lho permanente
em defesa' do

. , .

nosso mumnpio

Clube ·15 de Outubro

. ,Agência:

PARTIDO

PARA

r
O
L
E

T01ENTINO
T
I

I N
o

''''

S
O
C
I
A
l

i

�-
I

-
_.' �-.

,.�
. ..,:

-,

II

Para Vereador Armando V. de Assis /

DEMOCRÁTICO

, I

Vende-se

DEPUTADO ESTADUAL

...

{
. !.-,\

DE

C ;)

A
R

C A R V A'L H o
A
L
H
O

I
Vende-se uma casa de Alvenaria de Tijolos - Terre

no 20 x 45 - Em Capoeiras - Perto do Loteamento Sch
lemper - Tratar com João Gonzaga, na CAIXA ECO-
NOMICA. .'

'

..�

;r.��
.�.:.� .. -
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FRACASSO
Depois de muita propagan- porque jUlgávam um sacrífí

da encomendada, e de um a-I cio de monta passar pelas
diamento, à espera do sól pa- belas estradas asfaltadas de
ra ajudar, o sr. Paulo Fontes, buracos, corno porque essa

pero meu agressor 'desgosto arrastando consigo o Goye\'- mesma gente já está cansada
lecisão soberana este nobre nadar do Estado, deu a luz de ser ludibriada esfolada
oovo. ·Como sacerdote recebi zIl1-...Ribeirão da Ilha, ante- 'pelo bornhausísmo .. '.

'

ontem. A prometida, não cor- E:o comício, então/foi para
.espondeu à espera. Do parto lá de chulo frio vaslo de es

la montanha, nasceu apenas pectadores'e de' novidJdes.
um camondongo. E si a pre- Sobraram, porém, nele, os

���d�� ���f��d:c��i�, e�'��o� �:����:s������m�� �::::ss
-,

POVO ,DEjlORIANOPOLlSI
por sua vez, redundou nU]11 J as 'mesmas promessas enga- Diante da inevitável e pró- ria o próprio nome, em tôr-
:ompleto fracasso, pois que nosas. A raiva desencadeada xima vitória do DR. OSMAR no do qual o eleitorado
dele não participou siquer contra os alíancístas, príncí- CUNHA, como candidato do Florianópolis cerra fileiras
uma centena de pessoas. palmente contra os seus ehe- P.S.D. e P.T.B . .ao cargo de para o bem geral do Muníeí;
Vale acentuar' nessa au- fes, foi o prato do dia. E os Prereíto de Flori�nópolis, os pio, o DR. OSMAR CUNlL\

.sência, a maioria do povo ti- pessedistas ribeironenses re-
seus adversários não hesitam insiste em .que não desçamos

beironense, que viu, na ínau- ceberam. alentado quinhão, �m lançar mão dos mais tor- ao terreno das retaliações
guraçâo a toque de caixa, a- numa conversa do sr: Páulo pes expedientes, descendo até pessoais e pede aos seus amí,

penas mais uma das promes- Fontes, que jurou ainda man-
à calúnía e à, injúria. Colo- gos que, como êle, recebam

sas eleitoreiras do desgovêr- dar retirar os postes fincados cam-se êsses fracasádos pig- as enxovalhantes mentiras
no que aí está. E mais sígní- si o brigadeirismo fosse der- meus do situacionismo ao ní- que, envolvem um dos seus
rícatívo foi êsse desastre, si rotado naquela vila. vel da mais vilipendiosa con- entes mais caros, transfor
se atentar que três ônibus to- Não há negar que o deses- duta, em contraste com a no mando-às em tributo que um
ram deslocados da cidade pa- pêro grassa nas hostes ude- bre e tradicional educação homem de espírito" alertado e

ra aquêle próspero distrito" nistas, ante a evidência da' »olítica do povo cata�inense superior, paga à fúria ínso,
'várias chapas-brancas, al- derrota irrecorrivel no pleito .em geral e do povo floriano- lita dos seus inimigos.
guns caminhões oficiais, além de 3 de outubro. E nada mais politano em particular. O DR. OSMAR CUNHA, em
do churrasco mandado fazer, justo e certo. Pois, não diz o

O DR. OSMAR CUNHA, que tôda a sua vida, tem inspira
para chamarisco. Apesar dis-' ditado que quem semeia ven-

tem insistentemente reco- 'do os seus atos e os seus es

to, os expontâneos viajantes tos só pode colher tempesta- mendado aos seus amigos se .rorços na sagrada .identifica-
foram poucos, não' apenas' des? . .

abstenham dos ataques pes- ção de sua alma com' os seus

COM, A E-STRADA '..
soais contra adversáríos e deveres de bom filho, bom pai

l ';l\ evitem que a campanha' . de e bom chefe de família. Os
DE. ANGELINA "MEU LIBELO" civismo descambe no desba- que pretendem enxovalhar-
Angelina, 24 de Setembro LUIZ' DA COSTA fó e nà infâmia, vê, com pe- lhe o passado e o presente

�e 1954.
• •

MELO D' ",
' cepção, que os seus inimigos para frustrar-lhe o futuro,

Sr. Redator de O ESTADO
o sr. Miguel Gregórío de fogem à boa ética e dão ex- com a calúnia e com as alu-

.

Solicito-lhe publicação no
Na Casa de Saúde São Se- V�sconcelos r�cebemos o 0- pansão à calúnia, indo mes-

,

sões malévolas, perdem o seu

,eu conceituado jornal, das oastíão, onde se achava reco- �usculo �eu, I�belo, no q�al' mo até a particularidades de tempo, porque falam a um

seguintes. linhas: hido, veio a falecer, ao cair esse fU�ClOnal'lO, agente f!S-1 família. do ilustre candidato povo que repele a infâmia e

fi, estrada de Angelina está la noite de ante-ontem, o c�l do Imposto do �onsumo, I para atribuir-lhe atas de ver- discerne os homens de bem
ntransitável. Os ônibus não laSSO benquisto

r
conterrâneo, há tempos acusad� oe. haver dadeira selvageria contra dos pigmeus morais que se

.êm mais horário, e não po-
;1'. Luis da Costa Meló, con-I ca�l�a�o, por press�o flscal, o pessoa que lhe é sagrado pa- cevam na maledicência ti na

jem ter mais horário por
tador Geral do Estado apo- SUI?ldlO �o co��rclant� J�a- trimônio sentimental, e que ,perversidade.

:ausa da má conservação das �entádo e membro da direção IheIro ErIch MaJo�wskl, em não devêra ser envolvida POVO DE FLORIANO'_
!stradas. O povo em peso re-

do Sesi. Rio do Sul - apresenta a sua nessa intencão de reles intri- POLIS!' A vitória está próxi-
:lama, porque os ônibus não O seu desaparecimento, defesa. ga.· \ ma. E por mais que êsses mí-
;êm mais horário, mas isso é muito embora fôsse esperado Sóbre .o. doloroso episódio, Não import,a, porém. O DR. seros apedrejadores da honra
.mpossivel. Porque quando pela gravidade do seu estado que teve ampla !epercussão 'OSMAR CUNHA é ho�em cedam ao próprio destino

Escreve: da de Polícia de Mafra. no �oem num barranco ou em
de ,saúde DOS últimos dias, no Estado e no país, à vista limpo, e não teme devassas. vergonhoso, escravizados aos

João Francisco de Assis dia seguinte, pelo 'cl'lme" um atoleiro, só duas Juntas �auso;U profunda consterna- da grave acu�ação'formulada Conta,ndo 'com o apôio geral mais baixos instintos, nada

Próceres Udenistas, per- cometido de darem um' "Vi- de bois e a máquina a traba- 'ão em nossa Capital. E' que contra o sr. Mànoel Gregório dos homens de bem, não re- ,impedirá que o DR. OSMAR

correram, há poucos dias, o va" ao homem que t.em l\nvi-, lhar a toda força e assim le- o extinto, pela suas qualida- de Vasconcelos, fol aberto in- ceia a intriga, que sómente CUNHA sáia triunfante das
interior de nosso município. jado todos os seus

\esforços vam duas horas, para arran-
des morais e pela proverbial quérito administrativo. Fun- encontra agasalho nas almas, urnas de 3 de outubro vin

Néssa emergência, resolve7 para ver o crescimento cada cal' da lama e do buraco, por bondade do seu coração, vivia damentando sua defesa nas em sintonia com as torpezas douro, pelo voto conciente e

ram oferecer uma churrasca- vez maior 'de llossa terra. '

isso é obrigado a atrazar no cercado de unânime estima. peças desse processo; o fun_' e misérias .dos caluniadores. nobre da maioria eleitoral
C)a aos seus pseudos eleito- Os intimados comp;uece- horário.

I
.

Espírito alegre, sempre afei- cionário acusado comprova, Disposto a :Levar até a vitó- do nosso Município.
res: daquela zona, isto é, do 'am imediatamente á DeJe- Aconteceu no dia 17 dêste to a ser útil ao próximo, não' <le modo inequívoco, a sua

Bituvinha e adjacencias, se- �acia e, ao serem interroga- mês: foram necessárias duas
conhecia' rancores. inocência, demonstrando; à i

tal' que politicamente, é co- los, responderam 'lUe ne- juntas de bois para arrancar
Conhecido e querido de to- saciedade, que o gesto do in

mandado por Pedro Kuss, es- lhum outro crime cOIT.ete,- o ônibus de Garcia que esta- dos, Chico Melo, como o cha- ditoso comerciante, à epoca

te homem do povo, para o ram a não ser o de deseja- va atolado na lama, e não mavam, fez da vida um e- enfermo, não foi decorrênci'a

qual tem trabalhado sem :em homenagear o s'cu )Ji'e- foi passiveI; depois botaram ,emplo de trabalho honesto da sua atuação fiscal, exerci

desca.nço e sem esmorecimen- dileto, tanto como pO',itico ou dois caminhões de reboque
! de devoção à família. da no caso com absoluta nor-

tos, prejudicando muitas ve- como 110mem hOllrado. para conseguir-se !lrrancar o
Era casado com Da. Sido- malidade.

zes os seus próprios interes- Nada disto adianL.Ill. onibus, e assim' mesmo foi no
nia Melo, e deiva os seguintes Este jornal, na ,oportunida-

ses, pois a sua maior sati1fa- O sr. Delegado, que parcrp outro dia, domingo às 10,30
filhos: Danúbio, bancário; de, noticiou a,s ocorrência i'

ção é a de bem servir ao pró- l)ertencer ás hostes Udenis- horas. Quer dizer que esteve
;l;a. Aleida, casada com o sr. com a versão que lhe foi da

ximo. tas, não titubeou �m envia- 110' at�leiro de .sábado, pe�s
'\rnoldo Pamplona; Milton, da, no local, sob a emoção

Há pouco tempo, no mesmo �os para o xadrês, r;rnbora 19,30 horas até o outro dia unc�onário autarquico e 'se- que a ,tragédill despertou.
lacaio sr. Pedro Kuss, havia �10uvesse prom'etid') a peSS01.S àquela hora acima! Quer di-

nhol'lta lone. Registrando, ag'ora, a ver

oferecido aos seus leais ami- influentes' e sensatas cêsta' zer que os passag'eiros anoi-
Os seus restos mortais fo-: são verdadeira, que isenta de

gos e correligionários· uma localidade, que deix[...�ja os teceram e amanheceram

I'��
ontem levados ao cemi- toga a culpa o funcionário Ichurrascada de confraterni- rapazes irem em Tlaz., dentro do .on'ibus com senho- ena da Irmandade do Se- acusado, cujo nOn;le aparece,

zacão, Presumindo-se por' Vejamos, portanto, em que ras, criapças, doentes, etc,
nhor dos Passos, com enorme, nas provas, apontado como

• _

taI�to que o ,agape levado a �poca estamos' Onde é que já se viu disto, lcompanhamento. , servidor digno, zeloso e cum

e'feito pelo Partido da oposi- Existe ou não' democracla sr. Diretor'? ,'A' família enlutada, O Es- )ridor dos seus deveres, ou

cão ao' homem que há mais �m Santa Catarina. Aqui tão perto da capital,
:lelo apres�nta as expressões tra coisa não fazemos senão

de duas decadas tem servido Felismente, quar..do. eram andamos pior que' no sertãe
o seu profundo pezar. o �xercício da imprensa ho-

ao nosso Município, com tan- procuradas as autoridades fechado em estrada de carre _.. :,:.c''::;':_�-..::.:....c�� nesta.

to desprendimento e honesti- competentes, pal'i.l. providen- de boi!

dade, 'representou apenas ciar um recurso contra, o 1).- As despesas com os carrol'

uma especie de motivo para. tentado, foram o') iho(·(';!1.tes 3ão maiores do que os lu

estabelecer a confusão entre postos em libertJ:.:..de, n>a tmal- cros. ,Não ha molas que che,

o eleitorado do P.S,D.,' tão mente porqu'e os l"�spon ..;r,vnis �uem devido às buraejueira[
bem chefiado e orientado pe- ou mandatários da prisão do,c; :la estrada de Angelina; ai

lo insigne' e inatacavel cidd- mesmos chegaram a ndar o .1ficinas podem contar os es·

rlãC' Pecl:o 1{u:..<;, que todo o erro que havialíl :;cmeti<lc tragos por causa das más es

nO'lo du \11 .'1icípio de Mafra Precisamos de liberdade. Si tradas. Os empresários das li

e do Estado de Santa Cata� esta não viér expontanea- nhaó; de ônibus elo interior'
rina conhece ,sobejamente. mente, virá atravc�z do que só trabalham para as ofici-

Á' certa altura dos feste- falarão as urnas de 3 de ou- nas.

jos ou homenagens que es- I tUbro, pois os eleitores vota- A usina da Construtora

tavam se�do prestadas a, um I rão com t<??a a cotls"iêl�,ch.' Nacional, acima de Angélina
dos candIdatos da U D. N., nos verdadeIros homens que está parada por falta de ma

ouviram-se alguns v,jvas ao poderão nos dar justiça e terial, mas porquê?
popular e incansavel amigo de tranquilidade, evi�.anc,(', cnn- Porque a estrada não clá

Mafra: Pedro Kuss. Este ges, didato inescrupulosos que para conduzir o material pa
to foi tomado pOli 3 .�ovens procuram cargo� pi:'ra 'os 110- ra poder funcionar.

que não rezam pela cartiiha mens e não hompn,; ;Jara os Senhor Diretor, 'isto não
dos adversãrios daquele emi- cargos. é , propaganda ,contra o

nente homem público, r.ujo Fique, pois. o elei�lJrado ci- governo, porque nós ajuela
passada serve de exemplo e ente de qll� I) PSD, p;-;i.ú',á mos a botar o mesmo, mas é
de bàndeira para qualqt:er sempre, corno até aq'.li, arl'n- que o Povo está desesperado
campanha política, to para defender t) n'JSS() po- com' as estradas. Assim niio

Vem ag'ora a parte

drásticaj
vo em qualquPf emp"genl'ia e é passiveI continuar.

da questão.
,�

para comba'..e:' arI.Jitrarkd::I- Do leitor constante e ami-_
.

Os' 3 moços foram in�ima.. eles de Q1W,V"r natll:','za, go às ordens.

dos a comparecer á 1?elega- (D� rJt'.'�,l dê l\'lafn.) Q. Q.

Nerêu julgado
pela. imprensa
"A homenagem que os crônistas parlamentares

vão prestar ao Sr. Nerêu Ramos, no próximo dia 3 de de

.zembro, é das' mais justas e oportunas . .Na verdade o pre

sidente da' Câmara dos Deputados tem exercido a nobre

função cénn dignidade e decoro exemplares. Conscio da

responsabilidade que lhe cabe, soube o senhor Nerêu Ra
mos preservar, com inflexível exercia, as prerrogativas do
mandato .legislativo, ele maneira a assegurar ao Congresso
o prestígio que lhe é próprto no regime democrático. Por

isso, e embora pessoalmente o representante eatarinense
seja merecedor da distinção ele que vai ser alvo, não há co

mo desconhecer o alcance maior da iniciativa, que não vi
sa únicamente a festejar um homem mas, sobretudo, a

prestigiar uma instituição fundamental na preservação. e
, aperfeiçoamento tIo regime brasileiro".

.
'

(De "á Globo")

Agrediu ·0 Sacerdote
o chefe sltulcioôlsta de Taolara

I lutor do covarde r gesto.
.

- De Joaçaba, 23 - Com to. Atenciosas saudações Pa- reu ao dr. Juiz de Díreíjo a

grande magna tragq conheci- dre Teobalclo, Coadjutor Pa- abertura de um rigoroso in-
menta vossencía hoje cerca .roquía Tangará. quérito.
treze horas fui inopinada- x x A U.D.N. e seus alíádos
mente agredido dentro Casa x

, continuam, como se vê, nos

Paroquial pelo Dr. Antonio Além do despacho acima seus processos de eterna vi:i-
Teixeira Pinto que me desfe- recebemos outro, informando gflâncía.

'

riu várias bofetadas atiran- que o -dr, Nunes Varela, ad-. Nem os sacerdotes respei
do-me ao chão. Atribuo gesto vogado em Joaçaba, reque- tam mais ...
Presidente Câmara Vereado- -

res fato haver sido derrota-

igressâo como provação pe
lindo providencias afim evi-

I
�ar novo atentado contra es-

,

.e humilde servidor em Cris
Florianópolis, Sábado, 25 de �etembro de 1954

" ,
---� DELEGADO POLí';

O P. S. D.� em Urubici - De TU��<i? " Comu-

RELATóRIO DA INSTALAÇÁ(' DA ALA MOÇA DO PAR- aíco que foi transmitido te-

TIDO 'SQDIAL DEMOCRÁTICO ,NO DISTRITO DE egrama seguinte: "Levo co-

URUBICí ihecímento desse respeitável
I'rlbunal Eleitoral que o De

legado Regional de Policia,
Dr. Plínio Moreira, está to
nando parte atíva nos comí
:ios eleitorais da União De-

:lo pelo Povo últimas eleições
Prefeitura este Município que
disputou como candídrâo
União Democrática Nacional.

MAIS 'UM
Não sou político, vivendo em

penhado minha sublime mis
são, atribuindo gesto deses-

Coroaram-se de pleno êxito as solenidades de instala

ção do Sub�Diretório da Ala-Moça do,Partido Social Demo
crático em Urubicí.

Progressista Distrito recebeu entusiástícamente os ele
mentos jrepresentatívos da. cómíssâo 'da Ala Moça de Flo

rianópolis, numa índubítávelríemonstraçâo de cavalheiris
simo e elegância político-partidárias.

As treze horas de sábado, día 28 do mês findo, foi ofe
recido um churrasco ao jovens da Capital do Estado pelo
sr. Érico �'àx HeIler, ilustre vereador do Partido Social De
mocrático. no Município de Bom Retiro. As dezessete horas

'(leu-se a realização da sessão preparatória, a qual compa
receu crescido número de correligionários, além dos inte

grantes-da Ala, Moça local. Aberta a sessão pelo [oyem Fran
cisco Grtllo, "b mesmo \fsou da palavra' para dar conheci
mento .ao plenário de que a eleição âo):�?retório seria por

aclamação. A seguir foram apontados os nomes dos mem

bros sendo todos fortemente aplaudídos. A presidência deu

por reconhecido todo o Diretório, convidando a todos que

assinassem a lista de presença. A sessão foi encerrada,
marcando-se uma outra para o dia seguinte às 14 horas.

A noite os componentes do Diretório de Florianópolis,
form.J homenageados com um coquetel na residência do dr.

Edmundo Ribeiro Rodrigues, ilustre candidato da Assem

bléia Legíslativa do Estado pelo P. S. D., destacando-se en

tão, a solicitude e a cordialidade das senhoritas locais que
se mostraram incansáveis no afã de proporcionar�nos mo

mentos agradáveis.

nocrátíca Nacional, falando
em público nos comícios, ofe
'ecendo -seus préstimos politi
zos e policiais na Delegacia
cegíonal de Tubarão; Res
Jeitosamente peço providen
'ias. Atenciosas saudações.
\.ntônio Hulse, Delegado do
'artido Social Democrático".

Continua na

ACONTECEU EM MAFRA

PELOS MUNICIPIOS
De Jaguaruna

J

As futuras Regionalistas boca e o sêo Genesio com os

�este município fizerau1 um 15 mil jabaculés nd ,bolso.
Jedido ao Snr. Genesio Mi-, A Aliança Social Traba
anda Lins, candidato a su- lhista neste município v:te

',lente de senador pela UDN, cada vêz mais forte, os Ja
Jara uma excursão' ao norte guarunenses estão' anciósos
\0 Estado, Imediatamente o para darem mais uma formi
'andidato a suplente de se-I davel lavag'em nos ·inimigos·
ladol' pela UDN (que ficará de Getúlio Vargas.
13. casca), comunicou às e-

;ionalistas que o gei'ente do No Distrito de Sangão a

nco em Tubarão entregaria Aliança Social Trabalhista
::1'$ 15.000,00 para a

excur-I
cada vêz ganha, mais terreno

;3.0, As regionalistas muito motivado pelo escrivão de
,'mimadas. começaram os 'a- paz daquele distrito Alvaro
)rontos, uma faixa com os I Xavier d'Avila, ,estar traba
seguintes dizeres "Turma Ilhando por traz da cortina a

Genesio Miraada Lins", de- favor da UDN, o unico pre
pois de tudo pronto, só espe- ! judicado será o Ten. José
rundo pelo dinheiro, eis que I Manoel Prates, candidato do
,surge um telegrama suspen- I

P. T. B. cunhado de Alvaro
dendo a excursão, ficando as

I
Xavier·d'Avila. '

regionalistas corri agua na' Do Correspondente' .

O BICHO PAPA0 DE RATONES ...
Uma das primeiras leis da lavra da bancada do P.S

na atual Câmara Municipal de Florianópolis, foi a qlle 1niI
títuíu a merenda e fardamento escolar gratuitos.

Lei de alto avanço social, de encontro ao trinômio "p
roupa-instrução", ela nunca foi posta em execução Pel
"benemértto" prefeito Paulo Fontes. Mais de meio mi�de cruzeiros consignados nos orçamentos do MuniCípio, Pa
tal finalidade, foram desviados 'para, entre" outras Coisa
compra de foguetes.. .

$

Agora, em vésperas de eleições, com a estigmatização
d?rr�ta .à vista, o sr. Paulo Fontes achou por bem malld!U
dístríbuír o fardamento escolar pelas escolas do interior
Ilha.

Quem faz a distribuição é o sr. dr. 'Jorge Fontes, ean;
didato a vereador e irmão do sr. dr. Paulo Fontes ...

Juntamente com os intendentes, o sr. Jorge Fontes VaI
às escolas e faz a repartição... E a distribuição só ating
os filhos dos udenistas, sob a alegação de que os demais aIu�
nos tfilhos dos pessedístas) são rtcos e não necessitam do
auxilio público. '

"

Aconteceu porém que no di'strito de Ratones' o pacote
contendo os fardamentos, foi parar em mãos da professôr�
local e esta, sem mais instruções, fez a distribuição para to.t
dos os alunos, sem olhar a côr política dos pais.

À sll.jda da escola, o sr. José Damasco, Intendente da
localidade, deu pelo equívoco eleitoreiro da professôra e

imedi�tamente cercou os alunos e retomou o fardamento
das maos dos que eram filhos de pais pessedistas.

.

Ês,tes os homep.s quel. queriam salvar o decôro público ...

"

Mais um que tomba, naquela velha guarda do
Clube Doze. Antes foram o Manebach, os Viegas, o

Reinaldo Moellmann, o Juca do {..oide, o Jaime Linha
res, ó Carico. Ante-ontem despediu-se o Chico Melo

.
.

O que os irmanava era um. sentimento de bondade ex-

trema, desestudada, parelha em todos. Viviam" como

já escrevi, de bem com o, bem e de mal com o mal.

� daí, sem dúvida, a jovialidade de todos. Alegres, tro
cistas, fraternos, confidentes entre si. O Chico Melo,
quando a turma resolvia intervir em algum caso, para
beneficiar algum amigo comum em dificuldade, era o

mais solicitado, pelo seu gênio aberto, pela sua diplo
macia intuitiva, pelo aceite do seu conselho energico e

leal. E sempre voltava dessas missões com a parada
:anha. O seu relatório era telegráfico: "servico feito

. ermão salvo"'! O seu entusiasmo partidário, na politica:'
nunca lhe anuviou o senso de justiça nem lhe afetou o

carinho com que cultivava amizades. No tumulto das
paixões, comandava serenidade. Leva para a eternida
de, por 'isso, a glória de fugir atropelado pela nossa'
saúdade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


