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AMANHÃ, A$ 20 HORAS, NO LARGO FAGHNDES, NESTA CAPITAl, A CAMPAN H A OPOSICIO
NISTA, PELA REDENÇÃO DE SANTA CATARINA, SERÁ ENCERRADA COM UM COMICIO M O N S

_!_RO� FALARÃO, ENTRE OUTROS, ADERBAl, GAlLOTTI, OSMAR, .SAULO E NEREU.

A PEDIDO DO POVO
AOS ESPOLIADO
,RES DO BRASIL
Há 3.5' dias, vitima

da calunia, da infamia
.

e da traição, sucumbiu
O Presidente Getulio

Vargas, inocente, não
lhe foi dada oportuni
dade, sequer, para
exercer o sagrado di
reito de defesa. Fare
mos justiça com a .ar

ma que temos: o voto

AO REGRESSi\R' FOI
PRESO

TEERÃ, 28 CU. P.) - o te
nente Hooshang Bachari, ao

voltar de um ano de estudos
tecnico-militares nos Estados

Unidos, foi preso no aeropor
to local, acusado de cumpli
cidade com uma rede de es
piões .que atuava em favor
dos comunistas' na Persia.
Oficiais do Exército persa o

prenderam quando descia de
um avião militar norte-ame
ricano que o .trouxe de Was

hington. A bolsa de estudos

que recebeu o tenente persa
dos Estados Unidos faz parte
do programa de ajuda norte-

, americana à Persia pelo qual
oficiais serão instruidos 'a

manejar as novas armas. Se

gundo os meios -

informados,
até agora foram presos 650

pessoas implicados na rede
comunista de espionagem,
recentemente descoberta.

SUICIDOU�SE ;0
SARGENTO

SUSPEITO

�_.

i .DIR�TOR·
0, Rubens de '

�. Arruda Ramos

I GERENTE

'0 . Domingos F.
de Aquino
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Partido Social Progressista 23

Partido Republicano '. . . . 14
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ASSUMIRÁ O CO
MANDO DA E. S. DE

GUERRA
RIO, 28 (V. A.) - Em sole:

nídade que será presidida pe

lo general Canrobert Pereira
da Costa, chefe do ·Est.ado.
Maior Geral das Forças' Ar-.
madas, o vice-almirante Er

nesto Araujo assumirá ama

nhã, o comando da Escola

Superior de Guerra. Para o

ato foram convidados o pre
sidente da República, mínís
eras de Estado e outras altas
autoridades militares e, civis.

ELEITORES!
Fora com o traidor!
As chapas do sr. Lerner Rodrigues, trabalhista falso e

falsificado, estão sendo preparadas por zelosas 'autoridades
do' Ensino catarinense.

,.

Bem dobradinhas, num envelope, junto com as cédulas
da U. D. N. - pártido que levou o saudoso Presidente Ge-

EM MEMORÁVEl, SOI,ENIDADE, NA CAPITAL FED ERAL O EX-GOVERNADOR i túlío Vargas ao de�espero e ao suicidio.
,

DE SANTA CATARINA, DR. ADERBAL R. DA SILVA RECEBE A �.EDALHA DO MÉItI-'1 ��ra que se veja o gra� de caradurismo.do traidor de

TO NAVAL DAS MÃOS DO CHEFE DO ESTADO MAIOR DA MARINHA.
Getuho, as :hapas de Jose de Lerner Rodrigues e as da

•

'

U. D. N. sao colocadas nos ;@�_@"#"�, �.4W'�.

O BRASIL PRODU
ZIRÁ PNE'UMA

TICOS
RIO, 28 (V. AJ - Informa

ções fornecidas pela comis

são executiva da defesa da

borracha, agora divulgada
constante de dados estatísti
.cos da nossa produção na ín-'
dústria de artefatos de bór

racha, fazem prever que atin

je ainda neste ·ano a produ
ção brasileira de pneumaticos
para todos os fins a casa dos'

dois milhões.

Melhor

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

EM LONDRES
CHANCELER

NADER

o
ADE-

LONDRES, 28 CU. PJ

° chanceler da Alemanha 0-

setor.
I·.eferindo que foi o Estado

cidental, Konrad Adenauer,

chegou ao aeroporto local,
ontem, para participar da

conferencia das 9 potencias

Isobre a defesa ocidental, que
se inaugura amanhã.

.

EM 1050: PROMESSAS DE ASFALTAR ESTRADAS

EM 1954: BURACOS E ATOLEIROS, ATOLEIROS E

BURACOS.

"Govêrno é govêrno enquanto o povo o quer" - disse

da tribuna da nossa Assembléia um conspícuo deputado da I
U. D. N.

E tem razão!
Daí porque, no pleito de domingo, o povo catarinense,

iludida e logrado em 1950, tem o direito de dizer ao govêrno

que aí está que êsse g-ovêrno não é mais govêrno.
.

° voto livre e altivo do altivo e livre eleitorado barriga-

verde será uma sentença.
Se o povo está satisfeito com a atual admínístraçào -

cabe-lhe apoiá-la e pr�stiglá-Ia.
Se o povo entende que o sr. Irineu Bornhausen está

sendo um grande estadista - é dever seu dar-Ihe solidarie-

dade. ,

Se o povo acha que o sr, Irineu Bornhausen cumpriu a

promessa de, se' eleito, deixar a U; D. N. para ser o gover

nador de todos os catarinenses - tem de endereçar-lhe o

seu voto.
.'

, 'Se o povo concorda com: o barateamento da vida, que o
.

Se o povo todo vê e compreende que a construção do

sr: Bornhausen prometeu - não fará favor se aplaudi-lo palácio encantado e fabuloso da Estação .Agronôriüca é do

nas urnas.

• interesse coletivo - só pode votar 'com a U. D. N.
r«

Se o povo está radiante com as grandes centrais hidro

elétricas, que o sr. Bornhausen construiu - porque. não su

fragar os seus candidatos.

Se está alegre com os aumentos asfixiantes de

.. O pOVO· que julgue
impostos, feitos por quem jurara não admitir um só aumen

to - é votar na U. D. N.

Se o povo aceita como asfaltamento e pavírnentaçào: os
buracos e atoleiros das nossas estradas - não pode apoiar
a oposição. '

Se os nmcíonáríos, que seriam salvos da sítuacão hu-

milhante, se consideram salvos de verdade - é de justiça
que também salvem. o govêrno.

,

Se é certo que o sr. Bornhausen do pouco fez muito e é

mentira que do muito fez nada - então, votemos no seu

partido. .'

Se o povo suporta que, em' benefício desse palácio de

ostentação, de luxo e, de vaidade; o govêrno corte as v'erbas
até da sopa escolar, como fez ainda recentemente, reduzin-

do-a de ors 500,00, em cada grupo - que aplauda o 'sr. Bor-

nhausen.
.

Se os colonos e agricultores acham justo que. o govêrno
desvie' os seus jeeps para os cabos eleitorais da eterna vi

I gilância -:- que lhe deem a vitória.

I.
Se o professorado está exultante .com a direção do En

smo - 'bata-lhe palmas dentro das urnas..

Se a"'"'Qpinião pública. sabe que nenhuma providência foi
tomada nbs casos dos escândalos administrativos denuncia-
dos pela imprensa livre e pela Assembléia e concorda com

a omissão do govêrno - porque votar contra?
Se os milhares de servidores demitidos, removidos, per

seguidos gostaram do castigo - que beijem o chicote.
Se o necessitado que para receber um auxiliozinho p-é

mrríoso da Legião teve que entregar seu título e achou bom
- que vote-neles .

.

\' Se o povo ama a ma do leite e gosta de pelanca com

ôsso a Cr$ 20,00 - vote no govêrno para não acabar com a

fila nem com a carne de pescoço e' de barriga.
Mas se o povo se j,ulga .roubado, ludibriado, logrado pe�

las falsas promessas, cànsado de farolagens, de festas pala-:
cianas, de pedras inaugurais, de filhotismos, de foguetes, de.

I chapas
brancas, de banquetes oficiais, de rortunas=nas, de escandalos, então faça do seu voto o seu protesto e

grite ao govêrno que êle não é mais govêrno! '

'VOLTA FALTARA

TERÃO. QUE SUBIR
OS DECOTES

LONDRES, 28 (U. P.)

Seis das mais belas ,estrelas
do cinema italiano serão a

presentadas à rainha Eliza

beth II, mas, segundo' dizem
nas esferas cinematográficas,
pediu-se às jovens peninsu
lares que subam um pouco
os decotes que as tornaram

tão famosas. Gina 1.01lQbrigi
da, Antonella Lualdí, Miriam
Bru, Anna Maria Ferrero,
Lea Padovaní e outra artista,
ainda não escolhida, serão as

apresentadas à rainha ao seu

esposo, o duque-de Edhnbur

go e à princesa Margaret por
ocasião da' inauguração do

Festival Cinematográfico Ita
liano, que começará a 25 de

outubro.

o RISO DA CIDADE· ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DI!: OLROS - OUVIDOS - NARIZ E \,

Indícador JDR• GU1ANRREIRÔ:
_,'

'

,

M' -. E D ,I C O S,' 7' 'y � 'II' �srp'·EC'IBALUISStTOA EBMra�!! I °AD'MEINSISTTRAA�ÃOO Chefe dod�e�!��i!� �:v���:ianó��:' e Garganta
-

"LADY S' AVA
.l'-'

'_' A clínica está montada com os mais modernosMA�IO DE �ARl\iO I DR. '�ALFREDO DRA
... .;. u, I ENÇAS DE CREANÇAS'I Redação e Oficinas, à

rU,a Aparelhos para tratamento das doenças, da especialidade
,

., CANTIÇAO CHEREM I, w. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
/ ,}''_:_ MÉDICO -' ! e' CONSULTAS' Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Pos�al. IS9 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLtl'iICA D,,E. CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE ,

R ANrrO�NIO DIB
.

Diretor: RUBENS A. inflamações .río Nariz e Garganta)"

A D U L 'r.0 S ,
DOENÇAS MENTAIS D. 12 horas. RAMOS. ,lüNISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

�, Do�riças'lnterna8 Ex-diretor do .Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para' Ionisar Medicamentos {Tratamento de dores de;ORAÇAO -'- FIGADO
,

Colônia Sant'Ana. '

_ M,ÉDICOS -_ Cons. e Residêncía: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muítosRINS ,_:_ INTESTINOS Doenças nervosas e mea-
CIRURGIA-CLtNICA Setembro n . .13. Representantes i casos são evitadas as operações das Amígdalas

Tratamentó. moderno da tais.
GERAL-PAU1'OS Representações A. S. La- ULTRA VlbLÉTA FRIO (Tratamento das Faringitell,,; '"

SIFILIS I Impotência Sexual. Serv ico completo e espe- ra, Ltc'a,
'

e inflamações dos Ouvidos),Consultório ._ Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializàd� das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40, RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dent�s;: 9/" Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno, Aparelho para RECEITA de

HORARIO: noras,
,métodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)

Das 13 as 16 horas, FONE: 3415.
I tratamento.": Janeiro. J LAMPADJ\ de FENDA (Vecificação e diagnostico de

�

Res.: nu� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ HISTE-I DR. JOSÉ' MEDEI- Reprejor Ltda. ' lpc;Õp.R rim' Olh;"\" I'I'el.: Cons. - 3.415 - Res.
"4 E t t R

'

F I' d UI'
,

FR V RMELHO
o ,-:-: s rei o.� ',RO _ SALPINGO,GRAFIA ROS VIEIRA ua e ipe e iveira, n. IN A E- �.276 - Florianópolis. , '..

.

J 1 EL. - 624;>. '

,_ METABOLISMO BASALI'
'

.

. 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de------

. .

'd
-- ADVOGADO -

T I 32987" São Paulo P Imã E' fDR. ROMEU BASTOS DI·, MÁRIO \VEN-, Radioterapiap or _on as
Caixa Postal 150.- Itajaí

ei.: -_ ,,- u ao e sso ago"
curtas-Eletrucoagulação

-I San t
�

t ína
ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raio", Ultr» Yíoleta e Intra _.

- .--,an a '>a ar -

Na Capital
.r

'I !

.

. Belo Horizonte .'

'

,_..:: MÉDICO CLlNICA MÉDICA DE Vermelho. .

DR MÁRIO LAU- Ano . : C"$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com, prática no Hospítal ADULTOS E CRIANÇAS Con su l tór io : Rua Trajano, I
'.

, RINDO
�emest�e Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Fràncísce de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, l0 andar - Ed if'tcro do No Interior das 2 horas em diante, no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio. 1 e

_:__�J Anc ......... Cr$ 200,00 __ __

,

J
.

I
C" 11000 DOENÇAS DO, APAREL.HO DIGESTIVO -

anerro Consultas: Das 4 às 6 h(}- Eo.ráy;o :.' Das 9 às 12

hO'! DR.' CI.A'UD,IO Semestre. ... r... ,

CLINICA MÉDICA raso ras _ Dr. MUSSI. '" 4 Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMA'GO E DUODENO, ALERGIA.
ES DERMATOL9GICA E CLINICA -GERALCARDIOLOGIA f..esirlenda: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, BORG tráto, , I'

C�nsultório: 'Rua Vital' IJ
ún ior , 45,. Te!. 2.812. MUSSI.

. I ADVOGADOS Os originais, mesmo Dio Dr. MI·uuel Nu'Des' Ferrel-raVI "1 22 T l. 2675 I, Res idê.ic ia : Avenida Trom- ,Fõ,ro em geral, Recursos 'publicados, não serão devol-
L eire es, e. ., OLH0S - OUVIDOS,

-1J:OWSkY,' 84. perante o, Supremo Tribunal vído«.
_ CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Horários: Segundas, Quar-jl NARIZ E GARGANTA. F'edera l f:l T'r íbun al Federal Á direção nio se l'eSpOJl- ANDAR DAS 9 AS, 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e ·Sexta feiras:

Ú
'.

OIN de Recursos. sabíl iza pelos conceítos emi-
R S DUARTE SCHUTEL N0 38 "l:'ONE 31Das 16 às 18 horas. DR. J LIO D '1 ESCRI'Í'ORIOS tidos nos artillos a,saiuados. E. - , -.c' , : . 40

ResidênCià: Rua Felipe!
.

VIEIRA DR. NE\VTON rIor ianôpof is - Ediflcio
.. u .. '

......__ ._ ...,_ Dr. Ylmar (;orrêaSchmidt, 23;·.:..... '2° andar, I D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12, IntermacõesEspecialista em: Olhos - CIRURGIA GJ<tRAL - 1° andar - sala 1. yapto 1 '- 'reI. ·3.01)2;
Ouvidos -; Nariz e Gar- 'Doenças de Senhoras Rio de Janeiro - Eqifleio uteís

{

Proctolog ía - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô-
'DR. WALMOR ZO- ganta.

Médica n io Carlos 207 ....:. sala 1008. '--:--::;::,_

MER GARCIA Infra-Ve:melh:o - Nebuli-, Consultório: Rua Vitor O leitor encontrarâ, nes- Dr 'Carlos F Engels'l·nuDJ,lllomado pela Faculdade zaçao Ultra�Som Meireles n. 28 _ Tetefone: DR. CLARNO G. ta coiuna, IntllTnlll(.'Õt'aque. •
INacional de MedicinA da ção Ultra-Son: ., 3307. GALLETTI necessita; diàriawflute e d� Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasíl ,(tratament� de sinusite

,Consultas: Das. 15 horas .; ADVOGADO...... imediato: I Expedicionária BrasileiraEx-interno por 'concurso da sem opera�ao). .m diante.
.

Rua Vitor Meirelles, 60. 'Ml!:DICO.- OPERADOR _ PARTEIRO�. Maternidade-Escola Anglo relinoscopia d- OMto- 'Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS TetefoD. Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações.

d p' f O 'tá i derno equipamento e 0-'
FI

.

ó li O Estado S.OJl O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Op'eraçõea(SP.fVIÇO o 1'0. C V o
Rino .. laringologia (único Rua: Blumenal n. 71. - orran pu a _

Rodrigues Lima) A Gazet. 2.151, das doenças de Senhorasll:x�interno do Serviço de no Estado) DR. DIB CREREM l Diário da Tarde .•• 3.571 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
" éir'ufgi� do Hospital < ,

Horário das 9 às 12 horas
ADVOGADO I Diário da M.nhA ... 1."3 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia;'

.

irritabilidade,I:,A�iP. E. T: C. do Rio de e das 16 às 18 horVas, . 'Causas cíveis, comerciais, I A Verdade ",' 2.010 insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-
,,:f. " Janeiro Consultório: - Rua itor ;

Imprensa OficiaI 1.188 -xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.J
.Ó, MédicG do Hospital de - Míréles- 22, esquina com crimiDais e trabalhistas.

HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
'

'Caridade· Saldanha Marinho .
., Consultas populares D� Cuidade:

r sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labia partidoDOENÇAS DE SJ',:NHORAS Res. - Tr. Urussanga '·2, Rua Nunes Machado. 17 (Provedor) 1.114 _ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,
- :��R'rO_,$..:.:..'qPERAÇOES apart 10�.·

. .

(esq. Tiradent.s) _ sobra-
''''Mi_IiillIMi''IiÍIII�''�tiI

(Portaria) '1.01' hemorroides, adenoides, hidrocéles, varícoeeles eCóns: Ruá Jol1o Pinto nA6, DR. VIDAL I. Nerêu Ra1D" 1.811 varizes, elefantiazes,'

""(Ia� 16,,00 às 18,nO. "do - sala 3.
Militar ' 1.167 C I R U R G I A E M G E R A L

. horas. .

CÚNICA DE CR1ANÇAS São Sebastilo (C...
'

Tratamento garantido de varlzes, úlceras varicosas,Pela manhA atende CONSULTÓRIO --:- If.li-,
_'--

de Saúde) 1.161 'hemorroides 'com 6 injenções, sem dôr'

, ,ijiàriamente no Hos- ,pe Schmidt,· 38.

O J ','
,

I
Maternidade Doutor OPERAÇOES E TRA,:!,AMENTO DA TIROIDE (Papo)

.

'p.iia)' de Caridade. CONSULTAS D•.s 4 ·r. ofe ,:lvares racem} Carlos Conêa ... 1.111 Tratamento e Operaçõ�s do estômago, fígado, vesicula e"Residência: V U CHAMADAS UR-
'

intestino _ Tubagem duodenal.
Rua: GeneralBittencourt às 6 boras.·

. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENT�IS - CLINICA GENTES Tratamento da SífHis pelo processo Americano, maisResidênci�: Tenent. Sil- GERAL· Corpo de Bombeiro. 1.311 moderno, em 3 ou 15 dias.'D. 101. .

I veira, 130
I

.

Serviço Luz (Recla- Técnica única no mundo para o tratamento do Hemàn-
, Tele!óne: 2.692.

,.

,

.

FONE - 3.16�. Do Serviço Nacional de Doenças Ment�is. mações) .. ;.:.... Z.404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo� com'

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. Policia (S.la C68l1a·
, 100% de cura.DR� ARMANDO VA.;. ,ou.- ANTONIO MO- Psiquiatra do Hºspital - Colônia �ant'Ana. 8ário). . .........••

018IReceita
de 6culos _ Tr.atamento e operação das doençasLÉRIO DE ASSIS

. NrZ ,DE ARAGAO ,Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- P"Ucia (G.b. Dele· dos dlhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
..,.. M:tDICO - diazol.' Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- Irado). . . . . . . . .. S.5'" ETC .. " CII{ÚRGIA THEUMATO-

terapia. COMPANHIAS n. -'\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DADos .Serviços .deA Cl�nici1 I�-
.

, LOGIA '

CONSULTAS: Terç,as. Quintas das 15 às TRANSPOR'r.'
.

NOITE
.

fa.�tJl da AssIstencl8 M.UnI-...' Ortopedia ,I H it I d C d d 17 horas. Sabado (manhã) . AÉREO Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,cIpa e osp a e arl a tl. Consultório' Joio PiDtO G aICLtNICA. MÉDICA DE
18.

. ,

Rua Anita Garibaldi, esquina d. ener TAC. . . . . . • . . . . .. a.700 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
CRIANÇAS E ADULTOS Bittencourt. Cruzeiro do Sul 1.500 Torre. '

'

Das 15 às 17 diàriamen'ce/ RESIDENCIA: RU,a Bocaiúva, 1a9 Tel. 2901 Panair' ; 3.553' ..- � ��
- Alerg,ia.- Menos aos Sábad(}8

IN' M t C 'I H kConsultól'io: Rua-- Nunes Res.: Bocaiuva185.' Varill 1.325 aVIO,- ,O Dr, « ar oene ,e)lMachado,7-Consultasdas Fone' -2.714. -;__-----'-�-------------- LóideA.rM 2.402
15 às 18 horas.

.

RuI " 2.358
.' RAPlDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇAResidência: Rua Marechal DR.. H E NR IQ U E 'Dr. Ney P�)rrone' M',und I sLcU�ndin..•.

v

•••••••••••••••••••• :',052°01 .Viagens entre. FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIROGuilhp.rme, 5 - Fone: 3783.
'PRISCO PARAISO � H�T&lS... '

Escalas intermediárias em-ltajaí, Santos, São Se-
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.DR- I. LOBATO . Malre.Ue %.27'
mos apenas para movimento de passage'iros. '

HO MltDICO Formado pela Faculdade Nacional de ',Medicina uni-j, Hetropol 1.147 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
Doenças !oI�pa�elho respi-' Operações _ .. Da.nças 'versidade do Brasil' La Porta ••.•. ;... 1.111 prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

Clini d RIO DE JANEIRO 4 Cadque 1.«'
.SANTOS- (Volta)

.

ratório
,

de Senhoras - . ca e
d S- M' 1" I ,,-- ai • I'�Aperf�içoamento na "Casa de Sau e ao 19ue '-'CAtr'. • • • • • • • • .• •• ..

TUBERCULOSE Adultos.
/ Prof. Fernando Paulino 'I ••trela "

•••••••• '. •• 1.171 _�. _RADIOGRAFiA E RADIOS- Curso de E'sInA,ci-u-aç'o .

3 'd S '. d Cl'rurgl'a' Ideal' .. 15'

p.�_$ OJ
1"- IUUI Internp por anos o 'ervlço ,e . . • . • • • • • • . .•••

I
'

,��I

C'
:COPIA DOS PULMOES

no HO'lpital dos S.rvidoJ;'.s Prof. Pedro de Moura 1 Esm.ITO __
'

Cirurllia do Toru
Estagio por 1 ano na' "Maternidade - Escola" ,I Dlaqu., o.

,$Formado pela Faculdade do Estado
Lu Prof. Otávio Rodrigues ima·

l A
Nac;onal de Medicina, Tisio..

.

(Senriç,o .JI) Prof., _.t1&- -,
.

S/,
Interno por 2 ano do Pronto. ocorro

,

" ! �, '-, �1logista e Tisiocirurgião do I no de Andnd.)
E d *- ')Hospital Nerêu Ramos Consultas - p.la manhA OPER�ÇÕES I' m.p·rega 8_ I' 0lI11A1:fTE .TODO. DfA, -1"',.1Curso de es�ecialização pela

no Hl"spital d. Carid.d.. CLINICA DE ADULTOS I dI''' nos II II TlI="JO�
�,�"S N T Ex-mterno e Ex-as- .

L..
•

DOENÇAS DE SENHORAS 'I PreCIsa-s. • uma em-

I"' ,.<&
'

...MI<L
.

J '�JI!l:ste� te.', de C,irurO'ia do Prof. A tarde, dA! l5,30u..
d t b lh t

•
__ 'tóri CONSULTAS: No Hospital' de C�ridade, diariamente prega a para ra a �r �m

��..
.II

D�l'?!�ft�..,..,-_:.. t'J't' ;

Uiro
.

Pinheiro, Guim&rlea em diante no COOSlU 0, � �

M had 17 das 7 às 9.
'

.

'

, � Pôrto Alegre. Paga'se hem.,(Rio). á Rua Nunes ac o
'No consultórió, à Rua João finto nr. 16 (2° and.)" Rua Felipe'

,-C.O!lls: F�lip,e Sehmidt, 18
Esqll,n. ã. Tlrad.nte•. T.}. 2as 3as 4as das 14 às 16 horas Tratai' á � � iIl

'" 4 � � , ' ;,� Fone 8801�
2766 5as' 6as' das 10 às 12 horas. '.

Schmidt n. 119. TELEFO- �:;;" " I'

Atende em. hOi"a marcada. . "

1 ó .JRes: Rua São JOO'Il. BO - : Residencia - rua presi" RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - F orian -

NE: 3.177. ' .

FOne 28.95. I dente Coutinho 44. polis .

..:..-------------�---------_.--'----.;_-----_.�---------------....-:-------:------'--�

Lavando· com Sabão

\?irgemlIEst>�cialidade
da ela. WBTZEL INDUSTBIAL-J811i�llle. (marca registrada)

:ecvDomiza-se temp'o e ,dinheir�---"------

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

I '

. ,

,S�6Á��/RCtAf
.. .

ESPECIALIDADE

�-'._-'
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NO LAR E NA SOCIEDADE FALTA DE' CUMPRI�
MENTO DE DEVER
(Alvarus de Oliveira)
A cidade mal-se refaz do

desast're de aviação, entra
noutra tragédia com vidas
preciosas a lamentar. Am
bos os casos de trágicas con

sequências devido a falta de
dever cumprido.
O avião da Cruzeiro do

Sul decolou daqui para
São Paulo e de' volta' caiu
ao mar, na escuridão da noi
te, a certa distância da'
praia. Coisas estranhas ob
servamos como leigos no as

sunto, mas como humano
que lamenta a desdita
alheia: -- :Por que São Pau
lo não avisa quando o teto
não permite pouso, antes
do avião sair do Rio? Por
que - perguntamos tam-
bém ,- o Vapor Cantuaria
não parou para dar salva-
mento aos naúfragos que lu- �stado) 1- Enorme massa'

tavam desesperadamente ,

'

'

_1% �
1 'f popular acorreu ontem a es-

1 ida'
.

'd
.- . O espetáculo de contradrçào a armante que o erece

pe a VI a em CIma o aviao '1' . I
b '1' ta cidade para ouvir as pala-

brr .? atualmente o quadro po itico rasi erro, em que o povo,
vras do ínsígnechefe, dr. Ne-quoe StU mte�glad'. .

1 t
I
na verdade, figura como grande ausente, é uma conse-

u ra rage Ia en u a a A 1" d
.

t id d 'da públi: rêu Ramos. O comício' aqui
cidade: --'-Desabou um edi_lquenCia ogica a nossa.l:na uri t

B pa�� �_VI realizado foi realmente atô-
fício

'

de 'apartamento "em ca e, sobretudo, da ambição de a gur:�hcl a aos que, tos mico. A concorrência, o entu-
S t T', D t f't' pudiados nas urnas, forcam o camm o por quan os

I '

an a .rereza. es a ei a
•

com dezenas de mortos a re�
meios possam usar

,da. ,-------------------�-.......---

gistrar. Quantos desaba- Não estamos aparelhados ainda para o exercicio

verdadeira democracia, que pressupõe um estágio ele-

� I g
,

(

n'mentos houve 'sem conse-

I. quências tão funestas que vadoN�e culturta ed despr:�ndimdentgo. a doutrina to .', "
.,'

deveriam ter alertado as
ao se pre en e com ISSO a vo ar um ,- , ,

.autoridades? Que fiin leva- talitária para o nosso govêrrio. O' regime, a nosso ver, .tt'!! • .'
tem de ir abrindo a sua estrada com os próprios sacri- �

ram os inquéritos -- os cé- f

1 d'
-

LABA-RIBAS O I t d Ilebres 'inquéritos cujos re� fícios, êrros e c au icaçoes.. _� para 4p s a oa' As dificuldades e' os embar-aços que entravam em 4 _
t; ..

sultados ninguém conhece? -

_ Alguém foi punido? AI- nosso país a marcha: retilínea da democracia nascem de _,

guém pagou com cadeia a
nossa compreensão imperfeita para os problemas polítí-

i grande falha? Alguém teve coso
,

caçado seu diploma, prova- Os brasileiros, na' verdade, possuem um frágil in.-)
,
da a inépcia profissional? terêsse pelas exigências da vida pública. Ou, para me-'

i Dizem que os moradores lhor 'dizer, a política no nosso meio tem sido injustamen-

i'J
do,

fatid, iéO,
edifício estavam te considerada como uma atividade profissional daque-

I com ordem de mudança e
les que esperam tirar algum proveito pessoal dêsse gê-

,

que lhes cabe a culpa pôr nero de atividade.
'

I' não' haverem saído Que es- � O exercício da política não alcançou entre nós a�'

pécie de autoridades temos quela dignidade ,�e respeito que o engrandece em outros
,

nós que não têm fôrça para POvos. E isto .porque se vê assaltado por uma turba de

obrigar gente teirriosa a 'a- dernagôgos, de aproveitadores e de vaidosos "figurões
bandonar um prédio -que 0-

endinheirados,
'

ferecia perigo?' Daí .essa apavorante discordância entre oS valores,

,Quantas interrogações que .poderíam estar emprestando a súa colaboração ,efi

deixamos no-ar? Quantas -eient,e'='à �ida::públ1€a ,t1o-país ,e as.superfluidades,vistosas "

perguntas que ficaram sem que implogam as' posições oficiais e os cargos elevados I

as devidas respostas? da administração. Sem falar, no exército de explorado-
Oxalá possa responder ares contumazes que tiram -proveito de tôdas as situações,

nova direção do país 'que porque sempre estão na crista das ondas.
.

está tentando moralizar tô-
- Tudo isso porque a vaidade e a fôrça sobrepujaram

dos os setôres, Que se pu-
a vontade do povo , . .

,

bliquem os resultados dos O regime se movimenta com dificuldade em nosso

Inquér-itos, dando provas de meio' por causa de nossas deficiências de cultura e de"

que não são apenas para in- desambiçâo, como acentuamos acima, mas se conduz'
glês ver. . . Que- se cuide ainda mais dificilmente porque não conta com a ajuda
melhor das construções -b.o das elites esclarecidas e bem intencionadas, e se sujei-'
Rio. Que o Departamento ta, a processos e instrumentos discordantes da vontade
de Obras da Prefeitura te- popular. ,

nha mais' responsabilidades' O poder político no Brasil está entregue, de um

nas construções que aprova. modo geral, aos mais incapazes, sobretudo aqueles que

,

Falta do dever cumprido, ainda não distinguiram os interesses da Nação de suas

21S a causa maior da maior estreitas ambições individuais.
extensão das duas tragê-'

'

O espetáculo contraditório que presenciamos nas]
I dias que enlutaram a me- vésperas de um pleito eleitoral da máxima significação,'
trópols, como o é o de 3 de outubro, porque vai o poder legisla

tivo do alto a baixo, esta na lógica da nossa pobre rea

lidade política. Pelas demonstrações dos que detêm o

poder público, usando de todos os meios e modos pouco
recomendáveis para se manterem nas posições, é facil
de ver a luta 'que o 'povo travará nas urnas, para evitar
o desvirtuamento de sua vontade, na imprevidência dOI
menos' avisados e na ação funesta do poder econômico. COMEM'OR'OU SEU 76° ANI-

E é por isso que a democracia, em nosso -país, tem VERSÁRI'O 'O "P:a,EMIER"
de cumprir, por muito .tempo ainda, um .percurso ,aci-
dentado e penoso até que nos aperfeiçoemos para a sua' Y'OSHIDA

! prática. '" ' , 'r ",::lIIij. TOQUIO, 27 (U, PJ - Co

I Os f;_·u�os CJue e�tamos colhendo agora são im�t�ros eJ mem�r?u seu _76°. aniv:r�ário
pedem ámda -a açao do tempo e, do humus fertIlIzante natallclO o Pnmelro Mll1lstro

para a sua completa feéundação. .- ,
Shigeni Yoshida, que ultima

Mas isso não quer. dizer que o povo, ante � com- 9S preparativos 'pala seguir,
pressão, a p7'ornissona, a promessa enganosa, a menti!. no próximo domingo, em vi"

Ta, e outros tantos vigilantes processos, deva errar. sita à diversos países ociden

Não! Há que redobrar a sua couraça, revigorar o tais, conforme foi amplamen-,
$eu civismo, repelir a afronta e votar contr;a os santel- te, noticiado. Enquanto isto,
mos e fariseus do, social- traB'àlhismo... à oposição parlamentar de-

s�nvolve grandes esforços, 'no
sentido de pôr fim ao longo
govêrno eló provecto "Pre

mier", bem como com a sua

liderança no Partido Liberal

japonês:
ver'"
em 1821, decreto da Corté de Lisbôa ordenava o

.

Iregresso do Principe �egente D. Pedro, alegando
necessidade de educaçao; , P'OSTQ À PIQUE Ui\-I T'OR- -----------

-- em 1848, estalou em Pernambuco o movimento re- ,PEDEIR'O C'OMUNISTA

I
CL'UBE' 15 DE OUTU'BRO'volucionário conhecido com o nome de �evoluçãó I TAIPEH, 27 (U. PJ - Um

'

,

'

Praeira; comunicado do comando de ,
. DEBUTANTES - CONVITE

em 1885, assumiu o Governo da então prQvincifl, de op�rações 'da Fôrça Aérea da
' A Diretoria desta Sociedade, terri a grata satisfação

Santa Catarina o Dr. Francisco 'José da Rocha; China Nacionalista diz que, de convidar as gentís senhoritas do Clube, pa:r:a faze-'
em '1893, as forças legais ao Governei, que' gí.larné:: em consequência do bombar-, rem seu "Debut" em a norte de 16 de outubro, próximo
ciam Florianópolis, ainda Dester:ro sobre o coman- deiq levado â efeito' por a- vindouro, quando �erá� r�aliiado o tradicional BAILE
do do Corronel Julião da Serra Martins, 'capitu- viões de combate do tipo DE GALA, comemdrat�vo -ao seu 33° aniversário de

laram aos cruzadores revoltosos "Republica" - e, "Thunderbolt", foi pôsto à fundação. , "

I tura ao govêrno do Estado

"Palas'" pique um torpedeiro da Chl- ,
Comunicámos às interessadas, ,que aS inscrições po- de Nova Iorque. Atualmente",

__ em 19m�, no Rio de Janeiro, onden�êefà_'eíD' 21" de na Comunista e avariados derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21 Franklin Jr. ê membro da

Junho de '1839, faleceu o rorriancista .JOéilquhn Má- ,quatro outro's, num ponto si- horas dos dias úteis.
"

'
Câmara dos Representantes,

ria Machado de Assis.
. ', ..

:: r ;-'c �'" ,,:'
,'"

tuaelo à ,50 quilometras d.1 Florianópolis, 26 de setf�mbro de 1954 integrando
I
a bancada elo

•

André Nilo Tq,dasco " '.,baía ele Chuanchow.
. .....Ary Wolf de. Cas,tro .:_ 1° Secretário Partielo Democrata.

"'0 ESTADO"

CISNES

r Júlio Salusse

A vida; manso lago azul algumas
Vezes, algumas vezes mar fremente,
Tem, sido para nós, constantemente,
Um lago azul, sem ondas, sem espumas,

Sôbre ele, quando desfazendo as brumas
Matinais, rompe um sól 'vermelho e quente,
Nós dois vagamos, indolentemente,

,

Como dois cisnes de alvacentas plumas.

Um dia.rum cisne morrerá por certo:
Quando chegar esse momento incerto
Nu lago, onde talvez a água se tisne,

\
-,

Que o cisne vivo, cheio de saudade,
Nunca mais cante nem sósinhó nade,
Nem nade nunca ao lado de outro cisne ...

ANIVERSÁRIOS'
-

1
filho do sr. Silvio Machado,

FAZ�M ANOS, HOJE: funci�mário da Federal do
-- SI' Oswaldo Lentz, al- Comercio,

to funcionário dos Correios - rneriina Aurea Maria,
e Telegrafas, nesta Capital filha do sr. Otávio Ferrari
-- sr. Japy Fernandes, - sta, Zenita Cardoso,

prestimoso. representante filha do sr. Ten.: João Car
comercial .

doso de Souza, da Policia
-menino Luiz Carlos, Militar

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

Eletrolandia
No Estreito
Sede do Partido

...........___-.............�
• ..-....• .....OOI-..·.__._·.·.·.--.• .._,............

•.........J-.-...,..,
. "'"

�\ ' r

�'CONSTANTE A AMEAÇA DE UM
ATAQUE REPENTINO"

NOVA IORQUE, 27 (U. P.),

_ "Vivemos sob a ameaça

quotidiana de um ataque re

/pentino e maciço", declarou

o general Charles L, Bolte,
sub-chefe do Estado Maior do

exército nOFte-americano, ao

presidlr, ante-ontem, o almo
co da Camara do Comercio

de Oklaoma City. ,

Se esse ataque se verificar,

julga o general, "as .mossas

probabilidades de vitória ou

de sobrevivencia . dependeri
am de modo certo da nossa

capacidade de mobilização
rapída e efetiva".
,

Tal situação concluiu c

general Bolte, sublinha a ne

cessidade que os Estãdos Uni
dos têm ele serem dotados. de,
um pessoal militar cujo trei
namento lhe permita fazer,

face ás exígencías da luta
moderna,

HO'JE' NO PASSADO
-

;

29 DE SETEMBRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: .

_ em 1532, a expedição de Martim Afonso de .Souza

passar 'pelas costas catarinenses, perdeu uma de

suas embarcações; ,

. ';
,.

_ em 1642, em São Francisco do sul, onde seria fun

dada' uma Vila, foi concedida a Antonio Fernan-

des uma sesmaria;
em 1652 em Caiena desembarcaram uns 400 fran

ceses, consLtuidos em uma nova com}_)anhia com o

nome de França Equinoxial;
_ em. 1741, o Brigadeiro Jos� da Silva Pae,s mandou

fixar ,um "bando" proibindo 'o uso das facas fla

mengas de ponta, bem como a sua banda sem que

fossem quebradas as pontas, em virtude dos cons-

Úmtes desastres' havidos; ,

'

_ em 1804,- em Portugal nasceu Fran�isco Barroso

da Silva que veiu a ser, no Brasil, Almirante da

Marinha de Guerra e Barão' do Amazonas, distin
guindo-se na gloriosa Baüilha do RiachuelQ (11 de)
Junho de 1865), quando proclamou: - "Atacar o

inais perto que puder' que ,a vitória é certa; ,O
.

Brasil espera que cada um cumpta com o seu de-

Diario da
t4e'ropole

PARTIDO SOCIAL
'

DEMOCRÁTICO !Qual a maisbela

* rODAS AS CAPÂCIDAOes
* anRADOUS "CHAM,ioN"
* .�ON.'� lNTREOÃ"

--'I'

. '" .

cemeroana de 1954 ?

ENGENHEIROS FABRICANTES

�
lua Mjxieo, 11 • End. Tel.;

r.II,: 42-5211 • 42-7437

RIO DE JANEIRO

. ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

. COMERCIÁRIOS".
Maravilhosos Prêmios que serão 'Ofereci

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

ber: Uma linda faixasimbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro, confecionada esoecialmente no

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

.

Para ,Ver e a d o r

DOM'ÍNGOS FERNANDES DE AQUINO

siasmo e a vibração do nosso

povo dizem da certeza do es

trondoso sucesso da campa
nha de renovação liderada
pelo inegualável chefe do
glorioso P. S. D. Contamos
como certa nossa vítóría,

o QUE O MOMENTO EXIGE COMICIO ATÔMICO EM· ITUPORANGA
ITUPORANGA - 25 - (O

I�'" ,

,

Um propósito sadio e esclarecido
'no futuro, como o serviu leal e

passado,

de servir o povo
honestamente no

AUTOMOVEL'
Vanguarda
Vende-se um VANGUAR

DA ano Hl49 em perfeito es

tado de conservação.
Tratar na CASA LONDR,ES.

Para Deputado,

Estadual '

,Partido Trabalhisla� Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TEL�O VIElRA'RIBEIRO

FRANKLIN R'O'OSEVELT JR.
CANDIDAT'O À G'OVER

NAD'OR

NOVA ,IORQUE, 27 (U. PJ
Franklin Delano Roose

velt Jr., filho do extinto Pre
sideate dos Estados Unidos,
aceitou lançar sua candida-

FRANCIlsC'O DE SOUZA
NEVES

'0 autor da autonomia de
Florianópolis,

,Cedulas Frei Caneca, 91

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NINO VALDEZ: � PUNHOS 'EXPLOSIVOS
DE CUBA,

Será adversário de Marciano em 1955
- Uma longa atividade como proflssio
nal41 lutas, 31 vitórias, oito derrota,

.Zempates
NOVA IORQUE - Nino I tablado e no .ano seguinte

enceu cinco de seis lutas
-m que.. se empenhou, per
dendo somente para Harold:

rohnson, do Brooklyn.
Em 1953, o cubano perdeu ,

,
.rês lutas por decisão dos

'uízes para Archie Moore,
'�ob Gilliam e Bob Baker, to-

Valdes; explosivo peso-pesa
do natural de Havana, cuba,
talv�z' tenha a oportunidade
de dar um "tiro" em direção
à coroa maxíma. do box inter

nacional. em príncipíos de

1955.

Valdes, um latagão de los norte-americanos e' .uma
Imêõ e 92 quilos de peso, -m seguida à outra. Valdes

com o nocaute no segunda . -eagtu apresentando fibra e

ass�lto obtldo contra <5 alta- -ntuslasmo: bateu Omeliô

mente .cotado Tommy "Hur- \rgramonte em Havana, pa
rieane" Jackson, de Nova ra sagrar-se campeão cubano

Iorque, no Madison Square 'os peso-pesados. Durante

Garden, a 14 de julho ultimo, um "rasaria", de nove víto

é. agora olhado como o se- .ías em, outras tantas lutas,

gundo peso-pesado do mundo laldes derrotou Ezzard Char

candidato à coroa maxíma do' es e mandou a, nocaute

lbox.mundíal. Somente E�zard -Ieinz Neuhaus, da Alema

Charles, dos Estados Unidos, lha, e' Karel Sys, da Belgí-
lhe está à frente; de acordo q.

'

,

com, as. autoridades oficiais Valdes tem um modo orto

.do box, ,'embora' tenha perdi- � laxo de lutar, atira', socos
do para Marciano.

•

iolentos 'com ambos, os pu-

'Harry. Markson, diretor- nhos e não se esquece de es

gerente do Clube rnternacío- 1uivar-se às "bombas" dos
nal de Box, que arranja as adversaríos. E tem ainda a

lutas.de campeonato, decla-' zantagem de não "sentir"

rou à imprensa; recentemen- .astígo dos adversários. Este

te, que valdes é aproximo rugílísta de 29 anos luta "du
candidato a umvtíro" contra '0'.' na medida' das necessí

o campeão Rocky' Marcíano, �ades, o que talvez explíqur
depois da révanche deste com a falta de movimentação de

Ezzard Charles: algumas de suas lutas.

Naquele cubano de punhas mas lutas.

explosivos, a Âmerica LaÜ:' O astuto latino-americano

na tem uma das melhores mantem segredo - sobre sua

possíbílídades de conseguir o
I "estrategía"

de c o m b ate.

campeonato mundial de box Pouco antes da luta com Ja

desde 'que o peso-pesado ar- ,;kson, em Nova Iorque, os

gentírió Luis Angel 'Firpo, o jornalistas 'perguntaram' a

"Touró dos Pampas", lutou V�ldes como ele esperava

nos tablados dos Estados U- neutralizar o ataque carac

nídos em 1923. Firpo foi pos- teristico de Jackson.

to nocaute' pelo grande Jack "Com. minha cabeça", dis

Dempsey no segunda assalto se Valdes apontando signifi
de uma .memoravel luta de, catívamente com o dedo.'

campeonato, disputada no Os reporteres voltaram à

estadia de Palo Grounds, em 'carga pedindo" que fosse

Nova Iorque, a 14 de 'setem- mais claro.

bro de 1923. : "Segredo militar, foi sua

Valdes tem a seu credítóSl resposta.
vitorias, nas 41,lutas prorís- Alguns dos :'fans" de Val

sionais que disputou, com. 8 des mostram-se satisfeitos

derrotas e' 2 empates. Desde por saber que a oportunidade
1941 que vem atuando como 'para o cubano será no ano

um protíssíonal. .:mm seus que vem. Acreditam que Val

primeiros .quatro anos de lu::' des melhorará consíderavel

tas, conseguiu dez vitorias mente sua tecnica durante os

por nocaute. De 1915 a 1950 proximos meses e que em

subiu ao ringue para lutar príncípíos de 1955 será um

somente uma Ou duas vezes adversário difícil para --:Màr-
,

"

por ano. Em 11151 não pisou ,

ciano.

CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL
Em continuação ao Campeonato Paulista de Futebol

foram' disputadas as seguintes partidas:
Em Jaú - ·xv de Novembro, local.é x Palmeiras 2

Em Lins -'- Linense 2 x Juventus 1

Em Campinas - Guarani 1 x Noroeste 1

Em Santos --'" Santos 3 x Ipiranga 1
,

Em São Paula �' Portuguesa 1 x São Bento O

Em Piracicaba - S. Paulo 3 x XV de ,Novembro, 'local 2
,

Em São Paulo - corínnans 6 x Ponte Preta 1.

A' CLASSIFICAÇÃO
Com os resultados acima a tabela do certame bandei

rante sofreu profunda alteração, pois agora, ooríntíans,
Palmeiras e Portuguesa de nesportçs, figuram na lideran

ça.da tabela.
1)i1s a posição geral dos concorrentes:

PRO'XIMA RODADA

Tombcu Nelson
Maia Machado

Ante-ôntem a cidade foi abalada com

a infausta notícia do falecimento súbito
do-jornalista-Nelson 'Maia Maehado, .:_.,,:,�
Figura das mais destacadas do [orná

Iismo barriga-verde, Nelson Maia Ma
chado deixa uma lacuna dificil de preen-"
cher.
Durante mais de um quarto de século,

.

Nelson Maia Machado labutou. constan-

B'ELGICA 2 X ALEMANHA O
,

. �

Derrotados espetacularmente os

Campeões do Mundo

HUNGRIA 1 X
RUSSIA 1
MOSCOU, 27 - 'I'ermí

nau o jogo entre a seleção
da Hungria e da Russa, com

O ÁRBITRO APUNHALOU, O JOGADOR
.

�:ir�m��t�o��!:;�d� i:
Russia, por, intermedio de

Mansur�h - Utiliza�do- sourah. Havendo surgido Salnikoz, aos 14 minutos e

, se de um punhal é que um uma discussão entre os jo- meio do 10 tempo. 'O tento

I
arbitro egipcio acreditou gadores, o juiz não canse:', do empate da Hungria, foi

. poder. resolver uma
-

dís- guindo impor sua decissão, assinalado por Kocsís, aos
cussâo surgida' durante apunhalou um' deles. 15 minutos do periodo com-

uma partida de futebol I I plernentar. '

Duas equipes escolares' O infortunado futebolista' CASA �nSCELANIA dl.tt":
disputavam ontem um jogo morreu quando era .trans- I

b'd d Kádl' I

R C A
no campo ,de esportes "'da portado para o. hospital. O I:' ora os 08. • •

[municipalidade de Man arbitro foi preso.
' Vitor. Valvulas e Dlscoa.

Para Prefeito

Votem a 3de outubro no Candidato do P. S. D. e P. T. B.

Parti�o Social Oemocratico·

Lauro ,�éhoJz Maia

Atenção, Hleitbres

Parficipação
Osvaldo Meira e sra.

Zuma Freslebe Meira tem
o prazer de, participar aos'
parentes e pesSoas de suas

__.._....rr...- I relações, o nascimento de
� sua filha ELIZABETH MEÍ-

.' I II:'. �.,. IRA 'd d' 19
'

, ocorn o la p.p.,em

I sua residencia á' Avenida
Mauro R8mos' 206.

'

�-r ...

Ver'; ad. r

Nas eleições 'de 3 de. outubro, nenhum
eleitor poderá votar fora do seu municipio,

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

IVO, Capinzal, Piratuba, Ituporanga, Tangará,e Taió já houvesse o pleito municip'al, nesses
Imunicipios e somente neles, será' permitido o'

voto de eleitores de outros muoicipios.
'Esses votos deverão ser tomados em se

parado e o título do eleitor devérá ser juntado'
ao envelope maior, com a papeleta que escla
rece o motivo do re_ssalva.

,

CUIIIT1",

-

temente na imprensa de Santa Catarina.
Não sabia o que era medo. Jamais recuou
de qualquer perigo, pois sabia da utilidade
e necessidade de sua pena brilhante em

pról da coletividade. Quasi todos os [or-
'

fiais de Santa Catarina contaram com a

inteligencia e capacidade de Nelson Maia -

\

Machado. Favorecia a todos e a todos
soube honrar e dignifiear.:
Cronista esportivo aos mais talentosos

e queridos, Nelson dedicava os seus mo

mentos de lazer na confecção de uma das
mais importantes tarefas qual seja a esta
tística esportiva.,Muitas vezes, na busca
de dados estatísticos tivemos que recorrer
ao seu magnifico arquivo. E ele sempre
atendia qualquer solicitação com preste
za absoluta, revelando-se, aSSIm, mais
que um colega: um amigo.
Tantas vezes, em contacto com o esti

mado homem de imprensa, cada dia o es
timavamos mais. Nelson possuiaem ca

da esportista um amigo que sabia reco

nhcecer os seus, eesfôrços em pról do es

porte catarinense. ,Vários livros sôbre
estatística, de sua lavra, estavam pron
tos para entrar no prélo Trata-se de um

trabalho arduo de grande valor para os

arquivos dos nossos cronistas esportivos,
agremiações, entidades, etc. .

Nelson foi durante longo tempo dite
tor da secção esportiva de "O Estado".
Tivemo-lo cotidianamente' em nossa ten
da de trabalho, aprendendo com o mes-,
tre a espinhosa tarefa de fazer jornal.
Com ele muito aprendemos, graças' ao

seu modo todo especial de tratar as pes
sôas, muito especialmente os que dese
jam seguir á carreira jornalítica. Por mo
tivo de saúde, .Nelson deixou a direção,
de "O Estado Esportivo" nas mãos de
-quem rabisca estas linhas, isso ao tempo
de A I t,i n o F I o r e s. Mesmo afastado
do corpo redatorial desta folha, nunca

.

deixou de enviar-nos a sua valiosa cola
boração.
Tombou o velho lutador, vítima' de

um colapso, cardiaco, em pleno campo de
luta', na Imprensa Oficial do Estado, on
de desempenhava as funções de redator
do "Diário Oficial".
Morreu Nelson Maia Machado, mas a

, sua memória perdurará sempre; através
os. anos como um exemplo de trabalho,
abnegação e sacrifícit em prol da im
prensa barriga-verde.

:.f r.Pe·
1.0 ':-'-

.. CORINTIANS, PÀLMEIRAS e P. DESPORTOS 2 E nós, aqui, abalados profundamen-
,�.b .:.._, SÃO PAqLO .; , ,:., 3., 'te com a ,perda do àntigo companheiro e
'3:0 - ,JUVENTUS ".,,; ., , .. ,',., .. ,.,., .• 65 leal ámigo, enviamos nossas preces',ao'

. '.4.0 - �A�TOS '

.. , , , , , , .

:.5.0 __: PONTE PRETA ,., 7 Todo Poderoso pedind�) Paz à sU3>'ahna.
"6.0 .- NOROESTE e XV DE JAU' : ., 8 P d 'p' I "M h' d>1:0 _ GUARANI e XV DE PIRACIÓABA 10

e 1'0 au o
. ac a o

8.ô,� IPIRANGA e LINENSE ; ' H

:'9.0,- SÃO BENTO <. ','" 13'

Séxta-feira, dia 1.0 - No Pacaembú - é. A. Ipiranga
x São paúlo F. C.

:Sába:do, dia 2 - No pacaembú - S. é. Corintians Pau-

list�,:,x Portuguesa ,de Desp. I '.
�Elp .vila Belmiro - Santos x Palmeiras (houve inver-

são de "mando"). BRUXELAS, 27 - Em tentos a O.
Em Lins '- Linense x Quinz� de Piracicaba. €ncontro internaciona:l de I' O de hoje, foj o 'primeiro
Em Bauru - Noroeste x A: AI São Bento.

'Ifutebol
disputado ontem, jógo disputado pelo selecio:.

Erh Campinas - Guarani x Quinze de Jau. . ne�ta Capital, a seleção da nado alemão depôís de' suá
Di� 3, pqmingo; dia de eleig?e��. nã.? haverá competição' B�lgiea

.

dérrotou a 'da, A,le� I vitoria no Ganipeonato
sportivâ em todo o Estado.

"

rmanna, pela- eontageil)' de 2 Mundial de' Fute'boi.

IPa"ICiPaçao
JOSÉ URBANO HEIL E

,SENHORA
Tem o prazer de partici

par ao.s seus parentes e

pessoas amigas o nascimen
to 'de seu filho, ocorido no

dia 20-9-54, a's 18% horas.
na maternidade Dr. Carlos
Corrêia que na pia Batisnal
receoeu o nome de José
Pedro Heil.

.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO F'lonlanépulfs, Quarta-feira, 29 de Setembro de 1954

! R::::�!Y:!:�����I:��:��:�:�:�:� Partino·· Social· Uemocratico
"

, .c. R remete semanalmente, i (la Rocha Torquato, Otavio
certificados de Réservistas e, Salatiel da Silva .e Santos
de Isenção para as JAM ell Belodio Ferreira.
Delegacias, lembra a Che- - ORL.EÃES:, B e l.m ir o

fia a conveniência dos in- Fretta, João Pedro de A

teressados procurarem in- guiar, João Dal Prato, Jo

formaçôes precisas junto aos sé Líno Schmitt, José An

Delegados de Recrutamento tonio Luiz, Luiz Pedro Pa
e Juntas.de Alistamento Mi- ris, Luiz Gonçalves Netto,
litap, a respeito. do anda- Laudelino Francisco Rita,
mento dos seus 'proc-essos, Miguel Mai, Mario Torres,
'f\. remessa corresponden- Nicolau Manoel Avelino,

te à semana de 13 a 18/9/, Natalino Faust, Sebastião
19p4 é a. seguinte: Benedett, Sady -. Souza e

TIJUCAS: Benoni Silva, Valentin Montegutí.
Manoel Antonio Pereira TURVO: Antonio Janúa
Filho, Walfrides Marcelino, rio, Adelino Pereira' de
Ar:tonio V:ieira, Hi:�á:io A�- Souza, Angelo Al�i�l COl:- Idre Daroci e Herrnínío Pau-' rêa, Artur Bellettlni, Gui- , '

'lo.' ,

" 'lherrne ManeaI" Urbano,
BRUSQUE: Aníbal Reis, JOã8 To�'naz de Oliveira,

Alfredo Ogliari, Arcilo Pa-! João Damiani, Libero Moro,
vesi, Baptista Bertolíní, I Manoel Domingos dos Sarr
Braz Hasmann, Euclides tos Manoel Vieira' Primo

Pereira, José Policarpo dos Bi�nchini, Pedro Rocha e

I Santos, José Schork, Mil- Valdemiro Martins,
, ton Corrêa da Silva, qnildo, PAPANDUVA: Osvaldo
Montibeller, Octivio Gums, i de Paula Padilha. IOrlando Comper, Paulo I ITAIÓPOLIS: Argemiro
Lyra, Arnoldo ,Z�bel,' Ar- Veiga.
lindo Romano: Tachini, Ar-

'

CAMPOS N0VOS: Luiz
vino.'�omi6, ."Er��o Klabun- �ntonio Pozzebon, Val,mor

�,e,'
Erico I?letl'lch! Har,ry

j
Pires 'de Mora.es. e ErmmdQ

Steffen, ,Mlro Jose Lamim Antonio Rabalolí.
e SantoDematé. , CURITIBANOS: Alfredo

,

GASPAR: José Pedro Kujikovski, Avelino Calo-
Washington, 14 de setem- problemas de saúde pública, 'à�s Santos e Pedro de meno de Carvalho, Carlos

bro - Das ,21 repúblicas ame- que 'já designaram seus re- Souza, I Zapotoczny, Hamilton AI
rlcanas que se farão repre- presentantes são as seguín- NOVA TRENTO: Fri- ves dos Santos, João Maria
sentar' na XIV Conferência tes: União Internacíonalcon- dolino Alves, Merio Valdir' Alves dos Santos e Roberto
Sanitál;ia Pan-Americana, tra o Câncer; Sociedade In- Florlaní, Vicente João Ce- Di Domenico,

'Cuba e o México foram as ternacíonal para o Bem-És-
cato, Valeria Venske, Car- CONCÓRDIA: Arlindo

primeiras a nomear seus de- tal' dos Aleijados: a Associa- melino ". Moresco, Erico'. Silfr�do Cassel, Adalibio
legados, A França e o Reino çâo Médica Mundíal ; a Liga Krause; José Waldemiro I Antonio Weber, Attíco San-,
Unido também nomearam os das Sociedades da Cruz Ver�

t t d melha: A Liga Internacíonal Gorges, e Natalino Pianez-I ti; Angelo Gugel, Fidelis
represen .an es os seus res-

zer:

'd R V
pectivos territórios na Amé- contra o Reumatismo; o, Co- ,ITAJAí: A t

'

J
' Girott� ��viO ...;; lt°saB ,a' Dara Vereado r' A'rma'ndo V de Ass·ISrica, A Con�erência, que' é o légio Americano de .Médícos ':

n 01110._ ose l�ntin e m e, a er au-
['. " ,',

•
,

d O d T' , 'F d
-

R Vieira, Aldo Sebastião da titz
órgão diretor supremo a 1'- o orax, e a un acao 0-'

SOl Alb ti
'

d S
.

B '1" A
ckereller.

.. -

I va, er lno, e o,uza, JOAÇ,ABA: aSIlO" n-
ganização Sanitária Pari-A;

d lb
'

E I:) I 'TA 'L.mericana COSPA), reunir-se- Além' de lhe caber determí- A a erto. Francisco de Jé- -tonio, Elido Debus ePl'lmo, ,',

I,

'"

a', em Sa'ntl'ag�o do Chile, ele 6
.

t
-

da Drza sus, Basileu José de Sou- Paulo Mosser,nar a orien açao a rgarn-
a 22 de outubro próximo. E' zaçâo para os proximos qua- za, �ernardi��lO D�mingos CRICIUMA: Arth,:r Ma- Precisa-se, para casal,

tít id de autoridades I tro anos a Coferência levará da, SIlva, Eloi Martins Du- noel Machado e Davide A� JUIZO DE DIREITO DA guaçú, segundo sub'distrito podendo ser por contrato de

����t�r��SadO Hemisfério Oci- a efeito' discussões técnicás arte, Emílio Dalçoquio, EI� nibal Mazzuchello. 4a VARA D4 C�MARCA I' do Estreito, fazendo frente 3 anos. "

dental, e suas reuniões são sob a direção de renolÍlado� pidio_ Pintá Filho, ,I01and�, CHÀPECÓ: .A 1 b e r t o DE FLORIANüPOLIS á Estrada, Pública que v�i I .

A tratar no_Cabo Subma-

quadrienais. Desempenha' peritos. em saúde pú�lica in-Ida SIlva Gon,çalves" Jose na, Pedro scusslat,o, �arcy EDITAL DE S�GUNDA,"para o Balr�o do Bom Abl'l: ,rmo, Rua Joao Pinto, 26

também 'a função ele Comis- ternacíonal, Dr. Ennque Pe- Manoel Cordeiro, Jose An- Bento Malmann, Derio de _P�AÇ� _E _LEILAO C.oM gc e fundos, ao rnar, onde e com a Gerencia.

são Regional, nas Américas, reda, cilefe,de Bio-e?tatísti-'lton,i�' Isírig,
João Orsí, Ju.- Almeida �ourá, ','Ivo 'fdri: O PRAZO DE VINTE '(2(:)

I cor:ado
pelo car;tinho da

da ·Organização Mundía) da ca do' Servica 'Nacional' de ventino Amaro LUIZ, LUiZ sang, Jordao Pereira de Al- '

, DIAS� .

praia de Itaguaçú, confron- '\

Saúde, Nos três anos em que Saúde do chile, apresentará Serafim de Borba, Norber- meida, Natalino. Angelo , ,tando por um lado com 'pro- "p S' Da Coriferência não se realiza, uJ7l trabalho preliminar,' a- I to Godoy, Orlando Vieira, Carraro, Paulino Giacoriqe 'O Doutor MANOEL priedade' de Maria Infância
•• ..

seus poderes ficam de�egados brindo a discussão sôbl!e Mé- Pedro Henrique de Aquino, Gela Cararo, Alcides Ca' BARBOSA DE LACERDA, de Amorim, le pelo outro,
ao Conselho Diretor da OSPA todos de Melhora:r a Ségu- Pedro Francisco Cardoso, peleÚ, Bonifàcio', Velasque�, Juiz de Direitu da 4a Vara com propriedade do dI'.

cujas reuniões são a:t;1uais, ranca dos Dados Estatísticos Pedro Domingos ,Tomaz, Danilo Velotiles Palaoro, da Comarca de Florianópo- Raulino Horn Ferro, SaI-

O Govêrno de Cuba no·, PreÚminares. Nec'essários aos Quirino Manoel Vieira, Val- Eduardo Mul1er, Félix Pá� lis, Capital do Estado de vador Di Bernardi e João

meou seu� delegados à XIV Programas ',S��itários� ,Dr: I
cir ,Ca?raI, da, Silva,: Ange-, cido Gouzatti, Ilr_no Schenei- Santa. Catarina, na fO?'ma, Batista Pereira. O terreno

Conferência Dr. Feliz Hurta- Alber� :-Iardy, Dlr�tor �1� La- 110, ,Ar.ceml�o NaSCimento" per, Leo 1\nto111o ,Fran�e, da let, etc. em apreço tem mais',ou me

do, Embaixador Encarregado baratol'los, Departamento de

I Genezlp I;;rdoro de, Souza,1 Marcus ReIS, Nelso, Joao FAZ saber aos que o pre- nos trinta metros de fren°

clo� Assuntos de Saúde Públi- Saúde do Estado da, �lórida, Genesio João Vieira, José Alberti, Orazimbo Gazolla, sente editál de segunda te por du:z)entos ditos de

ca; Dr. Alberto ReciÓJ, Diretor abrirá, as c1iSél�SSÕ��, S,ôbl;e o

,paUlO Evaristo,. João Mano- I Pedro O_Hvo Melo, Pasqua- praça, e leilão co� o �razo frente a fundos: entretanto,
Geral ele Saúfie; Dr, Robe,rto Controle da Diarreia, Infan- el de Souza, NIcolau Anto- lino Jose Bortolanza, Ruy de vinte (2Q) dIas, VIrem, ,a'linha lateral que confron

Villa, do Ministério de Saude til, à Luz dos Recentes Pro- nio Ising, Orlançlo Serafím Barbosa Lemos, Severino ou dêle conhecimento tive- tá com ,o dr. RaulirÍo Horn

e Bem-Estar Social; e Dr, Pe- g�'essos Científicos: A �iscus�"1Vieir,a, Osmar Pereira, e Frederico Fa�tin,elli e Si' rem que dia 1� (O�ZE) de Ferro, ao atingi� terrenos

clro Nogueira. sao do tem.a Aphcaçao de OtavlO Anacleto. mão Pedro:,Lelfh.elt. Outubro, proxlmo vmdouro, de Salvador Di Bernardi
O Govêrno do 'México no- Métodos de Educação ,Sa,nitá- CAMBORIÚ: Ben,to Ma-, PORTO UNIÃO: ,'Taras ás 10 horas, á frente do quebra para dentro 'do ter-

meou os seguinte's d'elegados: ria �m Zonas "cRUi:'�is' �a' ;��, noel Alves e, Pedro da Sil- Jakubiu, , edifício do Juizado da 4a rena óra descrito, passando
Dr, Igri.ácio Morones Prieto, mérica Latin!l será iniciada! va, "

BLUMENAU: ,Arnaldo Vara, a rua Visconde de a delimitar o.s fundos dall
Secretário da Saúde pública pela Srta, Maria zalduor:do, 'JARAGUA DO SUL: Tribess, Bruno r Koenig, Ouro Preto, 62, o porteiro' propri<edades de Salvador
e nem-Estar' Dr, Manuel' E. do D,epa�t��mento de Sauele Antonio Heck, Alberto Hu- Carlos Augusto c Tomio, dos auditorias trará á pú- Di Bernardi e João Batista
'Pesqueir�, Sl�b-secretário ela de Porto RICO. go Wedderhoff,' Alfredo Erich José Scheffer, Fran-, blico pregão de venda e ar- Pereira, com as terras do
Saúde Pública ,e Bem-Estar;. Koch, Alredo Kath, Ervino cisco Braeello, Gerard rematação; á quem mais dér espolio, tomando depois a

Dr. José Zozaya, Chefe, Es-

D'
,

.'
Ehmke, José Tlschrier, Luis: Maas, Heinz Wachholz, e maior lanço oferecer sô- direção, da prai?, e, redu-

critório' de Assuntos Interna-
, p

c

S :Carlqs Junkes, e S,arvelino, Harri Passold, Hilarici' Pre- bre' a respectiva avaliação zindo dai em diante; a lar-
cionais, Ministério da Saúde ••

I
de Olivéira.

"

" . .

I bianca, Ilfons Dias, Jorge de setenta mil cruzeiros gura do terreno para sete
Pública e Bem-Estai', GUARAMIRIM: Vlrgl- Michel, Max Ott, Mario (CR$. 70.0.00,00), o seguin- metros apenas, ,serve, essa

Dr. R. G, Hyronimus, Ins-

j
lia João Spezzia, e Geraldo Burger, Ricardo Kramer, te: UM TERRENO situado mesma linha, de devisa en-

pector -Médico da Divisão de Leopo�do Pfleger. Udo Dorn e Ville Sibowitz nesta cidade, no lagar !ta- tre as terras do espolio e a'
Saúde e Diretor do Departa-

, CAMPO ALEGRE: An- -- - . '-- parte lateral da proprieda·
menta de Saúde da. Martini-

,i tonio Linzmeyer. de de 'João Batista Pereira,
ca, e o Dr, IIcrvé 'Flocl1 re- '1 RIO NEGRINHO: Ale' "Para', Dep'D'tado,' '('sla'du'a'l Em vista disso ,a área total

1presentarão a França. !xandre Muller' e Alvino 'do t'erreno inventaJliado é C&lsa P..tal, ••
O Reino Unido será repre- Mueh�bauer. apenas de 4.040 metros qua- I Ji'lortan6p.U.

sentado pelas segUintesI-�ut�- I' ITUPORANGA: Acyr
'

drados, sendo que as linhas 'I 8...,. c..tu!••
ridades,: Dr. J, W, P. ar -

,Gerent e Vilmar Locio Cor- p p das confrontações a.'cima re-
--

'. lo
'

ness, Consultor Médifo, Orga-
'

G t fnizacão, de Desenvolvimento 'rêTa'IMBO' '. Bruno Reguse, ....' , fdetidas são todas determ�dna': ra IICa-S,e,
e Be-m-Estar, Barbados; Dr. as por cercas, constrUI as

'L. W, Fotzmaurice, Diretor LAGUNA: Antonio Jo- com mOlroes de madeira, A quem entregar nesta
" K ão, ,Antonio José Orige, AI-

S S
arame e bambú Na parte Redação uma pasta de �ou.�dos Servicos Medlcos, mgs-

VI"n1 .. M'oraes, Arll'ndo Mar'

�
, "

'

,,'d f t
.

.

1
'

ton, Jam�ica; Dr. J. p, O'Ma- a 'ren e o lmov-e proxlmo 1'0 marron, perdi,da de um,ce'1l.'no Floren''tino, Angelino E t d' t' tru'
.

da
hony, Diretor dOS Serviços a s ra a, es a cons I automov-el na praça 15 de
Médicos, Barbados; e Dr, A, Mànd�l' Jeremias,' Angelo uma, casa de material,' co- NOVEMBRO contendó do'
A, Peat, Diretor elos Serviços Marcos BoneÍi, 'Francisco berta de telhas, forrada, as- cumantos.

'Médicos, Trinidacl. Brasiliano dos Santos, !ta-

D D
s'oalhada, com diversos ---�-.."..------

De aco'rdo com informação mar João de Souza, José
"

,compartimentos, c.asa esta '

I d J ' , TOISQI ....�1DI
recebida da Repartição Sani- J�:o�le'oI CuRsotordil,goU,e;U"ll'O 'Joso� .:.

'

iátbdastdante antiga :m Dm.atOa IlIBO, [IEBS,ITIIItária Pan-Americana, ó:'gão j
o.J es a o, e conservaçao; 1

executivo da OSPA, sediado sé, Antonio, Luiz Fermiano propriedade foi adquirida
em W'ashin,gton, também' já" p

,

O 'ati
dos $antos, Manoel Nbme- I

'd
'

b" b' antes do Codigo Civil, que

ara epul O ir R b 1 l' Dr. Elpi io Bar osa _' tra alhador . intatigável, '

foram designados os delega-
'

,

'bn�n �::>F i �iro, Ni t6n MA
-

,

técnico, do Ensino, defensor do magistério. (Mandado
foi avaliada em CR$. . . . . ,-'_ ..

---:-- '-.----
.. , '-' '_ �

dos da Argentina, da 'ColôrÍ1� ",-
, erto: ernandes, Osny a- �, 70,000,00 setenta mil cru- passado nesta cidade de

bia dos Estados Unidos e 'dos nS ladual .. rioel,; Pedro Domingos, Se- publicar, P,?r um grupo de 'professores,) zeiros. O lmovel acima es- Florianópolis, aos qui'nze
Paí�es Baixos, conquanto seus I

'

B 'I
bastiãQ Manoel Silveira; tá iendo inventariado em dias do mês de setembro

nomes ainda não tenham si- 8Dg�Sto 'rezo a kliri9 João Baptista" Luiz VENERAVEL ORDEM TERCEIRA,DE SA:O FRANCI,SCO DA virtude do falecimento de do ano de mil novecentos e

do comunicàdos à Reparti- Alvim Adriano e' Silvinci
'

PENITí!:;NCIA ,'PLACIDO MANOEL LUIZ cincoenta e quatro. Eu"
ção. V' d' Tr�ja_no Furtado: Fundada em 1746 e sua mulher D, MARIA VI�ICIUS GONZAGA, Es,.
A Conferência contará

Y'
, en " & _se' IM{\RUí: Alberto Bez, "

De mdem elo 'Senhor Irmão Ministro, e;11 exercício, CATARIANA pE: JESÚS, crivãó, o Subscrevi. (ass)
também com a presença de .... Fredolino Jorvalino" Fran-' convoco os .prezados ,Irmãos pan:1,'comparecerem"domingo, E, para que chegue ao co- MANOEL BARBOSA DE
epresentantes das Nações Uma casa com.,' dqi�' PW clsco,! Hid Cârídido, Espíh- àSj{9,30 horàs. na sa,�risti::l! da nosáa Igreja" afim-ele se oro- nhecimento de todos, man- LACERDA Juiz de Direi-,
nidas e de suas agências es- vimentos, situada, a, Rua doIa, :Pedro Matild�� João' 'ceder, a eleicão da, no"!!. Me:;;a Administrativa, para o triê- dou expedir o presente to da 4a. Var�.
ecializadas, Mé\jor Costa nO 5,. ,.Januário nodrigu�;' r.U'iz· nio ·de 1954�·�à. i957. ,; \:.'" ". "

edital que será afixado no
.

Está conforme
As organizações de carac- Tratar a Rmt ,Deodoro nO, I João Figueredo e Manoel Consistório, em FlorianépoÜs, 23 de- setembro de 1954. lagar do costume e publica- ,

OEscrivão
ter privado, interessadas nos 31. 'Roldão Filho. LINDOLFO SOUSA, secretário, do na forma da lei. Dado e CINICIUS GONZAGA

PARA' PREFEITO,.
.. ,

Osmar Cunha! ,candidato dó
, P·S.D� E P,T·B·

'-.- ����,
Conferência �aDitária
Pan-Americana

XIV

5
-------� .. -

'CASA

P ti ra Vere2dor
JtJ bel Cardoso

A C II E
'Agência

de

P itbllcid'Jde

(S'LVIII.)
GRANDE TONlOO
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Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Setembro de 1951
/ '

-'''-'� O :ESTADO
� .. =====

PETER PAN, O mais simpático e empolgante dos me

ninos, que por negar-se a crescer conquistou celebridade
universal, é a imortal criação de um grande escritor in
glês, J. M. Baríe. Agora, Walt Dísney, o mago do desenho

. animado, fez com esta maravilhosa história, transbordan
te de encanto e de poesia, um estupendo Iílme, que está
alcançando retumbante sucesso no mundo inteiro. Com
êsses desenhos de Walt Dísney, que são autênticas obras
de arte, "Os Livros de Ouro da Juventude" editaram uma

coleção-relâmpago de insuperáveis FIGURINHAS MÁGI
CAS.

O ALBUM para colecioná-las está ricamente apresen
tado e, pela amenidade do seu texto, bem merece o extra
ordinário favor que, juntamente com tão adórá�eis figu-
rinhas, está .alcançando dq público. ,

'

Mediante concurso legalmente autorizado, basta com

prar o ALBUM DE PETER PAN para habilítar--ss a obter
, ricos e cobiçados prêmios, em combinação com a Loteria
Federal. '

Em suma, as mágicas figurinhas de AS AVENTURAS
DE PETER, PAN, 'contendo deliciosas e _insuperáveis aven
turas, 'são as mais bonitas e atraentes.

A juventude que gosta de colecionar preciosas figuri- \
nhas multicores, sem atrapalhações, está de parabens, por
que colecionar as empolgantes figurinhas de ·AS AVENTU
RAS DE PETER PAN é a coisa mais fácil, e divertida dêste
mundo.

'

�1i-'ii:íW1'
-

I O envelope contendo 5 figurinhas custa só o-s '100 -

,

\fiaI)
,

: Preço do ALBUM, recebendo inteiramente GRATIS, 'o bo-
,

_

-níto boneco PETER PAN, que se mantém de pé, Cr$ 5,00.
À VENDA EM TODAS AS BANCAS DE JORNAIS E

REVISTAS

Viuva, filhos, netos, irmãos, genro, noras e cunhados
I
do saudoso '

'

I LUIS DA COSTA MELO

ainda profundamente consternados com o seu falecimento,
convidam os parentés e pessôas das suas relações para as

sistirem à missa que, em intenção' à sua alma, mandam
celebrar na Capela da Irmandade dos Passos (Hospital de

Caridade), no dia 30 do corrente, às 8 horas.
"

Antecipam agradecimentos às pessoas que, comparece-

I rem a êsse ato de piedade cristã. -
Florianópolis, 28-�-1954'����=��������,'.-���,

Com a Biblia na Mão
,

Banco do Brasil S.I. I �3ãc;(tosé
fiscalização Bancária ����Mk�NDJOHNM��rt:

A v I S o N°' 21 � TAINE, I
A MULHER QUE NÃO

IMPORTAÇÃÓ DE' PAPEL E OUTROS MATE- PECOU I
RIAIS DE CONSUMO DA IMPRENSA Noticias da semana Nac.

Pre ços: 10,00 - 5!00�

«N •

QUARTA-FEIltA, 29 DE SETEMBRO

Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em co

mum. E llerStlVerando unânimes, todos os dias; no templo,
e' partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com ale-

, gria e singeleza de coração. (Atos 2:4�46).'Ler Atos 2.41-47

l2ITZ
.

O Banco do Brasil S;A - Fiscalização Bancária,
QUANDO eu, jogava -ruteból com meus companheiros, tendo em vista o disposto na Lei n? 1386, de 18 de Ju

raramente notávamos os arranhões e batidas que tínhamos nho de 1951, torna, público aos interessados' que:
levado, enquanto não terminávamos a partida e voltáva- I - No período de 1° a 10 d eoutubro próximo vin-
mos ao vestiário. Estávamos tão engolfados no espírito da douro serão recebidas, para estudo, declarações das ne- As 5 - 8,horas.
equipe, que não tinhamos tempo para reparar nas peque- cessídades de câmbio necessário á importação dos se- 3D 3A

.

DIMENSÃO
nas coisas. Não seria êste desprendimento que levou os crís- guintes materiais, desde que não haja similares na in- 'Tragédia Campestre, bár
tãos primitivos ao gôzo do espírito?

.
dústria nacional e se destinarem exclusivamente ao con- bara e profundamente hu-

Uma das poucas regras que Jesus estabeleceu para os sumo de ,emprêsas editoras de Jornais e vrevrstas, a sa- mana como nunca o cinema
cristãos foi que êles precisam "negar-se a si mesmos", o que I bel':

nos apresentou. Drama For-
literalmente significa esquecer-se de si mesmo.

Esquecemo-" a) papel te, de traços vigorosos' e
nos de muitas coisas, mas dificilmente esquecemo-nos de b) tinta que atinge em cheio a seri-
nós mesmos! E' por isto que estamos sempre conscientes c) flans sibilidade do publico.
dos arranhões e batidas que sofrémos.

'

d) "blankets" para rotativas 3a DIMENSÃO
Muitas vezes ouvimos dizer que o cristianismo precisa e) metal para 'linotipia FRANK LEWJOY em:

muito, na época que estamos atravessando, de grandes lí- f) metal para estereotipia INVESTIDA DE BÁR-
deres. Jesus nunca 'disse isto. O chamado é para os homens g) chapas e materiais 'para fotogravura HAROS
e mulheres mais humildes esquecerem-se de si mesmos de h) linotipos e tipos No Programa:
tal �al!eira qu� possam lançar:se inteiram,ente s6bre a_s ne-, i) máquinas, peças e acessórios, Cine Jornal Nac.
cessídades alheias para remove-las. Esta e a comunhao de endereçadas pelas emprêsas editoras de Jarnais e revis- Preços: 13,00 - 9,00.
amor. I tas e pelas firmas que os importam para fornecimento Imp. até 10 anos

,às emprêsas de Jornais e revistas; Incluindo Cr$' 5,00. do

i II � Essas declarações, que serão feitas em 4 (qua- aluguel dos 'oculos "POLA-
tro vias, deverão mencionar as, quantidades, a quali- ROID" que serão entregues
dade, a procedência e os preços dos materiais importa- I ao terminar da sessão.

dos" separadamente por artigos, &' serão acompanhados "

"

de comprovação das quantidades de cada um dos ar-IF�.i ii i fi •• !tigos, :onsu,midos ou fornecida� �os 1� (doze) meses lNJ a'
e

� 'âJanteenores alo de outubro prOXlmo vindouro, _
,

-
'

As quartasl vias dessas declarações serão carimba- -:- As 8 Hs. -

das com a data da entrega e devolvidas imediante aos ROBERT MOLEY - PA-
interessados. TRICE MUNGEL

' •

Nossas orações são muitas vezes inoperantes por falta
III -'- Estudadas e aprovadas que sejam as declara- MELBA

de amor.
-

ções de necessidade de importação, será a solução comu- No Programa:
nicada aos interessados, de acôrdo com o que dispõe Çl Atual, Atlantída Nac,
art. 3°, § 4°, combinado com o artigo 4° da Lei em refe-

\ Preços: ,7,60 3,50.,

/ORAÇAO

Ajuda-nos, Santo Mestre, a amar-nos uns aos qútros
verdadeíramente e olhar para todos os homens com olhos
de irmãos. Ajuda-nos a glorificar-te concordemente a fim
de que gozemos a verdadeira alegria do amor fraterno e es

queçamo-nos de nós mesmos' para dedicarmo-nos ao teu

serviço, Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

As 8 horas.;
1°) Filme Jornal Nac.
2°) LOBOS DA NOITE
3°)' CACIQUE BRANCO
4°) MISTERIOS DA

AFRICA Com: Herman
Brix. 8° - 90 Eps.
Preços: 6,20 - 3,50.
Cen�ur'a até 14 anos.

PENSAMENTO PARA o DIA

t MISSA DE 7- DlI
ARISTIDES FÉLIX CASSÃO,

Missa de 7° dia
Viuva Julvira Mattos Cassão, Saldira Kleis, Oda

eira Guimarães, Felix Kleis e Arlindo Guimarães, con

vidam' a todos os parentes e amigos para, assistirem' 'a
missa que mandam 'rezar na Igreja 'de N.S. Jesus dos
Passos (Hospital de Caridade), sextafeira, dia 1° de
Outubro vindouro, às 7,30 horas, pelo descanço eterno
de seu sempre lembrado espôso, pai sôgro e avô ARIS
TIDES FELIX CASSÃO.

Desde já, se confessam profundamente agradecidos
a todos que comparecerem a esse ato' de fé cristã.

Florianópolis, 28 de Setembro de 1954

r2ncia.
Rio de Janeiro, 14' de setembro de 1954
João Cândido Andrade Dantas, _:_ Diretor
Carteira Câmbio
Ivan Oliveira, - Gerente Fiscalização

Bancária

"I?I.'"
As 8 horas.

JpEL MAC CREA
EVELYN KEYES

BALA PERDIDA
No programa:
Jornal na Tela Nac.

Preços: 7,60, _; 3,50.

Força e [Ul de Creciuma S.I.
EDITAL DE CONVOCAÇãO

"la CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
" ,

,EX-TRAORDINÁRIA
São convidados os senhores Acionistas a se reunirem

em nossa séde social, às 14 horas, no dia 12-10-54, para de-

.íberarem sôbre a seguinte
'

,

Ordem do Dia

�o - Apreciar e aceitar renúncia do Diretor-Presidente;
2° - Eleger o seu-substítuto:
3° - Outros assuntos.

Criciuma, 24 ele setembro de 1954.
,

S. de Rezende Corrêa
, Diretor-Secretário

Sociedade Carbonifera
;,Prospera S��.
EDITAL DE CONVOCAÇãO

la CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL'
, EXTRAeRDINÁRIA

I

São corividados .os senhores Acionistas a se reunirem
em nossa sede social, às 10 horas, no dia 12-10-54, para de-
liberarem sôbre a seguinte'

'

, ,
"

Ordem do Dia
1° - lipteciar e aceitar renúncia dos Diretores Presi

dente e Více-Presídente:
'2° - Eleger os seus substitutos, para completarem os

mandatos dos renunciantes;
3° - ,Outros assuntos,
Criciuma, 24 de setembro de 1954.

S. de Rezende Corrêa
Diretor-Comercial

\�Restà'urante HapoU
RUA Marechal Deodoro 50.

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

AS' '8 horas.

1°) :Bandeirantes da Tela
Nai'< .

"

2°) 'PRINCIPÉ PIRATA'
3°) TERROR DO PA-

I RAISO 'Com: Fredria Mar-

'I eh
.

'

_ ____.__�__�__--.'_ Preços 6,20 "'- 3,50.
-----

PARTID'O SOCIAL DEMOCRÁTICO
CE'DLLAS 110S seguintes' enderêços:

(

l�ua:' Joâo Pintó, 42 (Rádio Guarujá)

Rua: Arcipréste Paiva, 5 ,(Séde do PSD)

Rua: Deodóro, 33 (Pôsto Aderbal R. Silva)

Rua: São Vicente de Paula, 4

S�cle· do PSD de,Pedra Grande

Ciclística Rosa Néto (Estreito)

Rua: Aracy Vaz Callado, 125 (Estreito)

,Sé,de do PSD do Estreito

Ou pelos telefones: 2696 -- 382� e 6257.

Acy C��ral Teive

maior sucesso do 'século em
DeseDb�s Aolmados, sã'o as'

Magicas Figurinhas de
,"Is Aventuras de Peter Pan"

o

}

---$-f-5nj-fRI�-nn
I
PARA VERBADOR

í

,

�
I:' o Centro de Irradiação
! Mental "Amor e Luz" realiza!

.

I
teSsôes Esotéricas, todas as se-Igundas feiras, às 20,30 à rua

jConselheiro Mafra, 33 - 2° I
'

andar. '

,.

It ENTRADA FRANCA IOtavlo Arl!'anelo
j' ele Brito

t Missa de Selimo Dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o _'I'ADIt· -�
----- -� Florianópolis, Qlíartlí�feir�, 29 de 'Setembro .de 7

ELEITOR FLORIANOPOLlTANO! I Partido
VALORISA O TEU VOTO COLOCANDO i

NA CÂMARA'; MUNICIPAL

Social Democrático
Diretório M. de - FlnrlaooDólls

s,
r

F'

{

,{
O Par-tido Social Democrático, pelo seu Diretório l\Iu';,

nicipal, recomenda ao surrágto do eleitoradp do Município
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os
nomes dos seguintes correligionários:

PARA PREF.EITO DA C,\PI'l'AL:
OSMAR 'CUNHA. bancário.
- PAltA VEREADORES A CAl\fARA MUNICIPAL:
A.CY CABRAl. TmVI'�, radialista;
ALVARO I\III,EN DA SILVEiRA, advogado; I

ANTôNIO D.E PÁDU.'\ l'ÊltE1RA, funcionário público
estadual;

ANTÜNIO PASCOAL APüST!)LO, comerctante ;
ARMANDO VAUmJO iH� ASSIS, médico;
BALD1CERO J?ILOMENO,' comerciário j

,

OIB CHF�REM,' advogado; '.
DOMINGOS FERNANIlES ns AQUINO, jornalista
FHANCISCO GlmMANO DA COSTA, comerciante.
FRJmEIUCO VERAS, comercíante ;
JO.1\O NAVEGANTE P[Rl�S, comerciante;
JOAO NU,O VIEIRA,' opers río ; .

JOBf.L SAMPÂIO CARDOSO, comerci:irio;
LAURO SCHOI,Z MAIA, madeireiro;
MANUEL FERREIRA, DE MELO, runetenárto > público

municipal;
MARIO COUTO, Iunclonarto público federal;
MIGUEl, VALENTIM DA Sn.vA. eomerctante :

NESTOR CARNEIRO, comerciante;
,

NORTON OLIVEIRA E SILVA, estudante;
Wl\LIlEMAR OUS'l'ÓDIO VIEIRA, proprietário;
Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-

lo do Município pode ter a certeza de levar â Prefeitura �
t Eclilillade homens dignos e capazes de contribuirem para
t grandeza, progresso e independência do Municíplo,d.e Flo
rranôpolls.

'I
.

As Urnas, ))Oi5, eleitores f'lortanópclltanes, com es Do

�es aponta�os pela legenda, pessedista, que são consciên-
eras eselarecidas sempre ao serviço do povo! .

,
� NOTA: O dr. Osmar'Cunha, candidato a Prefeito da Ca

pital, será apoiado também nessa eleição, pelo vaUoso COD

tingente do Partido Trabalhista Brasileiro.

J::DE!m:T)�A�b;,a iU�ãO!for- P S D' '

COMARCA J:?E PALHO, arreios de prova em direito • • • '

'ÇA permitido inclusive pelo
O Dr. José Martins Gue- depoimento dos réus, se

surgiram. Dá-se _
a -presenteães Pinto, Juiz de Direito ,..

o valor de'Gf$ 2.100;00, parada Comarca de Palhoça, do efeito de taxa; deixando de
Estado de Santa Catarina, juntar o comprovante .'

por
na jórma da lei, etc. , .

gozar do beneficio 'da jus-
Faz saber aos que o pre- tiça gratuita. D. A.' ·P. De';

sente edital virem, ou dêle ferimento. Palhoça, 28 de
conhecimento tiverem que, dezembro de 1953-. Ass Jo�
por parte de Laureane Pe- sé' Boabaíd. .. Assistente.
reira Ramos e Aristides Pe- Test: Nestor José-de Matos
reira Ramos, por seu assis-·

e José Pereira -da Silva; la;
tente .judiciario, O Dr. .Iosé vradores e residentes em

Boabaid, lhe foi dirigida' a Paulo 'Lopes. Em a dita pe,
petição do teôr seguinte: tição. foi exarado o despa-
- PETIÇÃO.:_ Exmo. Sr. cho do teor seguinteri--c

'

i'
Dr. Juiz de Direito da Co- R H' A' 1 .. _

P. 0Je. ., a concJ.Usao. a-
.

marca de- .Palhoça, Laureá- lhoça, 30-12-53. Ass J.'Mi
-

no Pereira, Ramos e Aris- Quedes -Pmto. Indo os au

tides . Pereira Ramos, brasi- tos a conclusão foi,proferi-'
leiros, solteiros, lav.r��ores, do o seguinte -despachor.
residentes e domiciliados . "C,orrio requer. Designe o

em Paulo L�pes, desta co- Sr. Escrivão, dia, às horas e

marca, por :��la ass�stente logar do costume, a fim de ;,

judiciàrio ,mfra-assmado, serem inquiridas' as teste-
r

vêm,
.

com fudamento no munhas arroladas na mi-

art" 550 do Código Civi� e cial. cientés, Ós [ustificantes
�54 e seguintes _do Código por seu assl'S�erite judiciá-
de P. C�vil propor .� pre- rio e o representante do JVIi-
sente açao de }lSUCapIao,_no nistério . públ�(!,p'.: .Pàlhbça, -Ó,

decurso, d� q,ual _provar�o: 16-1-54.,.,J. �:' <i1���,e§;, J?�n-
"

10 - que; ha mais �e trin- to. Procedida'.a'j:ustificação; -

r

ta ano�I;�anoel Pereira ��- foi es�� ju:lgà9.�;R�Í' senten-, !:
mos, pa� do�, reqlferentes, SR "d'd' ;_te€!_rl\:�\����,nt�: .\,:',
vem pôssuindoo, mansa � "Vistos, etc.;;: . t:;J'ul�,' .,]?,& ' ,

,

pacificamente, se�1_ inter- sé,nt;��'ç� '�',a,'j,iú;iific�'Ç�#i-:�de i'

rupçao n�� oposIçao� �m fls., 'em ,qtie' �ãd� Ju�tifican.; )!
terreno SItuado no distrito tes Laureàno ,- Péreira Ra- "

de Paulo Lopes, municipio mos e Aristides ,Pereira Ra-
e C?marca de Palhoça, c?m mos, a fim de que produza � <

a area de (51.150m2) .. cm- os seus devidos e legais efeí- .':
coenta um mil, cento e cin- tos. Custas r na fórma dos '::

coenta metros quadrados artigos i 78 (�79, afinal. P. ! :

com as seguintes confrorr R. I. Palhoça, 22.7.54" <,Ass I i ,\.

M
.

tações frente, numa exten- José Martins Guedes Pin-
; . anuel Ferreira de Melo

são de 'trinta e um metros, to. Juiz de Díreítor-Passada '

(31) limita-se com Rufino em julgada-a sentença aeí- [EDULAS: Rua Deo·dcm ·N0, 13 e Praça 1',5 de Nove,mbroPereira a fundos (oeste) ma transcrita' -foi exarado -

medindo (1.650) mil seis- nos outros 6 despacho do'
' / ,

(CI b D· t )centos e cincoenta metros, teôr seguinte: - "Citem-se
..

) , u e emocra a
com Manoel Firmino Mar- para no prazo de dez'; (10)
tins, extremalldo ao Norte" dias' contestarem apedido
.com Manoer Pereira Ramos, constante da petição' inicial
e ao sul, com Gustavo Ger- de fls. S; pessoalmente - o p ..--
mano Pereira. 20 Que, os orgão do Ministério Públi- BI:'.IClpação
requeJ;entes' nasceram. no co;"por mandado MANDA- Osvaldo. Meira) e sra.

terreno' ; descrito acima e DO os confinantes 'do ímó- Zuma Freslebe Meira tem'
nele •moram' com' seus pais vel usucapiendo . e os in- o prazei 'de .participan aos I

até a presente data, auxili- teressados certos; porprece- parentes e pessoas deisuas]
ando-o no cultivo do -nes- toria - na' Coi'riarcã da' e-á'-' :relações, o-�násdm-entõ-f'(re" I'·mo; tornando-o·' produtivo pital, cí. representante do sua filha ELIZABETH MEI
com seu trabalho, bem· co- Serviço

-

do 'patriinonió· da RA, ocorrido dia 19 p.p. em

mo, fizeram construir nas União; e por edital, com o sua residencia á Avenida
referidas terras, ' um enge- prazo de tririta (30) dias - Mauro Ramos' 206.
nh�, pará' 'aprovÉMa,mimto os' interessados' incertos. O
da lavoura. O ânimo do edital em que' dévê:rá' 'ser
dono é fundadp, indubita- transcrito a petição inicial,
velmente, nos.melhoramen- deverá ser afixado no edi-.
to -introduzidos no 'imóvel, ficio da Prefeitura Munici

por �onta e inícia�iva ,dos pare Forum desta Comarca

requer,entes e seu (leal,
o e publicado três (3) vezes

qu�, ,não faziam, :se bôa num dos jornais �ia�ios da
fé, não estívessem cpnclOS Comarca mai:;; proxima que
de serem donos do mesmo., possui Jornal - a Capital
30 Que, há mais._ ou menos, e uma (1) vez no "Diário
cinco ,anos, foi o pai dos re- Oficial do Estado", .tudo na ,;
quer�ntes, ata.cado de p�r-, forma da lei. .Ciente deste!
tinaz molé$tia que o tor- despacho,-�o dr. Assistente
liou paralitico.. Os -reque- judiciqrio, Palhoç;a, 10,8.;
rentes, desde ° nascimento, 195( ,Ass J.

,
M. Guedes'

moram e trabalham é,om ? Pinto. E" para que ch_egue
pai ora doente, cOI.ltinuando. ao conhecimento d� qtúim
assim, a posse e �ansa e interessar possa, manda·;

pacifica 'do' seu gemtor, a- .pa.ssar,·.o presepte ,edital I

gor'a maios do que. nunca, com o pr,azo de trinta ,diàs, I
, necessitado "dos, cu�dados e que será. publicado 'e

... a.fixa� Itrabalho: dos seus fIll;ws, os do na fÓl'ma d.a,.1eL Dado e
.

requ'erentes. Nestas c0Il;di- passado nesta cidade e. Co- I
cões, requerem a V, ExcIa., marca de Palhoça,,;_aosI121que, na fórma do ar tO 455 dias do mês de agosto _do
e 456 do C.P.C., se proceda ano de mil novecentos e

em dia,', hora e lugar prev.ia- ciJ'lcoenta e· quatro (1954).
mente; désigna'dos, com cÍ:, Eu Hélio' dê \Oliveira-�Es-.

p"'.
"

e'ncia do' dr. Promotor u- crivão,o,datilogràfej'e,'subs-
blico; a jüstificação na 01'- crevi:, Ass:' ,José' Ma:rtins
ma da lei;ocom o depoimen- Guedes'·Pinto. J,uiz�de !Di
to das,' testem:ünhas' abaixo I reito: Está confoÍ'.rne :0 ;Qri
arroladas, que comp,ar:ece- ginal que' afixei 'no·ldoal

\ rão independentemente de I de costume ao qual' me r�-
intimação. Requ:r!;�,. ai�- porto e dou fé. Data supra. ' 9 '

da, que feita a 'JustIflCaçao . Hélió de ·Oliveira. Ie julgada por sentença, se Escrivão do eivil�,' ,., fB'!E�fk(k!Sii1 ;/GVlfi .i

digne V. Exa. mandar citar' - ----- '-- 2. -

'_

f��t:'��::i��nte� c���r��� ,I: Expr�,sso Flb"I@pó,í)õ'Jis
sinhatiças 'do- ih1ó'vel; bem ..

; ,

.. ANDRAOE &", KOER.ICH,
como o Dr. Promotor Pú- Tràh'sp6rte 'CI�·i�à�:gaS"·éfu géral entr� Florian6pQJis",
blico 'e,. por 'precatoriâ, o

.,

Curitiba e São Paulo'
Serviço d oPatrimonio

. da 'Com 'viâgens ',diretas '� 'permanentes!
União· em Florianópolis, na. . Matriz: �'FLORI:A:NU'POLIS· ,

\., ,.,

pesso� de se� representante Rua ConselheirO Màff'á';' 135
"

,
.

.

.,

e por edital de 30 dias, os. Fone:. 25'34 - Caixa Pos.tal, 4�5
' ,

interessados incertos e os End. Telegr.: SANDRADE
ausentés; para con�estarem Agê,nc,ia"";--,, ,ÇURITffiA :

a pI'esen1'�;'ação de lJsuc�j:Ji- Aventqa, ",7 ·:de Sete� ro 33Z0/2.�, .

ão no prazo â�"Jei, ficaridp _
Eon.e:" .84:7 (Linha' 'raleIa).

,,'

citados para todps os
-

�e- �",-": ��º.'\,T�egI;':",,$A:' ID;RA", '
.'

'
.. , "l, ('

mais termos da ação, até Agenêià: � iS10'w . LO
.

final sob pena de revelia; ,
',Avenida do 'Estad'b.;" 66/1678 Fone: 37-30-9Í �,

��: r�ce��h��id;�a�ec�=�:�� Agên�?a�' �;��l;�,:d�A�1oD! e� B�lo' H�ri%�:':;f�.;,'t'
o dominio dos requerentes com tráfego muflJq, até Sã� ��HI� �CI�\,�" Empr�sa
sobre o imovel refc:":c�.). de Transportes Miria$ Gerais SIA.)

..

,Agência: aoa Deodoro esquina:':da
Rua Tenente ,Silveira

PARTIDO: SOCIAL DEMOCRATICO

Viagem com ,segurança
�.

e _Jr.ptde�. o

so ·NOS ·CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO'

RAPIDO l<SUL-BRASILEIBO»
.

'Florianópolis -:- Itajaf - J?inville - Curitiba
-

Carlus Hoepeke S.18.
'ASSEMBLÉIA txERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Para VEREADOR�

A N TO N I O
APOSTOLO

Dedicacãn e traba-
,

lho . permanente:
em defesa do

. , .

npsso mumClplO
-------------�---'--------

_-"I

, -ATENCAO . CANDIDATOS À ESCOLA
, . .

DE SARGENTOS DAS"ARMAS
. I •

De ordem do Exmo. General Comandante desta Guar-

'lição, faço saber que os candidatos, abaixo. relacionados,
deverão comparecer no Hospital Militar 'desta Guarniçáo

I dia IOde outubro de 1954, as 08,00 horas, afim de serem sub-
_: metidos ao Exame Médico: .

Pelo presente fi.am convocados os senhores acionistas' Antônio Júlio Barbosa, Argemiro João dos Santos, Clau-
te Carlos Hoepcke S. A., para em assembléia geral extra- dino Andrade" Dauto Machado de Oliveira, Edvilson José
')l'dinária, se reunirem na séde social, à rua Conselheiro ::lias, Gentil Miguel Gil, Heitor Pereira, Hildo Carlos de
,'viafra n. 30,' nesta capital, dia 14 de out.bro, do corrente -

Jesus, José Paulo·Maria, Lour�val José de Souza Baptista,
mO, às 15, hàras com a' seguinte '. Luiz Fernando dos Santos, Mauricy Silva, Miguel Édolo de

,
1

-
,

Ordem do dia fesus, Nehemias de Oliveira Nascimento, Oásis Harlem Bas-
1. _::__ Reforma dos Estatutos sociais. :os Dias, Osvaldino Macedo', Sal,ll José Gentil e Walter Ccr-

.

2. - Outros assuntos de- interêsse 'da sociedade. rêa. ,
---.---.

Florianópolis, 23 de set!')mbro de 1954. Quartel General da.L D/5a., em 27 de setembro. de 1954.
• Acelon Dário· de· SQJlza .

,
' càp. EDIWAL OBERG

Diretor-Presidente Ajudànte Geral do Q. G. I. D/5&.
PARA AQUELES, QUE
;OESEJAM'.'O 'MAxú�d "

ii,,, ._
.

EM'CORTÊ�,iÁ' :'-'f_;;:..;.;'--"-....,;.;__..:.....;;;.,_".,_ ...;.;..-------:-----...;.....---_._--------_....:..__
< ,', E ,EfICJENCIA
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aviso da Díreíoría da Asso
claçãe de Santa Terezínha

'e
.

Menino de Jesus
, I

no Jesus, avisa aos devotos' E

ao povo em geral que as fes- I
tividades de Sta. 'I'erezmha,

Icomeçarão dia 1°' de outubro

p, vindouro, com novenas às --------_,------ :-:-
'_' -'-__.;__-.-,;..,';,_+_-,-�..;_-,-_

19 horas, na Capela de Asilo"
de órfãs.

.

Dia 10 de outubro, aten

dendo a�s desejos da Asso
ciação, haverá, 'êste ano, Mís
sa e, Comunhão Geral dos

Associados e demais fiéis, às'
8 horas, na Missa que será
celebrada por

'

S. " Excia,

Rev,ma., acolitado, peras sa�

cerdotes de costume, e que
'

.ará a prática ao Evangelho,
Terminada a Missa,' haverá a

cerímônía da "Bencão das
Rosas de Sari.t� ,Tere;inha".
A tarde, às 17 horas, da

quele !!lesmo -día, sairá da
Capela, a tradicional procís
são de Santa Terezinha.

,

Barreiros Filho,' expressão A Diretoria pede aos devo- :

AN',TIB'IOTICO5 '
exponencial da nossa cultú-' tos que queiram ingressar na

,

ra; figura de combatente des- Associação, para, depois das

temido nos quadros democrá- novenas, se dirigirem a Pre-
'

ell·C'I·e'oles na" luber '1-
, :

ticos, exemplo de honradez e sidente ou a qualquer mem-
' . CU BSe"de nobreza, pena fulgurante, bro ,da Diretoria, para darem

'",.

mestre respeitadissimo, devia

I
os seus nomes. MADRID, 28, (U: �.) - Os

I
que os resultados das drogas'Na sessão pc' ontem,' 23 espe-

ilustrar, ontem, esta coluna, 'Santa Terezinha,' espera deleg�dos de 54 palses fo- e antibiótico eram espetacu- c.ialistas de 15 países, inclu-
A nota, registrando-lhe o receber de todos os seus de- ram mformados de que os lares nalguns casos de tuber- sive o Brasil discutiram o re

aniversário, 'pór involuntária votos a maior assistência modernos antibi(lticos e dro- culose pulmonar, especial- .latório apresentado Relo dr.

omissão, ficou sôbre a mesa possível a tôdas às solenida- gas têm provado eficiência mente na ,fase inflamatória. 'Canetti.
" ,

do redator. Nem era necessá- des, para renderem, assim, o espetac�Ul.r no tratamento de

rio publicá-la, Barreiros Fi- tributo de gratidão, que é de-' vários casos de tuberculose. O

lho, n'O Estado, sabe que vi- vido à milagi'osa "Santa de dr. GeQrges Canetti, eminen

ve, na amizade e na' admira- Lisieux" e sôbre todos, ma- te especialista franéês, pres

ção de todos, que o estimam, terializando sua infinita bon- tau tal declaraç5.o' perante

que o querem e que o respei- dade, ela não deixará de fa- mais de 2.200 cientistas que

tam com a maior emoção. zer cair, "as chuvas de 1'0- assistem ao 13.0 Congresso
A efusão com que o abra- sas!' que são suas graças. da União iriten1acionàl con�

çamos,- hoje, será redobrada. Pela Diretoria da Associa- tra a tuberculose. Declarou

E com, ela os nossos ,votos ção de Santa Terezinha do
a Deus pela sua saúde, pela Menino Jesus, a Secretaria:

sua feli<)idade, 'entre os seus. (Ass.) Aurélia Silva.

Eletrec:idade de
'para todos

, CONFERÊNCIAS ATRAVÉZ CUIDADO' I ESCLARECIMENTORIO, 28 (v. A.) - 1,Tm des- blicas. Sabota-me por todos
NOSSAS EMISSORAS

ses inventores maníacos este- os meios, .. Foi-lhe sugerido Conforme noticiamos em Enquanto os carros ofic;ais' Afim de dissipar al�umas
ve no Catete para ,denunciar, q,ue inventasse algo que á- '

'

dt'lvI'das eXI'stentes em torno
, nossa edição de ontem, deve- !11órmente as caminhonetas, I

"
-

ao Presidente sr Café' 'Filho' gradasse à Light, como 'por doatI "O
rão ser proferidas, hoje, pelo não fazem outra coisa senão ssun.o, esc areço que n..

, que estava "sendo sabotado exemplo, um gra,nde funil ca- sou candIdato a 11enhum cal'
/ jOrnalista Dorando P.aulinet- serviço de propaganda eleito-� ,

.

-

Pela Ligth, Não podendo fa-, Paz de -capt,ur as águas da g'o el t
" 'ti, duas, conferências de in- [''tI dos candidatos, numero- e IVO;

.lar" ao Presidente, disse a um chuva e despejá-las na re� dcentivo à nobre cruzada de �os funciônários estão sendo Indicado pela segun a vez

dos seus secretádos: - "In- �pressa de Ribeirã9 das Lajes. recuperação cúltural. empregados 110 servico de o meu modesto nome, pelos
ventei um moto-continuo que Então' sim, que o ',"pblvo" ca-

, A prim,eira terá início'às 13 Jobrar e llassar cédulas da distintos religionários do

trabalha sem corÍíbustível e nadense 'lhe comp,r,ada o in-
horas atravéz as ondas da U. q. N. Partido Democrata Cristão,

é capaz de gei'!:lr eletricidade vento, para solucionar a cri-
Rádio Anita Gàribaldi, obe- Outros estão ,sendo desta- pata figurar na chapa 'de'

de graça para sempre. Mas o se, de energia provocada pela decendo à epigrafe "Exalta- I cados para fazer o servicinho' candidatos à deputação e:�- "

"povo" canadense não deixa falta de água. 'I t d 1
I,

ção ao professor regente, de no dia, O golpe é man,dá-los I a .na -:- como. o.correu em,'

que eu faca experiênCias pú- ' "

1950
'

d h
. cu:sos de ensino supleti,vo". , 11ar,a_

as l>:oxi�it1ades "das

I
'
- agra e.cI a ,onro��

J
' AS 17.15 h?r�s. atrav�� as I secçoes. eleitoraIS, com mui- e�colha, ren�ncI�ndo � cap:�

L t
'&

do Est, do ,ondas da RadIo Guaru]a, o tas notmhas novas! . dldatura, pOlS Inao ahmenw,

O .rla a sr. Dorando Paulinetti, pro- Golpezinho baixo e que vai em absoluto, pretensões de
,

AMANHÃ ferirá nova, conferência que
I redundar em processo, con- natureza política. ,';

,

"

"se intitulará de "A Realida-
I'
denaç!ío i cadeia pa.ra muita Florianópolis� setembro' d.e

200 'O''00 00
de Brasileira eo Imperativo !,g�nte: mancla:tários e man� ,1�,��; >

::-:'-':" • • .',
"

,

'

"

• , I do Momento".' -, dantes. Juao A�,f�ed()<�edell'os Vle�r�
, ,'.. ',.

A MAIS BELA CATARINENSE IRA' A
CAPITAL DA ESPANHA

'Além de outras valiosas ofertas será proporcionada,
pela ,IRERIA ,(Lineas Aéreas Espanolas), à MISS SANTA

CATARINA 1955, a oportuntdade de visitar MADRID, eo
nhecer suas belezas, através de programas caprichosamente
organizados, assistir as suas famosas, touradas,' enfim, des
frutar os encantos mil vezes sonhados dessa maravilhosa

viagem' - Conhecer parte da -Europa, 'através da 'visita a

um de seus mais belos países - A Romântica e "Caliente"

,Espanha,
'

-----��----'-------------..:-

Florianópolis, Quarta-feira, 29' de Setembro de 1954
..,'-�------

fI. s. D.
• t.' AVISO

A Direção do sub-Diretório do Partido Social Democrá
tico elo Estreito avisa aos habitantes daquele sub-Distrito,

que, a partir de 29-0-54, estará habilitada a informar onde!
, deverão votar, bastando para tal dirigirem-se aos seguintes I

enderêços:
:No Bairro de Fátima:

Rua 1° de Janeiro ... , .. sede do sub-Diretório
Rua Aràci Vaz Callado .. Residência do sr. Acy Cabral

'I'eíve
Rua 3 de maio' ,. , .. ' , .. com o sr. Ulisses Cunha
Rua 24 de maio, 865 :.,. com o sr. Miguel Valentlm

da Silva

Rlta 14 de julho :'."'"'' com o sr. Lauro Scholz.
Maias na Cia. Florestal

Em Coqueiros' " , .. '., ... .sede do "comitê" do P. S. D,

Em Capoeiras .,., .. ",., sede do "comítê'v'do P. S. D.
e '�om o sr. João 'Navegante
.Píres

A Diretoria da Associação
de Santa Terezinha e Meni-
�"'.'-""""""""-",,�,,,"""'--""'."

BARREIROS FILHO

graça

o 8Ôt.O
Eis aí Q belo Bôlo da Vitória!
Comeram-no em 1950! Era doce e Saboroso! .

Representava um castelo! Um castelo de promessas! ,

Tinha 5' pavimentos! Cada pavimento 'simbolizava uma promessa:
la. - Estradas asfaltadas!
2a. - Centrais hidro-elétricas!
3a. '.,- Barateamento da vida!

4a: - Salvação do funcionalismo!
5a. - Do pouco fazer muito!

x

x x ,

O próprio governador foi quem o partíu! E repartiu-o entre os seus! O povo
'não recebeu nada:

iliImR�"", nem fatias, nem na

cos, nem farelinho!

Mas, depois, go
zou! Porque o bôlo
deu dôr de barriga.
Deu indigestão políti
ca. Era grande! Enor
me! Mas a fome era

maior! Paparam-nó'
sem mastigá-lo. En

gullram-rio inteiro!'

,"

x x

Nerêu julgado
I -pela iMprensa

" x

Para o povo não
houve bôío: houve
bôlo! Parqué � govêr
no deu ,o bôlo no po
vo! Pediu-lhe que en
trasse na fila e vo

tasse em tnneu. E
nunca. mais entraria
em /fila ,alguma! ;O
povo acreditou! E foi \

no- bôlo! Como vaí às

filas, comprar, leite,
de madrugada e com

pr'ar pelanca e ôsso, :}""1a peso de"oilro! i , .'.!' 4: "

o povo quem v:, dar
°

o' 'Oj "

� '�O quese pode di��/dô'"sl', Nerêu R�m:bs em to'
das ás posíç,?�s- q.u.e ,�c.yp01;!' é. ���"�fo!;, �e�w�;, um ho,
mem ;de eS�,mto .m!.le�lvel:nentê',Tet<). Por.u�; pfll'adoxoda psicologia humana, os ângulos e arestas', de�,sé1,l tem
peramentõ" IIl!i'�� realce. vieram dar à I'�tilín�a campos-,'
tura do seu espírito.

'
'

,

. ''',;
Erri� todos os pontos de sua carreira, o sr. 'Nerêu R�

mos, tem delj)onstrado viva inteligência e cultura notá
vel. Em _Santa Catarina, realizou um govêrno modelar .

Apaíxonedo' pelo bem público, conhecedor de todos os

prob�enyis administrativos, inexorável ,quando se tra
ta dee pOl'lestidade, deixou êle nas crônicas 'políticas. de
sua' terrá um nome aureolado e benquisto, que é ° mais
.bélo florão de sua carreira.

,"

Tlim êle corr-espondido;' plenamente, à confiança
dos que o sagraram Presidente da Câmara. Na cadeira,
'de onde rege os trabalhos sua, retidão, sua lealdade, sua
inteireza moral,' sua, inteligência, suas virtudes de con

dutor, têm sido postas: à .prova e puderam mantê-lo,
Sempre, no mesmo nível, de que jamais baixou por qual-

r
quer transigência cômoda."

I

\
, ('�A Gazeta", de, São Paulo) .

x x

No domingo vai haver bôlo outra vez! Mas agora é
bôlo no govêrno!

Não vai dar: vai retribuir! "Elas por elas".
x

x x

- Você comeu do nôlo da Vitória? Então, agora, ...
M

, X "';" ,< 'r'

'. ,:'.._. �';'; l�

"

".' '.?- "

J
x'

Bôlo da Vitórja! Bôlo de bôlo! Quá!
r",' y"

"Quem'niuito alto quer subir,
f :Sem ter' asas p'ra voar,

"

'O" povo já está a rir,
, 'in) tombo que lhe ha-dé dar!"

x x

x
" El�s' não .

gostam do senador GallottL Sinal certo
de qú� o senador Gallótti está' Certo. Se eles gostassem,
nós não gostaríamos. Essá a regra, em politica.

\

x x
t .

'c !;;. �
.

"x .;

Para' cótlfitinã'-'la, está' exceção: ''!hneu, Paulinho
COCa-Cola eBayer, Esses serão os mandantes da derro

ta, udenísta.,
.-.�i� iT� }�: i;

'x x

DO POUCO SABIA FAZER MUITO. E ASFALTARIA AS

,

NOVO PROFESSOR PARA A
'

.. UNIVERSIDADE RURAL "

,RIO, 2� �V. A.� - Chega- cio�al de P�squisas para pro-I
ra no prOXlmo dIa 3 o pro- ferIr cOl'lferencias e aU,las sô
fICssor universitário italiano bre ecologia vegetal, cienc1a
Girolamo Azzi contratado pe- de que foi um dos fundado�
la Universidade Rural do Mi- res. O cientista deverá per- !,

nistério ,da Agricultura, sob man�cer entre nós tres me
JS, 3Juspicios do Conselho Na- ses.

, � :,., !"X

Li O relatório do CeI.' AdiI. Li-o como advogado, 'E'
uma peca histórica. Há' nele um mandante post-delito!
�VI!-•.�1t. f. "1;'0;.-.; ""�' 1 � ... ; .. '_,,'.

- .' .

E 'h;i meíà coluna dê lamúrtàs porque não foi possível
ériq\{l{drar 'o Lutero.'

.

Juó Bananere, na sua fábula do lobo mau e do

éord�irinho"tem razão, quando apresenta a moral: o

lI��,'l�lilei:neste mundo é o' muquet" ' ' ,

.. q. i ....1;;k! )l)"4{Q, ii·' 'x.X
),.

Companhia Nac.
de Educacão de

"

,I Adultos

O inquérito do Galeão, a meu ver, no dia 24 de

a�ôsto de 1954, às 8,30 horas, perdeu seu objeto.
.

c tt<Y".:.{�, X X

i'! ' _.' 'I.":" "f "

x

x '

F'aZ'er {irií !'bdlánço 'entre "ós 'or1'gatleiros ,Eduardo
e Epaminondas e argumentar com o físico .. , é feio.
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"nesse Jéltó,'mi Bahia, Marta Rocha seria votada,
por u'nãnlmídàde� ..
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O sr. Gó�ernàdor do Estado comunicou ao egregro
Tribunal Eléitqr.àl que ãssumira a presidênCia da U. D.

� ... � ,
.

N.! Mas o expediEmte continua assinado pelo sr. Bayer
Filho. E quem átende o eleitorado é o in,tegro juiz dr.
Bulcão Viana. Nenhuma 'dessas tres pessoas ,são da

Trindade;ReSidem aqui mesmo!
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" ',Ei;n ..Tijucas houve um acidente, no qual. perdeu a

,

"

vida:';'uip ;Jovem "correligionário nosso, qué ,passa,ra a

noite pr,egando cartazes do P.S.D. O sr, 'Bayer Filho ..
-

,'o Joca da,: -!oáia -' Para fazer fita C tentar uma explora
ção, � encheu. 'um caminhão de policiais e foi fazer ...

propaganda> .
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Observad�r��' neuttos' viram o sr. Jaca da Joáia
passar pela �r:énte da_sua granja Maria Bonita, rumo

•

ao seu palaçete agronômico, Envergava, ainda, aquele
terno azul/marinho com que assumiu a Secretaria da
Fazenda e que; segundo alardeava, era, o único do
seu guarda-roupa.' E assim mesmo fôra feito cQm 'di:'"
nheiro emprestado .. :
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,Par que será que, o me.u dinhéiro. é sempre macho?

Não d$.. cria!
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Diz .um cartaz udenista que o meu �obre amigo
dr. João' José cie Souza, Cabral é o prefeito que Floria
nópolis está precisando.

Voto 'com' o relâtor, e� 'parte, pela conclusão. Que
Floriariópolis está 'pre�isando de outro, está mesmo.
Sempre sustentamos isSo.' A U. D. N. é que custou a

confessar! .'
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