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ENCERRARÁ VITORIOSAMENTE SUA CAMPANHA PELA REDENCAO DE SA NTA CATARINA, COM
UM COMICIO MONSTRO, NESTA CAPITAL, NA PRÓXIMA QUIN'TA-FEIRA, DIA 30 DO CORRENTE,

�

ÀS 20 HORAS, NO LARGO FAGUNDES.

I

O Superior" rihunal Militar condenou'vários comunistas
Conclui.do o julgamento da apelação. Rfformada' a sentença. Os condenados
RIO, 27 (V. A.) - ° Su- em virtude do grande núme- Mesquita, Antonio Gomes da tância, com o que não se con- dos sejam recolhidos á prí

períor Tribunal Militar con- 1'0 de acusados na prática de Silva, João Vito Raimundo, formou o Tribunal, refor- são, pois se achavam soltos

cluíu o julgamento da ape- atividades comunistas nos Clovis Oliveira Neto e Volfi mando a decisão e condenan- desde a sua absolvição em

laçâo 24.629, iniciado na úl- quarteís, estabelecjmentos e Nogueira Santos a dois anos do vinte três dos vinte e cin- instância inferior. O major

tima segunda-feira, cujos outras repartições do Exér- e sete meses de prisão. Por co acusados no aludido pro- Julio Sergio Machado de Olí

trabalhos, foram -demorados citot. O Tribuna] condenou o outro lado, o Superior Tribu- cesso, cujos relatores foram veira e os tenentes Aristóte-

___;'--__� major Julio Sergio Machado nal Militar confirmou a ab- os ministros Berredo Leal e les Borges Barros, Cídomír
Oliveira a 3 anos e seis meses solvíção de Mario Rodrigues Boeaiuva Cunha. O Superior Souza Santos, condenados a

de prisão; os tenentes Aris- e Roberto Rubens Paranhos; Tribunal Militar expediu hoje mais de dois anos, perderam
tóteles Borges Barros e Ci- absolvidos em prímeíra ins-! ordem para que os condena- o oIicialato.

domir Souza Santos e subte-

A

Anunciados sensacionaís' discursos
«I mim nínguem prende, almenos' �D8 fechem
o CongressQ !Ia prólima semana),

RIO, 27 (V. A.) - "E' uma de forma. Na próxima sema- te o atual ministro da Aero

infâmia o que se está fazendo I na, a Nação vai ficar estar- náutica, brigadeiro Eduardo

com o brigadeiro Epaminon- recida com as revelações que Gomes, quem levou o decreto

das Gomés dos Santos, um pretendo fazer da tribuna da efetivando aquele ex-minis

dos mais brílhantes e dignos Câmara. Depois de negar-se .tro no gráu oficial do méríto
oficiais das nossas forças ar- a revelar os principais pontos ao sr. Café Filho, que res

madas. Não é verdade que que serão fixados em seu dis- ponde pela presidência da

ele tenha levado os decretos curso que anuncia sensacio- República, .ue o assinou.

de sua promoção a inclusão nal, .o deputado Rui de Al- Quanto à promoção ao posto
na Ordem de Mérito da Aero- meida conclui: - "E' uma imediato, o brigadeiro, Epa
náutica, como seu ultimo ato, torpe exploração �' que. e�tão I �in?ndas a i�to tinha; pleno
no governo, ao presidente fazendo com o brigadeiro E- direito, por lei, ao passar pa

Vargas" - declarou a im- paminondas. Fói precísamen- I ra a reserva";

prensa carioca o deputado
Rui de Almeida. Foi a esse

parlamentar que o brigadeiro
Epaminondas enviou a carta

sobre os acontecimentos polí
ticos que culminaram com a

.�::;:s�o Á�';:!�:���u,��!�ll�
',_

vários. c.andida,t�� ." -', � ., ��'.1 �IO:' �s���:�)a� O�eó-
seguir, o deputado Rui de 1'.1- SAO PAULO, 27 (V. A.) - Barros, perâ'ela, saíndo

vIto-IIOgO Putzer: comunicou ao

meida: - "Já que o briga- Sába�l� em contrato parti.c_u- l:i,OS? o sr. p:estes Ma.i�, o sr. Departamento da Produção
deíro Epaminondas foi pre- lar, fnmado no 17.0 Tabehao, Jamo Quadlos ou o SI. Wla- Mineral ter descoberto na zo

so, por determinação elo mi- o�. srs .. E�rico Rocha, ind_us- �imir. de :ror�do. p,izza;,.
A

l na carbonífera de Caisarima

nistro da Aeronáutica, para tnal, residente na capital Importancia Iefelen�e repre- em Santa Catarina, uma no

não dizer a verdade, falo cu, paulista, e Israel Brest Scol- se�t�da por. cheques ,

(dois va camada de carvão que de

pois a mim nínguem prende, nícov, do Rio, apostaram 1 -mílhôes): sera entregue ao nominou "prebonito". A mes

a menos que destruam a

de-,
milhão de cruzeiros cada. j O ven?edOl' logo que o TRE pro- ma está situada a' 60 metros

mocracía .e fechem o Con- primeiro, apostando na vító- 'clame. o resultado do pleito. da superfície do solo, sendo

gresso Nacional num golpe ria certa do sr. Adernar de: Os dois cheques foram entre- das mais profundas das cin
•••••••••••••••••0••••••••••••••••••••••••• , gues ao talebião Armando co existentes na mesma loca

Salles, que, em presença de !idade.
testemunhas, os colocou den
tro de um

.

envelope o qual
depois de lacrado, foi guar
dado no cofre-forte daquele RIA

.'

- -,

�.
i Rubens de

�I
Arruda Ramos

�
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�
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Que quehá?
Patrulhas nas fronteiras Brasil-Ooiana Brltanlca

GEORGETOWN, 27 (U. P.)
- Noticia-se nesta cidaele

que o governo britânico a

provou a decisão de enviar

,

e
nente João Monteiro a três

anos e oito meses de pri
são; os sargentos Reni San

tos Filomeno, Antonio Pi

nheiro Costa, Evaristo Perei

ra Souza, Milton Martins de

Melo, Auri Francisco S::'.I1-

tos, Atarde Pereira Barros,
Sebastião Rodrigues Santos,
Moisés Martinho, cabo Adria
no Magalhães Freire, soldado
Joaquim Almeida, civis Ota
vio Bandeira Menoi ela Sil-

patrulhas ao longo da fron
teira guiano-brasileira. Um

inquérito efetuado no local

pelo chefe ele policia da

Guiana Britânica, coronel
Charles Ward, teria, com e

feito constatado, que cida
dãos-brasileiros penetravam
em territorio

\
guíano, com

revólveres e fuzis, que troca
vam por ouro, diamantes,
"whisky", ou rum.

o. JAPÃO. EXIGE

A P O, S l-O Sva, Silva Carion Lond, Hei-
. \
tor Alves Amparo, Nilson

Pestana; Pau 1 i n o Pereira
. Evidentemente, há razão de sóbra para esse desânimo

que vem acabrunhando nossos adversários, à medida que
se aproxima o (para 'eles), fatídico 3 de outubro./Todos os I
meios lícitos e ilícitos têm sido postos em execução para im-' ,TOK�O, 27, (U. P.� - O go

pedir a vitória elos que vivem afastados das ordencas do
verno japones exígíu que o

Palácio Róseo.
-

governo dos Estados Unidos

pague cinco milhões de

"yens", cêrca de 13.850 dó
lares, á família do pescador
Aíkíchí Kufoiama, que mor

reu em consequência da ra-

diação produzida pela explo-"falido" vai -

são da bomba termonuclear

"PREBONITo." EM
SANTA CATARINACONVICCÕES ELEITORAIS

I

Em São Paulo avultadas apostas em
Nova camada carboni
feta assinalada em Cai �

Os pai·tidos que constituem a vitoriosa Aliança, SOChll-

1.'rabalhiita, há mais de dois meses, inieiaram a campa

nha política de pl'o}lag'anda dos seus candidatos.

Desde igual datas, as caravanas aliancistas, chefiadas

pelos presidentes do P.S.D. e do P.T.B., percorrem o Esta-

do, de município a' ll1unlcípio.
'

Ainda antes de esgotado o prazo legal para os comícios,
as eomunas litol'canas e a Capital receberão a palavr� elos

lideres oposicionistas.-
E' assim que l'ealizamos a Democrácia. E' assim, dentro

dos moldes sadios c tradicionais da nossa vida republica

na, que praticamos o regime. E' assim, atl�avés da predica
ção civica, em lJraça pública, falando diretamente ao povo,

que o Partido Social 'Democrático e" o Partido Trabalhista

Brasileiro pl;opug'nam os votos de 3 de outubro. E, com�
essas duas agl'emiações, ag'em também outras, chamadas

de pequenos partidos. Esses todos disputam as pref.erên�,
cias eleitorais pelo eõntaio eom o pov,!, esclarecendo-o" in

formanâo-o. Dizem-lhe, frente a frente, dos prog'ramas que

defendem, do l>ensamento que representam, das atitudes

dos seus lideres. Prestam-lhe conta do que fizeram. Forne-:'
eem-lhe relatórios da atuação dOS que, nas respectiva!, le

gendas, fonam já seus mandatários. A'diantam-lhe planos

para as novas lutas e a posição que nelas tomarão.
I

O eleitorado, ouvindo-os, proferirá o seu julgamento
inteiro conhecimento de causa.,

Não há recursos de que se não tenha lançado ,mão nem

argumentos.possíveís e impossíveis ,que não hajam sido avo

cados ,para manter de pé uma situação cuj as pernas tremem
e esfao prontas a 'ceaerém 'para o tombo final desse=corpo
já desprovido de fôrça moral para se" suster.

O Partido político que eles chamam de
mostrar nas urnas próximas a sua puj ança,

O povo, verdadeiro juiz nessa pugna à vista, dirá com

quem está. Saberá responder com o voto livre e a consciên
cia também livre a todos aqueles que lhe mentiram, que. o
levaram no "pacóte" e tudo prometeram e nada fizeram,
senão crucial' ainda mais aqueles cidadãos que lutam com

dificuldades insuperáveis!
Para a nossa Assembléia, para o Govêrno da: Cidade e

Câmara'Municipal, serão eleitos homens de inteira respon

sabilidade, que,'estamos certos, muito farão pelo nosso pro
gresso, dando ao povo de nosso Estado e desta Capital, a
quilo porque se vem batendo desesperadamente.

Eleitores! A postos com o PSD e PTB para a vitória fi

nal, após essa luta titânico. e desigual de alguns anos per
.dídos em benefício da coletívídade l

FALECEU UM "SOCRATES" MODERNO
Professor Eugenio D. Rovira

BARCELONA, 27 (U. P.) cola Social de Madrid. Era Cartório.

_ Depois de prolongada en- doutor "honoris-causa�' das' -'-----"------,

fermidade cardíaca, faleceu Universidades de Coimbra, O EX-PRESIDENTE d-ores o presidente Eisenho-

I
'. p' wel: declarou que, precisa de

dia 25, em sua resiclencia de em Portuga, e Aíx-en- 1'0- DA Co.STA RICA úma ·vitória republicana nas

verão, em VHlanueva Y Gel- vence, na França.'
VEM AO. B'RASIL O mesmo nOIne"f próximas eleições parlamen-

tru, o eminente tíloso o e

f E RIO 2" (V A) O sr tares, para salvar .o governo - -

b"escritor espanhol, pro. su- ro.....,.._.....,...._.�"""""".. " ., .
-

. eram: Irmaos e na-o 5a iamotI'II'O Ulate presidente da de "deterioração, estagnação
'

f=�!O7�'�����:irtda��� ���: BASES MAIS AM- costa Rica
'

de 1�49 a 1953, e inação".
..

ROMA, 27 (U. P.) - Um não ficou pouco admirado ao

,'diante
de 'um grande retrato

cido em 28 de setembro de PLAS chegará ao Rio de Janeiro siciliano e um calabrês, cha-: saber que este tinha o mesmo de 'seu pai e lhe perguntar:

1882, D'Ors foi ,educado nas VIETNAM DO :SUL, 27 (U. hoje, segunda-feira, pelo avi- mando-se- um e outro Fran- nome que ele. Sua surpresa "Como diabo essa fotografia

universidades da Espanha, P') - O primeiro ministro ,ão da Braniff Airways, se- DEFESA EURo.PEIA cesco Fera, encontraram-se aumentou quando, ao apre- do meu pai veio parar, em

Franca Suica e Alemanha.

I
sr. Ngo Dinh Diem, cujo re- guindo depois para São Pau- STRABURGO, 27 (U. P.) por acaso numa festa popu- sentar-lhe sua irmã Grazia sua casa?"

Os escritores 'estrangeiros a gil11,e ainda não se consolido.lt lo;a fim de na qualidade de - A Assembléia Consultiva lar, em Raddusa, na Sicilia, soube que a irmã do cala- Finalmente o místerlo foi

ele se referiram como "o 80- formou governo de base mais diretor do "Diário de Costa do Conselho da Europa apre- e descobriram que eram ir- br�s também tinha esse mes- esclarecido: Giovaimi Fera, o

crates da Espanha moderna". ampla, com e O qual espera Rica", tomar parte na X vou por 65 votos contra 8 e mãos. mo nome. Uma terceira SUl'- homem do retrato, fôra pai

Era membro da Real Acade- manter-se no poder, porém Conferencia Internamericana 13 abstenções, uma proposta Tendo o siciliano se apre- presa o esperava. Convidando de um casal em sua cidade

mia da Espanha da Acade- se reservou, pessGalmeI_lte, o

I d,e
Imp�'ensa, a �er realizad.a de �'eso:ução rela.tiva à

01'-' �entad� ao ,calabrês, chegado

I
seu homonimo. para beber I nàtal �a Calabria, Francesco

mia de Belas Artes de San

I
desempenho das dellcadas na capItal paulIsta a partir �gal1lzaçao da defesa euro- a sua cIdade com a orquestra um copo de vmho em sua e GrazIa, e por morte de sua

Fernindo c ,professor ela Es- P:1stús da Defesa e Intreio.r. do dia·4 de outubro. péia. I de San Calogero, na Calabria, casa, viu seu visitante estacar esposa foi se embora sem

. - --

' dar mais noticias. Instalou-

A Campanha �Ieitoral

norte-americana.

Tínhcm

NOVAS EXPERI
ENCIAS

WASHINGTON,27 (U. P.)
- 0s Estados Unidos empre
enderão uma noea série de

experiencias atômicas no'

Poligno de Nevada, no início
de 1955. Essa notícia foi da
da pela Comissão F�deral de
Energia Atômica: que indi
cou o meado de fevereiro co

mo data provável.

PRECISA DE VITÓ
REPUBLICANA

HOLLYWOOD, 27 (U.' PJ
_. Falando a 18 mil trabalha-

J. F.

se na Sicília, em Raddusa,
onde tornou a se casar e ten
do tido outros dois filhos pôs
lhe tambem os nomes de
Francesco e Grazia, mas

nunca revelou a ninguem a

existencia de sua primeira
família.

x x

da noite, com cabos eleitorais. Falar-Ihcs-à ao ouvido, em

surdina, dizendo segredos, eom as mãos em eoncha. Os seus

argumentos de eonvicção desneeessitam de fatos e de pro

vas: valem porque soam. O poder, da eonfiança a inspirar
independe de programas, da exeelencia dos eandidatos, de

planificações: é o poder corruptor do cheque! Os seus slo

gans são as promissórias! Dentro dessa eoncepção, que an

da por aí alardeada eomo genial e vitoriosa, o voto não é
nem ameaça nem arma: é mercadoria.

Arma eleitoral só ha uma: a força econômica. Daí, a

'. fuga aos eomícios, aos depoimentos pe,rante o povo. ,�

A U.D.N., entregando-se ao fatalismo desses métodos,
alienou o seu patrimonio de lutas e de celula orgânica do

regime., Omitiram-se os seus líderes. O partido faliu e sui

cidou-se. E sairá do prélio próximo na maior indigência
moral. O nosso povo não é que o sr. Bornhausen pensa.

Que valeram o tallete de promissórias e o dinheiro espa
lhado em Turvo? A um voto mercenário eorrespondem
miL votos livres.

O tremendo erro udenista, no centr.alizar toda a cam

panha na pessoa do governador, para que êle, a seu :ni.ódo,
vencesse o pleito de outubro, ao largo dos processos nor

mais - vai aparecer irrepaJlávelmente dentro e� dias.
E então a U.D.N. peea'dora, encostada ao muro das la

mentações, compreenderá a severidade eom que a Demo
craeia condena os que a atraiçoam.

(

I� a Udenilda, que quer
que eu deyolva o jeep,
porque vai haver in

quérito!

x

O' p:utido que em 195Ó empolgou o lloder faz a exce

ção. Não acredita na llrópaganda em praça pública: Foge
,

à prest ão de contas ao povo. Entende que os comícios

são metoclos supepados na vida demoerática. Estamos eom

o prazo em que são permitidas as 'reuniões públicas e a

propaganda oral a esgotar-se. E até ag'ora não tivemos co

nheeimento de um só meeting promovido pela U. D. N., em

qualquer elos mUllicíl>ios catarinenses.

O que sabemos, eom absoluta certeza, é que os

eternos vigilantes "aereditam em outras formas de pl'olm

ganda. A palavra falada, em tom alto, lhes faz mal. Das

praças pública� tem alergia. As reuniões populares os alla

voram.

Nenhuma earavana udenista percorreu o Estado. Não

percorreu nem llercorrerá. O partido inteiro entregou-se
à ação de um homem: o governador Irineu Bornhausen.

Ele fará a canu>anha toda. Pensará por todos. Agirli
iq' solidum, pela congrtigação partidáI:,ia .. Não falará nos

palanques demoeráticos dos parques públicos. Não pedirá
ao povo que se reuna' para ouví-lo. Não mareará reuniões

a,bertas, à' luz, do sol. Os seus processos são outros. Não

I discursará nps auditorios eieitorais. Cochichará, às ca\adas

--�-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o lISTADO

\ _
"I

DR. GUERREIRO
.M E D I 'e o s I Dr. 'aosto BraSil]

o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis'-

T T ESPECIALISTA EM DO,,: ADMINISTRAÇAO I

d
-

E LARMO DR ALFREDO DRA" LADYS AVA A clínica está montada com os mais mo ernosMARIO D. • • l.J

I ENÇAS DE CREANÇAS·1'Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
_ CANTICi\Q CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL' Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem, operação);,'"

-

� 'MÉDICO - I

e CONSULTAS:' Das 10 às TeI.
-,

3022 - Cx, Postal. 139. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e:('UNI,ÇA DE t:RJANÇAS I CURSO NACIONAL DE
AN'T.O"NI() DIB

' Diretor: RUBENS A.. inflamações do Nariz e Garganta).'

"A_ D u L T é> s
." DOENÇAS MENTAIS DR. ) 12 horas. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho.: :.', Do�riças Intern-as Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. T)E

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de�;ORAÇÁO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
_ MJ1:DICOS _ Cons. e Residéncia: 7 de \ AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'TI' muitosRINS' -':- '_INTESTINOS Doenças nervosas e men-

CIRUHGIÂ-CLtNJC� Setembro, n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da tais.
,

. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamcz.to das Faringitee
. SIFILIS I Impotência Sexual.

t Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e Inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iradentes n. (9. cíalizado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 R�IOS X (Radiografias da Cabeça)Aentes, 9" Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - [lO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de_ HORÁRIO: ' horas.

r métodos de diagrlósti<:ús e I T'el.: 22-5924 Rio de (OCULOS) ,
.Das13 às 16 horas. FONE: 34�5. , ' Itratamento. Janeiro,

. JLAMPADA de FENDA (Veríflcação e diagnostico de
Tel.: Con s. _ 3.415 _ Res.

Rea.: nu� Santos Saraiva.
SULPOSCOPIA - RISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)54 - Estreito.
I�.O _ SALPINGOGRAFIA aos' VIEI.RA· Rua Pelipe de Olivelra. n,

. INFRA VERl\IELÚO- 2.276 - Florianópolis. 2 5
-: '-.-__ .__

rEl.. - 6' 4 .

_ METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU B.A.ST.OS ;------ -

RIO \VEN Hadioterapiap 01' ondas
-- .\DVOG.'\DO -

Tel.: 32-9812 - São Paulo Pulmão e EsofagoDR, MA I •

clll'�as-:Eletroeoagulação
/
_

Caixa Postal 150 - Itajal ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (<\1tos da CasaPIRES DHAlTSEN -- Santa ·�atarina -rr-

N C lt I.
. Ralos Ultr» Y"inleta e Infra

_

a apt 8 Belo Horizonte.;:_ MÉDICO CLtNICA MÉDICA DÉ Vermelho.
, ,DR� MARIO LAV- Ano C,', 170,0(1 Re$idênéia - 'Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática. no, Hospttal !\ DULTOR E CRIANÇAS Con su ltór'iu : ltu:. Trajano, I Semestre Cr' 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeSão F'runciscn de A!>siM e na Consultório � Rua João n. 1, 10 andar -- Edir{cio do RINDO

_ . No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta ��:��r� Rio de

Pi����s��t�:'����'à!6:'hO_' Montepio.
12 ho-

e ';_�--,

!�:e�'t��:':::: g;.: i��:��l-DOENÇ:.\SDO-APÃRELHO'- DIGESTIVO ._
CLINICA M�DICA raso ra:- ntár��� ����I�s DR 'CLAUDIO\

. ,Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO ECDUODENO, ALERGIA.RDIOLOGIA f'
.

1-
,

Rua "'q·teveo I) 1'" 18 h r Dra BORGES
'

tráto . DERMATOL@GICAELINICAGERALcon��tÓdo: Rua Vitor 'J ÚJ��;II� ��,:la;el. 2.81�:
.J

MU;�I. D as o as

-'1 ADVOGADOS Os' originais, mesmo
_

Dio I Dr Melguel Nunes Ferrel.lra'

Res idê.ic ia : Avenida Trem- FÔro em geral, Recursos publicados, não 8er�o devO!-, I
'

,_'Ir.eireles,·22 Tel. 2675. '

I H·"" {)UVII)O� b ii 'nO, ue> - •., powsky, &4. f}erante o Supremo Tri unal VI (}�'. _ • CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Horários: _ Segundas, Quar- N J.\HIZ E G AH(j.\.N'rA Federal e Tribunal Federal A. �Ireçao nao se. resp0lI;- ,ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras; -D-I'�
-

JÚ-L-10-' DOIN \
_._--

de Recursos. sab il iza pelos. coucelt?S em1-
RES _ DUARTE SCHUTEL N0 38 - FONE' 3140Das 16 às 18 horas. - , \.. ESCRITORIOS tidos nOR artljf03 assInados.' ,

. ,

Residência: Rua Felipe: . VIEIRA, DR. NEWTON rtor iunôpoüs - Ediftcio
., .... -.-v .... .: � ..........- Dr. Ylmar l'orreA. AtoI D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12
I I

- .., USchmidt, 23 - 2° and,ar,;
Olh __:;; l0 andar _ sala 1. n or'macees, Especialista em: os - CIRURGIA GERAL,ti Vapto 1 - Tel. ""3.002.

Ouvidos _ Nariz 8 Gar- Doenças de .Senhoras - Rio de Janeiro - Edificio
. uteísProctelogta - Eletricidade Borba Gato. Avenida Antõ- •DR. WALMOR ZO- ganta.

, M'dica nío Carlos 207 - sala 1008.
MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-

Consultõrto ; Rua Vito.r
D�lomado pela Faculdade zação Ultra-Som

Meireles n. 28 - Tetefone:
Nacional de Medicina da ção Ultra-Som

3307.
Universidade do Brasil (tratamento de sinusite.

Consultas: Das 15 horas
Ex-interno por concurso da sem operação) ·.in diante.

Maternidade-Escola. Anglo relinoscopia - Mo-
Residência: Fone, 3.422

(,Sp.rvil'o do Prof. Octávio derno equipamento de Oto-
1 1 71�

Rino- laringologia (único Rua: B umena n. .

Rodrigues Lima)
Ex-interdo do Serviço. de no Estado)
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas

I. A. P. E. T. C. do Rio de e das 16 às 18 horas.
Janeiro Consultório: - Rua Vitor'

Médic4>. do Hospital de Mireles 22, esquina com

Caridade Saldanha Marinho.

DOENÇAS DE SENHORAS. Re$. - Tr. Urussanga 2,
_ PARTOS-OPERAÇOES apart. 102.

.
.

I
.

.

COll!�: Rua JoAo Pinto'nl•8106o DR. VIDALdas 16,,00 às "

CLtNICA DÊ CR1ANÇAShoras:
Pela manhl atende CONSULTóRIO - lt�.li-

díãríamente no Hos
pital de Caridade.

Residência:
Rua: General Bitt'encourt

D. 101: -

Telefone: 2.692.

Profissinnal
CLINICA D� OLROS - OUVIDOS - NARIZ E

.

\
-

GARGANTA
- do-

DR. DIB C�EREM
� �DVOGADO

DR. CLARNO
GALLETTI

G.

. CLINICA MEDICA.

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9. - Fone 3415

J!.: d���! hr!!!p�!�i!!.
. Expedicionária Brasileira -

MÉDICO - OPE'RADOR ..::_ PARTEIRO
Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações

, das doenças' de Senhoras
Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton
turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade, /

insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-

.
xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partido
-:- Operações de hernias, apendicites, ovário, útero,
hemorroídes, adenoides, hidrocéles, varicoceles ti

varizes, elefantiazes,
C I R U R 'a I A E M' G E R A L

- ADVOGADO-

O Ieíter encontrlld.. Deli·

ta coluna, iDrorm IlÇÕf!8 que
necessita. diAriamente e ,de
imediato:

JORNAIS Telefon.
O Estado. 1.011
A Gazeta _ • •. 1.15'
Diário da 1'arde .•. 1.571
Diário da ManhA ... 1."'3
A Verdade ......•.. 2.oio
Imprensa Oficial 1.188
HOSPITAis

D� Caridade:
(Provedor) _ .. _ I.IU
(Pcrtarta) -(.. � 1.011
Nerêu Raml!8 _ .. :.. 1.811
Militar .. '. . . . . . . .. 1.167

São Sebastilo ,(Cua·
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corria ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bomb6iro.
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Policia (Sala C6mla
Bário) ..... _ .•. _

pfllicla (Gab. Dele-
I'ado) ... ....... 1.514

COMPANHIAS D.
TRANSPOR'r.
A�REq

TAC ._ ... _ ....... 1.700
Cruzeiro do Sul •... 1.500
Panair 1.553' ---------------------�

"Vadl' - Z.S2� Navl·o-Motor «Carl Hoeocken------�--------f---- Lóide A'reo 2.4Q2
.Real - - . . . . .. %.158 RAPIDEZ _ CONFORTO"";" SEGURANÇASeandinav.. , .....\. 1.500.Viagens entre FLORIANÓPOLIS • RIO DE JANEIROHO-TtIS

�!.O21
Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, Sãó S...Lux •.........••..

1.2",6 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.l Mal'eatlc .... ,..... .

t d g
.

ld d N· I d Medicina Uni- Jrletropol li 14'"
mos apenas para movrmen o e passa eIrOs.Formado pela Facu a e aCIOna e

. . . . . . . ..

"'111' As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não. versidade do Brasil La Po.rta . • . . . . . . . .

d' -

h" d h d R ORIO DE JANEIRO Ca�lqu 1:«" pre3'U tcarao o orano e c ega a no I (Id,a) •.
d S- M' 1" I.'t�· SANTOS (Volta)Aperfeiçdamento na "Casa de Sau. e ao 19ue .I CeIltral • • . • . • . . • . • ..

Prof. Fernando PatÍlino ••tl'ela .•••••••••• 1.•71 _�_-_. - -----

Interno It°r 3 anos do Serviço de Cirurgia Ideal •....••. - . . .. l.IS'

P.�-S$"
I

O.tProf. Pedro de Moura
,. -, ESTR.ITO

..'� CEstagio por 1 ano na '''Maternidade
.

,:' Escola" DI8q�.. - . • . •. . . • . o.

,$Prof. Otávio Rodrigues Lima, '

AInterno por f! ano do Prontô· Socorro' l/ ·f '0,11
OPER�ÇÕES -

.

Empregada. I �-. .' OlJRAI1TETODII� 1
..

:,
CLINICA DE ADULTOS 7T'.. nos I/lInFJOI: ii"

DOENÇAS DE SENHORAS
. �recisa·se de ume em-

. I "
'

.. I-tI<L � 'i:;CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamenter pregada para ,tr�bal}[lar em
", �"

Rr?ft',
..

das 7 às 9. ' t Pôrto Alegre. Paga-se bem,

---�-M·-D� �
_::-� � _

.

No consultório, à Rua João Pinto 01'. 16 (2° and.)
'Tratar

_
ã R� ,Fe'lipe.� _ .� � _2as, 3as, 4as das 14 às 16 horas. .

' '" iIl,.... � �5as 6as das 10 às 12 horas. . Schmidt n. 119. TELEFO- � �I 111" ,)Presi� I��IDENCIA'
- RUq D�a:te Shut,el:_l�9, -:: FI1�rli���, NE: 3.177. ' �

Rua Vitor Meírelles, 60.
FONE: 2.468.

pe Schrnidt, 38.

CONSULTAS - nalo 4
\

às 6 horas. �Or. José hvares Iracema
. 'MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA

Sil-
GERAL

-:- Florianópolis -:-

Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,1.151 hemorroides com 6 injenções, sem dôr
OPERAÇOES E TRATAMENT9 DA TIROIDE (Papo)1.111 Tratamento e Operações, do 'estômago, fígado, vesicula e

,intestino - Tubagem duodenal.
-

Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
I.I�S

I moderno, em 3 ou 15 dias. I

Técnica única no mundo para o tratamento do Hernan-
1.404,. gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

.

100% de cura.
I.OIS Receita de óculos - Tr.atamento e operação das doenças

dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
'ETC.

<\TENDE A QUALQUER' HORA DO DIA E DA
.. NOITE

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

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

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car
I

diazol.' Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-

terapia. ,
.

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

Rua Anita Garibaldi, esquina d. General
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 290-1

Residêncía: Tenente

·1 veira,' 130
E'ONE - 3.165_

- MtDICO -

CIIWRGIA 'fREUMATO- '

Dos Serviços de CHnics ln- LOGIA
fantil da Assistência Muni. Ortopedia
cipàl e Hospital de Caridadt!. Consultório.: João Pinto,
CLlNICA M"ÉDlCA DE 18. (.

CRIANÇ�S E ADULTOS Das 15 às 17 diàriamen're.
- Alergia - Menos aos Sábado! \

Consultório: Rua Nunes Rcs.: Bocaiuva u�rs.
Machado, 7 - Consultas das Fo.ne: _ 2.714. I

t 15 às 18 horas.
"

-Residência: Rua Marechal
C:'lÍlherme. 5 -- Fone: 3783.

Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vid.:ll RanlOs,
Residência: Coqueiros, Praia de Itaguólcú Casa da
Torre.

DR. H E N R I QUE
PRISCO PARAISO

,

�"
Dr. Ney Perrone Mund,

DR- I. LOBATO
(

FILHO
.

-

i Operações - Do.nças
Doenças dOo apare�.bo resp -

•. , I

ratório. de Senhoras
I
- CUmc. de

TUBERCULOSE Adultos.
,RADIOGRAFIA E RAIHOS- Curso de Especlallaaç'o.

CÓPIA DOS PULMOES
no Hoo;pital'dos Servid�r6ls,.

Cirúrgia do. To.ro
'Formado pela Faculdade do Estado

.

.' Nacional de Medicina, Tísio- (Serviço .ai) Prof. ".da-
:" logista e Tisioeirurgião. do I no de, Andr&d.)

, Hospital Nerêu Ram,o,s: I Consultas - P.la manhl
, Curso de especialização pela

no Hflspital d. Carld.d•.
. S. N. T. Ex-interno. e Ex-&s- .-

. aistente de Cirurgia do Prof.
.

.

A tarde, das 15,30m.
, "UI.O PInheiro. Guariu em dialite no consult6rio,

.

(Rio). , á Rüa Nunes Machado 17,
_

-: ;,' .::po.ns; Feli:p� -Sebmi4t, 18
Esqll,nlk d. Tlr��.nt... Te!.

,'I+Li'o.� .88Ql. 2766
(, ,;A�nde �U\ hOl'& mareada. .

'. '..

;'''''.'e&: �ua: SAo J�r. ao -I Resldenc�a � rua

{tlt�� 2�,91;' , ,

.

, t dente Coutmho 44.

,<1.. __ i

M.tI>ICO

Lavando co'iri,Baba0

·y>irgem��EsJ;>�cialidade.

da Gla� IBIZEL INDUSTBIIL�J81nville�· :(marca registrada)
__\I-·'-'-����-----·�.--·-e_c_�D-o-m-i-u---�-e-'-e-��'���h*o_, .

_

.'

_\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O·ESTADO"
I .

. ,

NO LAR E NA SOCIEDADE

Estranhas ·Lag�rimas
Lágrimas. " Noutras épocas verti'as,
Nâó tinha o olhar enxuto como agóra.
_:_ Alma, dizia então comigo, chóra,
Que o pranto diminúi as agonias.

Ah! quantas vezes pelas faces fria.s,
Por mal do meu amôr, que se ia ernhóra,
Gôta a gôta rolando, elas outróra
Marcaram noites e marcaram dias!

Vinham do oceano da alma, imenso e fundo,
.

Ondas de angústia, 'em suspiroso arranco,
Numa desesperança acerba e louca.

Nos olhos, hoje as lágrimas estanco;
Mas rolam todas, sem que as veja omundo,
Sob a fórma de risos -- pela bôca,

---x---

vianda a S.S. os nossos cum

primentos com. votos de fe�'
LUZ' liciclades perenes.

ANIVERSÁRIOS

DR. ABELARDO

P. s. D.
LABA RIBAS para_ Dep� Estadual

I

1

...... '.

Um propósito sadio � esclarecido de servir o povo

no futuro, cOrno o serviu leal e honestamente no

1,' passado.

.� \

'ZOl)IACO

Cólicas de e.t6maSlo
Cólicas de'figado

Cólicas do. Inte.tlno.
'

C611cal de rln. - Cólicas uterina.
ALIVIO IMEDIATO COM

'GOTAS
HEROICAS

.Nâo sei se estes episódios
correspondem á história ou

é lenda ou aquele "elo per- I

dido" 'que, na evolução ani-Imal e em uma infinidade
I

de outras questões, serve I
para refutar tanto uma te-

Ise como a tese adversário,
mas entre os que acreditam

Ie os que não lcreditam nos

astrólogos há um ponto de
contacto: para Spinoza to

dos os nossos atas estão pre-
'

determinados, dependem de
fatos que 'lhes são anterio

res, estão escritos antecipa- Idamente no grande livro do ,

mundo, no qual poderia ler
aquele que tivesse aborca
'do a natureza inteira e des�'
coberto suas leis. ,O astró
logo é um senhor ou uma

senhora que se jacta de' co-
'

nhe'cer as leis
Aqueles quê por excusar

se de uma culpa, de uma de
bilidade, de um delito, ou

para consolar-se de um in

fortúnio, diz: "Nací quan
do Venus entraga em Sagi
tário, ou I Marte estava em

conjunção com a Balança, ,
dá uma explicação nem j,
mais estúpida nem mais in
,telie:ente do que todos os

outros.

Buenos Aires;__ (APLA) ducado em Corinto, sua estrelas, não é ainda uma

,- Acredite'se ou não na "terra" era Corinto, e para prova de sua inoperância
astrologia e nos formulado- I fugir de Corinto se lançou: sobre o nosso destino. Acre
res de horóscopos, deve-se na Estrada de Tabas, onde 'ditaram nisso pessoas mais

reconhecer, no entanto, que encontrou o próprio Layo, I inteligentes do que eu e não
a senhora Melania Papadi- o rei, um rei incógnito, seu menos inteligentes do que
mantoupolos, Hotel Excel- pai; com quem teve uma aI, você, como Napoleão, que
sior, Corinto (Grécia), pos- tercação e o matou, de a- levava a sério a estrela que
sui sua consciência profis- côrdo com as previsões do viu brilhar no ceú de Aus
sional. Presa tres vezes por oráculo Tendo resolvido terlitz. Agripina, tendo-lhe
ter elevado abusivamente sucessivamente os enigmas Ipredito um astrólogo que
suas' tarifas de adivinha, da Esfinge, recebeu de pre- I Ner<? rein�ria ao preço de

expiou os pOUC0S meses de sente o trono e a viuva do sua vida, respondeu: "Que
cárcere fixados pelas leis morto, Yocasta, a qual, ve- me mate, porém que rei

de seu país e, saindo a con- rif'icando um .pouco tarde ne". Aqueles que espera
templar as estrelas que bri- que aquele jovem era es- vam fugir aos desígnios dos
lham em seu zodíaco e no tranhamento parecido com astros, tiveram de desdizer
azul do ceú da Hélade, vol- o rei morto, enforcou-se. se: um monsenhor romano

tau a interpretar os lumi- I Fatalidade. A senhora' Me- a quem tinham predito que
nosos significados l'eabriu lania, Papadíamantoupolos, morrer-ia em Jerusalem e

seu gabinete de consultas, esfinge de 1951, quando o empenhou em não pôr os

retocou suas tarifas, a fim I presidente do tribunal lhe pés em
-

Jérusalem, porém
de fazer entrar nos honorá- perguntou a causa do ho- poucos dias depois entrou I
rios a desonra 'do cárcere micídio, envolveu-se dese- na igreja de Nossa Senhora

injustamente sofrido. nhosamente mim vaporoso de Jerusalem, em Roma, e

Na Roma da decadência, "foulard" parisiense, no morreu de uma embolia.
os príncipes acolhiam

.

Ia- qual estavam estampados a Catarina de Mêdicis soube
voravelmente os astrólogos, I torre .Eíffel e as notas ser- por um adoivinho que "Saint

Aniversária-se hoje o SR DO NGOS CORREIA
snr. dr. Abelardo Luz, nos-

•. MI .
, enquanto suas previsões não I penteantes de uma canção Germain teria visto sua ta protestando contra "a I

I DE ,AMORIM JUNIOR contrariavam seus progra- de Charles Trenet, não
�

se morte". "Não irei mais a
I
espionagem e o trabalho de 'Iso ilustre conterrâneio, a- I

mas de- governo e seus de- diluiu em justificativas bur- Saint Gerrnain", disse a su- subversão politica a que setualmente exercendo a che- V· h
'

dti' Ie passar oje sua a a sejas; mas, quando os pla- ,guesas, mas, levantando o perticiosa rainha. Enfer- I, dedicam, na Republica De-,

fia de Delegacia de Policia natalícia, o Sr. Domingos I h I
b

nos do imperador e a posi- i indicador para o ceú, fez manqo-se, mandou c .amar i mocrática, as organizações Ina Capital da Repu lica, Correia ele Am09-m Junior, ção dos astros mão coinci- um gesto enigmático e res' um confensor. Encontraram que têm sede em Berlimonde é figura destacada. O serventuario ele Justiça, apo- diam perfeitamente, os as- pondeu: um douto teólogo. "Como
i ocidental e na ALemanhadistinto coestaduano, agora, sentado residente em ....1·J·U • I

, .. =, trólogos eram considerados -:- Estava escrito nos as- se chama?" "Saint Germa- ocidental"
Por ocasião dos trabalhos cas anele gosa ele esbíma ge I' '.

' t:
-

responsáveis' pelos próprios tros. in, Majestade", A profeciaele preenchimento .dos car- ral, Iprognósticos, eram atirados Caso se tivesse dignado se confirmára.
gos eletivos na Camara Fe- Ao venerando ancião en-

no cárcere" agrilhoados, en- descer do altar, e afastar-se Ideral, viu seu nome pres- víamos .nossos votos de para-
tizi indi d bens e íelícídadea.

viados ao exílio e, alguma do sacro trípode, invocan-
IglOSO ln ica o

.

para um
vezes, executados. O mas- do a honra ferida e a condas cadeinas do legislativo 'tir!o, porém, não fazia se- corrência desleal.os, Juizesfederal pelo Partido Social FAZEM ANOS, HOJE: não aumentar seu renome e lhe teriam talvez

Progressista, , secção d e
reco-

, inspirar uma confiança mais nhecido circunstância ate'Santa Catarina. Posterior- - menina INAH MARA,
t d h f 1 1 t

.
.. . fanática na sua ciência; em nuantes, porem o tribunal,men e, ernarcr es oram e- comp e a O seu prrmeiro am-

1 _

.

d .

d f it "

t li
.'

Fílh doutras pa avras, era propa integra o por magistradosva as a erei o para que o versano na a IClO. 1 a o
d O J Ldi

. . . ,

d d Ab 1 d L Hílt C b 1 F' gan a. poeta uvena di- positivistas, a condenou a
nome o r. e ar o uz sr. 1 .on a ra aria e .

"U t '1 h' i . -

'tf f d
. p' I d Ad I

zra: m as ro ogo gan a prisao perpe ua.
asse su raga o para a

re-I
sua exma. esposa . y f d'

-

tá ilh I "P té ", dif it d C it 1
.

d V· F'
ama quan o es a agrr oa- er etua e um a [etívoei ura a' api a , por uma a erga aria; d 'f' di

.

1·
-

tidá
.

ti
. .

M
. A '1'

e por to o. o tempo em que, que az rrr a um a ivinho
co igaçao par 1 aria, no reia I -- menina aria UXI la-"d

.

S
I b d

.

f
.

it b l d M f'lh d
e mantí o na prisao. e I Sa endo que tu o o que é,essa .que OI muito em re- ora eurer, 1 a o sr. f

.

d d' f
. " .

bid
'

1 t
.

E ib to' M
nunca OI con ena o, e um' OI e sera esta escrito nas

ce 1 a pe o povo, que ena rr er O. eurer e sua h
'

1" A'

Ab 'I d L' â D 1 O ornem como qua quer ou- estrelas, preve que o car-
'em e ar 'o uz um con- .exma. esposa . . o ores .

t M . di,' b
'

tinuador da obra de seu I Meurer;
. roo as, se vIU a morte e cere perpetu� se a rira por

d
.

H '1' L C '1 Duarte Pedra PI'-, perto, 'se, como um favor, encanto no dia em que- cer-sau asa pai erci 10 UZ. - e. f' 1 d '

c· 1 d' 1
'

Em face de acontecimen- res, Co�andante da Polícia
OI te ega o as .' IC � e�, s� to p ?nedta: s� cruz

de comd,de-to semelhante, resolveu o Mi1itar deste Estado; 'J.pe�asdconse�fuIU �glr a terminar o signo o zo laca

dr. Abelardo Luz, num ges- __ .sr. Ivo Gandolfi, fun-
roc a e Serl 0,.-o,S�lent;,s a :rIue s��, g:l!�inete 9-...e., c�n-

t 1 d
'.

d f' CI'ona'I"I'o" da Carlos' Hoà-
o procuram anSlO:Samente suItas no Hotef ExêelslOr

o e eva o, renunCIar e 1- ..... � ". _.,.

nitivamente a sua candida- pecke S. A. A senhora Melania Papa- �e Cobrllnto'dse nao tIver Sl-

tura á Câmara dos Deputa- -- sta. Maria Estela Sas- diamantoupolos viu a 'morte o su. ?c.a o ?O intervalo,
dos Federais; o que' é de- tos, filha do Des. José Ro- de perto, como pretende o se abrIra llned�atamente pa-

veras lamentavel porque cha Ferreira Bastos; poeta. Viu-�e tão _?e p�rto, Ira
ela e �ua chen.tela.

perde assim o nosso Estado -- stà. Inês Hermes, fi�. que uma nval, nao seI se
A

Que nao a:redl:a�os vo

oportunidade de ter um lha da sra. Maria Hermes em amores ou na interpre� ce e eu na mfluencla das

grande representante do - sr. Célio Rollin, fun- tação dos astros, morreu

aS-IParlamento da Republica. ,cionário público sassi?ada, �mediatamente

CO'LICAS 7Na oportunidade da efe- -- sr Lúcio' Freitas da depOiS de uma breve luta,
rheride natalicia dõ" ilustre, Silva

.

em suas �ãos, com dois ti-

homem publico, ora entre -- sra. Calcida· Pereira, 1'os de revolver. São cou- '.

nós, muitas serão as home- esposa do sr. Antonio Pá- 'J'as que acontecem em Co-

nagens tributadas por seus dua Pereira rinto.

amigos e povo em g.eral, ás - sr. João Horn, funcio'
•

As pessoas mais versadas

quais nos sqlidarizamos en- I nário do Banco INCO na ciência dos �nigmas, ain-
da que tenham sido pre�
anunciadas pelos advinhas, '.

não se subtraem a seu fado.
Edipo, filho de Layo, rei de.
Tebas, e de Yocasta, devia
matar ó pai, segundo uma

das tantas senhoras Papa
diamantoupolos que devi
am hospedar-se, não ,no Ho
tel Excelsior, ma.s num tem

plo especializado. O costu-'
me de então ,permitia às
sacerdotisas fazer isto e

aquilo, como hoje se faz
•
com

.

cerimônias menos hie
ráticas nos mais respei
táveis "palaces". O pai, pa
ra evitar um desgôsto da
parte do filho, mandou dei
xa'lo, ainda . criança, no

monte Citeróin, que hoje é
um centro de repouso da
moda, com esportes de in-,
verno e sanatórios elegan
tes para �oenças' imaginá�
rias. Recolhido por um

pastor, o pequeno Edipo
fOl levado ao rei de Corinto,
o qual lhe deu uma educa
ção principesca, deixando
lhe tambem alguns 'dracmas
para ..os pequEmos gastos.
Sedendo 'do incognoscivel,
aquele jovem levou todas
suas economias ao oráculo,
o qual o aconselhou a não
regressar mais a sua terra,
estando escrito n,os astros
que mataria seu pai e casa

ria com ,sua mãe. Se a sibi-
la se tivesse expressado de
'maneira 'menos sibilina, te
ria dito com todas as suas

d'etras o nome da região, e

nada teria l;!contecido;' por
outro 'lado, Sófocles,. o

1
g.rande comed.ógrafo. per
deria um belo tema de tra
gédia. Mas para Edipo, e-

Agora. cada vez que usar

KOLYNOS v. ob�m

MAISPRUIE(jAV
do que ll1Z1lCQ!

"

proteção contra
(\" ácidos que
c.ursam a cárie
e o mau tJ.álito!

'?

·

.. ·3�ça,dl
NOVA /[çàollnti-Enzimática!

PROTESTO CONTRA •

ESPIONAGEM I
I

BERLIM, 25 (U.P.) O
I

sr. Georgi Pouehkim. Alto
Comissário soviético, diri
giu aos três Altos Comis
sários ocidentais uma car-:

Atig:I\."li não' nodal
Ir Isso passa com
�, .

Em pó e em

comprimidos

'* Neutraliza o hlperacidez
estomacal e age benefl
call1ente s6br. o frgado.

I '?:m" •

�RATADO"�I$ eM
MÉRCIO

GRANADO
Apefitrva
TOnIca'

fo!!ificantt:

MONTEVIDEU, 25 (U.
P.) -.0 Conselho Nacional
de Govêrno do Uruguai au
torizou o Ministério das Re

lações Exteriores, por inter
médio da Embaixada no

Rio de Janeiro, a efetuar a
tro'ca' de notas correspon'
dente, para prorrogar o tra
tado de comércio e nega-

I ciações
assinado com o Bra

sil no dia 25 de agosto de
1933.

,h\
{:;9

Restaurante NBP.oli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

MORREU O JOPO
NÊS

TOKIO, 25 (U.P.)
Morreu ante'ontem a noite

em um hospital de Tokio
a primeira vitima: das ra-I
diações da �omb,a de

h"idro-Igenio detornada no mes de
marco último em Bikini.
rrat�-se de Aikichi Hu

bayana, operador de rádio
do navio japonês "Fuku

ryu Maru".
----------------

Partido SocialllDemocratico

.-

Para
Rua México, 11 • End: Tel.;

TeJ •. , 42·5218 • �2_7437
-110 DE lAMEIRO Deputado Federal Allilio fOltana

�-=�����'�=-���'�������,�.-.��-- �����

.....,.�_,�.'"'t�áJ;��:,?'::
���ll.Lc����.;;;i,"k,�",;,ij;;,iii:i����i.íIiiiÍ:��i:ooioi�"iiiiiiíÍíiI'F'ii.ií��::::;;;;;:;;;,;;,::;;::,.,..,��'::"�-c"�� I'

t:'h�i_: .�._>_>_t.�"_" , __. ,._� I�'-'

"SAMAROBRAS" - Rio
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O.ESTADO _Florianóp'olis, Terça-feira, �28 de Setembro de 1954 /
'

28 DE SETEMBRO .

;
Câmara dos Deputados peloI

Gabinete Saraiva;
\A data de. hoje recorda-

I
- em .1.9�3, �oi fundado,

nos que: 'em Florianópolís ,0 Grupo
_:_ em 1.532, o Rei D. Jo- Escolar "Silveira de Sou'

.âo III, de Portugal, em car.:, I za", send� governador. do
ta dirigida a Martins Afon- Estado o Coronel VidaI de

•
I

so de Souza, comumcou a Oliveira Ramos.
divisão do Brasil em Capi- André Nilo Tadasco .

tanias -par'a promover a
f"....... _._._-_...-_-_-_-............-_-........-_�

sua, colonização, doando a

ele, Martím 'Afonso, 100 le
guas e a Pero Lopes de Sou
za 50;
- em 1.711, o então Go-

que fez História" e .

vernador de Minas Gerais,' _

RODADA AM'ADORISTA ��;f��� ad�re�::,u��e��:
i ,-

. , -'.

�
.

" coluna de 6.000 homens, se�
Mais uma-vez o mau tem-., cada para sábado ultimo. Ao

I
.

d R' d
. '. ". gUIU em socorro o 10 e

po conspirou, tendo a F. c.,'Que parece, os Jogos rínaís do
J

'

t d I f
!". ordenado a' transterencía , ,anelro, a aca o pe os ran-

da última rodada do turno I turno serão efetuados hoje ceses; .

1 816
..

ti.

.

.

.

-..
' -em. os cornen l�

do certame amadorista, mar- ou amanha a noite. -

" r1� C '1nos e guaranis � orone

C·AMPE'ONATO' CADIOCA DE FUTEBOL·' Andrés Artigas assaltaram
. i', 1'\ _

,.. -. São Borja;: sendo repelidos
O C�l'npeonató Carioca de Flamengo 2 x América O

.

'Pelas tropas do General

'futebol continuou nas tardes vasco 5 x Portuguesa �
, Chagas. Santos, das quais

de sábado e domingo, sendo Canto do Rio 1 x Bangú llfaZlam
parte 90 'bravos do

os seguintes os resultados São OrístóvâoI x Madurei- Regimento de Linha da
.las seis partidas: ra 1 Ilha de Santa Catarina, os

Fluminense 3 x Botafogo 2 Olaria 3 x Bonsucesso 1.. intrépidos "barriga-verdes";
-, em 1.840, no Rio Ca-.

DEMOCRA'.TICO nôas, neste Estado, foi re-I
---

pelido um contingente re-

p .,_., volucionário farrouPil�.a-1 receiocomandados por Joaquim
Mariano Aranha, pelo Ca� !
pitão Toborda, da Guarda ENGANO DOS QUE FUMAM

Nacional; ,

.

,I I'
-'- em 1.871, foi sanciona- I Os fumantes costumam a

da 'pela Princeza Izabel a legar que rumam durante o

j
Lei que declarava livre os trabalho porque o fumo lhes

filhos de Mães escravas! dá boa disposição e �clara as
, I'd" P f

--c::iando um fundo a liberta- ; 1 .el�s.. uro en�ano: o um�
,'çao dos escravos; I chm�nUl a �ap�cldade de �r�

_ em 1.877' foi aberta dução, prejudica a memoria

,10 Rio de Janeiro uma ex- e tem ação nociva sôbre a in-
, , I t r'

.

posição de pintura, constan, I
e igencia.

do entre outras as telas,

I
Torne o trabalho mais

"Batalha do Avahy" de Pe- suave e produtivo, eví-

.dro Américo e "Primeira ,tando o fumo. - SNES.

Batalha dos Guararapes" de
Vitor Meireles;

.

- em 1.885, uma segunda
Lei estabeleceu providen
cias para a emanicipação
dos escr�vos, iniciada 'na

'Estado Espor·tivo"
�������-;a.;.d1i.1t...91�'$.,��(,_,_.(,...() ()._.()._.()....�()._.()....(I....o....(1....()_.()1

• _ 'H __ ••• ,
•• _, ••;;,':; 'FEl] G_�Iôl!!w!!l""">=-=...,. ._ .. ,�.,___

' .

. -
_

.

Vitoria �o fi�ue,irense no "Clássico ,�� Hivalida'�e'5
SUPLANTADO o AVAl NUMA ,TARDE INFELIZ PARA o AlVI-CELEstE - A BATALHA, JA" ESTAVA GANHA PARA OS

.
'

ALVI-NEGROS-AOS 36 MINUTOS, COM Q PENAlTY DE BETINHO EA GRAVISSIMA CONTUSÃO DE GUIDa QUE NÃO
MAIS RETORNOU AO GRAMADO - UM PRÉlIO,OUE NÃO FOI DO AGRADO ·DA GRANDE ASSISTENCIA ., SAUL, PLÁCI
DO, BETINHO (PENAlTY) E PACHEEO, OS MARCADORES PELA ORDEM�· OS TENTOS DO QUADRO VITORIOSO REM
SULTANTES DAS FALHAS DE TATO E BOLÃO - APRECIACÃO INDIVIDUAL � OS QUADROS - VENCIDA PELO AVAl A

.

.

\ __
PELEJA DOS' SUPLENTES

'

'-,"
'

"O

MANTEVE o fMBITUBA A
VICE-LlDERANCA

" ,

H OJ E

Derrotado o GLtaraní por 3 a O; em
. Henrique lage .Ót

I

Guarani, d e s ta Capitaí.
Grande .público p r e

senciou 6 cotejo que finali-

NOVAMENTE TRANSFERIDA A

PARTIDO SOCIAL

OS QUATRO TENTOS

� L .. �.

Pa ra Ver e a d o.r

DOMINGOS, FERNANDES, DE AQUINO

r

3

PAltA AQUELES QUE,

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA
E EflCIENCIA

VEJA••• Fotografias de
, 4 "A MILO .;...

CONHEÇA... a estranha
vida dcs habitantes de
Basutoland.Ãfríca.

do Dia

PREDIO
.

f Aluga-se um predio em

apartamento à Rua Anita
Garibaldi 83 tratar a Pra"
ça 15 de Novembro n" 16..
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o ESTADO <Ftoríanõpolís,

Entendemos. e Praticamos
A DEMOCRACIA ?

•

28 a,e Setembro de 1954-..................................
-f _

" -

CREME DI BARBEAR MENTOLADO

.� .

comercana

Uma nova f6rmula grandemente m\elhorada
combinando \

,

Creme de80rbeare
" lação fóc/olem

INGRAM'S
não hlboróog di6'ceig"

.

_

..

para Ingram�
•• ,.ODU'O IIISYOL·MYUI

Qual a mais bela

WALTER SANTOS reito de viverem isolados de, propríetáríos se disponhám 3

seus irmãos.

lir
apanhá-los?'

'

Não sei por onde responder A ninguém é dado e�igi}' Só uma coisa póde revelar:

'caJU acerto a esta pergunta respeito, se não sabe respeí- prova flagrante de que não

porque elj'L lim�lica, ou n;.a:s tal' nem se faz respeitável, sabemos ou não queremos ra

,claramente, deixa suas dúví- isto é um: principio democrá- 'zer valer os nossos direitns

das sôbre nossa capacidade, tíco. El se nesta asserção ele- demo�r'::."ticos.'
,

de nação civilizad�.· mental' estabiliza-se UHi dos. Por outro lado, não é de to-

a conceito dos Bl'asileiros pilares da. Democracia, rica do inútil, ver-se aí a ação co

é doS mais' destacados no seio claro: sem a compreensão munista .. " abstenção comu

da ONU, merecendo louvores desta verdade nenhum indí- nísta e se temos comnnístas

o trabalho dos nossos repre- víduo, grupo ou Nação tem no Brasil Iludidos num kea1
sentantes, princ�palmente' autoridade de abonar para si de igualdade, 'é porque eles

contra os ataques do sr. Vis- o prevÜégio de viver e respí- ignoram o que lhes outorga a

l1inskY, tanto 'que o matutino rar sob tal regime. ( Democracia.

. New York Herald Tribune fez Resulta _:_ o conceito mais Povo de natureza senti, ..

elogiosas referências aos nos- r;enel'alizado de Democrácia mental, incllnado 'ao bem,

sos patrícios.' _ no que diz; Govêrno do predisposto a mansuetude, a-

Na ONU --' cita o aludido Povo; a liberdade concedida mantê da hberdade.:o brasí-

jornal _:_ já é praxe contar aos cidadáos ele escolherem leiro reflete e padroniza 'os

com o Brasil -como um dos livremente para gerirem os ideais do homem democrátí-

países capazes de, focalízar ; negócios públicos, homens co. ,

fria e analiticamente o pro- I capazes e acatados pela mas- Sua fuga a lei e as p'r6pri�s
blema em questão. Sômos u- sa. exigências liga-se a. visão de

lém disso, o único pais "esco- Entre nós é muito surrado uma Democracia corrompida,

lhido . para dois mandatos êste conceito, só não o é, o fortalecendo os raquítos mas

completos· nos trabalhos 'da- que devia ser, ou seja, que a insinuantes argumentosrus-

quele órgão, e' o único- que já Democracia exige, como ne- sos., .

ocupou a presidência de duas nhum outro regime o requer,
.

Ás nossas. leis condenam

sessões da Assembléia Geral, um trabalho de equipe supe- quem se abstem de VOÜl.r, E

uma especial e outra ordmá- rando totalmente o parsona- não condena, 'por duplo (ri

ria". lismo quando se. trata de as- me,' o homem ou os homens

E' o que' se lê na Revista suntos referentes à Nação.' que .concorrerarn -9.�i·:lvéz de

América, editada pela União Ainda na aurora dos Esta- uma' demagogia ímnresslo

pan-Americ'ana; em tradu- dos Unidos, confrontaram os nista para criar na mente do

ção. americanos com as pesadas e'Ieitorado os fatores que o lp-

Mas isso é fóra de casa, e tendências' divisionistas en-· varam a quebra do compro

nos venha daí orgulha e con - tre o Norte e. o Sul, enfra- misso ...

fiança, no Brasil, e nos bra- quecendo e lançando a con- Democracia induz ,1 gran

sileiros,' procuremos analizar rusão no, pais, e vem justa- des e pequenos deveres. go

em nosso terreno o problema mente dêste período a feliz vêrno e governados.
que é de capitaLimportância, advertência: _ "Uma �asa Entre os pequenos deveres

afim-de verificar se de 'fato contra si dividida não póde podemos incluir estes, cmbo

praticamos e entendemos de subsistir. Penso que êste go- .ra eles' se coadunem com a

Democracia. vêrno não poderá existir per- 'natureza moral do ínrüvíduo,
Ensinaram-me que foi um manentemente meio escravo. suponho-os obrlgaçáo demo-

grego, o filósofo Aristóteles, meio e o meio livre". crátíca:
o primeiro homem a esboçar Quem a fez' foi' Abraham
um plano de govêrrio nos Lincoln, a 17 de junho �de Ropar.e, ria fila, aquele ca

moldes democráticos; igual- 18Q3, em Sprrngffela. Illinois. valheiro dísí'àrçadamente e

mente há um grego, também Modificando-se as causas, sem nenhum respeito à mul

filósofo, disseram-me perten- vislumbramos um Brasil ter- tidâo que pacientemente fi

cer a virtude de ter elabora- ritorialmente uno e, política- cou para tr.az aguardando
do a mais bela forma de go- menternaís .1;etal'hadO do ilue sua vez, procurando ínrütrur-
vêrno. os nacos 'cYe carne que apre- se nele índevídamente ...
Foi êle, o discipulo de Só, ciarrios nos ganchos nos a- "Naquele : ali, sem pudor,

Icrates, o ateniense Platão, çougues... sem escrupulo e sem medir o

um homem que deixou o nos- " Este quê, por certo. É' um tamanho da ofensa declara- --- -,-'--- - _

so mundo, no ano 427 AC., dos inimigos dos Brasijelros: da aos que não são tio í'eh- ',

quem -ímagtnou uma Repú- a inconstâncii e as divergên- zardos. quanta êle, gritando PARTIDOblica cujos rundamentos é cias em torn ) do obí, tive co- para o aéougueíro e por cima
para crêr-se agressivamente mum _ à Pátria? das cabeças . alheias: .ql'ero

'

ridiculos aos nossos dias, e E a -Pátria, o cjue é? um quilo, o preço pouco llU-

no entanto, a verdade é que Não é ninguém, são todoS, porta ....
sua República é expressiva- brada categóric<J íJ l!OSSI) Rui, Conclua como vai del'lmder

mente .ousada para eles. mas vêmo-la assim unlfka- I os seus direitos e vits.li'lar a

O Vidente Júlio Verne cos- da, assim coesa, as,;lnl' vi !'i'l ? demócracia .com seu. v('�'bo

tumav3. explica.r, aos seu� a�� I
A quem se limit.a, a \I]),;er-

_ iluminado, o cidadão (11.,e
sombradoS anugos, o mlste- var apenas superflCH1.Jme:·Üc, pinxando m).lros, po,;tp-,' e Pfl:-·
rio de seus pel'ilsamentos com a impressão é qUf; ,teh10s uni- redes, danificando (> qu� lhe

Jestas palavras: Se um 1)0- dade; penetrando no Í;.m�lgJ não pertence, começa mu�to

mem concebe outro pode rea- do problema Vtl'.vemos ee�j- cedo e muito mal' a oferecer'

lizar. ludido,s e rnáncl'al�os .'clt: a- de�onstrações de sen� prin- !
Vindo por êste caminho a- berrações. cipios .. _ um deles'·

.
de8(,o-

cho passiveI de vir a, encon- Achamos que acima do in- n'hecer o respeito qUe todo,,:

trar, adeptos e realizadores terêsse. cop1Um não predomi- devemos a propriedade p'J
_ 'como já os teve em parte na o interesse supremo, ;) blica e privada.
_ em nosso futuro, a Repú� bem pelo ·qual se criaram os 'fome sentido do elegante
blica do filósofo. 'partidos, mobilizaram-E'e cs cavalheiro ,que ostentando
A fimiUdade precípua com líderes e se instituiu a Carta belo anel de bacharel, entra

que for imaginada é uma Magna. na' Farmácia õu na Bombo

glória para o genero huma- Parece que o Brasil é um niere, e faz o pobrezinho ,do

no: a União Universal, ainda para os políticos, um para o� balconista compreender que praticamos nem

.eptenctemos I
têm de çon�urn, m.:l.s

L:cn.'!(J"inatingível. comerciantes, um para es êle se destaca dos demais l'Í- de/Democracia. , cracia ,e Cristiani::allo jlm-
Sua essência liberal, consi- professores, um -para () ope- dadãós e que merece mais Tão alto sobe o nbsso arJl'l�- tam-se quando vozes de 'de-

derando como vivemos hoje, rariado .. : consideração do que o ôpe- ço pela liberdade que ;10 8,fan I mocrafas .

autorizados nLl

é muito ousada e impraticá- Clamamos e criticamo��, a- rário, ao seu lado;' ve3tindo de praticá-la ultrapaSi'am::iS I mam: r-- Todos os· Hom:m,,>

vel, por exemplo, entre os gora, a desequillbJ;'ada situa.. uni macacão sujo de óleos c os seus limites; dep::IJ;amos· são iguais perante a .)ei O

suditos da República o amôr cão naCionaL coberto de .remendos: . . entre nós com correr:ttes po-I Direito de um é o Di.reit,J de

carnal é 'livre, casamento não
'

Evidentemente queremo>, O nQs�o renomado soclolo- lític�s que não sabem COOl'- todos.

existe, a posse da mulher não um bom govêrno. Podem08 go 'Gilberto Freire, tem para denar oposição e apoio,' di-- Vejo estabelecida a scnten

é exclus_i.vament'e dê um'... e tê-lo.' A Democracia nos fa- si, que doutor é àquele que, reito líq·Uido. com apu80 1'e- ça �de CristQ:'- Queh'RS para

diga-se aos m�nos avisaaos: culta tê-lo por intermédio do desempenha bem a sua tare- pulsivo. o teu. próximo o que df;�'e.ias
ã sabedoria elo filósofo não voto: fa, 'daí a questão dI' grau é Paralelamente, . é dirigida' para ti.

esqueceu de formular uma Mas será que dese.jamos puram�n�e questão de capa- t"ão mal, a reação popular O grande mal é adot<J.rmos

lei para" coibir os abusos. mesmo um bom g<?vêrno? cidade...
'

não difere,
.

I
a teoria sem prevale(�e�' a

Longe estamos à,estas vir- Eú não creio, mas ninguém Sendo pois, a' Dem()�n�cia, JulgO, uma t�m�ridfld� in- prátic.a, porque niio ó utopia
tudes, de centralizar em nos- negará, ninguém dirá não, e um regi�e de· .compref'r,são, dagar se a malOrla elos bra- a realldade de uma Oemocra

sos pensamentos tanta pure� todos defenderão esta voz: de l�esponsabilidade e direitos sileiros, libertando-se (la .'T,ão cia na' e:({tensão do terlUO.

'ia, assim consignemos nos- Sim, realmente queremos uin iguais, racioc(namos: -- '.on- de ferro da Ditadura, esüJva Os -Incas a tiveram, prati-
sos louvores a Platão e con- bom govêrno! de houver obséurecimfIlto ('s- substítncialmente preparada caram e entenderam:.
tinuemos nossa peregrinação Entã0 qual o. significa.cio piritual jámais existira plç- para dignificar a Democra ..

rumo ao nosso objetivo. destes milhares de votos en- nitude democrática ..

Falar em Oembcracia sem calhados a espera de que seus NestEl:·entido, creio,' 1110

:a��clo�� �:e:t:��o:o ��!= c.�'
-- ._.- --- ,-----

I '

-PULMOSIRUM�

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIARIOS" .

Maravilhosos Prêmios que sérão 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
vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-

. I .

viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí-

quíssimo anel de pedras, além de uma belíssi
ma toilette para � coroação

.

Partido Trabalhis-ta' Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL'

TEL�O VIEIRA RIBEIRO

me.

Ten'do O seu berço de ouro

na Grécia, foi nos Estados

Unidos ,que � Democracia re

vigorou sua pujança; em ne

nhum país·é ela tão intran-:
sigentemente defendida, em

nenhum, país teve ela tão ma

ternal amparo.
Condene-se porém, Já, _ é

o que de grave póde-se opôr
a robusta. democracia ameri
cana _ subsistir o precon
ceito racial, atenuado, toda

v.i.a, e originalmente, em se

rem os negros e não os hran

cos em sua 'maioria, os, que
reivindicam o extranho di-

cia ...

Religião e Poütica T!uda

DEMOCRÁTICO

Para VEREA()OR�

A N T Q,N 10
A P O S T 01 O

,

Dedicacão e trabtF
, ,

lho, permanentJ
em. defes3 do
nosso município

em potes • em tubo.

Proporciono um barbear-
,

1

••. lspUman"
,

•••Suav•

'
...Rápldo
...., agora,

Muno MAIS ICONbMlto I

NO ,IRAK FORAM DISSOLViDOS
rODOS OS PARTIDOS

BAGDAD,' Irak, 25 (V. órgão do Partido Direitista

P.) - Por 'uma ordem 1 "Alistiolal" (da Indepen-
.
xada hoje ,o governo dís-, dencia).
solveu todos os partidos po-' Os dois outros partidos
liticos existentes no país,' e afetados pela .ordern são o

regulamentou
.

a 'formação. socialista "Umma' e o da
de novos partidos. Frente Popular, A União
,

Em conseguencia dessa Constitucional e o Partido
ordem foi suspensa- a pu- Nacional' Democrático já
blicação do jornal "Liwa", havia sido dissolvidos.,

,_Viagem
e

I

CO� segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

,RAPIDO .�(SUt-BRISILEIBO))
Florianópolis' - Itajat - Joinv1lle ..:... Curitiba

_.

Agência: Kua' Deodoro esquina�da
Rua Tenente �ilvejra

t Miss,a de 2· aniversario
'_�Ji!1;tM�K

JAYME LINHARES
Edith Dêntice Linhares, Ivan D. Linhares ,e fa�í

lia {ausente) ,. Lauro Luiz Linhares e família, Jauro D.
Linhares e família e Jayme Linhares Filho, convidam
a todos ps parentes

-

e
-

amigos para assistirem à Missa
'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

queridó e inesquecivel esposo, pae, sogro' e -àvô.
Antecipam agradecimentos.

'

Flori.anópolis, 24 de Setembro d€ 1954,
, '

VENERAVE'L OImT.l\'I TF.RCEIRA DE SAO FRANCISCO DA

ê< PENITÊNCIA

•

Fundada em 1746
De orelem elo Se!lhor Irmão Ministro, em exerclClO,

convoco os prezados Irmãos par� comparecerem domingo,
às. 9,30 horas, na Sacristia ela nossa Igreja, afim-de se pro
ceder a eleição da nova Mesa Administrativa, para o triê
nio de 1954 à 1957.

Consistório, em Florianópolis, 23 de setembro de 1954 .

. PNDOI,FO SOUSA, secretário.

Rf(ssusci�ando o �estamf'n
to feito em transe de, morte
por Sierra Lesejema, um dos

conquistadQres do P3rú,
transcreve .Constâncio Vigi'l:
_ entre eles -não havia ;1111
ladrão, nem homem: 'ii�ioso,
nem homem desem.-,r,�g8,c:n,
nem mulher adultera ne'l1

má ... pastos, caça' e l�:-ad�i
ras e todo o genero ue apro

veitamento, estava tudo go
vernando e repartido de :;;cr

te que cada um conheeia <: t;

nha sua fazenda sem 'Iue

qu:llquer otltro aproveItasse
e tomasse nem sôtre isso
houvesse pleitos.
.Os homens do Imperlo' rn-14ca, n�turalmente, procedendo �

Platao, de sua filosofia cu-I \

Iheram os frutos... '

'4 .

,)_ ,

'e.:",.•.Tônico R,aspiratório)

OPOBYL
FíGADO P·RISÃO DE VENTRE

Os LABORATÓRIOS A. BAILL� comunic�m aos ${s. Médicos que as amostr�s
dos seus diversos preparados encontram.se à 'Sua disposição, mediante requi
sição ou pedido telefônico, nos escritórios dos seus Agentes:-
RAMAR S'. ,A. -'�ua Mal. Deodoro, 5,28 - CURITIBA

F L O R I A N Ó P O �.I S \

Distribuidor

C. 'RAM05 S/A
Co.mercio - Transportes
Rua João Pinto,' 9 FpolL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Terça-feira, 28 de Setembro ele 1954 () ESTADO

Miguel
Daux
Candidato do. Parti

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

Elet�olandia
No Estreito
Sede do Partido

.

Com a Biblía na M'ão I P 8 O,«No Ceuaculo» e e·.·

P.S.D.

Manuel Ferreira de 'l\'lelo
CÉDULAS: Rua Deodoro N°. ,13 e Praça

(Clube Democrat,a)

FRANCISCO DE SOUZA 10 inem. a s PARA VEREADOR
NEVES I

.
"

'.
' I .

o autor' da autonomia de
Florianópolis,

'Çedulas Frei Caneca, 97

I Para Deputa do
I Estadual

DEBUTANTES _' CONVITE
A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação
convidar as gentís senhoritas do Clube, para faze

rem seu "Debut" em' a noite de 16 de outubro, próximo
vindouro, . quando será realizado o tradicional BAILE
DE GALA, comemorativo ao seu 33° aniversário de

P D
-

.

d fundação, . •

ara epala o I

,

Comunicamos às interessadas, que as inscrições po-

IJst�dual derâo- ser fe,itas, at�o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21

n u I horas dos dias úteis, .

A
.

to B I' Florianópolis, 26 de setembrode 1954

UOOS re,IO a Ary .Wolf de Castro --'- 1° Secretário,

Partido Social Oemocratico

D.

TERÇA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO
Êste, é o meu mandamento: 'que vos ameis uns aos

outros, assim como, eu vos amei. (João 15: 12). Ler,
João 15:12,17.

Na época presente os seguidores de Cristo e sua

Igreja estão procurando restabelecer a paz mundial. A
melhor garantia, para a paz é o amor de Cristo, que re

comenda nos amemos uns aos outros assim como êle nos

amou.

Alguns povos não sabiam o que era o amor frater
no antes de Jesus vir ao mundo, Mas pelo seu Espírito
e pelo seu exemplo êle nos ensinou a amar-nos uns ao

outros, Somente os que têm Cristo no coração podem
amar corno êle amou

Alguém' perguntará: Como é êste amor de Cristo?
O amor de Cristo é a mais elevada lei do universo, Esta

••••••.- __ .-••J" .-.-..................... lei faz_com que um homem s�· chegue a outro e o chame'

i iPoll·ta,ca"uem uden -Ista' ��i���:. �s����. �:s �;�:;;nJi��n�ee r:ç�a��ra o�id:a�io�
" salvação entre os povos .

• '.
�__�,c,,-.-v«-.., "-":;'l'WI"�?:=_-",c '_=:-.;,

.

,_ Qua�que]; que pratique ês�� amor c�nquista o cora-
, �- -��,--�---.,-;w!:MIlC,:!PjHJ . çao alheio, 'I'ornase um pacificador. A medida que 0.'

\Quem quer que disponha
I trol,e, se:n 111ríItes�. pzíenhe número dêstes aumentar neste mundo, o mal será ven- !

p;rder, �l�um tempo, :r)Q.de- d,e ilegalidade, d� Irregula cido e estabelecer-se-á a paz
1

ra verificàr o que vai pas- ridades, de arranjos, co.mo I
.

sando lá pelas bandas da será demonstrado por oca- PENSAMENTO PARA O 'DIA
Prefeitura. E verá como a- sião do exame da papelada· "Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,quela Casa do Povo se pela Câmara. � então o ]50- 'concilieis com Deus."

que vos re-

transformou em escritório yo verá as belezas e os J. M. ERLEBACH (Techecoslováquia)eleitoral do udenismo 10- p1'i11Cípios dessa gente que,1-----------------------cal.

'I pela imprevidência de mui- IO serviço público foi pôs- tos, transformou o poder
to de lado, a máquina ad-. público em simples máqui I
ministrativa parou; as par- Ina eleitoreira, em veículo I

tes não mais são, atendi- de seus ódios, em instru
das. .. mas o movimento menta de interêsse pessoal,
aumentou e o vai-e-vem é em rôlo compressor da dig
constante. É que a politica- nidade humana, em sepul-
,gem tomou conta da parte tura dos problemas mais
baixa do Paço Municipal. crusciantes do nosso po-

O bornhausismo mirim, vo ...

sentindo a derrota próxima, ---�_

vem lançando mãos de to- p Sdos os meios' e modos para
:

• •

evitá-la. Jamais o povo des-I'ta Capital viu tamanho des
virtuamento do poder pú
blico. Nunca a Prefeitura:
foi maio? -sacrificadav para

;

satisfazer a ambição e vai
dade de um governante Em
tempo algum se viu a' ad
rr4nistração levar. ao cáos
suas finanças, por imposi
cão dos interreses eleitorei- .,

;os de seu ocupante.
Os veículos municipais

não mais servem à cousa

pública, os 'Serviços andam'là matroca, para que êles
possam fazer polítiquice pe-
lo interior da ilha. As ver�.1
bas são liquidadas com o

atender o pagamento de
mercadorias destinadas' à

compra dos votos dos menos
avisados. As fôlhas de tra

balhadores cresceram, para
satisfazer os pedidos dos
cabos eleitorais, mas os re

lacionados não se encon

tram nas estradas e, sim,
mendigando votos. O poder
econômico funciona ,e pre
ciona as consciências frá

geis, cloroformizadas pelas
promessas angancsas da
eterna 'comilância. Grupos
de funcionários e de operá
rios são mobilizados para
a cabala desenfreada e dis-
tribuíção de cédulas do se

nhor da clã e seus protegi
dos, nas horas de expedien
te, enquanto outros, porque
não rezam pela cartilha
idealista dos gozados' chefes
udenistas, são chamados ao
gabinete, transformado em

sucursal da Inquisição. A
orgia de gastos não vê limi
tes, ,contando que traga be�
nefícios à politicagem brí
gaderista, pois que quem
vier que pague as contas
encostadas. O empréstimo
da Caixa Econômica foi
todo devorado pelo papel
que figurava como dinheiro,
resultado de uma adminis
tração desastrosa, sem con-

MOTIM NA PENI- I'
TENCIÁRIA

JEFFERSON CITY, 25

(U.P) _ Um motim que
durou toda a noite, na Pe
nitenciária desta cidade,
tendo resultado a morte de

quatro detentos e danos que
se elevam a 5 milhões de
dolares, terminou ante-on

tem, com um assalto em

massa das forças estaduais,
em colaboração com outros

agentes da ordem publica
Esta manhã, o diretor' da

Penitenciária anunciou que
.

o motim havia sido subjuga
do e que todos os detentes
estavam encarcerados.

, I
, ,

. ,

.

ELEITOR FlORIANOPOLlTANO!
VALORISA O TEU VOTO COLOCANDO

NA CÂMARA MUNICIPAL

(

r

15 de Novembro

São José
As 3 _ 8 horas..
Elsa Aguirre _:_ Armando

Calvo _ Miguel Torruco
A CAPULCO

Censura:'
.No programa:
Esporte na Téla Nao
Pre ços: 10,00 _ 5;00:'

As 5 horas.
Sessão das Moças '

A interessante história de
Monteiro Lobato levado á
téla por artistas nacionais

O SACY
Ce nsura Livre
Preços 1,50, 2,00, 3,50
As 7,15 e 8,45 horas.

Sessão das Mocas
Ferley . Granger _ Sheila
VVinters

.

TEMIDO . E DESEJADO
Imp, até 14 anos.

No Programa:
Noticias da �emana Nac.

I Preços 1,50 2,00 350

:1'í1 J i('� !!11
.

_ As 8 Hs. _
IJOHN DEREK _ BAR
BARA RUSH
O PRINCIPE PIRATA

(Technicolor)
No Programa: ..

Esporte na Tela Nac.
Precos.: 7,60 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
Sessão d�s Moças

Farley Granger c-« Sheila
, Winters
TEMIDO E DESEJADO
Imp. até 14 anos.

No Programa:
Noticias da semana Nac,
Preços 1,50 2,00 3,50.

f3Lf)I2IÂ
E$areUo _

, e- -::-_.:) As 8 horas. , .

'� � " -

JACQUES SERNÁ _

Para Vereador La.=u",....,,_r..,...o_���S__c,holz, 'Maia ,�A�:�1\tE��RlVJELHO

:", \._ ).··---l.,�"

'l"::: programa:
Noticias da Semana
Preços: 7,60 3,50.
Imp. até 14 anos.

Nac.

�zI:m
Sessão das Moças IMARGARET FIELD -

I
ROBERT CLARKE em: :
UM CASAMENTO MO�

DERNO
No Programa: ,

Bandeirantes da Tela Nac,
Preços 1,00 2,00 3,50.
ImJ? até 14 anos.

Participação
Osvaldo Meira e sra.

Zuma Freslebe Meira tem
o prazer de participar aos

parentes e pessoas de suas ·r;mr------------------
relações, o nascimento de
sua filha ELIZABETH MEI
RA, ocorrido dia 19 p.p . .em

sua residencia á' Avenida
�'[auro Rarnps 206.

Otávio Armando
de Brito

AUX. TRAT. srrrus

IMPUREZAS DO SANGIJE?
,

t' .

fLlXIB Df ND6UtlHA

'I" 8ANCOdeG�f�ITO POPULAR

II . � AGRICOLA I I
I· Rw:L�� 16 ,..,

, I' "

FLORIANÓPOLIS -51Ó.,e�ló.rln6.,

Expresso Florianópolis
ANDRADE

\
& KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

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

Rua Conselheiro Mafra 135
.

Fone: ·2534 ..:.:_, Caix� Postal, 4,'35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de .Setembro 3320/24

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

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

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

da, Transportes Minas Ger'ais SIA.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



osmar Cunha, candidato do
P·S.D. E P,T-B··

Carlos Hoepekê ..•. S.•II.
� .. .,'

\'

ASSEMBLÉIA GERAL OROINARIA
•
\'
•. 1 I.l· .,',

de Setembro de 1954

I

/

E O I TA" L..'p .� S···I O
'.

JUIZO DE DIREITO DA. blico, a justificação n� f�r- ! a rt I o oC Ia e10ocrattCoCOMARCA DE PALHO- meios de prova em direito
ÇA permitido inclusive pelo

O Dr. José Martins Gue- depoimento dos réus, se
·1 des Pinto,' Juiz de Direito surgiram; Dá-se a presente
I'
I dá Comarca de Palhoça, do o valor de Cr$ 2.100,00, para
Estado de Santa Catarina,: efeito de taxa, deixando de
na fórma da lei, etc. . . juntar o comprovante por
I Faz saber aos que o pre- gozar do beneficio da jus
sente' edital virem, ou dêle tiça gratuita. D. A. P. De

conhecimento tiverem. que, ferimento. Palhoça, �.� de

E�l' parte de Láúreàno 1>e-, d�zembro �e 1953. ��s. Jo
reira Ramos e Aristides Pe- se Boabaid. Assistente,

reira Ramos; por seu assís- Test: Nestor José de Matos
- tente judiciario, O Dr. José e José Pereira da .Sílva, la

.�. Boabaid lhe foi dirigida. a vradores e residentes em

" petição 'do LSr seguinte:' Paulo Lopes. Em a dita pe
. ,). ;_ PETIÇÃO :- Exmo. Sr. tição foi exarado' � despa

Dr. Juiz de Direito da Co- cho do teor segumte:
.,marca de Palhoça. Laureá- R. Hoje. A., à conclusão. Pa

no Pereira Ramos e Aris- lhoça, 30-12-53. Ass J. M.

lides Pereira Ramos, brasi- Quedes Pinto. Indo os au

leiros, solteiros, lavradores, tos a conclusão foi proferi
residentes e domiciliados do o seguinte despacho:
em Pauló Lopes, desta co- "Como requer. Designe o

marca, por seu assistente Sr ..Escrivão, dia, às horas e

[udiciario infra-assinado, logar do costume, a fim de

vêm com fudamento no serem inquiridas as teste

artO' 550 do Código Civil � munhas arroladas na ini-

454 e seguintes do Código cial. cientes .os justi�ica��:s
de P. Civil propor a pre- por seu assistente JUdICI�
sente ação de usucapião,_no r�o � � rep:es�ntante do MI

decurso da qual provarao: nistério Público, Palho�a,
10 _ que, há mais de trin- 16-1-54. J

.. M. �ue��s P:n-
ta anos Manoel Pereira Ra- to. Procedida a [ustificaçâo,

S '1 D
' ·

.

mos, .p�i dos requerentes, foi esta [ülgada por. senten-

eartido,
.

ocia
. emecrátlcn vem. possuindo, mansa e ça do teor segumte: -

'0"1,'1' re tóriO .',M. '.,�e .. 'Io,r,.râ·.li.&.•.·�.r.·p. ',6.'1.15 ����l�a�:�tê,op�:�ão�t�� ��:;��a 'e� 'j��tiffc���� p�� I

..

terreno situado no distrito fls., em que sao Jus!IflCan-:_
I' .

.
.' �:,"y,.';"

Mu- de P.auio . L.opes, municipio. tes Laure.anoo Perei.ra Ra-... _ii'
O Partldo Social Democrá'tico, pelo �.c�,. Dir.4ltQ,'rio '"

A d P R
e Comarca de Palhoça, com mos e risti es �erelra a-

nlcipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado' dó Município .
•

f' d d
a area de (51.150m2) cin- mos, a 1m. e que pr.o uz.ade Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

d d 1 f
coenta um mil, cento. e cin- os seus eVI os e regais e el-

liomes dos seguintes oorr-cliglonár los ; -

C f' d
1

' PARA PREFEITO DA CAPITAL� coerita metros quadrados tos. ustas na orma os

.

com as seguintes confron artigos 78 e :79,' afinal. P.
OSMAR CUNH�, bancário. -

Ih 2 7 54 A
PARA' VEJ1,EADORES A CAlVIARA MUNICIPAL: tacões frente numa exten- R. I. Pa oça, 2 ... S3

ACY CABRAL 'rElVE; radialista; '. . sã� de trinta' e um metros José Martins Guedes Pin-

AI,VAIW MIEEN DA Sli.vEIRA, advogado: '.;- (31) limita-se com Rufino to. Juiz de Direito.

passad.ap' V d A d V de AssiANTôNIO. DE PADUA PEREIRA,' funcionário 'público Pereira a fundos (oeste) em julgada a sentença aCI-

ara er'ea or rman o e SSIS. medindo ': (1.650) mil seis- ma transcrita, foi exarado .

•
estadual; ,

. r-

h d
ANTôNIO PASCOAL APOST1>LO, comerciante: centos e cincoenta metros, nos outros o despac o o

ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico; -,
. com Manoel Firmino Mar- teôr seguinte: - "Citem-se

E ..... I�A L. Par'icipaçãoBALDICERO FILOMENO; eomercíártoj :

tins, extr�mando:ao Norte, p�ra no prazo de dez (�O)....., JOSÉ URBANO HEIL E
OIS CREREM, àdvogado; .

s
:

com Manoel Pereira Ramos, dias contestarem o pedido
. SENHORA

DOMINGOS FERNANDES DÊ AQUINO;'jornalista e ao sul, -com Gustavo Ger- constante da petição inicial JUIZO DE DIREITO "DA nos trinta metros de freno'
d fI S l t· d d Tem o prazer de partici-FRANCISCO GERMANO' DA COSTA, eomércíante. mano Pereira; 20 Que, os e s. ; pessoa men e - o 4a VARA DA CAMARCA te por duzentos itos e

FREDERICO VERAS, comerciante; requerentes nasceram. no orgão do Ministério Públi- DE FLORIANÓPOLIS. frente a fundos: entretanto, par aos seus parentes e

d d MANDA A 1 f pessoas amigas o nascimen-
JOAO NAVEGANTE PIRES, comerciante; terreno descrito acima e co; por man

..

a o
. _- EDITAL DE SEGUND a linha latera que con ron-

DO f t d .

1 H to
. de seu filho, ocorido no

JOAO NILO VIEIRA, operárto; nele moram com seus pais os con man es o Imo- PRACA E. LEILÃO COM ta com o dr. Rau ino orn

I 1
.

d
. �

r.< dia 20-9-54, as 18% horas.JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comerciário; ate' a-presente data, auxili- ve usucapieni b· e os in- . O PRAZO DE VINT.c.. (20) Ferro, 'ao atingir terrenos
d I

na maternidade Dr. CarlosI,AURO SCitOLZ MAIA, madeireiro; "

ando-o no cultivo do 'U.es- ter�ssa os certos; por preca- DIAS.
_

de Salvador Di' Bernardi
MANUEL/_:F.lj:-RR�ntA. DE �ELO, íunctonàrío público mo, tornando-o produtivo torta

I
- na Comarca da Cda- quebra para dentro do ter- ����!� �en���ia �:t���municipal; com seu trabalho, bem co-' pita '.'
o represen.tant� o O . Do,.utor ,MANOEL reno óra descrito, passando

MARIO COUTO, funcionário público federal; mo fizeram construir nas Serviço do Patrímonio da

IBARBOSA DE LACERDA, a delírriítir-' os �fúnaõS"àãs ..Pedro Heil.

MHÚJEL VALE'NTIl\f DA SILVA, com-erciante;' ref�ridas terras um enge- União; e por edital, com o Juiz de DireitCl da 4a Vara propriedades de Salvador R-e-j-'u-Y-I!>-_'-e-S-C-Jo-m·-.-n-t-o-'NESTOR CARNEIRO, comerciante';' �. nho, para apr�veitamento pra.zo de trinta (�O) dias -

da Comarca de Florianópo- Di Bernardi e joão Batista �n

NORTON OLIyEIRA É SILV1\, estudanjé} .

da lavoura. O ânimo do os mteressados incertos. O lis Capital do, Estado de Pereira, com as terras do das Glandulas
\vALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, proprietário; dono é fundado, iúdubita-Iedital .em que �ev�r� �er Sdnta Catarina, na forma espolio, tomando depois a Sexuais
Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-.

velmente, nos melhoramen- transcrito a peti,çao Imcla�, da lei, etc. díreeão da 'praia, e, redu- Entre l:'IS mais recentesdo do Município pode ter a certeza de levar à 'Prefeitura e
to íntroduaídos no imóvel, deverá ser afixado no edi- FAZ saber"aos que o ·pre- zind� dái em' diante, a lar-

d
'

ntrfbuiren
.

- descobertas, salienta-se ,6à Edilidade homens dignos e capazes e cen .rJuuJrem para por "conta e
- inicÍativa "dos ficio da Prefeitura Munici- sente edital de segunda gura do, terreno

#

para sete
!á grandeza, prog'resso e independência do Município de Flo-

requerentes e seu pai, o paI e Forum de:ta Comarca praça e leilão com o prazo metros apenas, serve, essa pr�cesso de rejuvenesci
rianópolis.' .'

. .

.
"

',',

que nãó 'faz�am, .s�� de bôa. e publíca�o tr�s �3). vezes de vinte (2�) dias, virem, mesina linha, de devisa en- ment� glandular, cujo tra

"i 'As' Ur�as, pois" 'cléitores . floriall�poli�anos,_ com os .�10- fé, não estivessem concios num dos JornaLS dlanos da ou dêle conhecimento tive- tre as terras do espolio e a tamento vinha sendo moti
mes apontados llela le'ge,Ddá pe�sellJ,sta, que sao conscI�n- .de serem donos 'do mesmo. Comarca mais proxima que rem que dia 11 (ONZE) de parte lateral da proprieda- vo de acuradas 'pesquisas.cias esclarecidas sempre .ao serVIço d.o povo!

.

'. '30 Que, há ma:is' ou meno�, possui Jornal- a Ca!?,it�l Outubro, proximo vindouro,' je de João Batista Pereira.
. NOT�: O �r. Osmar ?ullha, camlJ��to a Prefel�o da ca: cinco anos, foi o pai dos re- e uma. (1) vez no "DlarlO ás 10 horas, á frente do Em vista disso a 'área total De tais estudos cJlegou O

p.ltal, sera apOlad.o tambem �ess.a eiel�a�, pelo valIoso con, .

queréntes,- atacado de per- Oficial do Estado", tudo na edificio do Juizàdo da 4a do terreno 'inventariado é prof. Voronof a sua sensa':'
tlllgente do Partido TrabalhIsta BrasIleIrO.

ti��z moléstia que o tor� fórma da .lei. Ciente deste Vara, a rua Visconde de 'lpenas dê 4.040 metros qua- cional descob€rta que tan-

," nou paralítico.. Os reque- desp,acho, O, dr. Assistente Ouro Preto, 62, o 'porteiro cirados, sendo que as linhas tos benefícios tem trazido.----�-�-...;...-.;.;..;---

rentes, desde o·nascimento; judiciàrio. Palhoça, 10.8. 'dos auditorios trará á pú� ias confrontações acima re- à humanidade. Aproveitan-.

. .

I_
. moram e trabalham com' o 1954. • Ass J.. M. Gu!,!des bfico pregão de venda e ar- feridas são todas determina-

E
.

FI
· ,. -

E h
' do os estudos gerais e in-

xpress.o- O rlan.OpO IS pai orá doente, continuando: Pinto. " para que C egue rematação, á quem mais dêr das por cercas construidas
"

assim.,' a p'osse .

e mansa e, ao conhecimento de quem e maior lanço ofer,ecer sô- com mOlroes de madeira, troduzindo o resultado das
. 1 '. ' paCifica do seu genitor, a- interessar -possa, man.da br� a réspectiva ,avaliação arame e bambú. Na parte últimas pesquisas, foi ela-
ANDRADE & KOI:RICH

gora mais do qu.e nunca, passar o presente edItal de setenta mil cruzeiros da frente o imov-el proximo borada a fórmula de JU-
Tran�porte : de cargas �rn, gera� entnf Florian6polis". necessitado dós cuidados e com o prazo de trinta dias, (CR$. 70.000.00), o seguin- a Estrada, está construida

, '. Curitiba" e ,SÃo .P.aulo .' 'tr�balho dos seus filhos, os' que será publicado e afixa- te: .:uM TERRENO situado unia c'asa de materiall co-
VIGOLD -:- a qual reune

.

Com. v.i�geris diret\*s.é permanentes

rreque�entes .. Nestas 'condi- do na ·fÓrma da. lei. Dado e nesta cidade, no logar Ita- berta de telhas, forrada, as- todos os conhechnentos Sô-
,.Matriz:. -.FLORIANO'POLIS c' ,�.•.•

'

,ções, req�erem a Y. Excia .. , passado nesta CIdade e CO,- guaçú, segundo sup-distrito soalhada, com diversos ore o assunto. JUVIGOLD
. Rui! Conselheiro, �afra, 135 . .,. .

.

:' "que, na fór,ma do artO 4.5�, marca deA Palhoça, aos L do Estreito, fazendo frente compartimentos, casa esta rejuvenesce o "Turgor
. Fone: 2534 -/Caixa Postal, .435. , ," ,

.� 456 do.,C.P.C" se proceda dias do n:es de. agosto do á Es;trada RÚblíca�.'- que vái já

b.astante·
antiga em máo

I
Vitae" propo1;'cionando a re-

. End. Telegr.: .. �ANDRADE ,

em dia, hora ,I:! lugar previa- ano de mIl n(;>vecent0s, e ,para o Bairro do Bom Abri-I estado de conservação. Dita _ d' f �

, , .Agência: -::- CURITI13A :.' .

. , mente designadõ.s, com. ci.;, cincoenta"e quatro. (1954). go'e ,fiuldüs,'ao már, onde é propriedade foi adquirida c�p�raçao as unçoes or-

Avenida 7 de Setembro 3320/24 : encia do' dr. Promotor Pú� Eu, Hélio de Oliveira, Es- cortado pelo caminho da antes do Coctigo Civil, que i galllcas, dando euforia e de_
Fone: 847. (Linha Paralela). ::. c9h�0; .'� . justifica,Ção na. 011_' criv�o, o datilogr�fei e SU?S� praia de Ha&u<;lSú, confron1 foi avaliada em CR$. . . .. sembataço de movimentos.

End. !elegr.: .SANTIDRA , ->

'. ma d,a lei; com :0. d:epoim,en- crevl. Ass.: Jose. MartI�s tando por um 'lado com pro- 70.000,00 setenta mil cru" JUVIGOLD tem indicação
.. Agência: ---",·SÃO PAULO .,

'. .'
.

to das, testel1)ÍJ.nhas abaixo IG�ede.s �mto. JUIZ de D�- j:>riedade de M,aria Infância zeiros. O imovel acima es- em ambos os sexos. Nas
.,_, Avenida dD' Estado 1666/1678 Fone:. 37-30�91

éJ.I:ro.ladas,qué comparece- relto. Esta conforme o on� de Amorim, e pelo outro, tá o:endo invent"riado em
E d T 1 gr SANDRADE '

1 f" 1 1
,. farmácias e drogarias oun. e e .: .

.

" :

rão .i,ndependentemente, de' I gina que'-a IxeI no oc� com propriedade do dr. virtude do falecimento de
Agências no R�o de J�n:iro e em Belo Horizonte

intimação. Requerem, ain- de costume'ao qual me t�- Raulíno Horn Ferro, Sal... PLACIDO MANOEL LUIZ pela caixa postal, 4.306
com tr..ifego 'mutuo ate Sao Paulo com a Emprisa da, que feita a justificação porto e dou fé. Data suprâ. vador Di Bernardi· e João e sua 'mulher D. MARIA ,---

.

I' de Transportes Minas Ger:.ais SfA.)
''''.'.�.� . .e julgada por sentença, se Hélio de Oliveirà:':' Batista Pereira. O terreno CATARIANA DE JESpS. 11. C I T E__._,_

••.

_...
I' " ,.e tI

..digne v� Exa. \nandar ,citar Escrivão do ..Civil. "',"
em apreço ten:t mais ou me- E, ..para que chegue ao c�-

por mandado, os confron- nhecimento de todos, man-

tantes, res�dentes, nas vi- dou. expedir o presente
,.. -sinhal1cas do imovel; .. bem I S I' f -I

.- .edital que ,será afixado no

, con�o'o Dr. Promotor Pú- '1 I S logar do' costume e publica-'
fllico ; � t p6!" précatoria, o

,

-

do na forma da lei. Dàdo e

, ��Y'�çoj d oPt't'l'�lJionio . ;da 'passado nesta cidade de

� Uqiao, em. flori�pópplis, na Florianópoli�, aos quinze
�. p�soa dê':séú representante dias ão mês

�

de setembro
EDITAL DE CONVOCAÇãO ,,' e por eroiáIH;l:Ef'i30 dias, ás do ano de mil novecentos e

: PelCl-.presente ficam c�nvocados.R�·_sen?ores acionistaiS, in<ter..�,ssp.d()s .incértos�· OS cincoenta ,e quatro. Eu,
cle,;,Çarlcís:j'-Ióepcke S. A., para, em as.se�,?�.�la geral exn:a?- .

ausentes, ,par� coqtestare� VINICIUS GONZAGA, Es-
orditj.ária, s� reunirem na sed�

.. '�.?clalfa �Col1selhelrp ,.,� presente açao de; us.ucap�- crivão, o Subscrevi.
.

(ass)
!Mafra n. 3�; nes,ta capital, �ia, 14�\a� o�t;ubro, d�rren:e a�, no. prazo· da )el, flCand!o MANOEL BARBOSA DE

ano.__�);.5'·horils· cqrn'a,.�egumte, �" �": ". �. ,." '_ -. ;l.' . ,: clt�d{)s para todos_ Os de� LACERDA. Juiz de Direi".
•

"" ".
"

.. :.:: 'fbrdem do cha
. '.'� .. \,,� "': .

-

•. '.�." maIS teI'nJ'os d& açao, -ate to da 4a.·Vara.
1. - Reforma:'·dos: 'Estatutós sociais.

.". . '.
�

"�''';.',

I
final, sob pena' de revelia,

2. - butro.s assuntos de interêsse da sociedade:\i.o
..��." :

. ,por meio da. qual, dever,á Está conforme
Florianópolis, 23 de setembro de-1954. <", . sell reconhecIdo e declarado

Acelon Dário .<le &guzli'X ; o domínIO. dos ,requerentes >ü Escrivão
Diretor-Presidente '

"

sobre o .. imo",el· rcf::c::c:J;
. , MP" 'M. G... CINICIUS GONZAGA

Agência
de·

r u blicidade
Catu P..taJ. til

. Plorian6polla
�"t. C..tarlaa

-

Gratifica-se
A quem entregar nestli'

Redação uma pasta de cou'
1'0 marron, perdida de um

autorríovel na praça 15 de
NOVEMBRO contendo do'
cumantos.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



".,

Nerêu iulgado� ��
pela imprensa
... "êsse é outro testemunho que trazemos a esta

reunião'; :em Íl�ine dos cl.mistas 'parlamentares. Por isso
mesmo, 'quando desejamos exaltar o Poder Legislativo,
não encontramos dificuldade e mpersonificar em vós,
Sr. Dr. Nerêu Ramos, os altos predicados, as nobres vir'
tudes, os padrões cívicos que exaltamos. E é assim que,
elevando nossas taças, em vossa homenagem, fazemos,
também, justiça ao Congresso brasileiro".

(Do Discurso do sr. Barbosa Lima Sobrinho)

I

Florianópolis, Terça-feira, 28 de Setembro de 1954

FLORIANO'POllS' DE PARABENS
lnauauradas as novas dependências

da Eletro-Técnica
Êste espaço é pequeno e de tudo. E assim dizendo, es

por êsse inativo não nos alon- tamos com o caro leitor; não
garemos 'nessa crônica. Mas há adjetivo 'que qualifique a

seríamos injustos si não te- grandiosidade desta loja.
cessemos comentários em tor- E tanto isto é verdade que
no do que foi a inauguração pelo sábado à tarde, e gran-

,

da loja de .Departamentos da de parte da noite, bem como

Eletro-Técnica Indústria e durante todo o dia e quasi
Comércio S. A. ali na rua Tte. toda a noite de domingo cen

Silveil'a.
!

tenas, e porque não dizer,
Num edifício recentemente milhares de pessoas afluíram

construído, ocupando três a essa grande loja, visitando
grandes, pavimentos, foram mas dependências, sempre
entregues .ao públíco na ma- com o confortante cavalhei
nhà de sábado, último, as rismo dos funcionários da
rnagntrícas instalações da quela firma.
firma qúe tem a frente o Parabens, parabens Flo
nosso amigo' Leonel Pereira. rianópolís por êsse grande 'a-
Impressionados rícamos.to- ,�ontecimento.·

dos nós, da imprensa, 'do co-

mércio, da alta administra

cão. do Estado, das reparti
cões federais, estaduais, mu-:
nicipais e das forças armadas
e principalmente do grande
número de freguezes daquela
firma, com as artisticas e

magníficas instalações, e com

os variados artigos expostos LONDRES, 27 (U. P.) - Os

em suas vitrines internas e cientistas soviéticos produzi
externas. .ram foguetes que atingem a

, Dissemos impressionados e 400 quílometros de altitude e

dissemos bem, pois tudo ali em breve produzirão, togue
nos atrái e nos conforta; nos tes que chegarão à Lua. Essa

anima a levar para nossos la- afirmação foi feita pelo pro

res artigos de uso e de dis- I fessor Atangukevich, fisico

tração�'Tudo está à vista e no I soviético, ralando através da

mais variado gosto. Alí terá rádio de Moscou.

Cientistas soviéti
cos a caminho da

lua '"

cateríuense
destace

:' Por atá recente do Sr. Pre- ,Cheio de fôrça de vontade,
sid'ente da RepÚblica, foi no- dotado de uma inteligênCia
meàd9 Agente FIsoal, para invulgar, fez concurso de A-'

servir no interior de Goiaz, o gente Fiscal, tendo obtido o

jovem tijuq\lense Sebastião oitavo lugar em todo Brasil

Melim, que descende de fa- e o primeiro em Santa Ca-
mília humilde. tarina.

que

Honra ao mérito, merece

esse distinto jovem nascido

em Tijucas, lutando corri to
da sorte de dificuldades, ven
ceu na vida. A êle os nossos

votos de felicidades.

Esse moço iniciou seus es

tudos no Colégio E. Santo,
em '_I'ijucas, tençio posterior,.
mente conseguido uma bolsa
do' a'inãsio Catarinense, ob
tendo sempl'e' os primeiros
luga.res. '

Com o curso ginasial e não

podendo continuar os estu

dos, começou a trabalhar no

comercio. Mais tarde iecio

!lo,u numa Escola de Alfabe

tização, sendo ainda profes
sor de matemática do Grupo
Escolar Cruz e Souza de Ti

jucas.
Aspirando melhorar sua si

tuação, inscreveu-se em dois
,

concursos sendo um do 1. A.,
P.' T. 'É. C. e outro para Es

'crivão' Federal, sendo apro
vado . em' ambos em primeiro
lugar. Cursou a Academia de

Comercio de Santa Catarina,
tiranao ótima' classificação.

ATENCÃO CANDIDATOS À ESCOLA
,

". , .

DE SARGENTOS DAS ARMAS
De 'ordem do Exmo. General Comandante desta Guar

nicão faca saber que os candidatos, abaixo relacionados,
de�erão �oínparecer no Hospital Militar desta Guarnição
dia 1° de outubro çle 1954, as 08,00 horas, afim de serem sub

metidos ao Exame Médico:
Antônio Júlio Barbosa, Argel'Í1iro João dos Santos, Clau

dino Andrade, Dauto Machado de Oliveira, Edvilson José

Dias, Gentil Miguel Gil, Heitor Pereira, Hildo Carlos de

Jesus, José Paulo Maria, Lourival José de Souza Baptista,
Luiz Fernando dos Santos, Mauriéy Silva, Miguel Édolo de

Jesus, Nehemias de Oliveira Nascimento, Oásis Harlem Bas

tos Dias, Osvaldino Macedo, Saul José Gentil e Walter Cor-

rêa. ,

Quartel General da 1. D/5R., em 27 de setembro de 1954.

Cap. EDIWAL OBERG

Ajudante Geral do Q. G. 1. D/5R•',1,
:. i;';�' II- ,._._iiL� .. __ ,__ -- .. o.

L:.ii"!"

" ,:r
i"V'�l�'t:;

se

/

O DR,' ABELARDO LUZ NAO DISPUTARA O PLEITO DE
J DE OUTUBRO

O nosso ilustre conterrâ

neo, dr. Abelardo Luz, vem

de renunciar à sua candida
tura a deputada federal pelo
P. S. P.> segundo a.carta cuja
cópia é a seguinte:
Florianópolis, 19 de Setem

bro de 1954.

Prezadõ amigo CeI. Lopes
Vieira.

Saudações afetuosas.
Vindo tardiamente para

cá, em meados de Setembro,
após estar retido no Rio pela
ocorrência dos últimos acon

tecimentos, era meu pensar
desistir tão logo da minha

candidatura a uma cadeira
na Câmara 'Fede;al, como

lhe fiz sentir imediatamente.

Entretanto, surgindo inespe
radamente, por injunções
politicas e amigas, a possí
vel eventualidade de um a

c:ôrâo,' ou aliança 'com outro

partido político, em que a

quela minha candidatura
fosse substituída por uma ou

tra de âmbito municipal,
. adiei, como sabe, p.or mais
uns dias a resolução que ha
'via tomado anteriormente.
Agora, porém, que me não

x Indagaram-nos se

x x valia a pena vo

tar e quais os candidatos
mais credenciados. Não
queremos entrar no méri

to da questão. Queremos,
e tão sómente, responder
que, VOTAR é, além de
um DEVER CIVICO, um
imperativo moral, face a

situação que atravessa
mos.

Cada cidadão deve me
di bem o sacrifício que
vai fazer, esperando pela
hora de exercero seu �i
feito de votar, sem cons

trangimentos, com toda

liberdade, segundo a for
ma democrática 'que deve
imperar.
Deve, nessa ocasíão, já

ter refletido, consigo
mesmo, sobre as condi

ções de vida/que estamos

vivendo, para que o seu

voto seja dado a candi
dato legalmente jnscrito
e que esteja na altura de
exercer o seu 'mandato,
quer no ambito nacional,
estadual ou munlcípal.r

,

Na verdade todos os

candidatos são merece

dores de voto, Há, no en

taato, aqueles que pódem
fazer mais do que outros,
pela sua cultura,mais a

primorada, pelo seu. tino
administrativo já sobe-

,

jamente comprovado, pe
lo seu gráo de sadIo pa
triotismo, pela sua per
sonalidadjl destacada, pe
las qualidades já de
monstradas em cumpri
mento de suas obrigações
comuns.

Além de tudo convém
frizar que quem, nã� �
xercer o seu direito, d e

voto estará sujeito às
sanções penais previstas
no CÓdigo Eleitoral vi-

,

gente.
Assim, pois, Irao às

urnas todos os cidadãosMONTEVIDÉU SEM
JORNAIS compenetrados.

I qualidade.

MONTEVIDEU, 27 (U. P.) .'"-ri-.-
-

..=.-••-_�
---

- Amanhã e depois de ama-

nhã não sairão, novamente, Ios j�rn'als de Montevidéu. Is
to porque o Sindicato dos

Gráficos Uruguaios exige
melhores condições de traba

lho. Se suas reivindicações
não forem atendidas a par
tir de 4 de outubro próximo
os gráficos se declararão em

greve geral' por tempo inde

terminado.,

dessa

JORN, NELSON
M, MACHADO
Em sua residência, nesta

Capital, faleceu ontem, re
pentinamente, o sr. Nelson

Maia Machado, funcionário
públiCO· e no'sso colega de

imprensa.
O extinto, que deixa es

pôsa e filha, era colabora
dor efetivo de várias fôlhas

�atal'inenses, nas quais
ilustrava as colunas espor
tivas como um dos mais

completos comentaristas e

historiadores.
O seu inesperado e pre

maturo desaparecimento
causou grande constern.a
ção em nossa Capital, onde
gozava de.geral estima.

p sepultaptento dos seus'

restos mortai� será realiza
do hoje, às 10 horas, saindo
o fére�ro da rua José Boi

teux, n. 16.,
À família enlutada, os

nossos votos de profundo
pezar.

E 4l

sobra tempo para fazer pro- I Aproveito (a oportunidade
paganda política em todo o para hipotecar os protestos
Estado, como seria necessá- de amizade ao meu nobre a

rio, e verificada a írrealíza- migo e almejar o mais tran
cão das demarches 'daquela co êxito· eleitoral aos meus

aliança, insisto em lhe ofe- prezados amigos e eorrelígío
recer a .renúncía dessa can-I nários.didatura a deputação fede- Do amigo certo, r

ral.' ABELARPO LUZ

JORN, \ DORANDO ATITU�!V�EXP�Ia
PAU li N ET I "

'

Causou verd�deira surprê-
_.

za e 'estuperacão ao� chaur-

,

Nossa redaçaO}?1 honrada,
I feurs de nossa Capital e bem

ont.em, com a VISIta do

Jor-, assim aos pedestres que tran
nahsta DORANDO PAULI- sitam pelas nossas praças e
NETI, destacado eleIl_len:o da

ruas servidas pela sínalízação
Campanha de Educaçao de recentemente inaugurada, a
Adultos e que, em 1948, este- atitude da Inspetoria man
ve n�sta Cap�t�l. dando desligar o sinal d� a-
O Ilustre visitante, em sua tencão (cor amarela) em to

estada nesta Capital, prosse- dos
o

os postes recém-coloca-
guindo na sua campanha em dos.

.

pról da alfabetização de A

dultos, pronunciará duas

conferências, quarta-feira, às
13 horas na Rádio "Anita Ga-
ribaldi" sob o tema "A exal

tação ao Professor Regente
de Cursos e Ensinos Supleti
vos" e às 17,15 horas na Rá
dio "Guarujá" sob o tema "A
Realidade Brasileira e o imo,

Estão sómente funcionando
os sinais vermelho e verde, o
que veio desorientar comple
tamente os que já se haviam
'habituados com a sinalizaçãó
normal.

Interrogados os guardas
pelos interessados, explica
ram que tal atitude teria sido
posta em prática pela cons

tante desobediência dos vo

lantes, que mal aparecia o

sinal de atenção, arrancavam'
rando Paulineti, pois que, em os veículos não esperando
sua missao, já pronunciou pelo passe livre!
682 conferências, recomenda- Não concordamos com a
mos ao Povo de Florianópo- explicação,' primeiro, porque
lis aquelas duas conferências, todos vinham respeitando, os
considerando o civismo com sinais e depoís, tomada como
que se revestem e que repre-. verdadeira a 'causa, isto, síg
senta apreciável contribuição nírícaría que '.a Inspetoria
aos poderes públicos. perdera' 'toda' a à�td�idade
Desej.amos feliz estada=. .moral I?llra qoíbir-o. abuso..

'
,

ta Capital e formulamos ao 'Onde estão então, os guar-

I
sr. Dorando Paulineti os nos- das de trânsito?' ,

sos melhores agradecimentos E, si estão nos seus devi
pela visita com que nos hon- dos lugares porque 'n,ibia,pli-
rou. cam. ás muitas de lei? '

O fáto em' si é ífieramente
DO "COPACABANN ridícu;lóte e;x�ê��ibIÍ.aI, além

"BAR", de ser desrespeitoso ao 00-
digo de, Trânsito Geral, 'que

Existe em Florianópolis deve ser observado.
uma eq�ip� d.e comerciantes Florianópolis, fica assim,
que esta díspósta a fazer a sendo o último lugar no mun-"
Capital andar ao compasso' do inteiro que apresenta essa
do progresso moderno. excepção absurda,

.

, aiçm .de
Na rua Alvaro de Carva- constituir' um 'verdadeiro pe-

lho, instalou-se essa equipe rígo para 'todos.
'",

de homens otimistas que não Coisas da epoca atual em
encontra resistencia capaz nossa terra, na� há .dúvída,
de fazer estacar o surto pro:' além de constituir mojívo pa- .

gressísta de iniciativas parti- ra críticas mordazes por p.a;t�culares que se nota na Cida- té de pessoas extranhas 'que
de. se admiraram da atitude, da
Existem ali no trecho prín- nossa Inspetoria de Veículos

.cípal daquela artéria casas
e Trã(nsito' Público!" '

.moderníssímas. Em outro lo-

caI damos pormenorisada
nOÚcia da inauguração. das"
novas e elegantíssimas Insta
lações da Eletro-Técnica. ' r
Aqui, abrimos espaço para Idizer das impressões colhidas

sobre reformas porque pas-
sou o "Bar Copacabana". PRESENTES ALTOS DIG-

Doming'o, estivémos' la pa-' NAr.Á:a�9� ,Df\:,IGR,EJA
ra atender á convite que nos': ' 'I ' ." , ,

foi gentilmente feito.
_

Para assistlrem as festaju,..-

O "C b B" f t· bilarês de S. Éxa. Revma.,opaca ana ar e e l-
D. Daniel Hóstin, apost6Íicovamente acaba de oferecer ,

,

aos seus frequentadores um bispQ de; Lages, acha�-se
salão moderno e confortá- na.quela cldade �s segumtes

1 I Prmcepes da Igreja:ve. \
D J

.

D
.

,

Ao reabrir suas' portas, lá o�.oaqUlm ommgues

estavam seus fans aos quais

I
de Oh�elra, arceb�spo metro- ,

f', servido um explêndido a- tropohtano, D. Jalme Cama-
Dl

d' 1 b' d
.

·t· f
. ra,. car la arce lSpO o RlO

pen lVO e nos. . .

A firma Teixeira & Irmão,
de Janelro, Dom Vicente.

proprietária do

estabeleci-I S�herer, de Po�to Alegre;

.�st e, c e b e u muitos blspos: d. InaclO Krause, Vi-;men o r . .

I .'

cumprimentos pelas inova- gano gera :de Joinvl�le,
'

d.

ç6es intruduzid�s no

"copa-I ca�los �avOla Bandeira, de

caoana Bar", que assim se M_e o,. bISPO d�, Palmas, d.

tornou um excelente ponto
CandIdo Ba�pl, bispo-prala-,

de reunião fatniliar.
do �e Vacana dom Claudio

As adaptações feitas mu- Coll�n�, de �asso Fundo, dom,
daram completamente para �ntomo Rels, d� Santa

Ma-,melhor o gTande salão ago- na: e dom Hennque Golland,
,

Trmdade b' f
.

ra envidracado e apresen- ,

,1SpO ranClscano

tando aspécto inteiramente �c. liotucatll, todos ja par
ticlparam SU:l fatplmal ade

novo.
sãú e p!eserça ás festas ,iu-O serviço de bar está irre-
b.lares da Dio�l.se e seu Bis-
'po.

perativo do momento".
Sendo digno de encômios o

elevado trabalho do sr. Do-

-------.�----------�"�.
, ,

DE.1AGES·'
'Féstasju.bilares"

_.6

pl'eensível e até as chicaras

para a rubiácea aumentaram
de tamanho, o' que é muito

vantajoso para a numerosa,

freguesia daquela casa.

Consignamos nestas linhas
nossos parabens aos irmãos
Teixeira, proprietários do'
"Copacabana Bar".
Ao encerrarmos esta notí- RIO; 27 (V. A,)' - Em Belo

cia,
.

apelarrios para os pro- Horizonte, burlando fi vigi
prietários de casas comerci-Ilancia dos sentinelas, os ,la
ais naquela rua, para con- drões penetraram na coope
servarem seus estabeÍe'c(men- ! rativa que fica anexa ao

tos com as vitrines ilumina': Quartel do Batalhão de "

das e ,expostas ao p)Íblico. Guardas. Agindo cop1 h!lbili
Com as cortinas de ferro cer- ,i 'dade e calma os qleliantes
radas, dão triste aspécto à- furtaram re�ios de pulso
quele formoso trecho de rua I para homens e senhoras. São
de nossa Capital. I grandes os prejuizos.

O BATALHÃO DE
GUARDAS ASSAL
TADO POR LA

DRÕES

atenção, Eleitores
,Nas eleições de 3 de outubro,

eleito}' poderá votar fora do seu municipi
, polque ó pleito também é municipal.

�omo, no entanto, em Guaramirim, Tttr
V'(1�-Capinzal; Piratuha, Ituporahga, Tangar'
€Ta!ó já 'hpu_yesse,o\ pleitô':'"mu�i�Jpal, ness
munieipios e somente neles, '��t:â.��rmitido
voto de eleitores de outros inuriieipios..

,

Esses votos deverão ser 'tomados 'em se",

parado e o título do eleitor deverá ser juntad.o
ao envelope maior, com a papeleta que escla..
reee o motivo do ressalva.

.

COMISSÁRIA DA INDIA EM lONDRES
NOVA DELHI, 27 (U. P.) acaba de ser nomeada alta

- A sra. Vij�ya Lakshmí- comissária da India, em Lon_
Pandit, que recentemente foi dres. Espera-se .que a sra,

Pandit, que conta atualmen_
te 54 anos de idade, assuma
o seu posto em meados de
novembro, segundo informou
o Ministério do Exterior.

,

' ,

presidente da Assembléia ge
ral das Nações Unidas até
ser substituida pelo diploma
ta holandês, Van Kleffens,

',.

•

x,

. 1
. As acusações que, nestas últimas quatro campa-

nha' eleítoraís, .fazen}' ali> ',�l:. �erêu 'Ramos sã-o sempre t
"-a:s' mesmiís. 'Bôbre ,elàli, Q .povo já se mànítestou,
em píeíos lisos'· eC" límpos, p r o f e r i n d o seu

julgamento. 'O povo cátarinense e o povo brasileiro.
Depois dessas mesmas acusações Nerêu já foi eleito
deputado federal duas vezes, uma vez senador, Vice
Presidente' da República �),por quatro vezes.: Presiden-
te daiC&iHàfá .. '. r: .r-'

",
•

",,' ,

'

"'Os fnconrormádos, 'no entanto, repisam os mesmos

'argumentos cÓntr� o' cheremagníríco. Não querem dar
valor às sentenças populares. Acham que os processos
da calunia não prescrevem e que esses acórdãos do
PoVO não passam em julgada.

Essa técnica não encontra apoio no Brasil. Deve
'de' ser russa.

x

x

O primeiro julgamento do sr.

a 3 de outubro. Te agarra indio!
x x

x

Num município do interior, surgiu um jeep, com a

placa local, guiado pelo seu dono, um agricultor.
Imeditamente o diretório da U.D.N. se reuniu pa

ra saber como e porque aquele jeep fôra desviado para
mãos profanas. Já estava redigido um telegrama de
protesto, ao sr. Bornhausen, quando o delegado de..po
Iíeía explicou:

.:.:... "Eu também estranhei que êsse jeep não fôssé
entregue aos nossos correltgíonãríos. E .fui tirar O' caso
a Iímpo, 'pi'Edl<ü' 'o :dono e 'êle me contou tudo. Esse jeep

,

hão é daqu'eles dos noss9S! Foi comprado, e'm Curitilja!
Eu vi os' papeis"!

,. .

Bornhausen vai ser

x

x

Aq)1ele candidato udenista estava furioso:
, '- "Vou' denu�ciar t�Qo ao se\l..Irineu! Tenho aqui

uma relaçao de cbinpan:heiros ·nossos e candidatos"que
para passarem as suas chapas, estão pondo a do Nerêu
junto, . 'por f'ora! Isso" é trà'ição!"

'

O outro candidato, também furioso, inquiriu-o:
...1' 'fEu '<estou 'nessa relação?"
...., .Está sim senhor;', Você é um deles! \

:

_.: Você� não! Nós dois! '

'

'.:,
•

...J'1E' ,me�tira!, Nunca passei uma só chapa a não �r a
nossa! Você" álém de 'traidor' é um 'caluniador!'

- "Deixe.,de fita! Ai na sua pasta estão dois in�n
tes de envelppes: um azul, 'pequenino, só com a$ 1108-
sas cháÍ>ásl, J.

e outro, rosa, grande, com a sua chapá' e a

do Nerêu. Se você é hómem, abra a pasta e mos'tr'e",
O 'acuSada�não teve< tempo de negar. Um t,�.lceiro,

tomando da pásta, abriu-a. E lá dentro dela estavam
os doÍs .pacotes de Chapas. No maior deles, por fora, as

cédulas eram as, do dr. Nerêu.
O desafiado, 'então falou, ao denunciante:
- Guarde isso. E continue a passar essas, Chapas,

como nós; E' o jeito. O povo quer. Mas não queira fa
zer O' fariseu. E' feio!

'

x' x' , t

x
- Essa càmpanha do Paulinho está dando resul

tado contraproducente! Que papel está fazendo, êsse
rapaz?

..

- E' a mascote da vitória do Nel'êU!
..'

'

x x J.' ".,

., i_ X
...

>� � .�
n�: � �L.: .). �

Dos postes de sinalização acabam de ser suprimi
das as luzes intermediárias. Agora é só vel'melho e é só'
verde. Tiraram o aciarelo·! O ,fato, digno desta Ilha
dos casos raros,. está 'sendo explicado eom,o Illedid� po-, ,

'
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