
ciDADE DO VATICANO,
25 (U. P.) - O Papa Pio XII

,

, �

Preso f'IIum
PARIS, 25 (U.P.)

Jean Dides, inspetor-chefe
da Policia de Paris, que foi

suspenso, declarou que "es

tava a ponto de descobrir

quem forneceu informações
secretas ao partido comu-

nista", quando foi anun

ciada a sua suspensão. O

Ministério do Interior anun

ciou, que Dides havia sido

suspenso por levar consigo
documentos' para os quais
não' tinha autorização, Di
des era um dos melhores te-

. nentes do ex-chefe de Poli

cia de Paris, Jean Baylot,
famoso' pela forma energica
com que acabou com as de

sordens comunistas nesta

capital. Baylot foi substitui
do pouco depois que o pri
meiro ministro Pierre Men

des-France assumiu o po
der. Um comunicado do Mi- ROlYIA, 25 (U. P.) - Anun

nisterio do Interior infor- da-se o noívado da princesa

mau, ontem à noite, que Maria Pia .da Itália, e do

Dides foi encontrado levan- príncipe Alexandre, ela lu

do documentos secretos so- goslavia. A comunicação f?i
bre a defesa "dos quais feita hoje por F'Ut�cone LUC1-

não pôde dar a origem ou fero, ministro ela Ca�a �eal
destino". Dides em decla_litaliana. O fato . fOI ainda

ração dada a co�hecer hoje, cornu�icacl.O diretamente pelo

disse ter dado a origem dos
1 ex-r�\ Umberto ao Sumo

documentos - o partido �ontl:lce.2-�----------�--

___.----------------------

No memorável comício da Aliança Social-Trabalhista,
realizado no Estrcito, à noite de quinta-feira úl.tima, o sr.

Nerêu Ramos, com aquele seu invejável poder de argu
mentação, deu res}Josta fulminante às lamurientas quei
Xas que o sr. g'overnadol' costuma fazer ela maioria o}Jo

sicionista na Assembléia, acusando-a de não deixá-lo ad-

ministrar, Como sé não tivesse ao seu lado homens de mediana

Depois çle evidenciar a absoluta improcedêneia dessa experiência que o alertassem do erro palmar que
- estava"

aCUsacão assinalou o O"rande tl'ibm1"O catal'inellSe que, se cometendo, não quis ainda o sr ..Bornhausen escutar o avi

tais l'�cl�mações fosse�l flor acaso verdadeiras, sómente so amig'o e leal que o sr. Nerêu- Ramos lhe mandou, mil (lis

serviriam para provar "a incompetência política do gover- curso proferid , nalluela epoca, nesta Capital. Esse aviso,

nante. contudo, era de solar clareza: não faremos nenhum enten-

Efetivamente a conclusão não }Jode ser outra. dimento com o govêrno sôbre o sofrimento dos nossos com-

Instalada a Àssembléia J"eg-islativa, o sr. Irineu Bor- panheiros.
nhausen verificou não poder contar cO,m a sua maioria. De par com isso, daqui destas colunas, lembravamos

Essa verificação levaria o mais bisonho dos político a agir � ao governante a atitude de outros chefes de çxecutivo, co
de modo diametralmente opôsto ao do governante catari- mo Walter Jobim no Rio GraU(�e do Sul e Munhoz da Ro

nense. Nenhum outro, na sua situação, deixaria de consi- cha, no Paraná, os quais, tlLmbém sem maioria legislativa,
derar a corrente oposicionista, que se demonstrava, aos estabeleceram, de imediato, coalizões nos seus Estados.

primeiros dias não só voluntariosa e combativa, como ain- Citamos-lhe exemplo mais evidente, no qual fig'urava
i1a, e sobretudo, numéricamente decisiva. E nenhum outro o seu próprio

-

partido: o do .govêrno federal, ele Getúlio,
Politico estava em melhores ,condições de atender às cir- ao organizar seu ministério .

.cunstâncias do que o sr. Bornhausen: é que êle! na sua Cego e surdo_ a esses chamamentos à razão, o sr. Bor

cC!ampanha de candidato, criara um slogan, segundo o nhausen recrusdeceu a campanha perseguidora que' ini

qUal, se eleito, a U.D.N. perderia um correligionário para ciára às primeiras horas do seu govêrno.
que o Estado ganhasse um governador, Entendia S. Exa. de fugir a todos os ensinamentos das

Se os que o elegeram não lhe garantiram -11 necessária 'tradições e da sabedoria política e fazer escola nova: O q!l�
aioria parlamentar, era-lhe imperativo tornar-se uni go- todos sempre só conseguiram por uma fórmula de lógica,

".erno apartidál'io. • I imutavel, êle conseguiria pelo seus métodos inovadores.

Essa medida, }Jrimarissima, não lhe passou pela lem- O seu estilo seria simples: massacrar para atrair, Os

;))ra iremos, mais adiante, a razão disso,:",' seus cor-reBgionários, boqnil'l'otos, anunciavam .pelos cárég

METICULOSAS INDA

GAÇõES
"Urge que os eleitores ca

tólicos não se pronunciem. a
través do voto senão depois
de meticulosas e imparciais
indagações sôbre as qualida
des de cultura e de caráter,
assim como as atívídades pú
blicas anteriormente exerci-

das por todos e cada um dos I '" ..

. _

_ ....2'· "(
candidatos e sua posição em

I'
EIS OUTRO FLAGRANTE ,DO MEMORAVEL COMICIO

lace dos postulados defendi- DE BLUMENAU, DA ALI,ANÇA SOCIAL TR�BALHISTA:. O

dos pela Liga Eleitoral Cató- DE URUSSANGA FOI DESSA� PROPORÇOES ... ITAJAI

lica", . � TAMBEM. JOINVILLE, P�R �GUAL. ESTREITO, IDEl\'I.
. a Manifesto (datado de 111 '

AMANHA E LAGES.,.

de setembro) "pretende re

fletir as gravíssimas apreen
sões como outrossim as lu
mlnosas esperanças de" que
se acha possuído o Episcopa
do nacional".

e dizer àqueles que falavam em vigilância, Para senador" Saulo Ramos -

• E prossegue:
.' ,

Id
'..

d 'p.'/' XII
que o povo percebeu, embora tarde, "Não há negar 'que f'ôrças ]

. Para deput�dos estad,uais: Alfred� Campos, Antônio

vertenC I� e lOque vigília não havia e sim TOCAIA. . .

perversas, ora ocultas ora
I Gomes de Almeida, Antonio de Lara Ribas, Auzusto Breso-

U -o__;'_ la, Carlos Bpaldíng' de Souza, Edinundo Ribeiro Rodrigues,
,

I ESTA' CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO, . �o�n�:;!a�ia�����r!a��Pl��i�� Elpídío Barbosa, Epitácio Bittencourt, Pirminíc Cordeiro

CASTEL GANDOLFO, 25 sentantes de 42 nações à , urna vingança quieta, as consciências dos católicos, dos Sant'os, Francisco de Souza Neves, Fernàndo Osvaldo
(U, P.) - O Papa Pio XII, Conferencia de Geofis�ca :le sem armas... de Oliveira, Hermelíndo Largura, Hilário Zortéa, Hugo

t que, mercê de Deus, consti-
apesar dos conselhos médicos que "os cientis as n8:O s�o sem canhões." tuem a maíoría do nosso eleí- Roepcke,. Ivo Muller, Joaquim Riga, João Estivalet Pires,
para ficar de repouso, ralou dignos de tal nome se nao

sem baionetas,.. tarado na ânsia incontida de Jorge Barroso Filho, José Bahia Espinola Bíttencourt, José
durante 15 minutos aos mem- se colocarem acima elos pro-

_ porque o }lOVO ainda vive entristecído

I
se ap�derarem da Pátria, Domin�os Pagliol�, Leci�� Slovinski, Mano�l Siqueira B�-

'bros do Congresso Cientifico I blern�s . téc�.iCO�". Est:1 � a
com o sacrificio do seu grande líder,

reduzindo a escombro todo o lo, OS111 de Med:lros Re�ls, Orla��o Bertoh, Oscar Rodn-

Internacional ,
.

terceíra audiêncía concedida --0--
. seu patrimônio cristão. De rgues

da .N?va, Ricardo .Wltt.e" Valeno Teodoro Gomes, Wal-

Com voz firme, o Sumo pelo Papa em. 3 dias e o mais ESTA' 'CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO modo singular, dirigem suas
ter Tenono Cavalcanti, Man.o Tavares da Cunha Mell�,

Pontifice advertiu os repre- longo discurso que pronun- e derrotar aqueles que acreditaram
investidas contra a concei- Pedro Kuss, Adalberto Tolentmo de Carvalho, Alfredo Che-

.

ciou desde que ligeira enfer-
que do coração elo povo que êle tanto amava

" 'A d C 1'1 B 1 B
'. '

d Bit t B

VA-O '-I-M'-"- midade o acometeu há uma

1
serra possível al'ranc�r seu nome...

tuação e estrutura saeral da II:em, r:n�n o
. ,a.� l� ?S, �nJamlm, e I encour aI:-

COBRAR
'" Família radicada na unida- reto, Flávio Ferrart, Hélio Peixoto, Heitor de Alencar GUl- r

,-

semana. O Papa ainda elo- -0-
' , -

F'Ilh '1' J
-

1St L kde e na indissolubilidade : maraes 1 o, Ivo SI veira, oao c os an os, Laura oc es,
POSTOS PARA RE- gíou o trabalho dos ciel(tistas 'ESTA' CHEGANDO A HORA DE VINGAR GETÚLIO

tanto natural como sobrena� Lenoír Vargas Ferreira, Miguel Daux, Olívio Nóbrega, �aulo
CEBER OS SALA- especialmente "á iniciativa esta é a mensagem que o POV(\ está mandando

tural, do matrimônio". I Preis e- Tórquato Tasso. \

"

I pessoal
e coragem perseve- a Carlos de Lacerda e a Eduardo Gomes, I I. RIOS rante, qualidades que não

para que jamais se esqueçam que a pressão tremenda

. Confer.encl"ara' ESCOBBEARRDAEDME- LI-
RIO, 25 (V. Ao) - Profes- podem ser substituídas pela de inconfessáveis int�rêsses seus, .

soras municipais da localída- maquina". Declarou ainda
que fez Getúlio morrer tragicamente, AGORA É MAIS Ide mineira de Juiz de Fora, que o trabalho dos cientistas é uma pagina sem luz, que. as gerações vindouras BELO HORIZONTE, 24 (V.

que ganham Cr$ 400.00 men- "em penetrar mais protun- ao ler hão-de chorar, como chorando estamos, . .

FÁCIL
I LONDRES, 25 (V.P.) __ A.) --:-

Foi pôsto e� ·.liblólrda-
sais e que ameaçam entrar damente nos segredos da :na- --0-- RIO, 25 (V, A.) - A em ! O. primeiro ministro Chur- de, dia 21, o sr, DeCIO Esco ..

-

em greve no dia 27 por fal- teria" causa legítima satisfa- ,E AGORA .QUE ESTÁ CHEGANDO A HORA DE baixada norteamertcanr, de-, chill espera confereciar com!
bar que, na mesma noite, a-

ta de pagamento de cinco cão. E adverte que será um VINGAR GETÚLIO, cidiu prorrogar!l validade lo secretário de. Estado ame- i fereceu um churrasco aos

meses, tiveram uma reunião , erro encerrar-se na arena da i já se houve :10 longe um grito de VITÓRIA: dos passaportes parn os bra- ricano Foster Dulles no do-
.

seus patronos.

com o prefeito e chegaram a ciencia e recusar aceitar as I são os humildes, os trabalhadores,.. sileiros que desejarem viajar

I
mingo próximo, quando.o

I Ainda �n:ocion�d_o. com a

um entendimento para solu- J perspectivas mais amplas que' os funcionários e os .homens da lavoura... para os Estados Unidcs. Es-

I
sua absolvíção deflnítíva, .-

clonar o ·caso. Uma comissão se oferecem, "porque o espi- J que marcham juntos sem temer a nada, ses documentos, que, em ge- mesmo chegar a Londres, embora tivesse pale�t.I·:lCIo
de professoras, com o cobra- rito humano, por mais genio PORQUE ESTÃO lNDO ÁS URNAS PR'A �INGAR ral, tinham o prazo de dois ou na segundafeira, antes ,long'amente

.com amigos e

dor da Prefeitura, percorrerá que possua, permanece sob I GETÚLIO!!! anos, fica�'ã,o ele act"\l'.do ::om d,a abertura Ada .importantis- jorna�i�tas que o. cel'Ca�aUl ,o
o comercio e a industrÍ'l !l as ordens supremas do Divi- (Mandado publicar por UIll grupo de trabalhistas) o que decldlram os dlploelu" sIma conferenCIa que pode sr. DeclO Escobar eXrllSOl1-"e

fim de receber os impostos no Criaelor em todos os seus I tas válidos para qualqu(;j� I determinar o destino da I �e dar qual�uer declal'açã9 à

em atrazo. atributos e atividade".
•
----- ... -.

•
---------

. tempo. \
.

Alianca Atlântica Imprensa, sobre os llcfmteci'-
-----------------'---.------.----- mentos que Çl levaram à pri

que o P.S.D. não suportaria a compressão e capitularia. sãõ.
"Essa oposição que aí se anuncia" - diziam - "não a- A senhor·n D' E'" lva scohar,
guenta seis meses. Estamos esperando que ela canse paI'a mãe, de Décio, não escordia
dissolvê-la".

. .

o seu contentamento,' er.o-'

mndo de alegria e abraçando
repetidas vezes seu filho e os

advogados do mesmo.

NOVO NÚNCIO
APOSTÓLICO NO

BRASIL

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

Os cardeais. e' bispos acenselham:
Votem contra os corruptores. Manifes-I

to ao eleitorado catelten
.

"Todo cidadão honrado de

ve comparecer às umas para
fazer 510 seu-voto uma ex

pressão corajosa da sua fé e

testemunhar o seu I!epúdio
aos corruptores da Família,
que na verdade se ielentifi-

Vitória à vista

(stá cb8gan�o a �ora
ESTA' CHEGANDO À HORA DE VINGAR 'GETiJLlO

,

e por isso aqueles que não compreenderam
como era enorme o seu amo.r pelos humildes,
têm os olhos de mêdo esgazeados ...

'ESTA' CI-I�GANDO � HO:A DE VINGAR GE1'ÚLIO

nomeou, ontem, o monsenhor
Armando Lombardi, núncio

apostólico no-Brastl. O mon

senhor Lombardi, arcebispo
titular de Cesal'ea de Filippo,
era núnoío apostólico na Ve

nezuela.

Pátria" - expressaram-se os

cardeais, arcebispos e bispos
em Aparecida, num manifes

to lançado aos católicos de

todo O país. ,

cam com os vendilhões da

NOIVADO DE PRIN
CIPES

--

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Candidatos registrados:
Para senador; Nerêu Ramos; para suplente de sena

dor: Francisco Gallotti.

Incompetência E enquanto e�peravam, mais injustiças, mais violên
cias, mais arbitrariedades e mais ilegalidades praticav'àm.

E o temllo não esperou pela genial método bOl'llhau
seano, cujas consequêneias imediatas foram aglutinar e

acit:rar os ânimos adversários, ao lado das vítimas inocentes.
Eng'olfado nas perseguições, com o pensamento vol

tado exclusivamente para as soluções partidárias, o sr.

Bornhausen se perdeu e perdeu o seu govêrno.
.

Da sua incompetênsia política, aliada à vaidade com

que o cargo o encheu e presidida pela sua falta de pre-'
paro para o p'Ôsto, nasceu a situação que aí está: o estra
Qalhamento de um partido em menos de quatro anos.

Nesse curtb espaço, tradições que a U.D.N. amealhara em

varios lustros, foram completamente banidas da estima e

das esperanças populares, por obra e graça da curte'i.a
mental do governador.

.

De tudo isso restam os saerificados. No campo admi
nistrativo, todos nós, o Estado inteiro; no terreno' politi
co, a U.D.N. e todos aqueles que, durante mais de 2'O-anos,
lhe deram, na planieie, o vigor do seu entUSiasmo, da sua

combatividade, dos seus esforços, da sua inteligência.
Mais e ainda uma vez, se torna oportuno lembrar

O RISO DA CIDADE�··

Ruy:
"Creio na moderação e na tolerância, no pro
gresso e na tradição, no respeito e na disci
plina, na impotência fatal dos
tes valor i,il�suprívél das

Dona Prudência Este
ve ontem aqüi! Acha
que você vai ser eleito
pela U.D.N.! Mas me

aconselhou muito a

nos casassetrlos'
dia 3 ,de ou�

- �--- ._-------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Domingo, 26 de Setembro de 1954 o .aTADO

(
I

DR. GU EIRO
M E D I C- O 5 '�r. f8usto(Brasil_f.· O E S T A D O Chefe do Serviço de 6uvido� - N�riz e Garganta
-.. do Hospital de Florianópolis'

E LAR O LFREDO DRA \VLADYS'" AVA I ESPECIALISTA EM DO
i ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO D M I DR. A .

�., ENÇAS DE CREANÇAS. I Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento. das doenças da especialidadeCANTIÇÃO '- ClIEREM
. W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO - ! e', CONSULTAS: Das 10 às Tel.. 3022 - Cx. Pos�al, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

ANTO-NIO DIB DIretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS ,DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas.
-

. RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. T)E
para- Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇAO - FIGADO, - Colônia Sant'Ana.

- MÉDICOS - Cons, e Residência: 7 de AQUINO. J
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E"n muitosRINS - INTESTINOS Doenças neFosas e men-

CIRURGIA-CLlNICA Setembro n, 13. Hepresentantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.
GERAL-PARTOS Representações A. S, La- I ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS I Impotência Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, 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)Consultas das 15

I
às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G À DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA dehoras.
, métodos de diagnósticos e I 'I'el.: 22-5924 Rio de (OCUL'OS)FONE:3415.

, .
I tratamento. 1

J'anerrn jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, "'ULPOSCOPIA - HISTE- ,DR. JOSÉ MED.EI- Reprejor Lida. lesões dos Olhos)'I'el.: Cons. - 3.415 --Res.
4 E t it

C)

- 2,276 - Florianópolis. ;:;,� s reito.
RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA

' Rua Felipe de vliveira, n. I INFRA VERl\IELHOI EL. - 6245.
- METABOLISMO BASAL

.

21 - 60 andar.' I Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de.
-_ --

.. -- ADVOGaDO -

T I 32 987'> S
-

P I I 1 fDR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN· Radioterapíap or _ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí
e .: - �

- ao au o
. Pu mão e Eso ago

'

S curtas-Eletrocoagulação

-I' - S t •
....

at ina -

ASSINATUR.AS Co-n.sultóno: Visconde de Ouro Preto 2 (.I\.ltos da CasaPIRE DlIAUSEN Raios Ultra Yioleta e Ittfra.
an a / ar Na Capital I

.

. Belo Horizonte- MÉDICO -

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho._, .' DR. MÁRIO LAU- Ano C�'$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. '!.'elefone 2.365Com prática no Hospital
-

ADULTOS E CRIANÇAS Consultono: Rua Trajano, I RINDO
Semestr-e .. -. Cr$ 90,00

.

Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão F'rancisco de Assis e na Consultório - Rua João II. 1 10 andar - Edifíciodo'
,

'\ No Interior das 2 horas em diante' no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. ,\1o�tepío. e
_�_r,...

Anc Cr$ 200,00
I

1 Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Ilorá+;o :' Das 9 às 12 ho-
DR. Isemestre Cr$ 110,00 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLINICA
.

MtDICA raso
, ras - Dr. MUSSI. CLAUD.IO Anúncios mediante COL- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODÉNO, ALERGIA

CARDIOLOGIA Residéncia: Rua Esteves Da-s 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto,

I
DER11ATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Rua Vitor ,] ún ior , 45. TeI. 2.812. YlUSSL I ADVOGADOS OS. originai:, me�mo. não Dr. MI-nuel lluDes ferrel-ra.

1 22 T I 2675 I ' Resídê.icia : Avenida Trom-, Fôro em geral, Recursos . publicados, nao serao <levo1-
y R .,MeIre es,

�

e. .

OJ.H0S - OUVIDOS -) powsky, 84. I
"erante o Supremo Tribunal vidt�'\,,' _ _

I

CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Horários: Seg.undl1s� Quar-I!
- N A.HIZ E G�WAN�'A I

. Federal e Tribunal Federal A_ direção nao se. respo�- I ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta ferras: - --- .' ---

de Recuraos. s�blhza pelos. concelt?S emi-
RES. __ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3140Das 16 às 18 horas.: - DR. JÚLIO DOIN 1, E8CRITORIOS tidos nos artígon assinados. .

. Residência.. Rua Felipe I
. VIEIRA DR. NEWTON 'rtcr ianópol is - Edi:(icio

-_u...._......w._-_._-___ Dr. Ylmar CorrêaSchmidt, 23 _. 2° andar, I' D'AVILA .::lão Jorge, rua Trajano. 12

informaço-e.� ,
Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL - 1 ° andar - sala1.. ;;l CLINICA MEDICAapto 1 -r- Tel, 3.0f)�.

Ouvidos _ Nariz .. Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro - Edifício

ute •.s .

,
I, CONSULTAS das 10 _ 13 horas

Proctelogía - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- I Rua Tiradente 9 - Fone 3415DR. WALMOR ZO- ganta, .

Médica n io Carlos 207 _ sa'la 1008. _

'c MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-
Consultório: Rua Vitor O leitor encontrarã, nes- O'r Carlos F Engelsl·ngDíplomado pela Faculdade zação Ultra-Som

Meireles n. 28 _ Tetefone: DR. CLARNO G. ta coíuna, Infurmaçõee que _

.

__ '.
.Nacional de Medicina da ção Ultra-Som

3307. GALLETTI necessita, 'diAriamente e de Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasil (tratament�) de sinusite
Consultas: Das 15 horas _ ADVOGApO _ imediato:

\

.

, Expedicionária BrasileiraEx-interno por concurso da sem opera�ao '. c

em diante. Rua Vitor MeireIles, 60. -

MÉDICO _ OPERADOR � PARTEIROMaternidade-Escola Anglo relinoscopia d- Oto- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS 'I'elefone Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesO tá i derno equipamento e o- "

3 022 O M' M d f'
.

T O
(Servíço do Prof. c v o

Rino- laringologia (único Rua: Blumenal n. 71, - Florianópolis - O E!!tado ,.. aIs, o erno e e icíente ratamento
:

e peraçõesRodrigues Lima)
A Gazeta '2.658 das doenças de SenhorasEx-Interno do Serviço de no Estado) DR. DIB CliEREM, Diário da Tarde 3.579 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas

A,DVOGADO I Diário da ManhA... 2.463 turas, zumbidos d-e ouvido, neurastenia, irritabilidade,I. A. P. E. T. C. do RI'o de e das 16 às 18 horas
- I V d d 2010' �. ,

tênci f igid 1 bf
. . .

A er a e insoma, unpo encia, e rr I ez sexua em am os os se-Janeiro Consultório: - Rua Vitor
.
C�as c veis, c��erCl81S, I.... I Imprensa Ofici�l\ .•. 1.688 'xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.MédicG do Hospital de Mireles 22, esquina com crirnfifais e trabfllhistas. I HOSPIT-AIS " Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade . Saldanha Marinho. Consultàa popula're. De Cartdade r ) sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidoDOENÇAS DE SENH;ORAS Res. - Tr. Urussanga 2, Rua Nunes Machado, 17 (Provedor)

'

%.1141 _ Operaçôes de hérnias, apendicites, ovário, utero,- PARTOS-OPERAÇOES apart. 102. (esq. Tiradentes) _ sobra- (Portarta) ......• ' .2.031 hemorroídes, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCons: Rua João Pinto n. 16,
-'

DR.' VIDAL -do _ sala 3. 1�IWIl_iiilMI�"-.zí""i6iil Nerêu Rames 3.831 varizes, elefantiazes .

.

dás 16,,00 às 18,00 I Militar . _ . . . . . . . .. 1.157 _ C I R U R G I A E M G E R -A Lhoras. CLíNICA DE CRJANÇAS São Sepastilo (Cal!la Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhA atende CONSULTÓRIO - F.li- de Saúde) '3.153 hemorroides com 6 injenções, sem dôrdiàriamente no Hos- Schmidt 38

40 J
'

T
.

-I Maternidade Doutor OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)pital de Caridade. �eCONSULTAS -, Ou 4
� : j 'r. . o se Á va res ra cem a Carlos Ccrrêa ... :.IJl Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula eResidência:. y U CHAMADAS UR· intestino _ Tubagem duodenal.

Rua: General Bítteneourt
<iS 6 ho:as.. . lVIOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisResidência: Tenente su.

GERAL Corpo de, Bombeíres

".3131
'. moderno, em 3 ou 15 dias. _D. ·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) 2 ..404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo. comChefe do Ambulatório de Higiene Mental. Policia (Sala C6mi.s- 100% de cura..DR. ARMANDO VA- DR- ANTÔNIO MO:", Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana; sário) 3.0!S

I
Receita de óculos _ Tr.atamento e operação das doençasLÉRIO DE ASSIS 'NIZ DE ARAGAO Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- PlílíCla (Gab. Dele· dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,- MJtDICO -

CIRURGIA TREUMATO- diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- Irado) %.594 ETC.'
Dos Serviços de Clinica In-

LOGIA terapia. . COMPANHIAS nJl .<\.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DAf t'l d A-
.

tA
.

M i CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às TRANSPOR'r. NOITE
an I a SSIS encla un -

OrtopedJa _

'

cipal e Hóspit�l de Caridadt!, Consultório' João Pinto, 17 horas. Sabado (manhã) AIi:REO Consutório: Rua Deodoro, 'esquina da Vidal RanlOs, .

CLtNICA MJtDICA DE 18.' Rua Anita Garibaldi, ei;>quina d. General TAC............. 3.700 Residên:::ia: Coqueiros, Praia de ItaguQ.cú Casa daCRIANÇAS E ADULTOS
Das 15 às 17 diAriamente, Bittencourt. Cruzeiro do Sul .••. 2.500

__T_o_rr_e_. � � ��
Alergia RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Psnair. .. 3.553' .

- -

Menos aos Sábado8
2.32'5 H

.

M t C I
Consultório:' Rua Nunes

Res.: :Bocaiuva 185. I·varjg .- ...

�

,... ,.!1HU�l"" B) or « arMachado, 7 - Consultas das Fone: _ 2.714. -------�------------- Lóide A'reo �.402 Ir, Bt ii15 às 18 horas. Real , 2.358
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 - Fone: 3783.

Indicador Profissional
CLINICA DB GUIOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do-

-'.' !
,

!

dentes, 9,
HORÁRIO: '

Das 13 às 16 horas.

Hoeocken

,

DR- I.' LOBATO
FILHO MtDICO Formado pela Faculdade Nacional de' Medicina

Operações - Do«nças
\

versidade do Brasil
.

.

Doenças do apa,e'ho rel!lpi-
RIO DE JANEIROratório de Senhoras - Clinlca de

" d S dTUBERCULOS"" A d I Aperfeiçoamento na Casa e au e
.RI • u tos. 'Prof. Fernando PaulinoRADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç/lo , Int-erno por 3 anos do Serviço de CirurgiaCOPIA DOS PULMõES

no Hoc;pital dos S.rvidcl'6'S Prof. Pedro de MouraCirurgia do Toro
do Estado Estagio por 1 ano �a "Maternidade ....:. Escola"Formàdo pela Faculdade

Prof. Otávio Rodrigues LimaNa"lonal de Medicina, Tisio- (Serviço ..,3" Prof. Ibm-
�

Interno por 2 ano do Pronto SocorrolQgista e Tisiocirurgião do I no de Andnd..)
- x - f

....

'Hospital Nerêil Ramos
.

Consultas - P.la manhl OPERAÇÕES I
, m p r p t! 1 1 ;tCurso de esp.ecialização pela

no Hfls ital d� Carld.d.. CLINICA DE ADULTOS I'S. N.. T. Ex-mterno e Ex-a,s- P
PrecÍsa-se de uma em.

ul'stente de CI'ruraI'a d,o Prof. A tarde, da! 15,30ha. DOENÇAS DE SENHORAS I .

D.

CONSULTAS N' H 't 1 d Ca l'dade diariamente, pregada para trabalhar emG· I em diante no consult6rio, : . o OSpl a e r
", IUlro Pinheiro Ulma.r es

das 7 a's 9, AI P b.... ',Pôrto egre. aga-se em(Rio). á Rlla Nunes Machado 1.,
No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (20 and.)Cons: Felipe Sebmidt, 88 L�

.

d T d t l' i I Tratar á Rua· F'eHpeLSq11.DII • Ira en ••. • 2as, 3as, 4as das 14 às 16 horas.- Fone 8801'h .. _ 2766. 5as 6as das 10 às 12 horas. Schmidt n. 119. TELEFO-Ateu.de em or-a marcau.. .

.,
'

NCIA R D t Sh t I 129 Florianó-Res: Rua São Jorae 80 - Residencia - rua Presl' RE�IDE :,.- ua uar e ue, -

NE: 3.177 .

.

Fone 289B. \
dente Coutinho 44. polis.

/ I,
._----

Lux _

i Mal'estic .

Uni- Metropol .

"La Forta .

l Cadque .•.•.•...••

São Miguel"., Central ••••....•.•

Batrela ••••••••..•

Ideal '
.

ESTREITO

2.021
2.276
3.\47
3.321-
a.44!f
1.614
1.371
'.359,

RAPIDEZ ":- CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se.,/
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo' nestes quatro últi.
mos apenas para movimento de passageiros. .

.

As escalas em S. Sebastião, Ilha B'ela, Ubatuba não
prejudicariio o horár.io 'de chegada no RIO (Ida) e

- SANTOS (Volta) \

DR. II E N R I QUE
PRISCO PARAISO Dr. Ney Perrone Mund SC2UldinliVa. �.500

HO'r&lS

J
OIJIWfTE TODO DIA

nos VAIICJOS
- :""

�t.". I

J

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

Lavando com Sabão

\?irgemi'ESpecialidade
da Cla. \VITZEL IIDUSTRIAL-Joioville. (marca regist,radu)

ec()Domjza-seJem,��:__�_ .. d!!I._��.�,r�-.-----.�__-__"''0''.'
__ ._ •• __

:-_.
__

::
....

--::--:-::-�---
..

--,-:'-�������----�----��------
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Rotary Clube !
de FloriaDõpolls� I.

,

Esteve reunido, como de

costume, no Clube 1� d� A-

O'sto o R. C. de Flonanopo-
g ,

- .,

ns. que teve. sua sessao mi-

iada com uma salva de pal

�as ao Pavilhão Nacional.

Na palav�'a do .sr. Antônio
C. StipP, titular do protoc�-

-, lo, o rotariano visitante, He

lio Teixeira Alves, do R
.. ?

de Concórdia, e o sr. Mano

Bianchini, convidado do Pre

sidente Cúneo, são apresen

tados e saudados em nome do

Clube. Também é prestada
urna homenagem ao rotaria-

. na sr. Dietrich von Wan

geinh, que em data de 26 pv.>.

completará mais um ano de

existência. Ao citado compa

nheiro é dedicado prolonga
do aplauso.
Na ordem dos' trabalhos,

temos, a seguir, o expediente
da semana, que é apresenta-'
do pelo 10 Secretário, sr.

Theodoro Dücker..

O Presidente Arnoldo S. I
.

Cúneo usa a palavra para co

municar sôbre a correspon

dência récebida de Rotary
Internacional, com a qual
vem a recomendação de que

deve' per escolhido o elemen

to que concorrerá' ao cargo

de Governador do Distrito

Rotário a que nosso Clube es

'tá subordinado. Avisa que os,

interessados em se candida

tarem ó façam com o Conse- .

lho Diretor.
Continuando, diz do claro

no programa, sem a realiza

cão da palestra do dia, mas

que a lacuna será preenchi
da com um improviso surpre

sa que nos brindará o com

panheiro Roberto Lacerda.

Este, também surpreendida
com a indicação, fala sôbre

o . assunto anuncíado e com

as idéias que explana desper
ta o interesse geral, mere

cendo, ao término, calorosa

salva de palmas. O compa
nheiro Roberto Lacerda soli
cita que, com o mesmo assun

to, "Relatividade", seja pro

gramada nova palestra, para
a qual seria convidada uma

pessôa com autoridade no

problema.
O companheiro Sidnei No

ceti solicita permissão e nar

ra epísódíos ocorridos com

um florianópolitano da velha

guarda, sr. Arantes, famoso

por seus trocadilhos.
\ Na sequência do bom hu

mar reinante, é o compa
nheiro João B. Bonnassis que

agora diverte Os presentes,
com a leitura de uma peti
ção que data elo início do sé

culo IXX.

Logo após agradecer aos

presentes pela' comparência,
ao companheiro Lacerda pe

la excelente palestra de im

proviso e pela colaboração
dos rotarianos Sidnei e Bon

nassis, o sr. President�_decla- I
ra encerrada a reumao, pe-

. -

d I
dindo a saudaçào ,

e pr�xe.
com que se homenageia a

Bandeira Pátria:

,

,

.�
a
'" "
."

.-o

ti
.

e

i

�------.-.......-

EQUI-NTE E CONFÔRTO DA 'VIDA . MODERNA

i

.

Credenciada por uma alta'

qualidade industrial e }ela'
experiência .adquiridá na

produção de mais' de 40.000

refrigeradores de qualidade.
a Brasmot�r orgulha-se da'

perfeição do NOVO BRASTEMP

9,5 PÉS, de acabamento

e utilidade insuperáveis.

• Encaixes .das prateleiras..

\
..

,

• Mãis espaço útil - 9,5 pés.
• Amplo ccingelador,'com espaço para guar4ar ali�,�iQt

a serem congelados, além das gavetas para cubos 4. J4Ile•.

-'--.:;;�om��I-'l----).----1
·

::::�:.d:',�:::::� para carne.

• Porta funcional com prateleiras para ovos,
frascos e garrafas.

.. Acabamento interno em porcelana à prova dê cQrrolÍ�.

I�

HOJE

Florianópolis, Domingo, 26 de Setembro de 1954
O ESTADO

--------------��--------�---�------�-----------�------------------------------------
----

• Compressor .de últGno modelo, �orte-americaao.
Silencioso e do baixo consumo,

c-s 28;800,00'
à vista, pôsto fábrica.

e-

o R E F R I G E RA DO R MA I S P E R F E I TO ATÉ ')H O J E F A B R I C ADON O P A í S
5 ANOS DE GARANTIA '_ sob dupla responsabilidade: 1 - Da fábric.d, pela alto qualidade do material
"e sua localização no país. 2 - Do cancessionària. pelo' assistência especializada e interêssé em servir bem.

.(

CIA. INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASMOTO�, SÃO BERNARDO DO CAMPO,
'ESTADO DE SÃO PAULO

I

CONéESSIONÁRIOS NAS PRINCIPAIS
CiDADES DE TOO'Ó' Ó' PAís

..

PASSADOLIRA TEMIS CLUBE
xxx

LIRA TENIS CLUBE
A DIRET'OHIA DO LIRA 'rENIS CLUBE CO

MUNICA QUE: TRANSFERIU A 50IRÉE PROGRA
MADA PARA O DIA 25, POR MOTIVO

.

DO FALE

CIMENTO DO NOSSO ASSOCIADO SR. LUIZ DA

COSTA MELLO, GENITOR DO NOSSO TESOUREI-
.

RO SR. DANUBIO MELLQ.
'

,

t Missa de 2" aniversario·
JAYME. LINHARES

Edítli Dêntíce 'Línhares, Ivan D. Linhares e famí

lia (ausente), Lauro Luiz Lin�ares e fa.mília, Jau�o D.

Linhares e família e, Jayme Lmhares Frlho, convidam

a todos os parentes e amigos .para assistire� à Missa' I
que mandam celebrar na Igreja de S. Francisco, no al

tar de N. S. das Dores, no dia 27 do corrente, segunda
feira, ás 7 (sete) horas, pelo eterno descanço

�

de seu

querido e inesquecível espose;>, pae, sogro e avo.

Antecipam agradecimentos.
Florianópolis, 24 de Setémbro de 1954.

-----"---

VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO DA

PENITÊNCIA
•

\

Fundada em 1746

De ordem do Senhor Irmão Ministro, em exercício,
convoco os prezados Irmãos para comparecerem domingo,
às 930 horas', na Sacristia da nossa Igreja, afim-de se pro

ceder a eleição da nova Mesa Administrativa, para o tríê
nío de 1954 à 1957.

Ocnsístório, em Florianópolis, 23 de setembro de 1954.
. LINDOLIi'O' SOUSA, secretário.

.

I

«

A data de hoje recorda-nos que:
em 1624, os holandeses toram repelidos aos arredo
res da Bahia pelo Capitão Manuel Gonçalves;
em 1816, em Ituparaí, o Barão do Serro �argo der
rotou um Corpo de corríentínos da divisão de An
drés Artigas; -

em 1818, no Rio Grande do Norte, nasceu Luiz GonJ.

zaga de Brito Guerra, Barão. do Assú, que foi'Minis
tro do Supremo Tribunal;
em i822, nasceu em Pôrto Alegre, Rio Grande do
Sul, Manuel da .Cunha GaIvão, engenheiro notável,
falecendo no Rio de Janeiro em 27 de março de
1872;

-
- em 1851, as forcas de Caxias iniciam a passagem do
Rio Negro;

.

,

- em 1855, o Imperador D. Pedro II; fazendo-se acom

panhar do Presidente do Conselho, Marquês do Pa-

, raná, do Ministro do Impérío, Visconde de Bom Re
tiro e dos camaristas de serviço, visitou' durante
oito horas as enfermarias públicas do Rio de Ja

neiro, onde eram tratados os coléricos:
em 1877, as águas do Rio Tubarão se avolumaram
e inundaram as margens, como consequência de
terríveis chuvas;
em 1880, desabou sôbre JOinvile, neste Estado, gran
de, trovoada acompanhada de abundante granizo;
em 1857, no Rio de Janeiro, faleceu Manoel Pinto
Ribeiro Pereira de Sampaio, Ministro do Supremo
Tribunal;
em 1883, faleceu o Almirante Eliziário Antônio, dos
Santos, Barão de Angra, nascido em Lisboa a 15 de
novembro de 1806;

André Nilo Tadasco

@

E AMANHÃ' NO
A data :: ��eS:!::!=�n�s que: ,I' �;:��, �oani���;:u �s palmas da vitória em Monte

em 1633, morreram combatendo, por não admiti- '27 DE SETEMBRO
rem a rendição, o Sargento-mór Rui Oalaza Bor

ges, de mílícías, e mais cinco homens recnlhídos a

ull}a casa abandonada em Guararapes, onde foram

surpreendidos pelos holandeses;
em 1636, Cah1arão chegou ao acampamento do Ge
neral Bagnuolo, em Pôrto-Calvo, com mais 2.500
habitantes de Pernambuco, que não aceitaram o

domínio estrangeiro;
em 1816, um destacamento de partidárias de Artí

gas, foi surpreendido � derrotado em'Cola, por par
te da guarnição da Colonia de Sacramento, coman
dada pelo Coronel Vasco Antunes Maciel;
em 1877, chegaram ao Rio de Janeiro, de regresso.
dos Estados Unidos e da Europa, o Imperador D.
Peelro II e a Imperatriz D. Thereza Christina;
em 1877, terminou neste dia a segunda regência da
PriIiceza Izabel, iniciada em 26 de março de 1876;

,

'

em 1850, o Duque de Caxias foi nomeado' Membro
da oomíssão encarregada de propor a distribuição
dos Oficiais pelas diferentes armas e serviços se

gundo suas habilitações;
,

em 1919, em Florianópolis, Santa Catarina, pelas
8,30 horas, em sua residência, a Rua' General Bit
tencourt n. 28, faleceu o Major Valeriano Gomes de

Meireles, Veterano da Guerra do Paraguai, que
ostentava as condecorações de Cavaleiro da ordem
da Risa, da Guerra e das Batalhas' de Riachuelo e

Tuiuti, em as -quaís tomara parte saliente. Nascera
em 1829; ',' \

em 1943, nas costas de Alagoas, foi afundado o na

vio mercante brasileiro "Itapagé", por submarinos
.

.

do "eixo";
em 1944, a nossa gloriosa Fôrça Expedicionária Bra-

. Parjiclpaçjo
Osvaldo Meira, e, sra .

Zuma Freslebe Meira tem
o. prazer de participar aos

parentes e pe�soas de i suas

relações, o nascimento de
sua filha ELIZABETHMEI
RA, ocorrido dia 1� p.p. em
sua residencia á Avenida
Mauro Ramos 206.

-

- '"
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o E�TA:ÓO
6 Florianópolis, Domingo, �6 de Setembro de 1!l54

Com grande entasíasmu vêm sendo rece- São José
b C M·" 1 C 'I· ': I As tO, 1,45, 4, 6 8 e' 9,45

, ido O « oncurso ISS l"'an a a afina» no,
JOHN D�o��K � BAR-

�.

ínteríer d'o Estado BARA RUSH
i.J

I o PRINCIPE PIRATA
COM GRANDE ENTUSI- as eleições políticas. Nem tar mais ainda o programa (Technícolor)
ASMO VEM SENDO RE- mesmo êsses interêsse so- de �festas que elaborárftos." No programa:
CABIDO O '�CONSURSO bre as manobras políticas,. E quando. terminará O Atual. Àtlántída Nac.
MISS SANTA CATARI-' I impediu o nosso Concurso Concurso nesta Capital? Pre ços: 10,00 - 5,00.
NA" NO IN';I'ERIOR DO fosse objeto de atenções - "O final está marcado pa-I Censura Livre

ESTXDOc '-,
" :1 tão grandes como as' que ra o dia 2:7 de novembró,

O "Consurso lVÜss Santa mos foram prestadas. quando se fará a apuração
Catarina", empolgante', dis- Pelo que pudemos obser- final dos votos para a elas
puta em que estarão pre- var, G Concurso "MissSan- sificacâo da candidata mais

sentes a graça e a beleza ta Catarina" está fadado a votada, e o julgamento en'

da mulher catarinense, pa- um completo sucesso no in- tre as demais concorrentes, _ As 10 Hs.
trccinado pelo "CLUBE DO terior do Estado." , por um [uri previamente es- O SACI
PENHASCO" e pelas acre- ,Aproveitamo'nos do en- colhido, para a eleição da Um grande Filme nado-
ditadas organização aéreas, sêjo, para uma pergunta' a.o "Miss Florianópolis". Aliás, nal baseado na obra de
de renome Internacional, Sr. Luiz Fiuza Lima, à essa para essa festa, já contratá- Monteiro Lobato.
como a IBERIA - Lineas altura lafando com um en- mos - de' comum acôrdo

'

Recomendado para crían-
,

Aéreas Espanolas, PLUNA, tusiasmo indescritível: corri o Lira 'I'enis Clube -, ças "

de Montevideu, SERVI: E; os demais municípios do a famosa orquestra "Taba- Preces: 7,60 _ 3,50_
ÇOS AÉREOS CRUZEI- Estado? jara" de Severine Araujo, Censura Livre. :.
liOS -do 'SUL e T. A. C. �'Todos êles merecerão a a mais completa do país, As �,.45, 4, 6,30 e 9 Hs.
Transportes Aéreos Catarí- mesma atenção do nossa que virá animar as danças". Si é forte ... ' Não Perca!

,

nense, vem obtendo a mais' parte. Pecorreremos o inte- Estámos satisfeitos
.

com

I �Ü é fraco, não assista!!! ... Iampla e' simpática, recepti- ríor, de leste a oeste, de sul �s informações que o se- ,- A maravilha do' século! Ividade .entre os municípios a norte, para' que a "Miss nhor Luiz Fiuza Lima nos i. 3 D. - 3A. DIMENSAO -

do Inter-ior do, Estado', que Santa Catarjna" venha a havia prestado e, a seu con- O MUSEU DE C�RA
estão sendo visitados' pelos ser legítima e incontestável' vite, retiramo-nos para um Warnercolor.
Senhores Luiz Fiuza Lima representante da beleza da caezinho no Ponto Chico No Programa:
e Dr. Ciro Marques ,Nunes, nossa mulher:'.' '

. FiÍme Jornal Nac,
membros. qá \ Comissão 01'-

I
E o concurso aqui na Ca- Preços: 13,00'e 9,00.'

ganízádora do referido Con- pital, perguntamos, como PSD (Incluindo Cr$ 5,00 cortes-
curso . 'vai se desenvolvendo? -

'

, pendente ao aluguel dos
A nossa. reportagem, vi'! "Com a animação e o en- ••• óculos' especiais "POLA-

sandó 'oferecer ao nosso pú-: I
tusiasmo com que contáva- ROID")'

blico leitor detalhes' e .mos, quando do lançamento Com Vicent Price Frank
minúcias referentes ao -sen-I da idéia. A: festa' de apre- Lowejoy

.

....:.._ Phillis Kirk.
sacional empreendimento sentação, pelo que se poude 'Rigorosamente Proíbido
.que vem monopolizando as I observar, causou a mais Até 1-8 'Anos
atenções gelais do mundo funda e simpática impres- E'

.

improprios para pessôassocial do Estado, movimen- são em todos os meios, so- NERVOSAS! '

tou-�e junto ao sr; Luiz Fiu' ciais de F.lorianój>ü!is. AI�m Iza Lima, procurando' pes- das candidatas que desfila.
soalmente tomar

, conheci- ram naquela inesquecível
mente dos últimos aconte- noitada, óutros clubes como,
cimentos .referentes ao Con- por exemplo, o Aldo Luz, o

CU1�SO.
"

Quinze de Novembro,' o

Com a proverbial simpa- Quinze de.O�,tubro, o Avaí i Para Vere2dortia de"que é dotada e com e outros - ja se aprestam I "

a atenção' carinhosa que para concorrer?n;, ao, Con- Jo-beI Cardesesempre dispensa aos ho- curso, o que vira abnlhan- '\J

merrs, da imprensa, manti-
, vemos agradável palestra -
corl{ à .sr, Luiz Fiuza Lima
que, ,n'a ocasião, nos pôs a

pai- 'da, atual -situação do

ce�,:�_:�do_se e�� pala' LARA RIBAS para Dep)' Estadual
vras 'elegiosa's.. ao presiden-
tes e mentores dos clubes \,

do interior, disse-nos aque- I,

1e senhor:
'

'l'"Na última semana, fize- )

mos -:- e� e o dr. Ciro Mar- :
ques Nunes ..:..-, uma verda-

.

deira maratona que atingiu:
a dez municípios do Vale do .

Itajai e do Norte do Estado.

I'Visitárno� ,Ti.juc,as, Itajaí,
Gaspar, Blumenau, Brus

que, Indaial, Rio do Sul, J a� 'Iraguá, Joinville e São Fran
cisco do Sul, tendo entrado Iem contacto direto e pessaol '

com os dirigentes -dos Clu- :bes sociais e esportivos des-. !

sas cidad�.s,,· onde fomos Irecebidos �com extraordiná
rias demonstrações de cari
nho e aprêço, e que prova
o alto conceito de que se

vem fazendo merecedor o

"Concurso. Miss Santa ca-Itarina". '

'. O 'entusiasmo com. que
vem sendo recebida essa ini-,'ciativa de CLUBE DO PE-
INHASCO, leva-nos a crêr
no interior e amplo suces

80 do' 'erilpi'eendimento.,O
interêsse dos dirigentes dos
clubes interioranos pelo

,

que nos foi dado constatar,
da-nos a certeza de um êxi
to' sem precedentes para as

festas -finais de coroação da:
- "Miss Santa Catarina",
a sere� realizada.s ·em nos

sa capital, em Janeiro ou fe- ,

vereiro do próximo ano. --......-------....... ----_-__

. Para se ter uma idéia dá
repercusãso .favorável que

,

-o Concurso vem tendo no

interior do Estado, basta
'assiLKJar-se que nada me

, nos de trinta 'clubes já se
I prontificaram. a colaborar
no c'ertame, nessas dez Ci-
dades que percorremos, nú
mero que será aumentado

,

con's,ideràvelmente, segundá' -,

esperamõs., pois o tempo
não nós permitiu entrar em

contacto com tôdl;ls as as

sociações ' e clubes dêsses
municípios. .

Um fa�o que nos leva a

acreditar no- amplo êxito
do' certamen, é o do inte

rêsse desusado que desper
tou a nossa i�iciativa, num Imomento em que as aten-

,çõ�s gerais se voltam para

J
'T,

., "-
_ -". .

'

...
,

' _'�.....,
Para Verfad'or Lauro 8c�o]z Maia

�, B i�» '11 Preceito do Dia

- As 2 Hs.
APE:LO A MARINHA

Com: Tom N:eal'
Os LOUCOS DE MO-
NA FLAU J

Com: Robert Hutton
MISTERIOS DA AFRICA

I6° � 7°. Eps..

FALÇAO DA FLO-' ;;;;;;;;;;;;;;;;::=�----RESTA Com:'
-

Hermann I
7°. - 8°. Eps ..•
No Programa:
Filme Jornal. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Censura Até 10 Anos.

'As 7,30 Rs
JOHNNY WEISSMULLER

NA FALU
O CACIQUE BRANCO
"Jím das Selvas'!
Robert Ryan
O MELHOR 12>OS no
MENS MAUS'

(Technicolor)
,

�o programa: I
Noticias da semana Nac. '. PARA. AQUELES QUE

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

As 2 Hs.
MISTERIO DA AFRICA Não deixe que as Bron-
6°. - 7°. Eps ... , quites, ou Rouquidões amea-

O FALÇÃO DA FLO- cem sua saúde! Ao primei-
RESTA 7°; - 8°.Eps... d t e to'me "Sa
CRIME NA FRONTEI-

ro �cesso e .o�s. '

.

-

RA C J h M' tosm" o antIsetlCo das Vlas
om: o nny ac', ,

bbown
"

,

' "

respiratOol'ias. "Satos',in" eli-

No Programa: ,_' mina a ,tosse, da novas, for-
Bandeirantes na tela. Nac.

ças e 'Vigor. PrOC1'lre n:as

Preços: 6,20 - 3,50. farmácias 'e drogarias "Sa-
Imp. até 10 anos. I. b bA 8 H' tosm", que com ate as ron-

- s S."\
O MELHOR DOS HO

MENS MAUS
(Technicolor)
Johnny Weissmuller em:
CACIQUE BRANCO
No programa:
Guaiba Filmes. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até' 14 anos.

P. s, 1).

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

passado.

,
.

Dedicacão e traba·
,

lho permanente
em 'defesa do

PARTIDO SOCIAL

Para VEREADOR,
..

.ANTONIO
A 'p O S 1'0 l O

,

"

,
. , .

nOS$O mumClplO

, ,

�ITZ

Partido Social Democratico
,

As 2,15, 6,30 e 8,30 Hs
O 'PRINCIPE PIRATA
(Technicolor)

No Programa:' -,

Preços, 7,60 - 3,50.
.

Censura Livre

f3L�I2IÂ
EstreUo

!

MONOTONO E INCOM
PLETO

Viagem tom' segurança
. e rapidez '

I

'sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS

111'100 �(SUL-8RASILEIRO))
Florianópolis --- Itajaf - Joinville - Curitiba

). ,
.

a.. IfQq�6aJD,+...lfJ.I.·."d.t .�"',.. �."G'
fOHEs..&.Ua . .n. Cúl.&P......... :t

08lT... rW:CllAIIA, PROUIlRü ,�:::._:_"'--- �_,-. ':'

E' defeituosa. a alimenta
ção diária constituida exclu
sivamente de carne, feijão,
arroz, batzta, doce e café. As,
refeições, além de variadas e

bem proporcíonadas, .devem :

conter diferentes vegetais
frescos, carnes, gorduras' e

fartnáceos ..

-

.

Procure variar ali suas

refeições afim de evitar
a inapetência e as defi
ciências resultantes dos

DO

Agência: Kua Deodoro esquina ..da
,Rua Tenente Silveira

regimes monótonos.
SNES.

I

,'DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E ,EFICIENCIA

Distribuidor

C. RAMO� S/A
Comercio - Transportes•

Rua Joãe Pinto, 9 Fpoli...

quites, as tosses e as cou

sequências dos re,sfriados.

PREDIO
Aiuga':se um predio em

apartamento à Rua Anita
Garibaldi 83 tratar a Pra- I

..... _

ça 15 de Novembro nO 16. I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICom a Biblia na Mão I
«N -I CeDil cul 1J» I

DOMINGO, 26 DE SETE'MBRO

. I
Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de I

.

tôda a tua alma, de todo <O teu entendimento e de tôdas as

tuas fôrças t êste é o primeiro mandamento. O segundo, se

melhante a êste é: "Amarás a teu próximo como a ti mes-
'''Y'�

mo". (Marcos 12 :30,31). Ler João 13 :31-35 .,t:,;.J

. M:Alv[A KUMBI ELENA era descendente de africanos. 1.

Buscou a Jesus de todo o coração até que o encontrou. Ela

não sabia ler e por isso não podíaIer a Biblia; então, come

çou a estudar até que aprendeu a ler. Tornou-se enfermei

\ ra, Agora ela lê a Biblia e ora com as mulheres que vêm ao

nosso dispensário. Leva uma vida vitoriosa, servindo a Deus

e ao próximo.
Nâo podemos construír-a Igreja de nosso Senhor Jesus

Cristo sem um' acendrado amor pelo próximo. "Um novo

mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros como

Que eu, sorrindo-me, sempre tenho a intensa
eu vos a�ei". Este amor não se mostra por palavras, mas

Mágoa profunda de uma dôr imensa
pelo perdão, pela confiança e pela. comunhão.

E uma lágrima dentro do sorriso!
Jesus amou seu Pai e a nõs. Deu a sua vida na cruz pu-

---�x

ra- redili'lir-no� de nossos. pe�a�os. "Ning�lém tem mai�r I .

FAZEM ANüS, AMANHA:
amor do que este, de dar alguém a sua VIda por seus ami- "�.·.W·;'-n.·. L.

�'I';"";"""""""';';';';';'N""""""'"''''
•...•.•.• ;

.

.

!
g�s".·.

.

_

/. �t�tt:···· '��i\ :\ftxl?�tr?}jtt{tt%
FAZEM ANüS, HOJE: .

_ sr. Ullysses Cascaes Ve- ....
O R A ç A ? . .

I ,:::::::::::.:::� :\ � �I ::: �.:.::::::::.::,,�����{:.::::::/:::::::::::.:.:::::::
_ menina Tânia, filhinha rane, comerciário;' .'

.

Nosso Pai, enche nossos coraço,es. do teu. d1V1110 .amor. ;:::;:.}�::;�� ,,'
..;..:::::;:::::.t'i.���":':::::::�::::.:::?;::'::

do dr. Ricarte de Freitas, ad-
I

_ menina Cecilia Maria,
Ajuda-nos a. amar-te e �o nosso pro.xlI�lO, mais e maIs: Em ;�::::::::?�t;Z.....;:.�{:t:�:::::;:�:::::::d'�� ..�::�::.;::::.:::::::.:�::

vogado em Videira' filha do SI' Nivaldo ach I nome de Cnsto, que enS1110U seus discípulos a orar, dízen- ':':':'::':':':';;:::':';':':':':'�':':" ..'.':':':':':.;.:.:.;.:.:.:.;.:.:.;.:....
. ...::. '" :.;.;.:.; .

,
'. ..1V�" a- I "Pai tás nos cé

,....' : : ',,; �.:.. '.:
� ....•.................; :. :.>. ,'o .. �

.. ,.' ..

_ srta. Neusa dos Santos do; _

co: -ai I!0sso, que es as nos ceus ... Amém. ::}:}}::�.;::;;i:�t:::�$:·�:·�,,_�:;:::�;:::::�:�::::;:��:.:.;:?::..:��:

Nunes;. j
_ sr. Nelson Heusé, iittl'Js- .

PEN$AMENTü PA�� O DIA ::}:::::�:�t:::·:·· � �
, .. ::'" !lllil" ....,.:::':::��.:.:::::::::�� ..

_ srta. Marília Fernandes; trial em Itajai'
Somente o amor de Cristo umra o mundo fazendo com ::;:::::::::�. � ,,: ':""�.;"". �

....::;::..::.:::;:�.:.:...

sra Maria Mussí esposa

. ,
. que a humanidade viva como uma família em Cristo.' ::::::�:�;,>""

""
.. :':' ��.:�.:. ,.... ",�. ··:;:·:.·,··J3::·i,!";_'-=====:-

- ,

.,

'

:

.
.

-. --00--' :::::��'" .,> \.�
e,��!\�:: \'\\

... �.. ....------...::.--,.

�e:��a��S:�D�g����I, eo.-'I func����r��el�oF���isZi:.��l�� A' SEGUND�-FEIRA, 27 DE SE'TEMBRO
.

h��Ii�' :c· �� "'�!'�"�\\\'\� "':Jt�:----
_ sr. Antônio Bittencourt; Fazenda; ,

.

mal os. vosso� i�i�lgos, e fazei o bem e emprestai sem es- i �j '='-�\� .

��:
.
"'
..

". ".� :-::'·{}i\.

_ sr. Manoel Ferreira de

I
- menina Léa Maria, fi-

perar ret�lbulça? (Lucas 6:35). Ler Luc�s 6:27-36. :� _.,.;._ 'O:;"

�
.•"

." ,:,::'::
. -' ·

•.r�\?i:i!)\

Souza; Ihinha do sr. Arnaldo oíívet- .

AINDA na.o �avla sen�ido e real comunhao do amol de ;;:��
"'
.. '.

ii ):;tr)():;;;

_ sra Izaura Grippa de ra: .

Cristo ate o dia em que tive oportunidade de conhecer es- ;%:..--- . ,........ ..... ::}::;;::/;:;:::)':;:::;;:

Oliveira: esposa do sr. Wal- I � sr: Quintino 7,apelini tudante� de vários países. ,�lguns eram das Filipinas. outros ���:�� ���.:,./".,
.

. /ii/iMAMt)

mar Octávio de Oliveira. 1 hoteleiro.
' cl.�s I�dIas, outros da Coréia. A despeito das amargas expe- '�:�;:;::�-:-.// /j ;-_

'

r .,:::!?}:"''''''-::::}{j

.-..._ _............... l'l:ncms da II Guerra Mund!al, como eu senti o calor e a �:�t�:::::��,..//j,/Ii/t � � \ \ \\\� .>.' f Ilt· ':tt

U
'
.'

p,"fund". de 'ua ,omunnhao de .mm po' mim! E",,,.,-

1:'lY_�
I \, \\ \\'\ ""' .' :) I ti

m PreçO pa ra
tudantes ofereceram-se para ajudar-me nos meus proble-

..::::::::...:::::;::�::?:"F:;-:,_ _-<-.... :"( t{
. ,. � ••...•••• � ... :lítJ"....•� ....

., x····.

l11as com a hngua inglêsa. Eu sei que mesmo entre os cris- r .::;;..;::�:::::' f�::::;:::·:·.· :.-:,..'... ::�{ �:::::

j1tãos
não é fácil amar os inimigos. C�ntudo aquêles estavam �

..•..:::;::::;..... :.::.::.::-::�....:...-:$ : ::{.:.:;�.:::.:�," :::..){

d' d·d t fa;zendo exatamente isto que é difici\. . ..: .:.,,-: .:..::�::;;:�::::.:: ::::::_::::.::-:::�::{;:.::.:?..
' n },t

ca a can .. a o . . . .. . , ·.;,·l},::t ..:.:.:.:.: :.:.�:.:.. .-:) �:.:.:

•

....
I

• ?omo _e Slgl1lt1tttIVO,. que, at�avés do amor de Cristo, ;:.�;J�;:::�:�:�:�:.�:.:.::.:::�::.�:$�:�.... ri) ;;):;= �\

.. Esc1'eveu: Oásis Haarlem Em seu governo, ele au-
nos Japo�eses, tivem�s a oportumdade de estudar nos Es-I

�.. '.'......""""
....

i?: r·

Dias ,

I mentou a produção das fa- 1 tados Ul1ldos e t�mbem a sorte de conhecer estudantes de ,

}'}.
'

Sob este titulo vamo� reve-
I zenda margiais, das éreas,

tantos outros .palses! Encontra�do-nos juntos, expei"imen-
PA LMY RO GOME S V I DA L :}}\:.:.:-::::)}r ��OIfOII!1

lar uma verdade núa e !agriculas e das regiões 'de �ta:n?s a alegrm .de compr�ender�os esta n:àraviU:osa fra-. 'Caixa Posta,42 =((i!!{irrr){: ��6UIG[Sn[f.
Fúa. !grandeS recursos I,laturais. ItelI�ldade em.?rIsto. Eu nao sabm, antes dISSO, quao gran- :.:'. JOI,NVILE. Santa Catarina ···-:-:::::::=:;/rti{:,-;·,,�,:-

Há em todos os partidos Ta!llbem em seu periodo
de e e�ta alegrIa.

.
. _

:::::::�:..
. ...-:.:::::;::..1,:;.:.-

candidatos que soblessaem governamental, facilitou as '.

Nao podemos nos est�d�� �sta comun�ao de amor às .:.:':':�:':'.
.

dos demais por competên� comunicações e permitiu o
pessoas com quem tratamos cllanamente? Nao podemos im- :::::::::':':':::.. •

.

•..

.

-'

$"d d "d d' pregnar o mundo desta onda de amor Cl'l'sta-o? .'..................................... •••••••

cla, ou por sua capacl a e rapl o escoamento a pro- .
-'

, . l'
o. R A C A o.

' .•••••••••:.:.:.:.:.:••••••�.. • .
• ••;.:.:.'.

�!���:Úti!n!r�OCi�l ;eo::a� ���!�to: �:o�o�� es����,�� NQ�SO Pai, n�s te· rendema"s graças por teres mandado .•�.:••:••:�••:�.:�.:.:••:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.�••:.�••:�.:�.:�.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.::••:�.:;••:�.:.=..:.=.=,=,:,=,:,:,,:,:.
ca-se o eminente Dr. Adér- trias e ao desenv:olvimento

ao mundo o �eu Fllho. So�os' gratos porque o. amamos. Abre

b 1 R d S'l d
., . t- t

�
.\,

nossos coraçoes para ama-lo mais e mais- até que venha o
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

a amos a I va. as Ja eXIs en es, crIOU no� teu Reino e faca t d h
. -

.�.�:.:.:.:.:.:.�.�.�.y��:.:...:..:..:..:.�:�:�:�:�:�:.:.:.:.:�

Um homem que jamais vos empregos para maior "

o os os omens Irmaos. Em nOme de

"

Jesus. Amem.

podera ser· esquecIdo por quantidade de pessôas, mais
todos os catarinenses, um tudo isso sobre· o que ele

homem que vem lutando mais
.

construia, as estra

pelo bem de todos nós, em das.
.

pról de um povo mais cul' .

D·
"" ·

to, e de um Estado mais in- Muito trabalhou par.a .dar I larlO
dustrial e progressista. o alargamento das dIVIsas

Aderbal Ramos da Silva econômicas, estimulando a

é um homem que pela sua fixação do homem ás regi
vida se torna exemplo para ões beneficiadas e assim,
outras vidas; um hom�m simultâneamente, garantin

que quando exerda o car� da a mão. de Ç>bra necessária

go de Governo do Estado, ao desenyolvimento das il).·

em, seu gabinete se dedi- dustrias e da agricultura.
cava a trabalhar pelo pa- j

Aumentou Q poder aqui
drão de vida de todo o povo, sitivo p{J.blico e, com ele, o

catarinen;:;e; que, marcado I ponsumo de mercadorias.

pelo espirita de renuncia e Fortaleceu os laços de

.ôacrificio, estende as s,:as I
interesse e compreensão

mãos aos que, em pengo entre os habitantes das ci�

ou em desespêro, precisa'm dades e dos campos.

de auxilio; aquele que, fi- Aumentou o nivel de e

nalmente fez do conceito de ducação, criando um grande
solidariedade um principio numero de escolas. .

e uma religião -' c6nguistou Enorme cont�ibuição se.

na sociedad'e e na admira- dedicou a agricultura geral',
ção do povo catarinense um porque abrindo estradas,

lugar mais alto, tão digno, ele dava passagem aos habi

que não é qualquer uma a�- ; tantes do campo, para que

ta personagem política que I. mais frequentemente, pu

possa ocupar. ,

.

dessem conhecer os centros

Êste homem que conquis� mai-s adiantados.'

tau o coração do nosso po- Lutou incansavelmente

vo, que pelas suas ínumeras para dar maiot aumento ao
obrâs deixadas, foram elas nivel de saúde pública, de

marcadas pelo seu próprio vez que' permitiu melhor

povo, nas páginas da his- aacesso as facilidades m;di- As' medidas terão de ser

tória de Santa Ca,tarina, cas e hospitàlares� dos gran- conjuntas: - Há ganância

que sirva de exemplo as ge- des e pequenos centros ur- de certo. comércio de cer

racões de hoje, e as que a' banos. tos intermediários. Mas há

m�nhã virão; para que pós- Aderbal Ramos da Silva tamb�m - e agora se sabe

sa trilhar garbosamente se� é um homem que jamais, da verdade! - muita ex

guindo com passos largos poderá ser esquecido. ploração' por parte dos po-

e firmes o mesmo destino Eu, antes de ericerrar es- deres.

deste grande mensageiro, ta minha cronica, peço ao O problema é dos mais

do progresso e da honestida- povo catarinense, aos que �érios e dos mais comple

de, que pela imensa fôrça tem amôr e sentimento, que xos. Produção :mai0r. Escoa

de suas fabulosas realiza- tem compaixão pelos malo- mentQ mais' fácil. Evitar'se

ções são progetadas e cons- gradros, pára não esquecer o intermediário. São pontos

truidas muito alem de sua do nosso grande e censato que devem. ser olhados. Se

cidadela, para marcar o batalhador, <!lue pelo desen- rá fácil? Será difícil? O cer

tempo com a luz de seu volvimento e a grandeza de to, entretanto, é que a ação

exemplo. Santa Catarina, nós vamos deverá ser
.

desenvolvida

A gora após 5 anos que 'o todos juntos. levar as u,r- pelo:s dois, Govêrno e ·co

grande catarinense deixou nas o nome deste homem mércio.

o governo, 'por .conclusão de tão bom e tã(/ generos�, pa- Ao comércio e á indústria

tempo, volta a candidatar- ra que ele póssa 'abrir no- não interessa. \ serem acoi

se a deputado federal, para vos horizontes e, caldnar mados de achacadores, de

levar o nome de Santa Ca- os nossos valores, para que exploradores, de ladrões,
tarina e dos seus habitantes possamos terminar com es- como vem acontecendo,
ao degráu mais alto entre os tes famigerantes c�pins, Quem vive do comércio e

primeiros estados do Bra- essês verdadeiras demago- da :.indústria precisa ganhar,
sil. gos baratos. precisa trabalhar com mar-

/.

o ESTADO"" .

NO LAR.E NA SOCIEDADE

E êste caminho por que segues, sigo,
Deixando o mundo e as cousas sobre-humanas ...

E Deus 110S lance as graças 'soberanas
.

De um mútuo aféto e perenal castigo.

AÇÚCAR
71 .�

unlOO
filtrado�

(Alvar,us de Oliveir_a.J gem de lucro, para subsis'
til'. Moralidade administra

tiva, somada á moralidade
::las classes conservadoras
trarão' certamente grandes
beneficios pãra o público

Tem o prazer de parÚci-
\ .

par aos seus parentes e

pessoas amigas o nascimen'

to de seu filho, ocorido no Idia 20-9-54, as 181fz' horas. .

na maternidade Dr.' Carlos

ll:Corrêia que .na pia Batisnal

recebeu. ó nome de José
Pedro Heil. ,

.

Restaurante Napoli
RUA MareChal Deodoro 50.

Ouves? Este sussurro da floresta

E' urna risada de sua alma em festa ...

Pagues na tlorescêncía de teu riso,

.
.,

para glacêS

. E'erna M,ágoa
ALCIDES BAtA

Onde tu fores, seguirei contigo,
Ó flôr elas róseas criações humanas,
Há nos teus passos carinhoso abrigo

Para, as mentidas ilusões mundanas.

. e qualquer espécie
I

de doces ou bolos

Duplamente

• Dissolvê-se ràpidamente.
( .

' ....

.. e mais êconômico.

ANIVERSÁRIOS
I

Em pacotes de

1 e 5 quilos

, .

Participação
JOSÉ' URBANO. HEIL E

SENHORA

Partido Trabalhista Brasileiro
'PARA DEPUTADO ESTADÚAL"

,TELMO VIEIRA RIBEIRO

PENSAMENTO. PARA o DIA

O amor de Cristo nos ensina 'a amar os nossos inimi-

gos.
- .

d·a Metropole
U l� dos passos mais ac�r

tados que tomou o Govêrno
Café Filho' foi chamar os

mentetores do comércio na

cional, através das suas as

sociações de classe, para que não suporta pagar tão

um entendimento. Pediu o caro, por aquilo que neces-

Presidente que estudassem sita para viver, Essa n'ledi- Vaadaarda
as classes conservadoras da do Governo, chamando· o ..
meio de diminuir o custo da comércio para cooperar é Vende-se um VANG-UA_H·

vida. Parar com o aumento das que geram cofiança e DA 'ano 19·19 em perfeito l'S

sempre crescente. já 'seria enchem os brasileiros de es- tado de conservaçãC'.

boa política, e se consegui- perança.
'fratar na CASA :_l)NDr�,ES.

rem dimillUir, ainda
'

será',
------------------------

n:�����-se a vontade ono- ! CLUBE 15' DE OUTUBRO
vo Gov'erno em acertar E Rua - Alvaro de Carvalho, 11. 12

procura a fonte justa, aquê� I. PROGRAMA PARA O Mf;S DE SETEMBRO

les que entendem realmen- I

DIA 25 - FESTA DA,PRI'MAVERA - Na ocasião será fei-

te do.assunto. Os dirigentes
ta eleição para a Miss "Clube

do comércio reuniram'se e.
15 de Outubro".

tã\) estudando medidas a

consE.'jlháve�s para reter e

'baixar o custo absurdo dos

gêneros de primeira necessi

daqe

4UTOMOVEL
Em Lages, no sul do Brasil, o m�lhor\
Desconto especial para os· senhores viajantes.

Carlos Hoepeke S.IB.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

comerciária de 1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO

PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS
COMERCIARIOS,i ..

.

EDITAL DE CüNVüCAÇÃü .

Pelo presente. ficam convocados os 'senhores, acionistas

de Carlos Howpcke S. A., para em assembléia geral extra

ordinária, se reunirem na séde social, it rua Conselheiro'

Mafra n. 30, nesta capital, dia 14 d.e outubro, do corrente

ano,.àS 15 horas com a seguinte
.

.
Ordem do dia

1. - Reforma dos Estatutos sociais.

2. - Outros assu
..
ntos de ,interêsse da sociedade.

Florianópolis, 23 de setembro ele 1954.

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 esoecialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem .a cidade Mara-

I vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-

! viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí

" quíssimo anel de pedras, além de uma belíssi

ma toilette para e coroação
Acelon Dário de Souza
Diretor-Presidente

AVENTURAS ZE-MUTRETA. •••

'S
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Florianópolis, Domingo, 26 de Setembro de 1954 o ETADO -"'
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Ho j e o
FIGUEIRENSE E AVAl NA LUTA MAIS SENSACIONAL DO CERTAME DE' 54
DOIS RIVAIS A VITORIA - EM HENRIQ UE LAGE: GUARANI X IMBITUBA
Deverá ser das mais I No primeiro turno Os alvi-negros estão I No Jogo com o Alléti- fracassou na sua par- � seuspublicos, efetuan- rá corno nos seus me-.

sensacionais e equili-
I

houve empate sem gols grandemente capacita- I co, domingo último, o
I
tida inicial do returno, l do treinos co mmais Ilhores dias. Manara e

bradas a porfia que
I
e o Avaí era o líder. A- dos a levantar o título, 'líder, em magnífica e

! permitindo que o Pau- I, Irequencia. Bráulio, o
i �uarte não jogarão

hoje, no estádio da I
gora o "onze" azzurra conforme atestam os sensacional' "virada;': la Ramos se vingasse notavel player das! VIsto estarem ambos

. I . I '

d di
.

Rua Bocaiuva oferece-
I
está em terceiro lugar ultimos resultados, conseguiu levar a me- do revés sofrido no grandes jornadas do,' c�mprln o, pena !SCI ..

rão ao público "OS ve-
I
ao lado do Paula Ra- pois eencer o Imbituba lhor, quando todos [ul- turno. Sausinho, o no- Avaí e da seleção bar- phnar Nede, ainda

lhos e tradicionais ri-
I

mos, enquanto que seu em Henrique Lage, gavam a partida perdi- vo técnico dos alvi-ce- riga-verde, Iará seu contundido, continua
vais Avaí e Figueiren- I adversário vem con- por 2 a O não é tarefa, da para 'o "Furação"· lestes tem sido 'infati-

i reaparecimento, após rá de fóra.
se.

'

!
scrvando a liderança. facil. ). \ O Avaí, Dor seu turno, gável no preparo dos vários meses de ausen-

-
_

,

Ilhen
"

DERBY
"

DE SUMA IMPORTANCIA, PARA OS

Na disputa da prova contra os joinvilenses,' esmera

ram-se, como sempre têm feito, os esgrímístas florianopo
litanos, em manter um ambiente cordial e agradável,

Na sala, durante todo o tempo dos assaltos, foram

I
constantemente distribuidos, além do coquetél, inicialmen
te oferecido, cafesinhos, taças de guaraná e outros rifrige
rantes, biscoitos, empadas, pastéis e sanduíches. A noite,
na séde da Associação Atlética Barriga Verde, onde foi efe
tuada a entrega dos troféus, também foi oferecido aos vi
sitantes uma festinha dançante que, lamentavelmente,
não poderam aproveitar pois tiveram que regressar, ainda

, cedo, na mesma noite. Por ocasião' da entrega falaram os

senhores Desembargador Nelson Guimarães,' patrono da

prova' que entregou o prêmio ao vencedor, o Dr. Alberto

Ten M Bomes Rocha,' chefe da caravana e criador da esgrima [oínvílen-
" f

se, o Major Mario Fernandes Guedes, Comandante Interi-

Capl'fulo XII . no da Polícia Militac e o Presidente da Associação que so

licitou, da Senhora Alberto Rocha, fizesse a entrega aos es-

Em 1939, quando o tenen- .

segue a promessa de doação grimistas joínvílenses' ele um bronze que o patrono havia

te Rui ensinava e, treinava á Corporação daquelas ar- of.erecido ao que vencido rõsse para que marcado ficasse o

'esgrima com o tenente Gil- mas, já dispostas em escu- encontro e a singular característica que ele marcou de ser

berto, e conforme já vimos, dos, e com esta pro-nessa o PRIMEIRO INTER-MUNICIPAL DE ESGRIMA já realí

na' calcada de cimento que pleiteia junto ao comandan- zado em
\
terras catarínenses.

fica �. frente do pavilhão on- te da Corporação, ainda. o
de ao tempo runcíonava o coronel Regis, a posse da sp,

Curso de Sargentos, no Esta- la para ali instalar o muzeu

dia Renato Tavares, no, quar- e a sala d'armas, com trans

tel da P. M., muitas e mui- terencía do Pelotão de Cava

tas vezes, dizem ambos em laria para uma dependencla
seus depoimentos, namora- do quartel, o cassíno dos

vam a sala do curso, bastan-
. Sargentos, que estava auan-.

te espaçosa, para ali ínstala-" danada. Concordou I) coman

rem a sala d'armas. Naquele dante Regis 'com o propôsto,
tempo, sonho ele tal monta porém, desde que as obras a

sígnírícava sonhar' coisas ím- serem feitas na dependencía
possíveís, pois não passaria onde se pretendia alojar c

pela cabeça ele nínguem a .Pelot�o de Cavalaria não a

idéia de desalojar dali o cur- carretasse despezas. E mais

so de Sargentos para se íns- uma vez, vemos o tenente

talar uma sala d'armas. En- Rúi, com a valiosísssíma co

tretanto, os dois camaradas, operação elo. tenente 6ilber

fundamentados 'na razão de to, almoxarife da Oorpora-
que, situado como estava o cão, desdobrar-se em atívída- O Conselho Administrativo da F, C. B. B. reunido 01'-

.

prédio, no estádio, mais cedo de, conseguindo da Díretoria dináriam�nte aos. (23) vin�e e t1'&S dias do mês de setembro .

'Pa r'a V e' r' e" a' d o' r
.' ou mais tarde deveria' fie ra- de Obras Publicas um auxí- ele um mil novecentos e cinquenta e quatro, resolveu: I '

zer parte elo sector desportí- lia material para as obras Aprovar a ata da sessão anterior. DO'MINGOS FERN I\-NDES DE AQUINOde adaptação. Transferir para o dia 4 ele outubro p. vindo,uro o tor- Ptvoo
,

Em 1954, foi o Curso ele Um plano rei ,traçaÇio e neio inicio do Campeonato Oficial desta Federação, tendo

Sargentos dali transferido posto em execução. ,,1130 1'.3 - em vista a maioria dos clubes ainda não 'tel\em dado entra

para outra depenelencia do via, ao tempo, um vestiário da com as suas inscriçôes.
quartel e ali alojado o Pelo- para as merxnas qU3 pratica- Oficiar a todos os clubes registrados nesta Federação,
tão de Cavalaria. A esse

tem-I
vam educação física no está- pedindo para efetuarem a sua inscrição para o Campeonato

po regressava de Araranguá o dia da P. M. De um entendi- Oficial até o dia 30 do corrente impreterivelmente, facul
tenente Rúi, onde exercera o menta havielo entre o tenente tando todavia, as inscrições dos, Bolonistas até-o- dia'4 de

cargo de Prefeito Municipal, Rúi e a professora Antonteta outubro p. vindouro, data elo torneio início.

o major Lara Ribas deixava de Barros, resultou a contrt- Enviar a todos os clubes o modêlo para inscriçôes elos

a Delegacia da Ordem Politi- buíçâo da D1l'et,)!'Í:1. de Obras Bolonistas. I
ca e tornava ao' 'quartel e Públicas com o material-ne- Constar em ata votos de inúmeras felicidades .ao sr.

foi atravez deste oficial que cessário, ficando a' níão de Major Maurício Spalding de Souza, Vice-presidente desta

o tenente Rúi pleiteia junto obra a cargo da P. M., c o Federação, pela passagem de seu aniversário natalício.

ao' dr. Ludo Correa, Secretá-
.

que foi feito sem despesas e Marcar nova reunião para o dia 30 do corrente, com

rio, da Segurança Pública, a sob a direção do tenente GiJ- início às 19,30 horas, nos salões da A. A. Barriga Verde.

transferencia para a ·P. M. berto da Silva,
.

Florianópolis, em 23 de setembro .de 1954.

'<0 das .coleções." de arrIl:as da pi Federação Catarinense de Bochas e Bõlão

DOPS. E tanto fez que con- (ContLuiÍa)
•

EGON OLINGER .,.- 1° S�cretário.

"O
SALVE, TAMANDARE' FUTEBOLCLUBE!

I

,28 anos completa hoje o alvi-negro do
E S TIRE I T O

Completa, no dia de hoje, 28 anos de
existência o Tamandaré Futebol Clube.

Clube que revelou grandes "ases" do pe
boI barriga-verde, entre eles o estupendo Saul
que tantas e tantas vezes deu seu concurso ao

selecionado da Federação Catarinense de Fu
tebol em Jogos do Campeonato Brasileiro de

Futebol, o grêmio alvi-rubros, resurge agora
sob a orientação' de Eurico Hosterno, após
mais de dez .anos de completa inatividade.

Agora com sede no Estreito, o Tamanda
ré já no proximo ano estará de volta á divissão

principal da F�C.F. e cremos com-um esqua
drão categorizado, constituido pelo que de
melhor se encontra no pebol ilhéu.

Salve, pois, Tamandaré F.C. na data de

hoje, tão grata para o nosso futebol!

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
_ SANTA CATARINA

DE JOHN L. SULLIVAN A ROCKY
MARCIANO

OS aficionados elo box pouco conhecem a história da
corôa de campeão mundial de box de todos os pesos.

Durante 10 longos anos o colossal J�hn L. Sullivan con- AVAÍ - Tatú, Wal ..
servou a supremacia do pugilismo, derrotando uma ínfíní- '

I dade de boxeurs. Em setembro de 1892, em Nova Orleans, dir e Danda. Guido,
Sullivan, com 33 anose pesando 212 libras, conheceu a der- Bráulio e Wallace; Borotá diante 'de 'James 'J. Corbert, de 26 anos e pesando 178

libras, que foi proclamado campeão do mundo, perrnane- Ião; Amorim, Herrera,
cendo com a corôa até' março de 1897, quando sofreu con- Rodrigues e Saul.
tuntlente revês por nocaute; no 14.0 assalto, frente a Bob DFrtzsimmons, de 26 anos e pesando 167 libras. Este perma-

': e comum acordo
neceu corrro titulo por pouco tempo', pois, em junho de 1899 foi escolhido para a di ..
caia vencido por nocaute no 11,,0 round diante dos punhos. reção do confronto o
de James J. Jetríes, de 24 anos. E�celente nocauteador, Je-
fries manteve o cetro máximo por 7 anos. Os campeões a sr. Oswaldo Ramos
seguir foram Tomy Burns, Jack Jolnson e Jess Willard até (Biguá).
1915. Em 1919, em Toledo, Ohio, surgiu um dos maiores pu-
gilistas de todos os tempos: Jack Dempsey 187 libras con-'
trá 245 de Willard. Dempsey manteve a corôa por 7 anos, GUARANI X IMBI- ,

perdendo-a em 1926, no. 10.0 assalto, em Filadelfia, para TUBA
Gene Tunney, de 28 anos e, com 189Y2"libras de peso. Demp-
sey lutou para recuperar o titulo, mas foi vencido novamen- Na vila de Henrique
te. Em 1930, Tunney, invicto, deixou vago o título que .roí Lage (ex-Imbituba),disputaelo entre 'Max Schmeling e Jack Sharkey, vencendo
o primeiro com a desclassificação do seu adversário. Em defrontar-se-ão, com-
1932 jack Sharkey vingou-se, da derrota, vencendo o pugí- pletando a rodada do
lista alemão no 15.0 round. No ano seguinte o titulo, o qual Campeonato Citadinocedeu um ano depoís a Max Baer que o derrotou por K.O.
no 11.0 round. Em' 1935, Jim Bradock vencia a Baer no 15.0 de Profissionais, os pe
round, arrebatando o cetro que conservou até junho de' Iotões do Imbituba, vi-1937 quando em .Chícago conheceu os poderosos murros da
maravilha negra: Jose Louis, de apenas 23 imos. Bradock ce-líder e do Guaraní,
tombou por nocaute no 8.6 round. Lous fez época na histó- último colocado ao la
ria do box, _ com suas arrazadoras vitórias, conseguindo
conservar em seu poder o cinturão de ouro por 12 anos.. do do Atlético. Espera ..

retirando-se do box e deixando vago o título que foi con- se uma boa partida, es ..
quistado por Ezzard Charles, em 1949 quando venceu Jae
Walcott nó 15.0 round. Louis voltou á atividade e tentou' ,

tando O tricolor, espe-
rançoso de um feito
sensacional.

18AHCO
deCrfhlllJ'POrUlAR

I• I

. ,�R!�.16 ,',' ,I
f'LOnJANOPOLIS'--Srô..<:'ó.ró.rlnc.\ 1-

Mig·uel
Daux
Candidato do Parti

do Sacial Demicratico
a Deputado Estadual
cedulas: em Floríanó
polis sede do Partido
Clube 15 de Novembro
Praça Santos Dumont
15

Eletrolandia
No Estreito
Sede do Partido

FAIXA BRANCA FAZ A RONDA ...

SOCIAL

recuperar a corôa, mas foi vencido pelo campeão 'e mais
tarde por Rocky Marciano que lhe aplicou tremenda surra.

Walcott, com 37 anos', conseguiu derrubar. Ezzard Charles
em 1951, no 7.0 round, K.O. Em 1952, Walcott, então com 40

anos, conheceu a elerrota frente a Rocky Marciano, o qual
elesde aquele ano vem conservando o titulo de campeão
mundial de todos os pesos, com vitórias significátivas.

•••-.- -.w.-.-.t-. .....,.. -J

DEMOCRÁTICOPARTIDO
-:0:- /

� VAIS APRENDER ESGRIMA? As secções de esgrima
do Barriga Verde e do Clube Doze de Agosto estão em pleno
runcíonamento. Consulte pa-ra o DOZE o Ten. Hugo Díre
tal' ela secção de Esgrima e para a AABV o sr. Leonel Pe

reíra (Nelíto) com mrlêntíco encargo no Barriga Verde,

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

,

Federação Catarlnense
de' Bochas e Bolão

BOI,ETIM OFICIAL N. 23/54

rarmacias de' Plantão
MES DE SETEMBRO

25 Sábado (tarde) Farmácia Cataninense Rua Traja
no - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.

cia. O grande "pivot"
encontra-se em boa for
ma e por certo ,brilha-

OS QUAllROS

Provavelmente' se ..

râo estas as equipes li..
tigantes:,

FIGUEIRENSE
Mafra, Trilha e Hélcio;
Julinho, Aníbal e Lau
dares; Plácido, Beti..

'nho, Alemão, Danyr e

Araujo ou Pacheco.

ZEZINHO
o médio Zezinho, um

dos expoentes da nova ge
ração de futebolistas da Ca
pital, faz anos na data de
hoje.
Pertencente á equipe

do Clube Atlético Guarani
o valoroso 'player" tem em-,

polgado pelo seu Jogo ar

doroso. e leal, a ponto de
'merecer da critica intuslas
ticos comentários.
"O Estado" cumprimen

ta-o.

CAM'PEONATO
CAR"IOCA

Pelo certame metropalita
no estão marcados para ho
he os seguintes jogos:
Flamengo x América'
Vasco x Portuguesa
Canto do Rio x Bangú
S. Cristóvão x Madureira
Olaria x Bonsucesso

I C I T E
Agência

de
Pu bhcidade

Cal .. P...tal. 4ft

f',lnrhmllpol"
I';.,.t., r..tart••
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para

a�pirar a um futuro brilhante, faze�do
POR CORRESPONDENCIA/o 'seu Curso Gi
nasial (Art. 91 do Dec. Lei 4244) Peçam in

formações ao I.N.C.A. - Praia de Botafogo,
526 - Rio

(Recorte e remeta-nos êste anúncio
�__ (Recqrt� e reméta-nos êste anúncio - 2058)

�;o��..��_AJlt�. ·_-_,_-_
..

_,_,�__
,

�__

� �F_'I�or_i�a�n�ó�p�ol�is�,_D�o�m�i�n:g�O,��������::��===='==� ��.=��.����������--:�����������""�""""1I1I1I711111111111
� y�.�!!Çd9��1�O���,�YJE,�ãO. se olE C I T A L'JuIhJ;!otT,A L.ITrat.edas Vias

)f�JldU de cada dia ensina solamento do individuo a
" Flor-ianópolis, aos qumze Respiratórias"I a

. , , JUIZO DE DIREITO DA Iblico, a justificação na for- 4a VARA DA CAMARCA dias d A

d t b
I 'A' atle o melhor dos li- lentro do círculo proríssíonal . .

1 o mes e se em ro
.

da
. COMARCA DE PALHO' meIOS de prova em direito DE FLORIANoPOLIS d de rnil I A 11 't (A

.

� sent'enciou, com j,usta sm que é chamado a desem- ÇA
.dI" .0 ano e mi novecentos e s ronqui es smatt-

. permiti o inc usive pelo EDITAL DE SEGUNDA t t E
1/1,05, pl'opriedade, o gran- oenhar a sua atividade, é _

cmcoen a e qua roo u, ' cas, Crônicas ou Agudas) e

'o e
. O Dr. José Martins Gue- depoimento dos réus, se PRAÇA, E LEILAO COM VINICIUS GONZAGA Ea

oetM. '
uma mutilação, a sujeição de

des Pinto, Juiz de Direito surgiram. Dá-s� a presente O FRAZO DE VINTE (20)
-

b
' s-

as suas manifestações (Tos-

tl'e o muito que se escre- tôda a Vida às regras espe- crivão, o Su screvi. (ass) R f' dda Comarca de Palhoça, do o valor de Cr$ 2.100,00, para DIAS MANOEL BARBOSA D ses, Rouquidões, es ria os,

bl'e o alucinante século ciaís dum dos seus modos de '

. E
Estado de Santa Catarina; efeito de taxa, deixando de LACERD'A J DI·rel··

ainda não suficiente- sxpressão, representa uma . uiz de

t'e maduro para ser. sá- intromissão que não é crimi- na fórma da lei, etc...
.

juntar o comprovante, por O Doutor MANOEL to da 4a. Vara.
Faz saber aos que o pre- gozar do beneficio da jus- BARBOSA DE LACERDA

.

E tá f
e taJvês .ainda demasiado nosa pela só razão de ser es-

' s a con arme

tulta. sente edital virem, ou dêle tiça gratuita. D. A. P.' De- Juiz de Di1'eitCl. da 4a Vara O E
.-

• 10 para colher, todo o scrivao

��n da sua experiência, Daqui estamos vendo a conhecimento tiverem que, �erime�to. Palhoça, 28 de da Comarca de Florianópo- CINICIUS GONZAGA
amento se tem máscara irônica do século por parte de Laureano Pe- ezem ro de 1953. Ass Jo- lis, Capital do Estado de

to pens "

reira Ramos e Aristides Pe- sé 'Boabaid. Assistente. S C' f
duzidO sôbre o valor da oerguntar, com desenfadada '

anta atanna, na orma

ro t .nsolêncía: reira Ramos, por seu assis- Test: Nestor José de Matos da lei, etc.
'ência, que l'eceiamos se e-

.

CI
a, assün, esquecido.da pró-

_ Diz lá, ó vós, onde fos- tente judiciario, o Dr. José e José Pereira da Silva, la- FAZ saber aos que o pre-

íd tes descobrir a panacéíauní- Boabaid, lhe foi dirigida a vradores e residentes em sente edital de segunda
ria VI a.

-
, A . P 1 L E dit lIA qmem- entregar nesta mentes antlsséticos e peito-

P
E' frase sediça, já de cu.nho versai para todos os males do petição do teor segumte: au o opes. m a I a pe- praça e ei ão com o prazo

PETIÇA-O E
,,;. ticão fOI' exarado o despa d

.

t (20) di
. Redação uma pasta de cou- rais, é o remédio Indicado.

palissiano, a que afirma, espírito? -
- xmo. ::51'. ,

- e Vln e las, VIrem,
La d D

.

'd C h d t
.

t dAI h ,ro marron, perdída
.

de um
.

c�ndnsis�ência monocórdica, Mas, calmamente, respon- Dr. Juiz e ireíto a o' e o o eor segum e: - ou e e con ecimento tive- Procure hoje o seu vidro de

necessidade de se adaptar deremos que a equação está, marca de Palhoça. Laureá- R. Hoje. A., à conclusão. Pa- rem que dia 11 (ONZE) de' automovel na praça 15 de
"SATOSIN" nas boas far-

a A Ih 30 12 5" A J M O b NOVEMBRO contendó do' �

'I
Q víoa à função que se de- posta de há muito, e, desde no Pereira Ramos e ris- oça, - -uo. ss v , . utu ro, proximo vindouro, '

d,",' h Q d' 'Pi t I d cumentos., macias e rogarias.
_

mpenha; e, como quer que sempre, assente a solução. A tides Pereira Ramos, rasi- ue es in O. n o os au- ás 10 horas, á frente do

seja a profissão, necessidade sub" issáo a U'1' deter :ninado leiros, solteiros, lavradores, tos a conclusão foi proferi- edifício do Juizado da 4a

�:o presente no nosso século conjunto de regras de ação residentes e domiciliados do o seguinte despacho: Vara, a rua Visconde de '
"

ue ninguém se ,lembra de ou de preceitos funcionais, em Paulo Lopes, desta co- "Como requer. Designe o Ouro Preto, 62, o porteiro A U -

h d F
·

h�ustificar a sua existência e não destrói a Vida, nem a marca, por seu assistente s-. Escrivão, dia, às horas e dos auditorias trará á pú- OS 1...010 OS e arlD 8
:inalidade - displicentemen- modifica: apenas a ilumina judiciaria infra-assinado, lagar do costume, a fim de blico pregão de venda e ar-

F
•

-,-
.

te se passa à lógica aceitação de um certo ângulo de inci- vêm, com fudamento, no, serem inquiridas as te,�t�-I rematação, á quem mais dér

I'
, e rlgori ICOS

do isolamento do indivíduo dência. art? 550. d? Código Ci;ri� e l�unh�s arrolad.as . �a mi- e maior lanç? oferece� s_?- .

A �ANUFATUI�A. DE CAIXAS MAPI �TDA. - Estabe-

dentro da sua função, ao en- E donde quer' que a obser- ,454 e segumtes do COdIg,o cial, cientes .os JuStI�lCa���s bre a respectiva avaliação ecídos a Rua Martínlco Prado, 178, em RIbeirão Preto, Es

deusament6 da profissão co- 'vemos, sempre ela permite, I
de P. Civil propor a pre- por seu assistente judiciá- de setenta mil cruzeiros ado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, com

mo única realidade palpável por muito densa que seja a sente ação de usucapião, no rio e o representante do Mi- (CR$. 70.000.0Q), o seguin- irédío próprio, todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua
,

e à desnecessidade pura e 'reva ambiente, que muito decurso da qual provarão: nistério Público. Palhoça, te: UM TE�RENO situado )ropriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para

simples duma valorização in- smbora seja o passo incerto 10 _ que, há mais de trin- 16-1-54. J. M. Guedes Pin- nesta cidade, no lagar Ita- negócios todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in

tegral elo Homem. ; a caminhada muitas vezes ta anos Manoel Pereira RÇl.- to. Procedida a justificação, guaçú, segundo sub-distrito teressada em representar as indústrias acima a base de co-

E' de todos os dias esta .íolorosa, se alcance a porta mos, pai dos requerentes, foi esta jul�ada por. senten- do Estreito, fazendo frente nissã�. Ir:t�r�ssa também outros ramos. Os interessados

quase traição ao valor da Vi- lue deita para aclareira vem possuindo, mansa e ça. do teor seguinte; - á Estrada Pública que vái )o�e.rao dlríglr-se a mesma, enviando condições, bem como

da que inconscientemente se imensa em que é permitido pacificamente, sem inter- "VIStOS, etc
..... Julgo por para o Bairro' do Bom Abri- .olicítar as mesmas. -

vai processando, é gigante ao espírito meditar-se e, as- rupção nem oposição, um sentença ,a Ju:tIfI.caç�� de, go e fundos, ao mar, onde é

processo de mutilar o ser hu- sim, ascender... terreno situado no distrito fls., em que sao [ustifican- cortado pelo caminho da
mano, apenas com o argu- Êste, cremos, o caminho de Paulo Lopes, municipio tes Laureano Pereira Ra- praia de Itaguaçú, confron
mente simplista de que se humano da vida do espírito e Comarca de Palhoça, com mos e Aristides Pereira

Ra-I
tando por um lado com pro

pretende tomá-lo apto para de que a: Ciência é o mais va-
a area de (51.150m2) cin- mos, a fim .de que p�oduz� priedade de Maria Infância

desempenhar uma função. E .íoso e abnegado de todos os
coenta um mil, cento e cin- os seus devidos e legais efei- :le Amorim, e pelo outro,

já vai abundando os que, sa- colaboradores: um lento ca-
coenta metros quadrados tos. Custas na fórma dos com propriedade do dr.

bondo por experiência o que mínhar, ajudado por tôdas as
com as seguintes confron- artigos 78 e 79, afinal. P. Raulino Horn Ferro, Sal-

é habitual, habituaram o es- 'ôrças que a inteligência mo-
tações frente, numa exten- R. �. Palh?ça, 22.7.54. �ss vador Di Bernardi e João

pírito a considera-lo melhor. jilize em nosso auxílio, ru-
são de trinta e um metros Jose Martms Guedes Pm- Batista Pereira. O terreno

CompromiSSO fácil, solução mo .à região ideal das cousas
(31) limita-se com Rufino to. �uiz de Direito. Passad.a em apreço tem mais ou me

transitória: cremos que tôda sublimes que algumas vezes
Pereira a fundos (oeste) em Julgada a sentença, aCI- nos trinta metros de fren

a crise 'de espírito é, em úl- se sonham e raramente as
medindo (1.650) mil seis- ma trànscrita, foi exarado te por duz'entos ditos de

tima análise, a luta da Inte- palavras conseguem expri-
centos e cincoenta metros, nos outros o despacho do frente a fundos: entretanto,

ligência que a si �esmo se mir...
com Manoel Firmino Mar- teôr seguinte: - "Citem-se a linha lateral que confron-

,conhece contra o arbítrio '

d d (10)tins, extremando ao Norte, pa.ra no prazo e ez
.'

ta com o dr. Raulino Horn
dum tal compromiSSO irrefle- .J t t d d

com Manoel Pereira Ramos, �llas con es are.m o pe 1 o Ferro, ao atingir terrenos
tidamente tomado.

CONSELHOS UTEIS e ao sul, com Gustavo Ger- ,::onstante da petição inicial de Salvador Di Bernardi
De resto, isolado o indi vi- d fI S l

mano Pereira. 2° Que, OS' e S. ; pessoa mente - o quebra para dentro do ter- ,

duo no quadro restrito ele - .] � M'
.,

P 'bl' I
'ntes nasceram no Jrgao leW ll1Isterio, u 1- rena óra d,escrito, passando

-::eri os princi-pios teCr.icos, é requere .

, t d't 'ma e co; por mandado MANDA- a deII'ml'tar os fundos das P t
-

dfa_tal qlêe pass� a ter da vida AOS FRACOS SENIS en'eno . escn o aCl
. ar I o1 CaIU seus pais DO os confinantes do imó- propdedades de Salvador

a concepção que pelas regras N" 1 d t"d d
ne 'e moram

o secu o a a IVI a e, o, t d t '1' vel usucapiendo e os in- Di Bernardi e Joa-o Batl'sta
DI tÓ·pertinentes à· sua função, . A

. ate a prese.n e a a, auxI 1-'

r Ilhes fôr ditada.
descontrole dos nervos oca- ando-o no cultivo do 'lles- teressados certos; por preca- Pereira, com as terras do e r o

Tanta as concepções da Vi- siona fracasso� imprevisí- mo, tornando-o produtiVO toria - na Comarca da Ca- e�pol�o, tomand� , depois a '.1': �1f"'Í!
, .

S h
.

I t b lho bem co pital, o representante do dll'eçao da praia, e, redu- O Partl'do S
.

I D
. . "

da quantos os sistemas técni- veis. en ores agncu tores

I
com �eu ra a '"

-

-
OCla emocratJCo, pelo seu Diretória Mu-

cos da organização profissio-l de todo o Brasil, banquei- mo, �lzeram constrUIr nas Serviço do Patrimonio da zindo dai em diante,' a lar- nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado' do Município
nal _ e todos êstes essenci-

J
.

t
.

r t
refendas terras, um enge- União; e por edital, éom o gura do terreno para sete de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

almente tão exclusivistas ou :os, nego�:an es, Jorna IS a�" nho, para apro�e�tamento prazo de trinta (30) dias ,. metros apenas, serve, essa nomes dos seguintes correligionários:
tão cegos que primam em ig- ��telectuc<ls, to�em" n?ta.! da l�voura. O ar:lmo .

do os interessados incertos. O mesma linha, de devisa en- PARA PREF�ITO DA CAPITAl,:

norar o que são: _ apenas Gotas Mendelmas e o dono e fundado, mdub.ta- edital em que deverá ser tre as terras do espolio e a OSMAR CUNHA, bancário.

particulares processos cria- grande reanimador dos ner- velmente, nos melhoramen- transcrito a petição iniéial, parte latepl da proprieda' PARA VEREADORES À CAMARA MUNICIPAL:

dos pela Necessidade para vos. "Gotas Mendelinas" é I to introduzid.o� �o. imóvel, deverá ser afixado no edi- de de João Batista Pereira. ACY CABRAL TEIVE, radialista;
servir a Viela. f .

d' I t' I d ,por conta e mIclatIva dos ficio da Prefeitura Munici- Em vista disso a área total ÁLVARO l\ULEN DA SIL<VEIRA, advogado;
Dessarte, não será talvês o ormI aye es Imu ante a requerentes e seu 'pai, o paI e Forum desta Comarca do t'erreno inventariado é ANTôNIO DE PÁDUA PEREIRA, funcionário púbJiro

apenas . "blaguê" o supôr-se vida. Sem contra-indicações, que não faziam, se' de bôa e publicado. três (3) vezes apenas de 4.040 metros qua- estadual;

que o simples homem hones- adotadas nos hospitais, re- fé, não. estivessem concios num dos jornais diarios da drados, sendo que as liIthas ANTôNIO PASCOAL APOST!)LO, comerciante;
to que trabalha para "ganhar eeitadas diàriamente por de serem donos do mesmo. 20marca mais proxima que das confrontações acima-re- ARMANDO VALÉIUO DE ASSIS, médico;
a vida", perguntado sôbre a

d 'd" '1 _
3°' Que, há mais ou menos, possui Jornal - a Capital feridas são todas determina- BALDICERO-F{LOMENO, comerciário;

_

d V'd b
centenas e me ICOS 1 US

f
. .

d
. (1) "D'" d 'd DIB CIIEREM advog d

'

sua concepçao e 1 a, a ra cinco anos, alapaI os re- � uma vez no Iano as por cercas construI as ,a o;

os olhos de puro espanto e tres" o seu maravilhoso e- querentes, atacado de per- Oficial do Estado", tudo na co� moirões de madeira, DOMINGOS F�RNANDES DE AQUINO, jornalista

declare, com a singeleza das [dto torna-se notado logo tinaz moléstia que o tor- fórma da lei. Ciente deste arame e bambú. Na parte FRANCISCO dERMANO, DA COSTA, comerciante.

convicções sinceras, que isso nos primeiros dias de uso, nau paralltico. Os reque- despacho, o dr. Assistente da frente o imovel proximo FREDERICO VERAS, comerciante; , \

de Viela não é do seu ofício. flctando os débeis senís, de rentes, desde 9 nascimento, judiciaria Palhoça, 10.8. a Estrada, está construida JOAO,.;NAVEGANTE PIRES, comerciante;
Reduzido ü homem às pro- moram e trabalham com o 1954. Ass J. M� Guedes uma casa de material, co- \JOÃO NILO VIEIRA, operário;

�mbos os sexo.s, nova vida . JOBEL SAMPAIO CARDOSO ..'

IJorç'·,es de valo' funcional, pai ora doente, continuando ,Pinto. E, para que chegue berta de telhas, forrada, as-, ' comercrario;
r.'10 tran�cende, por lhe _ser � vigor íntimo no 1° vidro assim, a posse e mansa e ao conhecimento de quem soalhada, com diversos

'

LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
vedado,' o mérito de desem- de uso. Sem contra-indica- pacifica do seu genitor, a- interessar possa, manda compartimentos, casa esta

MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público
penhar, por hipótese, com t;:ão. Nas farmácias �. droga- gora mais do que nunca, passar o presente edital já bastante antiga em máo municipal;

inegável brilho, uma profis- ,necessitado dos cuidados e com o prazo de trinta dias, estado de conservação Dita MÁRIO COUTO, funcionário público federal;
sa-o, e nada lhe l'esta de se-

l'ias. Reembolso aéreo ..•• , bl d f' d d f d' d MIGUEL VALENTIM DA SILVA com
.

t
trabalho dos seus filhos, os que sera pu ica o 'e a lxa- proprie a e oi a quiri a ' erClan e'

guro que impeça de honesta- Cr$ 42,00. Cai:l& Postal, 6.
requerentes. Nestas condi- do na fórma da lei. Dado e antes do Codigo Civil, que

NESTOR CARNEIRO, comerciante;
,

mente se considerar afastado EMPREGADA ções, requerem a V. Excia.,. passado nesta cidade e Co- foi avaliada em CR$..... �������LI�EIRA E SILVA, estudante;
da própria Vida. A qual ati- Precisa-se de uma empre- que, na fórma do artO 455 marca de Palhoça, aos l� 70.000,00 setenta mil çru'

R USTÓDIO VIEIRA, proprietário;
tude, de tão primária, não se- gadá.· e 456 do C.P.C., se proceda

I
dias do mês de �gosto do zeiros. O imovel acima es-

Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-
ria mimos inaceitável que es- Paga-se muito bem.

em dia, hora e lugar previa-Iano de mil novecentos e tá iendo inventariado em �lo d? .Município pode.ter a certeza de levar à Prefeitura e

soutra de medir o valor da Tratar à rua Tiradentes .

t (1954)
.

t d d f I' t d I
a EdilIdade homens dignos e capazes de cantribuirem para

mente designados, com ci- cmcoenta e qua 1'0 ,. VII' ,u e o a eCImen o :e
I a grandeza p

.

d d'Vida através dos particula- nO 7 (sobrado). encia do dr. Promotor Pú- Eu, Hélio de Oliveira, Es- PLACIDO MANOEL LUIZ rl'ano'po'II'S.'
rogresso e m epen encia do Município de Flo-

�
._, �..r..r:--- '- -

�PRISA-�O"""'-D·"'E-""·VE-·-·""N"'T"·RE-""·"···-·-"''''·-.-;;.-
...

blico, a justificação na or- crivão, o datilografei e subs- e sua mulher D, MARIA -

I d
.

A J' M t' CATARIANA DE JESUS.
As Urnas, pois, eleitores florianópolitanos, com os no-

ma da lei, com o epoimen- crevl. ss. ase ar ms mes apontados pela legenda pessedista, que são consciên-
ESTOMAGO _ FIGADO _ INTESTINOS' to das testemunhas abaixo Guedes Pinto. Juiz de Di- E, para que chegue ao co- das esclarecidas sempre ao serviço do povo!

'

_ PILULAS DO ACBADE MOSS 'arroladas, que comparece- reito. Está conforme o ori- nhecimento de todos, man-
.

NOTA: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca-
rão independenteqlente 'de ginal que afixei no local dou expedir o presente pital, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso con

intimação. Requerem, ain- de costume ao qu�l me re- edital que será afixado no tingente do Partido Trabalhista Brasileiro.
da, que feita a justificáção porto e dou fé. ,Data supra. lagar do costume e publica-
e julgada por sentença, se Hélio de Olive,ira. do na form? da lei. Dado' e

digne V. Exa. mandar citar Escrivão do Civil. passado nesta cidade de

por mandado, os confron
tantes, residentes" nas vi

sinhanças do imovel, bem
como o Dr. Promotor PÚ
blico e, por precataria, o

Servico d oPatrimonio da

Uniãd, �m Florianópolis, na
pessoa de seu representante
e por edital de 30 dias, os

interessados incertos e os

ausentes, para contestarem
a preJente ação de usucapi
ão no prazo da lei, ficando
citádos para todos os de�
mais termos da ação, até

final, sob pena de revelia,
por meio, da qual deverá
ser reconhecido e declarado
o dominio dos requerente:s
sobre o imovel refe:'ic�o.

\

Gratifica-se

catarros), assim como as

gr ipes, são moléstias que

atacam o aparelho respira-
tório e ãevem ser tratadas
com um medicamento ener

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.

"O Satosin" contendo el�-

CONCURSO DO

BANCO DO BRASil
Concursos definitivamente marcados para Novem

bro de 1954 e Abril de 1955 - Inscrições' para o con

curso de Novembro abertas de 15 a 25 do corrente -

Ordenado inicial Cr$ 5.000,00 cf gratificações.'
.

Prepare-se eficientemente em curso organizado
por professores do próprio Banco. Pecam Inrorrnacões
ao Instituto Nacional de Ciências e Artes - Prai� de
Botafogo 526 _:__ Rio. Ou solicitem a remessa do NOVO
CURSO COMPLETO pelo sistema de Reembolso. Pre
ços: Aéreo - Cr$ 700,00; Terrestre - Cr$ 640,00. CeN.
temis de exercícios e questões propostas em concursos

anteriores. (Remeta-nos êste anúncio - 301).
\

Social Democrático
M. de 'Floriaoopólls

•

Agem directamente sôbre
o I:!-parelho digestivo, evitan
cio, à prisão de ventre. Pro

porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o }<'IGADO, regu
larizam as fuàçó€S digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTESTI-.
NOS.

TEM TOSSE
Expresso FlorianopoUs

ANDRADE & KOERICH
.Transporte de car��s em geral entre, Florian6polis,

CUritiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORlANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Calxa 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/Hi78 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empr6sa

de Transporte, Minas Gerais SIA.)
-

"

/

?
•

,Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche?
Si a tosse produzida pela fraqueza o atormenta e

exige do seu organismo um esforço' sobrehumano" produ
zindo ansias, asfixias e rupturas de vasos capilares, dores
no peito, evite chegar a esses extremos,' tomando algu
mas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATE as gotas
quy dão alivio imediato nas tosses rebeldes, coqueluches
e bronquites cronicas ou recentes, secas ou com catar
ros. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, nor
malizar a respiração, danrlo alivio e bem estar imediato
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon
tra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação.
Nas boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Cà'ixa
Postal 6. Meyer, Rio.

.

'-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atenção, Eleitores
Nas eleições de 3 de outubro, nenhum

eleitor poderá votar fora do seu mumcipro,

porque o pleito também é municipal,
Como, no entanto, em Guaramirim, Tur

vo, Capinzal, Piratuba, Ituporanga, Tangará
, e Taió já houvesse o pleito municipal, nesses
municípios e somente neles, será permitido o

voto de eleitores de outros municípios.
Esses votos deverão ser tomados em seM'

parado e o título.do eleitor deverá ser juntado
ao envelope maior; com a papeleta que escla
rece o motivo do ressalva.
fi - -'�

- - - - -_.__

-::.�............,.
- - __ ..... -

.,
.�...

��_.

Floria�ópolis, Domingo, 26 -de Setembro de 1954

,. '1'

Para Prefeito

(�.
l.t)

Votem a 3 de outubro no Candidato do P. S. D.' e P. T. B.
----��----------------------------------------------------,----------------

mentos.

Igualmente, ,J inajcr Frun
cisco Chaves Lameirào autor
da carta repli�. ao brir.;S!cf:'i-
1'0 Epaminondas, sl'fr·::u a

mesma sanção disclpllnar,
sendo preso no Hospital da

Nerêu ,iuJgado
.

pela imprensa
- "Os jornalistas, os cronistas parlamentares, si sem

pre, encontraram nêle um guardião fidelíssimo de tôdas as

boas normas, das regras justas, do espírito saudável da de

mocracia, nunca o viram praticar uma injustiça, faltar à
sinceridade e à lealdade.

Isso porque Nerêu Ramos é fiel a si mesmo, coerente

consigo próprio, incapaz de mentir ao seu espírito. Suas

'convicções inabaláveis em matéria política, não as disfar
ça a ninguém. Suas crenças religiosas a ninguem esconde.
Seus métodos de conduta são claros e nítidos. Jámais será

,capaz duma duplicidade, quanto mais da, mutiplicidade,
que é a regra da versatilidade política hoje em dia".

Homem de Partido, antigo chefe -de sua agremiação po
lítica, não há ninguém menos sectarista, ou exclusivista.
Não olha o Brasil através do seu grêmio, mas vê a êste atra
vés da visão do Brasil. A prova disso está em que é suma

mente respeitado e prestigiado em todos os Partidos. Não
tem adversários:' tem amigos em todos os setores partidá
rios. Palavra sua é acatada, solução que vem dêle não des

perta reação agressiva, e sí é discutivel não usa de intole
rância com ninguém. Mas sí é preciso ímpôr o cumprimen
to de um dever, exige-o obstinadamente, como obstinado e

teimoso é êle em cumprir o seu. Terá por isso ocasionado

máguas passageiras, nunca, porém, plantou o rancor em

nenhum coração, nenhum guardou dêle qualquer nuvem

Ob"��::�:ap��,�::,��:,.f:;::,�:',,l��··SãO Paulo}.

.
Um novo barrille pOlvora ;�]

ca��l!�Yf."t�gE'Al-TRABAlH'STA I _Cbipr� explodirá a. É:ur�;Q
Para deputados federais: A1erbal Ramos da Silva, Ar-' NAÇOES UNIDAS, 25 que era necéssario pôr fim situação que cabe às Na�

qu�med�s Dantas, Attílio Francisco Xavier !"ontana, Joa� ; (U.P) -- 1!:. Corr:issão Ge· I "a um estado de coisas' de- ções Unidas ajustar -- co

qUlm FlUza. Ramos, Leobe�to La:us Leal, Nereu Ra.mos, Or- I
ral -:las Naçoes Ul1ldas apro- ,sagradavel, que não só !TIo tambem cria perigos,

lando Brasll, Paulo CarneIro, Saulo Ramos, SerafIm Enoss vou, por 9 votos contra 3 ,criou divergencias entre a que corresponde às Nações
Bertaso, Rodolfo Victor Tietzmann e Eliás Adaime. I e 3 abstenções, a inclusão, I Grecia e o Reino Unido -- Uni?as Impedir".

ATE OSMAIS ENTUSIASTAfoE 1'950 �e�:���nJ� t=se��f:i�' G:� � -

EXPULSO DO EXÉRCITO
raI.

.' _. .: ( FORT SHERIDAN (Il- ! pelo secretário
I

do Exercito ..

ABANDONARAM A H.D.N. A comlssao, .presldlda linois),25 (U.P.) -- O Tri-IFleming poderia ter sido

Pdelo eX'chanceler da Holan- bunal Militar, que declarou I sentenciado á prrsã'O per�
Em 1945, antes da eleição de outubro, o sr. Luis Do� �,E. .N. van .Kleffens, que culpado o tenente-coronel petua.

mingas Ramos, 'segundo 'publicaram os jornais da época, f<;n eleIto presIdente da As- Harry Fleming de cola-I O condenad .,

f
.

f
..

1
-

t '" b 1 - bl" G' 1
.

d
' o que Ja 01

ez uma promessa angIna : nao cor ar mal" o ca e o e a "em ela era OUVIU o e b d
1 d' �

: .'. '.
-

orar c.om os comuniíltas con ecorado pelos governos
barba até que o sr. Irineu Bornhausen fõsse eleito_e em- ega o a Grecla Alexls C' d I

, \

K' f I' ,
.

na orela, itou contra ele norte-americano e sul-co�
passado governador do Estado. yrou, que a ou_ 15 mll1�- sentença de expulsão do Ireano por seus servicos naEssa promessa, qúe foi�cumprida à risca, mostra:) en· tos sobre a questao de Chl- Exercito e perda de seus di- Coré,ia, ouviu a senJtença I
tusiasmo do !)r. L�lÍs pela causa udenista.

Da sua dêcepc"ão completa a prova é a seguinte, eUJ'a prKe. 'd"
reitos. com' absoluta impassivida�

- '_o yrou 'pe !U a in.terven- A sentença, inclusive a per-II re; e ao ser perguntado se
publicação nos é solicitada: çao d_as dNacCJohe.s, Ul1l�as na da de vencimentos pelo con- tinha algo que dizer, res-

Declaração ao po'vo e aos meus amigos questao e d dlpre, lzen o denado deve ser ap� d d t' ,

t
Para desfazer certas dúvidas existentes entre o povo � w� ----- I " �ova a pon eu nega lvamen e.

os meus amigos eleitores, que sempre estivéram ao meu la-I 'C' d·d I f·do para votarem no p�ll'tido ou candidatos por mim suge- ':' Um dever cívico, dentro an I !l OS que', \ c·on 18m •ridos, torno público o abaix'Ü: ':' * em brcve, se nos apre- U ••

Apesar de 'ter sido eu um forte cabo eleitoral da U.D.N, sentará e ao qual ningucm Já dissemos que não so- cios oposicionistas, o nome

nas eleições passadas, e ter sido o autor da proméssa ' de I deve faltar ou mesmo sc es- mos ele queixas. EstiJ;I1a- dos outros candidatós são
deixar a barba e cabelo crescer, proméssa éssa dedicada I quivar - VOTAR. mos, no entan.to, que nos � respeitados. O do sr João
ao Sr. Irineu Bornhausen, então candidato a governador e Escolheremos nossos l'e- paguem as atitudes da mes- i José, de Souza Cabral no

para .que fosse eleito,. �ó t�ve de tudo isso, de�epção e a�re- presenta.�tes na Câmara, l.:a ma moeda. I Estreito, foi até elogiado,
pendlmento, como ahas tlVeram todos os eleitores que lhe Asse�blem Estadual, na Ca- Acontece, porém, que i Até agora nem mesmo se

consagraram a vitória. Devo aos meus eleitores amigos, tu- 'mara Feder�l e no S�nado, I isso não acontece! I disse que o sr, Osmar I
do aquilo que tanto o Sr. Irineu Bornhausen nos prometeu com todo CUIdado, pOIS ne- O S1'. Osmar Cunha, hos� I Cunha, tão logo foi esco�
e até' hoje nos .está devendo: a :ealizaç�o de. suas falsas

I ?e�sitamos_ de .:epresel1tant�s" so candidato à Prefeitura, lhido candidato à prefeitu-Ipromessas, A mll1ha eu a cumpn com rIgorOSIdade e ca- ldolleos, nao 80 pela honest!- está sendo vítima de uma ra renunciou de imed'at
pricho como é do conhecimento público...· dade pessoal como capazes sórdida campanha por par- "su� candidatura à AI o �

E como sempre estive ao lado do operário e da classe por seus atributos de cultura te dos propacrandistas da bléia enqua t sds�dm-'

t t'
. I

.

t l'
A • b ,n o o can 1 a-

humilde, a que per�enç?, e nao er � e hOJe o Gov�rno g'era e m e Igl'enrcla,' para que U.D.N. Campanha s6rdida, i to, udenista continua con-
Udenista correspondIdo as esperanças Justas,: promet�das bem possam (e ell( er os nos- feita de calúnias; insultos,

I fiando mlús na vota ão de
a éssa classe, resolvi para o bem de meus eleitores amIgos sos problemas, os problemas mentl'ras I f d . ç. , .

I • •
' • ora o que na maJontarla Ipara o bem do povo e de Santa Catarll1a, ll1gressar nas do Povo.

I En ua to
. .

d
'

'

1
- .

f' C b q n ISSO, nos coml- aquI. '

..

fileiras do P.S.D. dentro do qua nao poupareI es orças nem a e ao povo o saneamen- ; _,_____________
.;

medirei sacrifícios, marchando firmemente pf).ra a éónquis- to d� cor�upção pOlíti,ca que! UM HOMEM DA IDADE DA PEDRA 'tta da vitória. tem mvalIdado as esferas da
LONDRES 25 (U P) __ _ '

Aconselho aos meus eleitores amigos e a todos que a- administração 'pública, vo- ,

.

' .. esque!eto de um cro m�f� ,

guardam a minha difinicão política e partidárIa, a vota- tando em candidatos dignos,
A, en:lssora de Mosc�u a- non tao bem conservado. '

rem, como eu, n'o P.S.D.
-

escolhendo dentro do partido os que não disvirtuam o seu nur:�l?U, qu� o �rqueolog� O .clJrioso, porém, é que,

candidatos de sua preferência - pois todos são dignos de mandato, por ambição ou de- sovleÍlco M�khall Gerasl segumdo a lmha da J;I1e

serem eleitos _ sendo que votarei em Nerêu Ramos - Sau- sonestidade. mov descobl'lU o e.squeleto. lho;' tradição marxista, o es-

lo Ramos _ Aderbal Ramos - Miguel Daux - 'Osmar As eleições de 3 de Outu- de um homem da Idade da queleto estava pintado de

Cunma e Dib Cherem. bro serão decisivas para o pedra, durante as escava� vermelho,

E desta vez eu não farei a minha costumeira promés- destino do Brasil porque re- ções realizadas E;!m monu-I ---:---' ---

sa, porem profetizarei o seguinte: novarão a estrutm:a do leg'is- mentos da primeira época
I

O Tempo
1

. -

d 3 d O t b ·t'· b' latl'vo nacl'ollal, co�o do es- daquela idade, situados no
I

Nas e elçoes e e u u ro, a VIana ca eJa aos par- 'U>

tidos da Aliança Social Trabalhista.' tadual e municipal. rio Don, proximidades de Previsão do tempo até as

O P. S. D. será vitorioso no Senado, na Câmara Se bem votarmos' teremos Voronezha. ,

' I
T4 horas do dia 26.

Federal, na Câmara Estadual e municipal, inclllsive a vitó- pugnado por dias melhorcs. A emissora declarou que, Tempo -- Instavel

cOnÍiria do Prefeito. E o partido governante 'no estadó (U.D.N.). E' imprescindível que todos "segundo o pronunciamen- chuvas e nevoeiros '

sofrerá uma decepção estrondosa, julgada pelo tribunal exerçam seu dever CiVICO, vo- to de cientistas, o esqueleto Ventos -- Variáveis, fres- '

votante do povo. tando, exprimindo nas urnas pertence a um cro-magnou, coso

Avante eleitores amigos o desejo patriótico de eon- raça de homens que vive- Temperatura. --;- Estável
Avan'te trabalhadores do Brasil para a vitória. correr para melhor sorte do ram no continente europeu 1 Temperaturas, - Extre-

(ass.): 'Luiz Domingos Ramos Município, do Estado e da há 40 mil anos, e que nun-Imas de hoje: máxima 18,9
(Luiz da Prestação) .Pátria. ca se havia encontrado o e mínima 17,5

o Brigadeiro Epaminondas�' :vai recorrer
RIO, 25 (V. A.) .."... Por

or-,
correr ao presidente da Re- ter endereçado uma carta 4,J

dem do ministro da í\em- pública, levando em conta o presidente da República, pro
náutica, como adiantamos, aspecto moral da questão. nunciando-se sobre os acon

,está preso em sua residerreia, Tambem o major brtgudeí- tecimentos que tiveram seu

desde ontem, por oito dia!', 1'0 Godofredo Franco Paria desfecho no- dia 24 do mês
o brigadeirç L'p8.minonu.:tt; foi preso por 43 hroas, por passado.
Gemes dos Santo!J;, em con- "�"",,,,,,_,,,,••,,,,- .,..,.,-•••'_-.-,,-••'*-"-••••_-••"'''••''''- _

- ••••••

sequencia da entrevista cri
ticando o comportamento de
autoridades superroros ela

FAB nos últimos acontccí-

Aeronáutica, anele se encon

tra enfermo. Vários outros c

ficiais de menor patente, pe
lo mesmo motivo, tambcm
foram presos.

Hoje pela manhã, recebeu
do o repórter em sua resí

dencia, o brigadeiro Epami
nondas Gomes elus ,Santos
e�quivou-se de comentar ;1

pena que lhe foi imposta pe
lo brigadeiro Eduardo Gomes.
Disse apenas que está p.-eso
sob palavra e que, cumpridos
os oito dias fixados, irá re-

A,INDA BEM!
-r-.

Entre os papeluchos, recheados de insultos e

de calúnias aos adversários, com os quais o sr. Iri
neu Bornhausen e seu filho fazem a campanha ele

vada, anda por aí um que se-diz transcrito elo "Jor
nal de Jofnvílle".

Não é verdade!
Sabemos que aquele órgão da imprensa catarí

nense, estarrecido com os termos desse papelucho,
negou-se termínantemente a acolhê-lo em suas

colunas, 'muito embora se achasse assinado pelo
filho do governador.

.

E mais ainda: 'a direção da U.D.N., em Joín
ville, num gesto de elevação política e de defesa
elas suas responsabilidades, comunicou ao precla-
1'0 catarinense que êsse boletim rõra feito à sua re

velia e só lhe merecia formal desaprovação.
Por outro lado não é mais segredo que elemen

tos do comando udenista, alarmados com as atitu
des vergonhosas desse mocinho irresponsável, te
nham levado ao seu pai governador a necessidade
urgente de coib-lo, antes que êle comprometa
defini:tivamente a legenda da U.D.N., cujas tradí

ções defendem.

Alô! Alô, dona.
Quem avisa, amigo é! Ali no Estreito

uma funcionária que ainda não leu o se
te dispositivo do Codigo Eleitoral: I

,

- "reter título eleitoral contra a voni
do eleitor - PENA DE RECLUSÃO DE SE
MESES A DOIS ANOS."

Se amanhã denunciada e processada,' qU
não se queixe.

ATENÇÃO; BOM RETIRO
As eleições aí, como, de

I
fescontentes cOl'l'<;!ligior.ário

== em todo o E/)tado, es- \fós tambem achamos o tro
tao fervendo. O governador vo gosta mesmo to :ie fUl'ra
político já não dá mais conta será que os elr;mentos d�
do, recado. Nem do governo, iJDN de Bom R.etii''J, ,aqueles
nem da política. que gritavam, corriam, 801_
Hoje voltamos aos nossos tavam foguêtes f' davam \'1-

arquivos. E, encontramos, no vas ao FIares pelo intenor do
jornal do sr. Volnei Oliveira, .nunícípíc,' também 'tão agO
de 17 de agosto de 1952, [or- ra acompanhá ·10 no parque?
nal que apoia a UDN, partido Em Bom Retire é assim.
do senhor prefeito de Bom Quanto mais buen i, lnais
Retiro, a seguinte deliciosa cartaz. O seu Preteíto é como
hístoríeta; bóde, gosta mesmo de fana.
'''SERA' A PREFEITURA DE Vamos espe d

,

rar as goza; lssi-
BOM RETIRO, ,PARQUE DE mas funções da :utUi'l1. cam,

DIVERSÃO?·

j
panha. Parque, musica e eho�

A pergunta, ãcima dimana radeiras no fim.
de um acontecimento que se Num parque assim é sõ
ião recomenda muito bem truque, .. "

para os bonretírenses, que. Até que o jornal do sr, Vol
utaram para descer dos

pos-I
nei Oliveira.

tos- administrativos os run- Mas, acrescentemos maís

'�onários qu:.exerciam 'fun- alguns esclare�iment.os, num
.oes na gestao passada. PS. E, agora, ainda, um aviso
Pois durante a campanha ao senhor Prefeito: O Oartó

le propagandas políticas, rio que ele vinha cevando, já
lar aqui aparecêra um par - tem' dono agora. Não será
1ue, trazendo em seu e'ênC'o mais nomeado nem o Olibio
un bolantim que por motí- Leandro (Lili), Presidente da
vo para mim alheio, não IrJ:.ÍS UDN, nem o Gracíano, nem o

luis acompanha-lo. Flcára o filho do Mena, os três, ean
aludido indivíduo aqui e,TI. didatos do prefeito.
30m Retiro. Com a vítóri., do O Governador já decídíu: o

"refeito FIares Figueiredo de tabelionato vai mesmo é per
)liveira e para desconsídera- tencer ao sobrinho dele. go
ião e afronta aos seus bons vernador, e genro do sr. Wal-'
;orreligionários, convida o demar Bornhau'len.
.nocente prefeito, não sabe-' Com isto fica sncerraãn a

.nos por que razão, o falado questão. E desprestlago o

bolantim, para servir come prefeito, se é que o prefeito,
um dos seus altos runcloná- -alguma vez, teve prestlgio,
rios. -- ---- '-_

Há quem diga que o senhor
FIares e muito dívertído e

quer formar um narque de
.
diversões para seus ruacíoná
dos na prefeitura Nós po
rém, não acreditamos. Pare
ce-nos que o díverbído pre
feito achou que, com um par

que, êle, saindo pelo interior
do município, terá mais fa
cilidade de contornar 03 seus'

PERDIDO· O "SAN
MARTIM"

VALPARAIZO, 25 (U .

P.) -, A direção marítima
de Valparaiso, no Chile, in-

\

formou que considerava de
finitivamente perdido o car

gueiro argentino "San Mar
tin", que tem uma tripula
ção de 54 homens.

De procedência mais que conhecida, andam aí pe
las ruas dois boletins anonimas, contendo a relação e

os vencimentos da,. invejadíssima família Ramos.
Como o primeiro d(;!sses papelUChos estivesse mui

to exagerado, sem possibilidade de ser acreditado, fize
ram o segundo, com grandes abatimentos. Neste, o

mais prejudicado foi' o nosso Celso, que de Cr$ 85.000,00
recebeu uJl corte de Cr$ 45.000,00! Malvados!

Segundo a primeira versão, 15 Ramos custam por·
mês, aos cofres públicos, Cr$ 978.700,00. Fui conferir a

soma. Deu Cr$ 905.200,00.
-

Só na soma, o Volnei Oliveira, inspirador dos bo
letins, já _!l.vançou em Cr$ 73.500,00.
Mocinho insaciável!

x x

x

'Entre a relação citrj.da e a verdade vai' distância
sem conta. Além de os vencimentos que nela figuram
estarem multiplicadas até por cinco, a maioria dos
Ramos ali arrolada não percebe um centavo dos cofres
públicos, 'como os srs. Hugo, Aderbal, Rubens, Murilo,
Vidal, Renato e outros.

Por simples questão de s,.uhosidade fiz os cálculos
exatos de quanto os, Ramos, todos os Ramos _L. os da
U.D.N., do P.T.B., do P.S.P., do P.D.C., do P.S.D. e do
P.T.N. também - recebem dos cofres públicos por mês.
E cheguei à seguinte conclusão: todos os Ramos, . de
todos os partidos, poderiam ser pagos do seu trabalho
honesto durante um ano, com importância menor do que
a que o Volnei Oliveita num só mês roubou das ver-

bas da Assembléia Legislativa.
•

Podem fazer os cálculos que ainda sobra dinheiro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


