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A PEDIDO
DO POVO AOS ESPOUADO

RES DO BRASIIJ _

Enquanto 'milhões e mllhões são eonsumidos no Palá

cio da Agronômica, o problema dos transportes é relegado
ao abandono. Atolados, estrnçalhados nos buracos, tomba
dos nas pontes, os eamtnhiios que transportam as riquezas
e os produtos cataelnenses, pagum a ínépeta do govêrno e

a economia sofre . as consequências da íneúría,
.bornhauseana•. r-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Govêrno .PAULO FONTES.
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<?mlJil enti,o D.iá- ino d. .s, Catarln'
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Eleioões Gerais
9a Ooatemala

Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1954

mais rerugíados.

RIO, 20 ev. A,) _:__ O go- berão em novembro dois me

verno resolveu antecipar o ses, com dezembro antecipa
.pa'gamentb do runcíonalísmo : damente. O pagamento dos

da União relativo a dezembro I aposentados e do pessoal da

antes do "Dia. de Natal". Pa- ,

ra isso, o diretor da Despesa, Ativa será tambem .antecípa
Publica do Tesouro

NaCiOnalj
do de alguns dias, devendo

'já estabeleceu um plano 'pe- iniciar-se entre 12 a 15 de

lo qual os pensionistas rece- dezembro., .

lÚ�!, 3�a llii::fU:��I:ad�att:�� REFUGIADOS DA GUATEMALA
'

'j INCENDIO EM SÃO NOVA, REDE D.E' RADAR
.cão, sucumbiu o Presidente PAULO Cidade da Guatemala, 28

Getúlio Vargas. Inocente, LIMA, 20 CU. P.) - Com refugiados, eptre os qua�s RIO, 28 CV. A.) - Infor- S
"

t I d los Istadcs Unidos cu. P') _ o Presidente Cas-
na-o lhp fOI' 'dada oportunida-, destínn a Santiago, partiu, há algumas mul.heres, se .asl.- mam despachos procedentes er,a .ms a a .a pe 'I. '

_......

b d 1 Ch
. tillo Armas assinou decreto,

de sequer, para exercer' o : na manhã de ontem, um avi- taram na Em aixa a (o. ,1- de S5.o Paulo que na madru-

r 'C d
r ,

nos termos do qual ficam
sagrado dlreito de defesa'l

ão de transporte da força le, na Guatemala, ao cmr._ o gada de ontem violento in-
" e a na a

b O convocadas as eleições gerais,
Faremos justiça, com a arma aér�a chilena, levando 18 re- govêrno de Ar, enz'ite av��� cendio destruiu uma área de WASHINGTON, 29 CU. P.) I parte que fica mais ao nor-

para o Parlamento Nacional,
que temos: O VOTO. 'fugmdos gu�tema�te��_Os l�vou, ontem ,.a no , p. dois mil metros quadrados na _ Os governos dos Estados te dos Estados Unidos em que no próximo dia 10 do próxí-
'� .-

- '_'---

. !!&Q&
LIma os refuglado� que per- Avenida Santa Marina, atín- Unidos e Canadá anuncia- se torna pratícavel ouso do

mo mês de outubro.. Serão e-

I":-��-'--' -";;'t ';..W81

-/
�a�eceram cO�fmados. no gindo a vídraçarta Santa Ma-Iram, ontem, conjuntamente, radar. leitos 66 deputados, que cons-

ESTRADAC "ASFALTADAS" sotao elo .a�r���lt�/l�i ������ rína, instalada n.o número.. seus planos para, construir títuírão a Assembléia Naeio-
J tambo, vígíad p g 443 da mesma VHl.. Deu cau- novo sistema 'ele radar muito ------ .. -

nal. Nos termos do citado di-
guarda policial. .Espera-se sa ao sinistro um curto cír-' mais ao norte do que qual- :0 ,Tempo ploma 'legal, fica reconhecido

. que dentro de 4 ou 5 dias,
I
curto. Os prejuízos são cal- quer outra nação o tenha. o direito de voto aos analfa-

outro avíão chileno conduza culados em mais de dez mi- ' Prevísâó do tempo até às
instalado. T:ll equipamento '14 horas do dia 30. betos maiores de 18 a�os de,lhões de cruzeiros. I" t 1 d t

..

damp iaria 9 - empo (e a ver-
Tempo _ Instável com I idade. Igualmente, erao i-

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

tencla previa cuso-nvíõesInt-
1

'. reíto ele votar as mulheres

FUNCIONALISMO DA UNIAO migas, procedentes (1:18 re-
c

�:l��el'atura _ Em declí- guatemaltecas, maíoresde 18

giôes polares setentrionais, anos de idade e que saibam
.

aoamento d
nio.

Ante,dpado o pagamento e se aproximassem' elo contí-
Ventos _ De Sul a Leste, lêr.

nente, rota que os russos po-
com rajadas frescas.

O b
-dertarri usar se propusessem

ezem ro a atacar os Estados Unidos, Temperaturas - Extremas

A comunícnçâo diz que es- de ontem: 11L1:�Úma 18,4. Mí
tas linhas atravessarão a níma 13,9_

Nerêu julgado
peR ,� ·mprsllsaj
"Na feliz oportunidade de uma significativa home

nasem prestada pelos cronistas parlamentares ao Con
O Dirctório Municipal do PSD convida a todos os cor-

. gresso Naciónal representado na insigne figura do
rellgIonárfos designados fiscais e os que pretendem pres- .Presidente da Casa de .Tíradentes, o Sindicato dos Jor-

.

tal' sua colaboração na fiscalização das próximas eleições, I nalistas Profissionais do Rio de Janeiro apresenta a V.!
bem como a iodos os candidatos a' ver��dores e clepu�ado� I Excia. os votos de solidariedade à tão justa manifesta
regularmente ins�ritos, para u�a �eum�o que se re�hzara I ção, augurando ao ilustre homenageado todos os ense-j

...

no dia 1° de outubro, sexta-f'eíra, as 19 horas, na sede do
jos de êxito na brilhante carreira pública". No meio da estrada não havia uma pedra como a do

PSD à rua Arcipreste Paiva afim de serem discutidas e 1
D d S' d' d

-

J l' t 'P f'
'

,
.

.. . ., .' _ '- .. a mensagem to tn teato os \ orna ts as ro tS-' poeta Carlos Drumond de Andrade. O que havía era um
4'orneoidas as ínstrucões que serao adotadas na í'íscalíza- . . dR"� 'd J

.

'

. '.
1"

'

"'" swnms o zo e' anetroQ. rIO. E o povo, cheio de humor, colocou a I a placa que se

ção do pleito de 3 de outubro, - vê no clichê: E' PROIBIDO PESCAR NESTE RIO. U. D. N.
Flortanúpulís, 29 de setembro de 1954. TORPE E·XPLORAÇ-A-O

'

_

ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO
O Rl·SO da �.d 'd

'

Presidente do Diretório Municipal. Em Tijucas, em São João Batista, ocorreu, do- V] à e _
.�,

mingo último; um trágico acidente, no qua! perdeu
a vida o sr. Alcibiades Silva, motorista, vítima do

disparo de uma arma, na 'ocasião experimentada
pelo jovem Wilson Gomes.

A Polícia abriu imeditamente o competente in

quérito, comprovando tratar-se de lamentável aci

dente..
O extinto er;t um entusiasta do P.S.D. e, n:1

,noite anterior ao "doloroso acontecimento" junta
mente com seus' correligionários, se ocupara em

distribuir c pregar cartazes de propaganda da

oposição.
As notas a respeito publicadas na imprensa

d�sta Capital, por sôbre constituírem inescrupulo
sa exploração política, visando a fins eleit,ol'elros,
constituem falta de respeito à memória do extinto

e à sua família enlutada.

Em Alcibiades Silva o P.S.D. perdeu um corre

"lig-ioniírio devotado e prestimoso que, ainda há

pouco, no pleito de Ituporanga, dirigindo o seu veí

culo, prestou ao Partido auxílio inestimável.
Rl:W,S da é:1i)Hal, sob 'a operosa e milagreira adminis

tração, que o sr. J. J. Cabral promete continuar ...
,�--------�-------------------------

-�{a-;aa última !\!cnsagem ao Poder Legislativo, 0- sr. I

D'·d
'. Igualmente varias verbas federais, de varios milhões

g'oyernador afirmou que· todas as contas do Estado estão IVI .as 1 e ana rqU18 de cruzeiros, carreada� para diversas instituições do Esta-

rigorosamente em dia.r. do, pela representação do P.S.D., não só não foram aplica-
Ainda recentemente, nos comícios oficiais que o govêr- das como deviam, mas ainda foram ilegalmente desviadas.

nmove para a U D N essa pataca foi repetida: A reposição das quantias desvia.das, atingindo va,riosno pr" ,
..., .

Interes�ante observar, aqui, o J,'igor com que o govêrno
Com ela o SI' Irineu Bornhausen quer ilustrar um tí- . _ milhões, constitui dívida do Tesouro.,.

" . .. age com os consumidores. Aquele que nao pagar sua luz
tulo que lhe muito-'lhe apraz, posto nada o JUstifIque: o de,

t' d' d tI'
.

t
.

t d S
Se esses exemplos não bastassem para evidenciar que

t d das finanças catarinenses. i a. e o. I� m�rca o, e- a-a su��r�amen e :01' a a: � a
é rematada falsidade a declara�ão de o Estádo ter suasres aura OI',

_ • _ ! Siderurgwa usasse o mesmo crlte1'10, o governo g·1'1ta1'1a. -

Que as contas d,o g'overno catarmense nao andam, co- " . contas rigorosamente
-

em dia, ainda sobrarian� fatos 9ue a

1110 nunca andaram, rigorosamente em dia, é facil de de-! ' Bom cobrador e mau pagador, o situacionismo udenis- comprovassem, como a supressão de serviços com dotação
mOl1strar.

'-,

ta arrecada' com ganas g'estapianas ... mas se esquece de orçament�ria. O da sopa escolar é um deles. Está prdica-
As dívidas se multiplicam, amontoadas no Tesouro; os lJagar! -IHente abj)lido das escolas. De há muito vinha sendo racio-

serviços públicos a:ndam à deriva, por falta de verbas; as

I' Outro exemplo de que as contas' do Estado não Elstão nada. Instituida para todos, pobres, ricos e professoras,
mais prementes problemas coletivos estão abandonados; rigosamente eu"i dia, está no caso das cotas :lOS municípios. )lara que estes últimos, tomando-a também, não humilhas

cortes. radicais estão s,endo, feitos nas dotações Orçamentá- As que o Estado deve aos municípios só foram pagas, sem os primeiros, acabou restrita a, estes, contra todas as

rias; verbas federais estão sendo desviadas da aplicação e por adiantamento, aos prefeitos udenistas. Os demais regras pedag'ógicas. Agora, à mingua de pagamento, sumiu!

específica; outras estão sendo retidas criminosamente. prefeitos, de outros llarticlos, deveriam recebê-las no pri- Este último exemplo, visto sob outro aspecto, retrata
Para exemplo de como não é verdade que as contas do meiro semestre. ms aí outra dívida do Tesouro, somando dois g'overnantes: Nerêu, com a constante de servir os pe-

Estado estejam rigoros:1menttÍ em dia, balltará citar a_ dí- milhões." quenos e humildes e Irineu 'com a de esquecê-los e igno-
vida do fornecimento de luz e energia' a esta Capital. I1á A União, em abril, entregou ao Estado, as cotas rodo- rá-Ios.

'

mais de um ana que o llag'amento está em atraso, quando viárias doS municípiOS, para lhes ser entregue imediata- E aí fica, em rápido escorço, uma pálida idéia da 'que
o contrato obriga a liquidação mensal do, cons�Imo. mente. O Govêrno do sr. Bornhausen fez a entrega das de- será a situação financeira do Estado quand'o, para felici-

A (lívida do Tesouro, só essa, é superior a ONZE MIL vidas importâneias 'aos prefeitos udenista..s e reteve as des- dade de Santa Catarina, o atual govêrno terminar o man-

CRUZEIROS. •
tinadas aos outros municípios. Esse ato é criminoso e en- dato: dívidas aos montes, serviços assistenciais suprimidos)

.Diante desse atraso, q. Companhia Siderúrgica Nacio- volve crime de responsabilidade. Tão logo a Assembléia se alnarquia administrativa.

nal, se quiser, deixará Flo!'i:mópo�is às escuras, por inadim- reuna outra vez, será levado ao seu plenál'jo llUra as pro- -
-� 'Din'eiro, no momento, só para gastos eleitorais com

plemento contratual.
' vidbncias llecessâl'ias. a M. D. N.! /.

, BONN, �9 CU� P.) - O mal,

FALECEU O MCHAL.
VON WEICKS

"CARRETERAS" BORNHAUSEANAS
barão Maximiliano von Wei

cks, ex-comandante elas for

ças alemãs de. ocupação na

zona sudeste da Europa, fa
leceu, dia 27, a noite, nas

proximidades do castelo de'

I prolongada enfermidade.
,

Contava o extinto 72 anos

de idade e respondia pelos
crimes de guerra no tribu
nal ele Nueremberg, Entre
'tanto, o processo ,fôrn. sus

penso.por causa do seu esta
'ctü,�de saude. '

.....
'..

.... �
..

EXC;ESSO DE, IN-
SULINA

MEXICO, 29 CU. P.) - As'
autoridades locais imputam
a morte de 10 pacientes do

Hospício local ao excesso de
dosagem de insulina, usada
no tratJamento clínico. Nove
mulheres e um homem mor

reram subitamente, ante
ontem, depois de terem to
mado café. A principio se

pensava que o café estives
se envenenado. Mais tarde,
porém, ficou. apurado que a

morte fôra causada pelo ex

cesso de insulina. Está sen

do efetuado um
.

inquérito
para apurar a responsabili
de dos médicos.

DR. RENATO RA
MOSDA SILVA
Acaba de assumir as ele

vadas funções de Inspetor da
Faculdade' de Direito' de
Santa Catarina, o nosso ilus
tre conterrâneo, dr. Renuto
Ramos da Silva.
A sua nomeação para a

quele alto posto, feita já há
ma�s tempo, foi recebida com

ip.tenso júbilo nos meios a

câdemicos e na direção da
Faculdade, por haver recaido
no jovém, e brilhante advo
gado, leg4tima expressão' de
inteligênCia e de cultura ela
nova geração catarinense.

Olhe, seu Governildo. Nas' eleições o sr. Ja me

enganou. Vê, agora, se me vai passar gato por lebre?!

,

\

O JOR)l.' CARDIM
NO I. B. G. E.

RIO, 29 (V,. A.) - Tomou
posse o novo presidente do
IBGE, jornalista' Elmano
Caràim, nomeado pelo sr.

Café Filho em substituição
ao desembargador Florencio
de Abreu. O sr. Elmano Car
dim designou para seus au

xiliares imediatos os srs. Fa
biO �acedo Soares e Valde
mar. Lopes, que exercerão as

funções de secretários gerais
do Conselho Nacional de
Geografia e Conselho Nacio
nal 'de Estatística,

�
respecti-

'

vamente.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARMANDO VA
LÉRIO DE ASSIS

- M1tDICO -

Dos Serviços de Clinica In-'
fantH da Assistência Muni-'
cipal e Hospital de Caridade!
CLtNICA( M1tDICA DE
CRIANÇAS, E ,ADULTOS'

- Aler,già -
,Consu.ltÓrio: Rua Nunes
Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 hbras.
Residên�ia': Rua ,Mare�hal

J Guilherme. !1 - Fone: 3783.

CLINICA DE.: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

Indicador.' Pruflsslonal I JDR. GuIRREIRo
_ ,.

. . M, E, D. I c o 5 ., I, DE'sfp·EC'I8ALUIsStToA''. EBMra�!� li °ADMEI'NSIsTTRAA�Ã'0° Chefe dod�e�!;�i!� ��v����ian6:ati� e �arganta
E O ORA WLADYS AVA 'a'

o A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. ALFR D· • .u.

I ENÇAS pE C,REANÇAS. i Redação e.,Oficinas; à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO· I
CHEREM, , w. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação),

,- MÉDIClO - ,

e CONSULTAS: Das 10 às Tel.. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCL1NICA DE l(;RIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
ANT

�

NIO DIB
.

Diretor: RUBENS A. ,inflamações do Nariz e Garganta)A D U L T' O S DOENÇAS MENTAIS 'DR. O
, 12 horas. RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital, MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisa.r Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇÃO - FIGADO -
Colônia Sant'Ana.

_ MÉDICOS _ Cons. e Rasidência: 7 de
.

AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muito'!RINS - INTESTINOS Doenças 'nervosas e D,!en- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas ,Tratamento moderno da tais..
GERAL-PARTOS Representações ·h. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaríngiseeSIFILIS I Impotência Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua' 'I'Iradentea n. 9.
cíal ízado das DOENÇAS DE Rua Seradur . Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consultas 'das 15' às 19
SENHORAS, com modernos' A D V O G A DOS - 1"0 andar, .

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas.
,Imétodos de diagnósticos e I

Te!.: 2.2-5924 Rio de
.

(OCULOS),Das 13 às 16 horas. FONEn': 34S15. S
. I tratamento. . Janeirc,

. _ !LAMPADA de FENDA (Verifícação � diagnostico deRes.: cua antos araiva, SULPOSCOPIA _ HISTE-', DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda, '

lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res.
-4 E t 't

F li d {.}'
.

,

- 2.276 - Florianópolis. D, -;- S reito.
RO _ SALPINGOGRAFIA, OS VIEIRA Rua ; e ipe e v iveira, n. INFRA VERl\IELHO

------
1 EL. - 6245.

_ METABOLISMO BASAL
R '. 21 '- 60 andaor.' Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de--_--

., -r-r- ADVOGADO -

T 1 32987'" S- P IDR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- RadlO�eraplap or _ondas Caixa Postal J50 _ Itajaí
ei.: - ...

- ao au o Pulmão e Esofago
PIRES' curtas-Eletrocoagulação

-I - S t ·",atarina -

ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (�ltos da CasaDHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra
_

. an a /
. Na .Capital. 'I' Belo Horizonte

.

- MÉDICO -

CLINICA' MÉDICA DE Vermelho. DR MÁRIO LAU- Ano C,'$ 170,0(\ Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Con su ltór ie : Ituu Trajano. I .

.

RINDO
Semestre Cr$ 90,OQ Consuitas .:.__ pela manhã no Hospital _ A tarde

'

São F'rancisco de Assis � na Consultório - Rua Joãu n. 1, l0 andar - Edifício do
-

...� No Interlnr das 2 horas em diante no Consult6rioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M:.. 769. Montepio e
--'." Anc Cr$ 200,00 1'-- . ..:......_ '_____ -" .' __

Janeiro Consultas '.' Das 4 às 6 ho-} l.:r
,,"

D 9' 12 h

I Sem e ,,'t' 're"'::�: Cr* 110,011 \.. DOENÇAS DQ' APARELHO D.IGESTIVO _
•

. .orav.o : as, as o'
DR CLAUDIO u..

STOMA O E UODENO ALERGIACLINICA M1tI>ICA ras.. ras _ Dr. MUSSI. ". Anúncios mediante con- ULCERAS DO E
..

, G D ,

.

•

CARDIOLOGIA Residênc ía : Rua Esteves Das '15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto,',. .1' DERMA:OL0GICA E CLINICA GERA� ,

Consult6rio: Rua Vitor Jún ior , 45. Tel. 2.812. MUSSL
-

1 ADVOGADOS o Os originais, mesmo Dio. Dr Mlu'uel Nunes ferreiraLVIeireles, 22 Tel. 2675.' Residêucia : Avenida Trom-
" -Fôro em geral, Re�ursos pubticados, não serio deVOI-,' .•

"

,o'OLHOS - 'OUVIDOS -

powsky, 84. �perante o Su�remo Tr,lbunal vído-
... ::-

.

I
_ CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Horários: Segundas, Qt,l&r- NARIZ E GARGAWTA Federal e 'I'ribunal I< ederal A_ direção não S8. respo� ÁNDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras:

.DR. _. JÚLIO DOIN de Recursos. s�blhza, pelos. concelt?S aml-
RES ;__ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE:' 3.140Das 16 às 18 horas. ESCRITÓRIOS tidos 0-08 artliros assinados. .

.

Residência: Rua Felipe! ,VIEIRA DR. NEWTON ,,:r'íorianópolis - Edifício
_ .. _.. ...... • ....J\_ Dr. Ylmar CorrêaSchmidt,23 - 2° andar, D'ÁVILA ' São Jorge, rua Trajano. 12

I'nlormaço-e'"Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL \- 1°. andar - sala 1., ;:J CLINICA 'MEDICA \apt.l - Tel. 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras 'Rifr de Janelro -\Edifício

utels CONSULTAS das 10 - 13 horas
t Proctologia - Eletricidade orba, Gato. Avenida Antõ-

�_'
Rua TiradeJ:!.t. 9 - Fone 3415DR. WALMOR ZO- gan a.

Ih'. N b li
• Médica

"
'Dio Ca:rlos 207 - sala 1008. "

",,-,"'"

MER GARCIA Infra-Verme' o - e u 1-, Consuitôrio : Rua Vitor i DR CLA'RNO o leitor encontrari, ne.· Dr C-ar'los F
'

Enuelsl·nu'Diplomado pela Faculdade z�ção Ultra-Som 'Meireles n. 28 _ Tetefone: }. '. G. ta cotuna,ointoTmac;õel que "'.� . '. "

"

Nacional de' Medicina da çao Ultra-SoII_l . 3307. j GALLETTI necessita, diàriaw"nte e d. Médico dos Hospitais Americanos e da Força'Universidade do Brasil (tratament� de sinusite
Consultas: Das 15 horas _ ADVOGADO _ imediato: I .Expedicionária BrasileiraEx-interno por concurso da sem opera�ao). em diant..

.

. Rua Vitor Meirelles, 60. M®ICO _ OPERADOR _ PARTEIRO'Maternidade-Escola Anglo re�moscopla de OMto- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefone Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesO á i derno equipamento e o- .' .

I 011 O M M d fiei T O
(R�rviço do Prof. ct v o

Rino- laringologia (único Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolis - O Estado .. ,....... .
• ais o erno e e icíente ratamento e peraçóesRodrigues Lima)

A'Gazeta ).. 1.'51' das doenças de Senhoras' -

Ex-interno do Serviço de no Estado)
. DR. DIB CREREM Diário da Tarde ..• S.57' Cólicas, flêres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas

O I Dl·a'r.io da Manhl •.. 1••13. turas, zumbidos de ouvido, neurastenia,
.

irritabilidade,e das 16 às 18 horas" ADVOGA0
I. A. P. E. T. c..do Rio de -

V
..

C
•.

r 1·8.1·s';II... A Verdade .•....••. 2.010 insônia, impotência e frigidez sexual em. ambos os se-Consultório: - Rua itor ausas civeis, come c
IISIJaneiro . .

Imprensa Oficial • xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.MédicG do Hospital d, Mireles 22, esquina com crirnhlais e trabalhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz" garganta,Caridade Saldanha Marinho. Consultaa populares D" Cuidade: sinusites, pólipos, desvios do septo (nariz) labio partidoDOENÇAS DE SENHORAS Res. -::- Tr. Urussanga 2,' "Rua Nunes Machado, 11 ,I (Provedor) ......• I.IU _ Operações de hernías, apendicites, ovário; utero,- PA.RTOS-O�ER�Ç()ES apa�t,�_��2.

_

.

(esq. Tiradent.s)' _ sobra : (Portaria) 1.0.1' hemorreides, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCons: :h:orsaaJs;.:,,�ri:.:(!O�8�060 .CLl'N�,C�· D�I���ç�sl:.�.'O�<iiI,-_.,:PI-',:,�",.'lsal..� �.31�' ._ .��. I.f '1'_',1,1',111_11'.11,,11,,- I���i�:rRa��.:::::: ::�:� 'C � R ri �r�eIs{;le�n�az�·E R A'L
.

. �tV, ' , SAo Sebastllo (C..a Tratamento garantido de varizes,' úlceras varicosas,Pela manhA atende CONSULTóRIO - lf·.U- '.
_ de Saúde) '1.15S hemorroides corri 6 injenções, sem dôrdiàriamente no Hos S h ídt 38 J '

, I
.'

" Maternidade DoutoJ' '

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)pital de Caridade.
-

peC;N�tLTAS O.s 4 Dr.' Jose avar,es racema Carlos Corria ... :.111' Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula eResidência:
às 6 horas.

IS CLINICA
CHAMADAS UH- : intestino - Tubagem duodenal,

Rua: General Bíttencourt
'

U MOLE'STIAS NERvroSAS E MENTA - ,GENTES ,
. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisResidência: 'l,'enente S - . .

'GERAL COJ,'po de . Bombeiro.

..1111 .

'

moderno, em 3 ou 15 dias; ,

-

n. 101.
I veira 130 .

Serviço Luz (Reela- Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-Telefone: 2.692. FONE - 3.165. Do Serviço Nacional d�!Doenças Mentais. mações) .' ..... ;.. 1.404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com.'

Chefe do Ambulat6rio de Higiene Mental. Policia (Sala C6mla- . 100% de cura.
'

DR ANTÕNIO' MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'AnJ. drio) .....•.... 1.018 Receita de. óculos - Tr.atamento e operação ,dss doençasNIZ DE' ARAGAO Convulsoterapia pelo eletrochoque ,e car- P"lícia (Gab. Dele- dos olhos: PTIlHGIO, CATARATAS, ESTRABISMO.diazol., Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- lado).......... 1.594 ETC;CIRURGIA TREUMATO-
terapia.

o

COMPANHIAS U. t\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DALOGIA
CONSULTAS: Terças. Quintas .das 15 às TRANSPORT. NOITE

'

Ortopedia
17 horas. Sabado (manhã)' Atl.:REO Consut6rio: Ruà Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,Consultório: 'João Pinto,

d G aIRua Anita Garibaldi. e�;quina e ener 1'AC. .. 1;700 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d'a18.
Bittencourt.

'
.

Cruzeiro do Sul 1.500 TÓrre.Dà�::o:Sa!� ��à:�:::eÍl';t
,r-

RESIDENCIA: Rua BQCaiúva, 139 Tel. 2901 Panair

a.553·N----.--M--t----C---I--H----k-...,Rei": Boca2i7u1v,a 185. _!-..;._,------..".-----------lr:��:A·.���·:::::::: �::�; . aVlo- O Dr « ar·· oeDC enFone: -. .

-

.. 3'8Real ...........•...
,

... i). RAPIDEZ _ CONFORTO ;- SEGURANÇA·Scandlou••.......
,

Z.5UO
. Viagens entre FLORIANOPOLIS'. RIO DE JANEIROHOTJ.!S Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São S ....Lux % Cltl b

.-

Ilh B 1 Ub b d úl
.. MaO'eatlc 2.276 asbao, a e a, atu a, sen o' nestes quatro ti-
• •

mos apenas pàra movimento de passageiros.Formado pela Faculdade N;acional de Medicina Ulll-

\'MetToPOI . . . . . . . .. 3.14;. .

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãoversidade do Brasil La Forta :. 1.lt21
. prejudicl;1rão o horário de cheg.ada no RIO (Ida) eRIO DE JANEIRO 'Cadque :....... 1.«'

SANTOS (Volta)Aperfeiçoamento na '''Casa de Saude São ,Miguel" ,f Central •....•.••.•. I.'"
• "'0

• Prof. Fernando Paulino I.,trela ...•

�
..•••.

' 1.171 _�__--- -- -

Interno PO;r�f.a��!o d�e���ra�e Cirurgia' IIIDE�t�ku•• i�'o.· "':.:,jj', ..',",.1.�.�.'e-.l,',_ ,'�<í"P C"O' -�. "';.'.'Estagio por 1 ano 'na '''Maternidade - Escola".... �-Pl5til ,I. III'

Prof. Otávio Rodrigues Lima .
.

I AInterno por 2, ano do Pronto Socorr'o ·i.
,

" '.,., I/ , ". �L�,O�ERiçÕES . I · Empregada I*-. .

0IJ1IANTE TOIJfJ,. JCLINICA DEoADU,LTOS .

., Precis,a-s. d. uma, em-j'.
/ I.'. .

nos IJ�TlI='JOIi:. o '��é.,:.�.DOENÇAS�DE SENHORAS "�I-tI<L J
\1CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente. pregada para trabalhar

em.,. "" ��"

RO�" ,\1
".

idas 7 às 9. '

, Pôrto Alegre. Paga-sI!' hem.
i •D;; �. :No consult6rio, à Rua�João Pinto nr. 16 (2° and.)

T á R fi' I'
. � . � I2a 3a 4a d 14 � 16 horas ratar· u.. to: Ipe � �'

» � i:- � I,s., S, s as as· ."
.

i· ,....,'
.

�..,. I5as, Sas das 10 às 12, h�ras> . '. •
Schmldt n. 119. TELEFO-' -; '7f' .

. �

presi·IRE�IDENCIA:.
- Ru� Duarte Shutel, 129 - Flonano-

NE:'3.177.' JpolIs. '

,

. ,
I

Dr. Ney Perrone MundDR. II E N R I QUE
PRISCO PARAISO

DR- I. LOBArrO
FILHO

Doenças do apare�ho respi- OperaçÕes D�nçli�
,ratório. de Senhoras ::_ CUnica dt'

TUBERCULOSE Adultos.
RADIOGRAFIA E RA,DIOS- Curso de. Especialiaaç'o
COPIA DOS PULMOES

no H�<;pital dos Suv1dcr.s
Cirurlia do Toro

Formado pela Faculdade do Estado

Nacional de Medicina, Tísio- (Serviço J.) Prof. 'hhrt.-

logista e Tisio5!irurgião do I no de Andra.d..)
. Hospital Ner&u Ramos' Consultas - P.la manh'

. Curso de es�eci'alização péla no' Hé>spital d. Carldllld•.
S. N. T. Ex-mte'l'1lO e Ex-as-

sistente de Cirurlia do Prof. A' tarde, das 15,30ha.
Viro Pinheiro Guimarles em diante no consultório.

(RiO). á Rv8 Nunes Machado 17.
Cons: Felipe Sc�idt, IS t:C:;Ol1.0& d. Tlrad.nte•. 'l.'ei.
- Fona 8801. .

,

2 766
. .

Atende'em hMa marcada. . .

Res: R.ua' SAo JOI'I.�80 -'l Residenc�a - rua

FODé 2891.
.

. dente CoutInho 44.

MÉDICO

---------------.....--7-
- - -

Lava,ndo" côi:D. Sabao', "

\7irgem
..

ESJ;>ecialidadi(
da Cla.- IITm JNDOSTBIIL':_J8ID,llIe� (marca' rellslrlda);

.

.

.

eCf..omi�&,.,se jempo e dinheiro '.
_________________ ..._� +-- -. _'_'.- ' "1_ ._ •• �.---- •• �_, ••,,---.- "�---'-----'---'''.---

".

_" ....,""...._,-�-------- 'i •
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o assunto pol�tic� con

tinua em pauta. Nao e para
menos.' Temos de nos preo

cupar com' as eleições de

três de Outubro porque
serão estas as mais impor
tantes e mais sérias elei

cões que iremos realizar.
Nunca o voto valeu tanto,
nunca 0- país tanto precisou

/

de um pronuncia:nent.�, .pe- �/.:,�>Aos acordes finais das músicas lascivas

lIas
urnas, que imprumsse I �'

;/
Quedou'se de cansaço a erótica loucura; rumos definitivos à política /, .' ,

No sono da embriaguêz aquietam-se os convivas. doBrasil. I �.,
Se vamos procurar abor- f{/;)�

,

Silêncio em tudo agóra; e �oite alta, erradia, dá-lo de novo é porque o ,

Atrio a dentro, espalhando o luar que fulgura, assunto dá margem a mais ISómente a lua vela os destroços da orgia. alguma, considerações. O
---x--'-

povo usando sempre o voto I

go de Araújo, médico resi- vai acostumando'se sempre
dente em Lajes a êle, Sentindo na carne. o

FAZEM ANOS, HOJE: I. =. s�a. Iolanda Melo, fu�- castigo de um. �oto '�al em-
, . . c�onflna da Imprensa .Ofí- pregado, corrigir-se-a. Des-

.

-- Sr. Mano Machado, di- cial .

I sa continuidade depende a I
nâmico Gerente da Firma I -- sra. Lucí Maria Piza,' melhoria do exercícío do

�achado . &, Cia., da

Agen-I' esposa do sr. �ário Piza; v.oto. Golpes baixos como

era de Itajaí; .

-- sra. Ismema Gomes
o mando dos célebres co-

Sampaio, esposa do sr. Má- ronéis do interior, que ain-
-- Prof. Juçá Barbosa rio Viànna Sampaio, Oficial da se usa em menor dose

Callado� viúva do s?udoso da Marinha Mer�an�e
.

porém; o�tros mesmo que
conterrâneo e cOlega'de-l' -- sra. Oda Oliveira Fer-

nas drandes metrópoles ain
imprensa Harol�o Callado raz, viúva do sr. Armando da e�tão 'sendo ompregados,
-- dr. Carmosino Camar- Ferraz.

como imprimir cédulas com /

• .1t��. ..�;/ � ..
, ;��M:'i�d.: erro tipográfico anulando j

votos do concorente. Como
assoassoalhar que o candi
dato com' enormes possibi
lidades, não precisa mais
de votos porque "já está

F � t
·

d eleito", mesmo antes do

ora camilO ral or! pleito ... São truques de

As chapas' do sr. Lerner R�"drigues, trabalhista falso e politiqueiros da escola anti

falsificado, estão sendo preparadas por zelosas autoridades ga que não mais se justifi-
do Ensino catarinense. cam.'

rBem dobradinhas, num envelope, junto com as cédulas Nós não usamos nossa in-

da U. D.' N ..
- partido que levou o saudoso Presidente Ge- fluência pessoal, nem dos

túlio Vargas ao desespero e ao suicidio. meios de divulgações que

Para que se veja o grau de caradurismo do traidor de temos .às mãos, para propa

Getúlio, as chapas de José ele Lerner Rodrigues e as da ganda política de quem

U. D. N. são colocadas nos quer que seja, Apenas di-
1

•

t um rc-

I"
zemos ao- nosso .público que!enve.opes jun o com .'

'-, ti
trato do grande Presidente � a consciência no voto é tu'

Vargas. � do. Exercer o voto, não
·

"

-, . '1 � dando-o, -iíão vendendo-o,
O sr. Lerner Roüngue:o:, � rii d

.

t
A

·

. . . � � não trocan o-o por in eres-
mancomunado com os mnrn- �

II
se pessoais, eis o que pode'

gos
.

de Getúlio, não se CO::l- I trá engrandecer a democra-
tentou em praticar a mais I I

cia e que poderá moralizar
t

. -

F
. � I

torpe das raiçoes. az mars: � a política na nossa terra.
colocando o retrato do traído I O conselho político é ês-
junto com as cédulas da traí- �

·

,.

d � se: - Você' deve exercer o

ção, insulta a memorra a- � voto, isto é, votar com sua
quele de quem se dizia ami-I consciência e 'com sua can-
ga. � viccão.' O voto é secreto,
Votar em' Lerner, o traidor � ninguém precisa saber em

de oetúüo, é traír também �
r A

..

d P íd t
..

� r,. W/.'""NMW///WK///W I quem voce votou. A luta de-
a mernorra o reSl en e. wr��U////MU

, •
.

.

Nós, os trabalhistas; protestando contra o cinismo de

I V�A se:- com sua p:opna cons

Lerner Rodrigues, chamamos a atenção dos amigos do glo- cler:_CQa. Se alguem a q':lem
rioso chefe dos trabalhistas e dos operários para êsse tru- voce serve o quer obrigar
que despudorada do traidor. a votar emA ou B, prome-

E alertamos o eleitorado: votar e111 Lerner é votar con- ta, concorde, mas na hora

tra a Carta de Getúlio. de colocar a cédula na urna

(Ma.ndadn publicar por um grupo de petebistas), 'ponha aquela que §ua cons

ciência escolheu.' Este o

_ nosso' conselho, o nosso apê
lo de brásileiro que almeja
LÍ.m Brasil melhor L

.

CLUBE 15 DE OUTUBRO. COlégio----- I
DEBUTANTES -- CONVITE

N
.'

A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação avai
de convidar. as gentis senhoritas do Clube, para faze- A partir. de 15 de outubro

rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo a 20 de novembro estarão

vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE. abertas as inscrições para o

DE GALA, comemorativo ao seu 33° aniversário de concurso de admiSsão ao do-

fundação. '

.

. .... , , . ',' légio Naval. ,.

Comunicamos às interessadas, que as inscrições po- _. 'Os' .interessadÓs:,_pode'rão,
derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21 desde hoje, pr_ocurar na Dr-

/ horas dos dias úteis. visão do PesoaI ·do 5.0 Dis-

Florianópolis, 26 de setembro de 1954 trito Naval '0.8 instruções cor-

. , .. Ary Wolf de Castro -- 1° Secretário respondentes. '.

"O ESTAD.O"
NO LAR E NA SOCIEDADE

APÓS O FESTIM

IBRANTINA CARDONA

Pouco a pouco esmorece o delírio na sala;
Sob arcos de festões morre a luz de áurea esteira ...
De humana exsudação um fórte odor trescala,
E o ambiente corrompido a vinho e a nardo cheira

E resto de festim no mosaico resvala ...
Tacas gregas, rocais e véus de bailadeira,
Di�dernas da nobreza e túnicas de gala
Rolaram na expansão da orgia derradeira ...

ANIVERSARIOS

.�""""'�
,�,,�

ELEITORES I

MAO. TSE TUNG ELEITO
PRESIDENTE DA CHINA

.

\

TOQUIO, 28 CU. PJ O de Peiping acrescentou que
Congresso popular Nacional Chou En Lai, que tem sido'

da China comunista nomeou' citado reiteradamente .como

ontem a Mao Tze Tung, che- sucessor de Mao, foi nomea-.

fe de Estado tal corno se es- do presidente do Conselho

perava e ein seguida rez caso de ministros, "segundo. os

omisso dos dois candidatos dispositivos constituclonaís".

principais para o segundo Chou foi presidente de. Con

posto em importância, eSCO- s'-'.1I0 de míru.tros e míritstro
lhendo o gaL Chu Toh, se

'gundo informou a emissora

de Peiping. Chuh é coman

dante dos Exércitos da China

comunista e membro dó Po

litburo. Mao foi nomeado

presidente da República Po

pular e Chu, como více-presi
dente, de acordo com os dis

positivos adotada. A emissora

do Exterior, desde que os

comunistas se apoderaram
da China, em 1949. O outro
candidato à vice-presidente,
Lieu Shao Chi, que foi ins
truido na Rússia'; foi nomeá
do presidente do Comitê pér
manente do Congresso popu-,

. --:

lar.

Diari.o da
Metropole
NAS VÉSPERAS DAS
ELEICõES L EIS O NOS

SO CONSELHO!

(Alva.rus de' Q_livf!ira)

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

�---_._._.

'5.eS, 200 • '300 , 500 '-'000 I;lro.

ENGENHEIROS . FABRICANTES
'. � .

IIIQ�JIAS RODOVliftlAS BRASILEIRAS S'. I •

.� AVISO
Rua México, .11 • End. T�1. I

�uSAMARO.BRAS" � Ri.

T.I •. I 42·5218 • 42-1431
RIO DE IANEIRO

HOJE NO PASSADO
f

,

A data de hoje recorda-nos que:
em 1592, os Oficiais e "homens bons" da então Vila

de São Paulo,' elegeram Capltão na guerra contra
os selvicolas, a Afonso Sardinha;
em 1642, irrompeu no Maranhão a insurreição con ..

tra os holandeses, sõbre a orientação elo brasileiro
Antônio Muniz Barreiros;
em 1806, em Laguna, neste Estado, nasceu Jeronimo
Francisco Coelho, sendo filho do Major Antônio
Francisco Coelho e d, Francisca Lirha do Espírito
Santo Coelho. Faleceu em Nova Friburgo, em 16 de

janeiro de 1860;
em 1853, em La 'I'urpiniêre, faleceu Augusto de

Saint-Hilaire, nascido em Orleans a 4 de outubrc
ele 1779. E' o autor de apreciável trabalho sôbre a

flora brasileira;
em 1872, Caxias, Conselhelro'de Estado, indeferiu
o requerimento ele um professor de desenho da Es

cola de Marinha, pedindo as honras de 10 Tenente
da Armada;
em 1903, faleceu Joaquim Tiburcio Ferreira Gomes,
então Ministro do Supremo Tribunal;
em 1932, chegava ao fim a Revolução de São Paulo,
tendo o Govêrno Provisório dado a conhecer os têr
mos dos telegramas trocados com. o General Ber
toldo Klinger, a propósito do armisticio. O General
Gois Monteiro foi investido de plenos poderes para
negociar com os rebeldes .numa conferência a sei:
realizada na cidade de Lorena.

-

André Nilo Tadasco

Miguel
�Daux
Candidato do Parti

do Sacial Dernicratico
a Deputado Estadual
cedulas: em Florianó-

'

polis sede
.

do Partido
Clube 15 de Novembro
Praça Santos- Dumont
15

Eletrolandia
No Estreito
Sede do partido

atenção, Eleitores
Nas eleições de 3 de outubro, nenhum

eleitor poderá votar fora do seu municipio,
porque o pleito também é municipal.

Como, no entanto, em Guaramirim, Tur
vo, Capinzal, Piratuba, Ituporanga, Tangará
e Taió já houvesse o pleito municipal, nesses
municipios e somente neles, será permitido o

voto de eleitores de outros municipios�
Esses votos deverão ser tomados em se

parado e o título do eleitor deverá ser juntado
-ao envelope maior, com a p�peleta que escla
rece o motivo do ressalva .

�

A Direção do sub-Diretório do Partido Social Democrá-
tico do Estreito avisa aos habitantes daquele, sub-Distrito
que, a partir de 29-9-54, estará 'habíütada a informar onde
deverão votar, bastando para tal dirigirem-se aos seguintes
enderêços:

No Bairro de Fátima:'

Rua 1° de Jal1.eiro .

Rua Arací Vaz Callado ..

sede do sub-Diretório
Residência do sr. Acy Cabral
'felve

'

com o sr .. Ulisses Cunha
com o sr. Miguel Valentim
da Silva
.COnl o sr. Lauro Scholz
Maias na Cia: Florestal
sede do "comitê" do P. S. D.
sede ·do "comitê" do P. S. D.
e com o sr. João Navegante
Pires

Rua 3 de maio '

Rua'24 de maio,,865 .

Rua 14 de julho .

Em Coqueiros.
Em Capoeiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1954 o ESTADO

.

,"O Estado Esportivo" .
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Antecipad9 para sábado o choque Hoie, à neíte, se o tempo perml-
Atlético X Bocaiuva tir, 'a rodada Amadorista

Segundo colhemos junto do Estreito é aguardado Várias vezes a rodada
ao Departamento de Fute- O prélio entre Bocaiuva e com interêsse e entusiasmo, final do 10 turno do Cam-
bol da F.C.F., domingo Atlético ,marcado para a- 'esperando-se um bom pú- 'peonato de Amadores so

próximo não- haverá jogo, quele dia, foi antecipado blico na próxima sabatina, freu adiamento, tendo em

tendo em vista a realização para a tarde de' sábado, ; na velha praça de esportes vista o máu tempo e o es

das eleições. O cotejo entre os rivais
I
da Praia de Fóra. tado encharcado da cancha.

O gramado do estádio da
rua Bocaiuva encontra-se
em mau estado e a F.C.F.

Para Prefeito

I'
'

.

condições do gramado per-
apena.s permite jogos e trei- mesmo a F.C.F. que se vê mitirem
110S dos times de profis-

I às voltas com os problemas' • São às seguintes as pele
sionais, deixando de lado os " dos treinos e jogos de ama- [as;
de amadores, afim de pou- dores. I As 19 horas - Colegial
pá-lo. A falta de estádios: Sábado último choveu x Bangú, ambos invictos
na Capital barriga-verde já

'

outra vez, o que levou a en-I Às 20,30 horas - Postal
está se tornando .ínsuportá- tidade ,a transferir o jogo Telegráfico x Radium.
vel para o nossos clubes e para hoje, á noite, se as Preço único - Cr$ 5,00 ,

/ IMBITUBA X GUARANI A RENDA DO ClA'SSICO DE DOMINGO
A rodada de domingo do ríorano foram de autoria de

Xuxú (2) e Harley. Este per
deu uma penalidade máxima.
Jaime,· por reclamar contra
unia decisão do árbitro Os
waldo Meira, foi por este ex

pulso do gramado.
No encontro dos aspíran

tes novo empate foi registra
do: 3 x 3.

Segundo nos informou o Avaí e Figueirense, realizado
sr. Júlio Cesarino da Rosa; domingo, rendeu a apreciá
membro destacado do Depar- vei soma de 16 mil cruzeí
tamento de Futebol da F.C.F., ros, constituindo reconte no

o cotejo da rivalidade entre certame de 54.

��""""ISEGUIU ODILON
Com destino à Curitibanos

seguiu sábado, o nosso parti
cular amigo Odilon Silveira,
mais conhecido como Jacaré.
Defende atualmente ás côres
do-Serrano F. C.' daquela 10-
calídade, que se acha na pon
ta da tabela do Campeonato
com O p.p., juntamente com

o Vasco fi o Lages. Ocupa a,

posição de meia-direita e é o

artilheiro com 9 tentos. Ao
termino de seu contrato que
está prestes à terminar, pre
tende seguir para Joaçaba
onde defenderá a equipe do
Atlético. Ao Odilon que é ir
mão do ex-goleiro do Paula
Ramos, Tonico, desejamos,
embora com certo atrazo, vo
tos de felicidades.

M. Borges

�ampeonato de Profissionais
apresentou duas .pelejas. A

.jui o Figueirense, líder con
\ seguiu levar a melhor sôbre
J Avai, por 3 x 1 e na vila de

denrique Lage o conjunto 10-
.al do Imbituba : vice-líder,
Ierrotou .o Guarani por '3 x O.
Os pontos do quadro inte-

� ,f

Vot�m a 3 de outubro no Candidato do P. S. D. e P. t B.

O nosso Conselho Nacio-

,Filha.
A presidência foi,

nal de Desportes foi empos- 'como se esperava,. en,tre�uesado, .anteôntem, na pre- ao general Antonio PIres
ença do Presidente Café de Castro Filho.

EMPOSSADO O, NOVO CONSELHO
NACIONAL DE DESPORTOS

GaLEADA NO CLA'SSICO GAUCHO ,I ALEMANHA X
PORTO ALEGRE, 29 desenvilvido pelos' tricolo-IINGLATERRA

(V.A.) - Foi assás con- Ires, notadamente no 10
I Francfurt, 28 (U.P.> -

tundente para o Gremio e
I
tempo, quando inauguraram Os dirigentes do Clube '

amplamente auspicioso pa- lo "marcador invizjvel" e, I Kaiserlauten, consideram
ra o Internacional. o resul-,� depois di�so, �inda �r?v�- pr�ble�á�ica a inclu�ão do
tado do match amistoso de caram situações dlfIcels, I

mela direita do selecionado
anteontem, programado e frente ao arco internaciona-

.. alemão de futebol, Horst
levado a efeito como a "eha- lista. Para o espectador im- i Eckel, no encontro interna
ve de ouro" dos festejos parcial, a peleja foi muito I cional que a esquipe cam

comemorativos da inaugu- renhida e, até certo ponto, peã mundial disputará em

ração do Estádio Olímpico. bastante ,equilibrada. Con- 10 de dezembro proxímo,
Se� era esperada a vitoria I em Wembley frente ao se

colorada, jamais os seus tudo, enquanto os gremis- lecionado inglês.
simpatizantes imaginaram tas abriam brechas sobre

I Como se recordará Eckc
que os seus atlet�� se im- bre�has no. seto� defensiv?, sofreu recentemente' duas

pusessem ao tradicional ad-· os mternaclOnahstas, mais fraturas 'em uma perna,
versário por um placard espertos e conscios do seu I durante, uma das partidas
elevado, desses que normal- poderio, por elas se infil-; jogadas domingo ultimo,
mente, só se verificam entre travam a iam, goleando o pelo campeonato da Liga
"grandes" e "pequenos", Gremio, como se estives- de Futebol Alemã. Eckel
Os 6 x 2 finais espelham, sem apenas treinando ou deverá permanecer inativo
em realidade, a excelente realizando um simples pas- durante varios meses:
composiçao da equipe dos seio triunfal pela bonita
Eucaliptus, mas nã.o está praça de esportes da aveni

de acordo", com o .trabalho da Varlos Barbosa. SÃO PAULO X
·AVANTE

•

PARTIDO SOCIAL

FIGUEIRENSE X BANDEIRA�TE Está despertando grande
." \ ínterêsse o encontro que tra-

Realigou-se, domingo úl- O espetáculo foi dos.mais varão no próximo domingo
timo, em Ribeirão da Ilha, empolgantes, tendo remado no gramada da/Vila Operária, I

o jogo entre as equipes do a melhor camaradagem, ra- às equipes do São Paulo e do

Figueirense, da Caieira, e zão porque a diretoria �? Avante. i
Bandeirante, local. A parti- Figueirense, por nosso m- Ambas as equipes estão

,

da foi, sensacional, �ermi- termédio a�radeceA aos dir�- bem preparadas e esperam I
nou empatada por dOIS tea- I gentes locais a boa acolhi- fazer bôa figura. Nesta opor

tos, consignados por Aca-
I da e as provas de hospitali-, tunidade teremos a ocasião'

ry (2), Abelardo e Alcione dade e apreço. de verificar o 1.0 ColOc:l<.l'j IPorto -Ó»O .quadro visitante I do Turno, pois ambos .se en-

jogou desfalcado, mas mes-' O Figueirense formou contram invictos neste Cam- �
mo assim, soube efetuar, com Estev�o, Natal�no. e peonato Juvenil Varzeano. Iuma grande partida, conse- Santo Cr-isto; Acindíno, Ao que apuramos o Sar

guin(4.:) arrancar fartos a� Hélio e Valmor; Abel.ardo, gento Osní Costa lançará a

plausos da grande assistên-
I
Juca, Alcioneu, 'Abrigo e seguinte equipe para este írn-

cia.
'

, Massinho. portante compromisso:
Domi, Aniél e Gonzaga; Li

li, Alberto e Américo: Oswal
do, Béto, Sagaz, Tonóli e Mi-ITAMAR NO POSTÀL TELEGRÁFICO

M. Borges

DEMOCRÁTICO

Para
PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

VEREADOR�

permane-nte
défesa do

PERFE/ÇI1Õ SEM IGURi.

':;0" co.

em
. , .

nosso mumumo
CASA MISCELANIA dlatt'l

blJ\dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Disco.

PARAIVEREADOR

Parti�o Social Uemocratico

Vêm o Postal de conquistar Joga em todas as posições,
mais um elemento para re- sendo uma grande conquista I
forçar sua equipe de futebol. a do rubro-anil que terá em I

EUCLIDES PEREIRATrata�se de Itamar Domin- Itamar Um dos mais comple- ,

gos o popular "Magro" que tos player de nossa Várzea Comp 1 e t o u ante-ontem
defendeu com grande sucesso destes últimos tempos. mais um aniversário o nOSSl

vários clubes de nossa Vár- Ao que fomos informados, conhecido desportista sr. Eu

zea, ínclusíve o São Paulo e esperam os dirigentes do clu- clides Pereira, mais conncc.
América, onde revelou quali- be do Correios e Telégrafos do como- Quielinho.

\

dades para desempenhar

Ilegalisar
sua situação junto; Figura de destaque C11.

qualquer função que seu di- a F. C. D. para poder lança- nosso meio esportivo gOL,a clt

rigente técnico determinar. lo na próxima rodada. I grande simpatia por to.lo.

'----C-;AMPEONATO MUNDIAL DE
p'

��t�i;e c����e:�:�'I����;�O�l, c;'
e hoje dirige tecnícamentc (

BAS'QUETEBOL forte conjunto do Botrirogo
F. C. anele vem domonstran-
do sua capacidade para em

R�O, 29 (V.1\.) - Muito 'cretagem da cipola foi�{er� tão importante cargo. Ao dis

embora' o II Mundial de -minada.: Varias oradores se I tinto aniversarian�c" emborn

Basquetebol tenha sua rea- fizerem ouvir destacando-se: com atrazo, almejamos um

lização ameaçada, o Ginasio o:, discursos do coron�l Sil- , bri:han,te, futur� �"'.o. nosso
do Maracanã, será conclui- VlO Santa Rosa, presidente apelo �ala que Plou,,,:ga nes

do antesdo dia 22 de Outu-Ida ADEM e senhor

Ivan,'
ta caminhada, em prol deum

bro. Ontem, à' tarde numa I Raposo, em nome do des- melhor futebol de nossa ter-

solenidade simples, a con- portos. ra.'

Otávio Armando
de Brito

A C I T E
Agência

de

Pu!�!!�e I
,PlerlQ6poU. I
Sata CUarIaa

I
I
....__

i
Gratifica-se
A quem entregar nesta

Redação uma pasta de cou

,1'0 marron, perdida de um

automovel na praça 15 de
NOVEMBRO contendo do
cumentos..

tJASA
Otima residência tituada à
Avenida Trompowsky nesta
capital.
Base: Cr$ 700.000,00

(parte financiada)
Tratar com Raul Wen

dhausen na Rua Crispim
Mira nr.22.Para Vereador Armandó V. de Assis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

Distribuidores par a os, 'Refrjgeradores
Hotpo lnt

�t:':t� ",.
,

Impartante firma do RiÕ de Janeironomeará,
,

nesta praça r revendendo!' exlusivo
DOS FAMOSOS

'

H8frigera�ores Htopoint
Pedidos nunca inferiores a cinco unidades.

Só nomearemos firmas realmente
habilitadas financeiramente.

I ',Fazendo uma pausa' no a Ruiva, a Madama, o Co'
I

trabalho de "Encruzilhada", mendador, o Passarinho e,

terceiro volume de "O Tem- por fim, o mais misterioso

,po e o Vento", Érico Ve- de todos, o Homem de
ríssimo escreveu uma nove- Branco que tocava" na sua

la que êle mesmo considera gaitinha de boca uma val
diferente de tudo quanto sa que tinha á virtude de
tem escrito até hoje. Con- deixar os que a escutavam,

: fessa o romancista gáucho: ao mesmo tempo nostálgicos
I

'- "Tive que escrever êste '

livro porque "adoeci" dele e alegres... Através da

súbita e ',gravemente. Foi noite escura, o Desconheci

como uma febre. Encruzi- do visita ,os mais estranhos

lhàda não perderá nada lugares: um velorio numa

por esperar"... Isso há rua suburbana; uma quer

pouco mais de um ano, e ,me esse de ,igreja; um

só agora finalmente _ prostibulo; o Pronto SOo

isto é, daqui a mais alguns corro;' uma "boite" de ter

dias - a Editora Globo dis- ceira ordem. Dentro do Des

tribuirá a novela às livra- conhecido, porém, arrastan-
rias. História de grande in- '-do-se com êle, há uma mís

tensidade, fascinante pelo teri?sa sensaçã� de culpa ...
seu conteudo eposódico e Tera ela relação com a no'

dramático "Noite" passa-se
tícia de um crime recente,

entre as �ito da noiÍe e. o com aquela mulher' que fOi
encontrada morta na ca-

amanhecer do dia, seus per- ma? .. A novela desenrola
s o n a g e n s a d qui r e m se em dois pianos: um line
c a r á t e r sim b ó I i c o, ar, episódico, que obedece

',e todo o enredo tem um sen- por assim dizer 'ao roteiro

,tido de alegoria. Num anoi- da história; "e outro mais

tecer de verão, um homem profundo, onde' pessoas, pa
se vê perdido na rua prin- lavras e gestos passam a'
cipal duma cidade.'Não re- ter um valor simbólico ...
conhece nada nem ninguem. Solicitado a esclarecer a-sig
Quem é? De onde vem? nificacão desta sua hístó

Que lhe aconteceu? O au- ria, É�ico Veríssimo enco

tal' não esclarece. 'Chama- I
Iheu os ombros" e respon

lhe "O Desconhecido" ou I deu: .

- "Deixo essa tarefa
"homem de gris". O Des- ao leitor, E aos 'críticos, na
conhecido localiza em seus turalmente".
bolsos objetos dos quais não
se lembra Não lhe perten- EXTRAIDO DE "O JOR-'
cem. Tê-los-á roubado? Mas NAL'" DO RIO DE JA
de quem? Onde? QuarÍ- i

NEIRO.

Éste homem sem,
---.-----------

identidade atravessa a noite
com a' impressão de que

Pa' a O t' d
cometeu um crime e que

r epu a o está sendo perseguido por

"S l !i. du'a I 'isso., N:ssa dramática tra-
n u vessia ele encontra duas

4ugu-sto Brezola d��:n���s :�:��:::ens q: _

se apossam dele e o levam
numa fabülosa aventura a

través de gentes e lugares
'sórdidos ou grotescos, Entre
as demais personagens des
sa singular narrativa - as I

,

,

quais nunca aparecem com
I

",,' ,
,

seus nomes pr?prios - en- ,Para Vere2dor
contramos, alem' do Desco- '

,

nhecido, o Homem do Cra- JobrI Cardesevo Vermelho, o Corcunda '"

......
'

,

--------�------��-----------

Para Deputado Estadual

p
S
D

TELEGRAFAR:

"RUDKORFF"
OU CARTASA

RuA DA ASSEMBLÉIA, 105
RIO DE JANEI�O _' D. FEDERAL

dando suas referências e nos solicitando condições de

preços e pagamentos.
(

MOLÉSTIAS da BEXIGA
I A irritação intolerávei e os ard�res
produzidos pelos distúrblqs da bexiga.
são frequentemente a origem do
mal-estar geral. Sendo a\bexiga a

porta de saída das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

san,gue. sofre-se dores cruciantes,
devido a constante passagem de tais�
substâncias por êste delicado órgão,:--,-�_""",',�

�stes males e o exa- �����u...IooÔo!!-=•• _

geradpdesejode aliviar ��
a bexiga. devem ser com- -=

batidos, tomando, aln9a hoje, .s Pilul�s De W!tt. 'Sua .'iãO
calmante e antlsétlca,faz-se sentir logo "a bexiga, nos rins e

em todas as vias urinArias. As Pilulas De Witt são fabrtca
I das especialmente par. as doenças dos Rins e da Bexiga.

TRIBUTAR E DESPENDER
(MANUEL FERREIRA DE MELO)

o tema em epígrafe -já nos permíttu, porrnaís de uma

vez, registrar o nosso pensamento em tõrno de problemas
orçamentários. Dele agora nos valemos, para outras con

siderações, quando se preparam os ruturos orçamentos às

vésperas de um pleito eleitoral.

Segundo noticiaram os jornais, preocuparam-se os Po-;
deres Públicos em organizar as Leis de Meios que fossem a'
expressão exata do equilíbrio nas finanças públicas,

"

Si verdadeiro, não haveria propósito que, em rígor.r sus
citasse louvor maior,' pois a orientação seguida até agora

perdeu de vista, inteiramente, qualquer programa de ju�ta
proporção entre as receitas, e os gastos públicos, sôbre. es
quecer a estrada larga dos dispositivos legais reguladores
do equacionamento da matéria.

'

Mas, lá e cá, mas' radas há.
.

Por estudo e experiência na vida pública, não aeredí

tamos, infelizmente', que haja ínterêsse em resolver, de

vez, êsse magno problema, não só porque os nossos admi

nistradores agem em desacorde flagrante com as palavras
e promessas que fazem, como, muita vez; os munus públicos'
estão entregues a pessoas não familiarizadas com os seus

múltiplos aspectos e que servem apenas em função dos re

clamos da politica partidária, sempre dívorcíados dos me

lhores elementos e de quantos, capazes, não se sujeitam ao

enquadramento de suas consciências livres. E vemos o en

gôdo com que procuram camuflar a desordem administra

tiva, o desajuste da maquinária arrecadadora, o ar beó

cio dos entendidos, qs orçamentos' fugindo as normas le

gais, a avalanche de créditos adicionais e a orgia na apli
cação desorientada dos dinheiros públicos, à ojeriza à pla
nificação e ordenamento dos serviços públicos, a, valoriza

ção da incompetência, com o afastamento ou não aprovei-
-tamento dos técnicos e dos habilitados nos diferentes pro

blemas administrativos.

,

São disso uma revelação eloquente, quando se percor-
\ .rem as falas e os repertórios oficiais, os consecutivos esta

dos deficitários, camuflados em jôgo
-

deIancam'entos, nos

quais se espelham os deploráveis efeitos da imprevidência'
e da çlessipação, que granjearam uma'.Íl;j,;fluêncÍa sem con- DA' VENEZU[!L�A' P'ET<�,l'O_l'E'O', PAR·1t�O--traãte entr'�, váÍ"ios4géitores da fazenda pública, empenhá-I I: J.\

�

f\
dos apenas em sobreviver às aperturas que, criavam. ,

Gastou-se e gasta-se sem medida e agravaram-se sem

I BRASil
limite tôdas as tributações, sucedendo-se, uns aos-outros, .

'

.,

'

nestes últimos tempos, os abusos que haviam de culminar CARACAS, 27 (U, P.)

- cíal entre os doís países, me- !
em .plena confusão financeira, chegando ao cúmulo de.,! Arnaldo Vasconce'os, encar- diante o qual, a 'Venezuela \
p. �x.,-o Brasil, nação vitoriosa na última guerra, estar de- r�gado de Negocios, do Bfa- poderá ,vender seu petroleo i
vendo a um país que dela saiu arrazada física, moral, eco- s11: declarou qu: esta em tra- ao Brasil,

nõmíca e financeiramente. I míte a renovaçao do modus-

As emissões que surgiram e surgem mensalmente, por vivel:di entre a Venezuela e o Vasconcelos esclareceu, po-

sem dúvida, trouxeram consigo uma esteira de malefícios, IBrasll., rém que não-se trata de novo

cuja projeção continúa a sentir-se, com viva intensidade,' , ? jornal "EI U�ivel'sal", convento comercial, mas, sim, I
nos diferentes e complexos setores da atividade Isocial e ,ll1"orma que se esta negocí- da renovação do atual mo-

econômica.
' 'ando novo convento comer-v dus-vívendí. 1

'!.
_o!o;

SO:lAL DEMOCRATICO

,.,

P. s.
,
D.

PARA "PREFEITO'
,__L:

'

,I,Osmar Cunha, candidato' do
-

'

P.S.D. E P.T·B·
"NOITE" � DE ERICO VERISSIMO

P. S; D.,

./

p
S
D

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o P.. S. D.. recomenda para I

Vereador Nor.ton Onv�ira eSllva, (
Academico de Direito

"

Um Jovem estrando
V ida Publica

na

-0-

No Programa:
Cine Jornal Nac.

Pn ços: 10,00 - 5,00.
Censura. até 14 anos:

[!I11r4

P. S. D.I.'
Para Deputado

\ ,'Estadual
Francisco de
Souza Neves
AUTOR' DA AUTONOMIA
DE' FLORIANÓPOLIS
AS CÉDULAS PODEE-ÃO
SER PROCURADAS:

Nesta Capital: Frei Cane
ca, 97
Em Tubarão: Coronel Ca

')ral,302.

lParlido Trabalhista Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO,

.Floríanôpolís, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1954 -I

Para evitar exploraçães
politicas

C'í nem a s
I

São José !

IAs 3 horas. i I

JOHN DEREK - DONA I
-------------'"------

RE�goLO DOURADO i�t�{if��ORO-PAU-1 farmacías de Plan�
No -Programa.,

IEsporte na Tela Nac. MILAGRE DE AMOR

Preços 10,00 _ 5,00. No Programa:
Censura Livre. I Noticias da Semana Nac.

As 8 horas.
,

I Preces 6,20 _..:, 3,50.
JOHN LUND _ MONA' Imp� até 14 anos

FREEMAN - JOHN FON-
TAINE
A MULHER QUE NÃO

PECOU

As 8 horas.
PRÉ, ESTRÉIA

3D ,3A ,DIMENfilÃO

I VICE.NTE PRICE -

FRANK LEWJOY
O MUSEU DE' C:E:RA

As 5 - 8 horas. "WARNERCOLOR"
MARTA EGGERTH No Programa:
JAN KIEPURA - LU- .

Guaiba Filmes Nac.
CIEN BARAUX em: Preços: 13,00 - 9,00.
A

���:�iE=I;�:::�iiDP. S. 1) �

:tJl B ;;�» !!li A, 8 horO$.
�lB4 RIBASlpara Dep. Estadual

�, \

I IAs 8 horas
. '

1°) Filme Jornal Nac. .

.

JOHN DEREK,_ DONNA 2°) ,TERROR NO PA-:

REED -em:'
. I RAISO Com: Fredric Mar-

. )

IDOLO' DO.URADO eh
No programa: 3°) A BALA PERDIDA

Atu�r Atlantida Nac. Com: Joel Mac Crea

Preços: 7,60' 3,50. . Preços 6,20 - 3,50.
Imp. 'ate '14 anos. Imp. até 14 anos.'

AOS S,RS. BENEFICIARIOS DO ABONO FAMILIAR

Tendo chegado ao conhecimento desta Coletoria Fe- j
deral, que, pessôas interessadas em propaganda política I
estão usando de ameaças contra Beneficiários de Abono

IFamilíur sob alegação de que se não votarem em determi
nado partido, será o benefício cancelado.

Esta Exatcría raz ciente aos interessados que, a con

cessão de Abono Familiar não depende de pedidos políti
cos, podendo assim, os Srs. Beneficiarias votarem livre
mente nos candidatos de $U:1S preferencias sem qualquer I
com:trangimento.·· í

Coletoria Pederal. de Bíguaçú, 28 de Setembro de 19541(Valmir Salomé Pereira)
Coletor Federal.

[Qual a mais bela
\

,

I rnmeroâria de 1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRIOS" .

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci
I<)s até o 1.'00 lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa-

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra- .
. �

I balho a Ouro. confccionada esoecialmente no
I

Iiio de Janeiro; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa com -acornpanhante, gentileza da Ser
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí

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

_. - 1 ''''

lluoMaredud I).H"'o,.J4I, l."'ollda, .," ....
� .... O'

'. FONf.S,.,UA 4Z•• c:a.... Poar4Sd

CURITIBA rwCRA"", PROSEBRAJ! P.t.RAH.t.

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
3 domingo - Farmácia Noturna � Rua Trajano.
9 Sábado +tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

I 10 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
I Mafra.

'1.6 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

'

17 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
,

24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 SíIbado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

,

.ípe Schmidt n. 43.
31 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe

Schmidt n. 43.
O serviço. noturno será efetuado pelas rarmácías Mo

derna, sto. Antônio e Noturna; situadas às ruas João Pinto,
Felipe Schmidt e Trajano.

.
'

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
autorização dêste Departamento.

I JIItIL. ""
'

Um propósíto sadio e esclarecido de servir � povO:
no futuro, como o serviu leal e honestamente no

passado.

:Parti�o Social Democratico
) ---� �.-.

- .

.

)..

I....

Para Vereador: Mario Couto
Falecímento

JOÃO EVANGELISTA

Em sua residência, no sub-distrito elo Estreito, faleceu
ôntem, repentinamente, o venerando "sr. João' Evangelista;
genital' dos srs, Rosato e Antonio Evangelista. ,

O seu inesperado passamento constristou profunda
mente o largo círculo de pessoas das suas relações e das da
sua exma, ·família.

Hoje, pelas 9 horas, os seus
_

restos mortais serão leva
dos ao Cemitério de Itacorobi, saindo o féretro do necro

tério do Hospital de Caridade.
Á ramíüa enlutada, O ESTADO apresenta condolências.

Expresso Flpolisorianó
ANDRADt: & KOERICH

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

- Com viagens diretas .....e permanentes
I

Matriz: - FLORIANO'POLlS
Rua Conselheiro Mafra, 135

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

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

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

_ de Transportes Minas Gerais SIA.) ,TROCI-SE
Troca-se um automovel

CHEVROLET "STYLE�
MASTER" 48, de uso par-

I

ticular , 4 portas, em bom
estado de conservação, por
outro MAIS NOVO, das
marca CHEVR'oLET, DOD
GE ou FORD, 4 ou 2 por
{3S. Procurar o, .sr. Dário,
no POSTO SHELL, .em 'I'i�

.

jucas, S. C."
...

AUX. TRAT. SiFILlS

�PUREZAS DO StNGUE?
.

\:'

nlXIH U HObUtIHA
'

'

..PREDlO
. Aluga-se u.m predio em

apartamento à Rua Anita
Garibaldi 83 tratar a Pra-

__:�"ç_l:!.J.�_de .�?v�lJl])r? "no H?:

CASA
Precisa-se, para

.

casal,
.

podendo ser por contrato de
1 3 .anos

A tratar no Cabei Subma
rino, Rua João Pinto, 26
Com a Gerenciá.

AUTOMOVEL
Vanguarda'

-

-.
vcnue-se

.

um YAN�1UAR. �

I
DA ano 1!H,9 em. p_e·,·teito t's- �
tudo de conservaçao

.
-

. Tratar na C,ASA !.iONDfI,ES.

C. RoAMO!:) S/A
Comercio -' Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolk

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianõpolÍs, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1954

ADY CABRAL TEIVE, radialista;
ÁLVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado;
ANTôNIO DE PÁDUA PEREIRA, funcionário

estadual;
ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, comerciante;
ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;
BALDICERO FILOMENO, comerciário;
DIB CHEREM, advogado;

,

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista
FRANCISCO GERMANO DA COSTA; comerciante.
FREDERICO VERAS, comerciante;
JOÃO NAVEGANTE PIRES, comerciante;
JOÃO NILO VIEIRA, operário;
JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comerciário;
LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
MANUEL' FERREIRA DE MELO" funcionário público

, municipal;
MÁRIO COUTO, funcionário público federal;
MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante;
NESTOR CARNEIRO, comerciante;

,

NORTON OLIVEIRA E SILVA, estudante; .

I 'i WALDEMAR CUSTÓDIO· VIEIRA, proprietário;

Ó Tu que és ��OI�, ajuda-nos a amar-te. Ajuda-nos 'Sufrag�l�d? os nomes dos candidatos aci�a o �l�itora-
Ia amar o nosso próximo, como. tu queres que o amemos. �o d? .MUlllClpIO pode. ter a certeza de levar a. Pr�feltura e

Ensinanos a errtregarrno-nos a nós mesmos para o servi- a Edílídade homens, dlg�os e cap.?'ze� de contr�b.u�rem para

ço altruísta e voluntário. Em nome 'de Jesus. Amém. .. a. gr�nd�za; progresso e independêneia do Muníeípío de Flo-

ríanõpotís.
Às'Urnas, pois, eleitores florianópolitanos, com os no

mes .apontados pela legenda pessedista, que são eonscíên-

D
'

cías esclarecidas. sempre ao serviço do povo!
eus e amor e seu amor em nós faz possível a co-

munhão cristã.'
NOTA: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca-

pital, será apoiado também' nessa eleição, pelo valioso con

tingente do Partido Trabalhista Brasileiro.

(

"Com a Biblía na Mão
C.enaculo)

QUINTA FEIRA, 30 DE SETEMBRO,
«No

Agora permanecem a fé, \t espemnça e o amOr, ês-,

s t1'ês; poréin. o maior de todos é o amor.. (I Cor. 13:'13)
r I Cor, Capítulo 13.

. ,"

HÁ ALGUNS dias li um' artigo escrito por Kim Kl

ng numa revista coreano. íl:le relata que,
, escalando

a montanha deu com o cadáver de um 'soldado das

opas inimigas, morto em combate.
'

Olhando para o corpo, jazendo em terra estranha,
m amigos, sem parentes que lhe dessem sepultura
ondigna, êle sentiu que o morto era seu irmão. Passou
noite removendo o .corpo e preparando-lhe uma se

pultura, ao lado da sepultura do. seu próprio pai. Ainda

que,. em vida. aquêle homem lhe tivesse sido desconhe

cido e até militado em fileiras inimigas, êle enterrou-o,

com -tôdas as honras e o respeito que teria para com um

dos seus parentes
O amor, o amor de Cristo, é alruísta. Esquecemos

nOS de nós mesmos corno fêz o sr. Kísong, ,por amor de

outrem? íl:le sabia que, se tivesse sido -apanhado enter

rando aquêle soldado, teria pago com a vida o seu ato

de compaixão. Nem sempre é fácil mostrar o amor e

compaixão para com o próximo, mas precíamos r fazer

do caminho de Cristo, o nosso caminho diuturno.

O�AÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA

ARISTIDES FÉLIX CASSÃÓ,

Partido Social Democrático ITOSSIU ?'
..

Bire tório M. de floriallopólis ' qU�!:, :�i�:Uq���õ:: :;::�
lli!i<3"' : ' ,��!$;{l

,O Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu-
cem sua saúde! Ao primei-

nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município ·1'0 acesso de tosse, tome "Sa

de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, 'os tosin", o antisético das vias

.?omes dos seguintes correligionários: r I,respiratorias. "Satosin" el i- '

"�o PARA PREFEITO DA CAPITAL: . ' ---

OSMAR CUNHA, bancário.
' mma a tosse, da novas for-

PARA VEREADORES A CÀMARA MUNICIPAL: ças e vigor; Procure nas

Público 'quites, as tosses. e as con-

�eCJuôncias .dos resfriados.

.

ISANCOdeGRfblTO POPULAKI'

e AGRiCOLA .' I I

�d�,16,
""

, f'LORlANOPOlIS .;.. 510.. eótõ.rlno. 'Missa de 7° dia
Viuvá Julvira Mattos, Cassão, Saldira Kleis, Oda

eira Guimarães; Felix ,Kleis e Arlindo Guimarães, con-:

vidam a todos os parentes e amigos' 'para assistirem a -For-ça'-_·,e-L-uz�de--"-,'C-re-cl·u-rn-aS-'.8.missa que mandam rezar na Igreja de N.S. Jesus dos
Passos (Hospital de, Caridade), sextaIeira, 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

Sociedade Carbonifera
Prospera s ..�._\
EDITAL DE' CONVOCAÇÃO

la CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
·EXTRAORDINÁRIA

São convidados os senhores Acionistas a se reunirem'

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

liberarem sôbre a seguinte
o Ordem do Dia

10 _ Apreciar'e aceitar renúncia dos Diretores Presi

dente e Vicé-Presidente;
20 _ Eleger os seus substitutos, para completarem os

mandatos dos renunciantes;
30 _ Outros assuntos.

Criciuma, 24 de setembro de 1954.
S. de Rezende Corrêa
Diretor-Comercial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
la CONVOCÁÇ1;\O PARA ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
São convídados os senhores Acionistas a se reunirem

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

,liberarem s.2!?}:� ,J;. seglli)1t� -'-.--;:r' .�� __w
.

, Ordém do Dia
1° - Apreciar e aceitar renúncia do Diretor-Presidente;
,2° - Eleger o seu substituto:
3° - Outros assuntos.

Criciuma, 24 de setembro de 1954.
S. de Rezende Corrêa
Diretor-Secretário

Restaurante Hapoli ..
RUA Marechal Deodoro 50.

, Em Lages, n� sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes,

,

�tJí!_;:
O "maior sucesso do século em"

Desenhos Animados,' são 8S
, Ma'oicas FlgurlobQs de

�'As Aventuras de Peter Pau"

farmácias, e drogarias "Sa

tosin", que combate as bron-

-- _------

Par'ícipação
JOSÉ URBANO HEIL E

,SENHORA
Tem o prazer de partici

par aos seus 'parentes e

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

dia 20-9-54, as 18lf2 horas.
na maternidade Dr. Carlos
Corrê ia que na pia Batisnal
recebeu ·0 nome de José
Pedro Heil.

Parj,icipação
Osvaldo Meira .e sra.

Zuma Freslebe Meira tem
o prazer de participar aos

parentes e pessoas de suas

reiaçôes, o nascimento' de
sua filha ELIZABETH MEI- ,

R.A., ocorrido dia 19 p.p. em
ma residencia á Avenida
Mauro Ramos 206.

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. Barie. Agora, Walt Dísney, o mago do desenho
animado, fez com esta maravilhosa história, transbordan
te de encanto e de poesia, um estupendo filme, que, está
alcançando retumbante sucesso no mundo inteiro. Com
êsses desenhos de Walt Dísney, que são autê�ticas .obras
de arte, "Os Livros de Ouro da' Juventude" editaram uma

coleção-relâmpago de insuperáveis FIGURINHAS MAGI
CAS.

O ALBUM para colecíoná-Ias está ricamente apresen- '

tado e" pela amenidade do seu texto, bem merece o extra
ordinário favor que, juntamente com tão adoráveis figu- ,

rínhas, está alcançando do públíco..
Mediante concurso legalmente autorizado basta com

prar' o ALBUM Dl]; PETER PAN, para habilit�r-se a obter
ricos e cobiçados' prêmios, em combinação com a Loteria
Federal.

Em suma, as mágícas fig�lrinhas 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 parabéns, por
que colecionar as empolgantes figurinhas de ÁS 'AVENTU
RAS DE PETER PAN é a coisa mais fácil e divertida dêste
mundo.

'

O envelope contendo 5 figurinhas custa só pr$ 1,00 _
Preço do ALBUM, recebendo inteiramente, GRATIS, o bo
nito boneco PETER PAN, que se mantém de pé, Cr$ 5,00.

À VENDA ,EM TODAS AS BANCAS DE JORNAIS E
REVISTAS

_,

,
Viúva, filhos, netos, irmãos, genro, noras e cunhados

do saudoso
LUIS Dit COSTA MELO

ainda profundamente consternados com o seu falecimento
convidam os parentes e pessõas das suas relações para as�
sistirem à missa que, em intenção à sua alma, mandam
celebrar na Capela da Irmandade dos Passos (Hospltal de,
Caridade), no dia 30 do corrente, às 8 horas.

Antecipam agradecimentos às pessoas que comparece-'
rem .a êsse ato de piedade cristã.

Florianópolis, ,28-9-1951:'

PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

,E EflCIENCIA

�f\Ib
·�EFlL.
N�F�/ÇRÍJ SEII /6VAt

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

t Missa . de 'Setimo 'Dia

,

Deordem do Exmo. General Comandante desta Guar
nição, faço .saber que os candidatos, abaixo relacionados,
deverão comparecer no Hospital Militar desta Guarnicão
dia IOde outubro de 1954, as 08,00 horas, afim 'de serem sub
metidos ao Exame Médico!

Antônio Júlio Barbosa, Argemiro João dos Santos, oíau
díno ,Andrade, Dauto Machado de Oliveira, Edvilson José
Dias, Gentil Miguel Gil, Heitor Pereira, Hildo Carlos de
Jesus, José, Paulo Maria, Lourival José de Souza Baptista,
Luiz Fernando dos Santos, Mauricy Silva, Miguel Édolo de
Jesus, Nehemias de Oliveira Nascimento, Oásis Harlem Bas
tos Dias, Osvaldino Macedo, Saul José Gentil e Walter Cor-
rêa. . "1,

Quartel General da r. D/5a." em �7 de setembro de 1954.
Cap. EDIWAL OBERG

, Ajudante, <;leral do Q. G. r. D/5a.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO ATENÇÃO CANDIDATOS A ESCOLA �

DE SARGENTOS DAS ARMASCE'DULAS .

nos seguintes enderêços:

Rua: João Pinto, 42, (RádioGuarujá)

Rua: Arcipréste Paiva, 5 (Séde do PSD)

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

Rua: São Vicente de Paula, 4
.

"

Séde do PSD de Pedra Grande

/
Viagem, com segariloça

e �apidez, '

-,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO �(SUL-BRASILBIRO»)
, Florianópolis - Itaja1 - JoinvIlle .;.;_ Oúriftba

Ciclística Rosa Néto (Estreito)

Rua: Aracy Vaz Callado, 125 (Estreito)

Ou pelos telefones: 2696 -- 3822 e' 6257.

Acy . C8�ral Jeive

Séde do PSD do Estreito

-

Agência: Koa Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Campanha de EduCBCiio de Adullus I
Em prosseguimento à sua

Iexpontânea missão de escla- ...o...o....C(: 1....0....0..

recimento e difusão pró Cam- I V O �

panha de Educação de AdUI-1
"

De Lages nos chega a dolo-

rosa noticia do inesperado �os, p�oferiu nesta caPi�al, � Ivo Manoel de Jesus, _é o

jornalista Dorando Paulínetti seu nome. Dele já publicamos
duas brilhantes e bem aco-

I

reportagens. Há um ano e

lhidas conferências, por in- tanto foi encontrado aban
termédio das ondas de nos- donado, à porta de uma ca-

sas emissoras. sa, nesta Capital. E' comple-.
. O sr. Dorando Paulinetti, tamente cégo. Levaram-no

que já esteve de passagem para. a Maternidade. Ali es

por Florianópolis, em mea- tá. Tem, agora, 6 anos. E'
dos de 1948, havendo depois alegre e conformado. Depois

Catarina, há oito anos, sen percorrido tôdas as unidades de várias providências, a di-
'federativas brasileiras, difun- retoría da Associação Irmão
dindo e pondo em relevo a Joaquim, a que está sujeita
benemérita cruzada de re- a Maternidade, conseguiu
cuperaçâo cultural, em boa uma vaga para Ivo, no Insti
hora iniciada no' govêrno tuto Benjamin Constant, no

Dutra. .

Rio, destinado aos cegos. Ivo
Nosso visitante que aqui para lá seguirá, dentro em

emoção e todo o devotamen-
completou um total de 684 breves dias. A TAC presen-

tO'D dvocací
conferências, esteve ontem, tou-o com um,a· passagem,

e par' com a a vocacía,
em nOSSa redação, apresen-

serviu
.

também à imprensa,
- bem como ao seu acompa-

d d t I
tando seus agradecimentos nhante.

on e se es acou pc a opor- _ .

t íd d I bt'l' d
pela cooperaçao de nosso jor-

um a e e pe a su I eza os .

tá
,I

I
nal e suas despedidas. ,

seus comen arlOS. '

Lages, com o 'seu pl'ematu� Ad:ll.i Mu\niz Gualbel'to e tlei-
1'0 desaparecimento, perde xa, dois fUhi'nhos,
um dos filhos a' que reserva- Profundamente consterna
va papel de relevo! na sua vi- dos com a dolorosa notícia,
da social, llolítica e adminis- transmitimos à família enlu
trativa. tada as homenagens do nos-

O dr. Gualberto Neto era
80 pesai'.

casado com a exma. sra.

Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Setembro de 1954

FRENTE ELEITORAL EM DEFESA DA
CONSTITUICAO

,

Ao povo cafarinense
O povo de Santa Catarina sofre as consequêncías de

uma das maiores crises que o Brasil até hoje atravessou.

Os governos não tomam medidas para barateamento do

custo de vida, não procuram melhorar á situação dos ope

rários', dos funcionários públicos, dos trabalhaelores da la

voura e dos pescadores.
O transporte urbano é escasso e caro, as ruas não são

calçadas, falta energia elétrica e outros benefícios.

Já não há car�e, nem lenha para cozinhar. '

I
Os pequenos' agricultores, industriais e negociantes se

Idebatem com a falta de transporte, de crédito fácil e ba-

rato.
'

A infância está abandonada, não há creches, parques I
infantís e material escolar barato. I

A Constrtuíçâo não é respeitada.' ,
Diante desta situação, unimo-nos na FRENTE ELEI- i

TORAL EM DEFESA' DA. CONSTITUIÇÃO, cujo fim é der- !

rotar os candidatos dos partídes responsáveis pela situação

de abandono elo povo e eleger os patriotas e democratas.

Convidamos o povo a participar dêste movimento elei

toral patriótico e democrático; e se constituir em Comis

sôes nos municípios, fábricas, oficinas e até' no próprio lar,
a batalhar pela vitória dos CANDIDATOS DA FRENTE e

de seu PROGRAMA.

Como' defensores elo povo lutamos a sua frente pelo
seguinte:

PROGRAMA

1 _ Pela

eleições livres

democráticas.

2 _ Pelo' imediato congelamento de preços ao nível 'de

maio de 54; contra a sonegação da carne verde e demais

gêneros' de primeira necessidade.
3 _ Pela aplícacão do salário mínimo; por um aumen

to geral ele salários; pela participação tios operários nos

lucros das empresas; pelo pagamento das dividas do Go

vêrno e dos patrões aos. Institutos, pela melhoria nos be

neficios e pela entrega da direção elos Institutos aos Tra

balhadores, através dos sindicatos.
4 - Pela extensão da legislação trabalhista aos traba

lhadores 'da roça; pelo fornecimento de crédito fácil a lon

go prazo e juros baixos aos pequenos e médios agricultores,
com garantia de preços mínimos para seus produtos; pela
defesa dOS interêsses dos pescadores contra os açambarca
dores.

5 _ Pelo aumento de vencimentos ao funcionalismo

público estadual e muníclpal, civil ou militar inclusive

pesoal ele obras, ria base da tabela apresentada pela Asso

ciação elos. Servidores Públicos de Santa Catarina, ora em

mãos do senhor Governaelor; pela' aprovação imediata do

novo Estatuto do funcionário público estaelual. '

6 _:_ Por relações comcrciais com todos os países, aten
dendo aos ínterêsses ela Indústria madeireira e do parque,

industrial da Estado; pela amplíação ela cota de consumo

obrigatório do carvão. nacional; pelo desenvolvimento in-

dependente da economia nacional. "

r
7 - Pelo melhoramento das estradas de rodagem do

I
,

Estado e das vias públicas nas cidades, pela criação de no- !
vas creches.

'

8 _. Contra novo aumento de impostos.
9 - Pela gratuidade do material 'escolar para o curso

prtmárío e, barateamento aos cursos secundários e univer

sitários.
(Ass.) - Alcebiades Candído Pinheiro - Candidato a

Deputado Federal pelo PSP

Dimas Siqueira,Campos - Candidato a De-
,

putado Estadual pelo PTB

Elyaní Marinho dos Santos - Candidato a

Deputado Estadual pelo PSP

Flávio Ferrari - Cándidato a Deputado Es-
I

' ,

tadual pelo PSD

Genesio Leocadio da Cu�hà - Candidato a

Vereador pelo fSP
João dos Passos Xavier - Candidato a Ve

reador pelo P�P
Julio Paulino da Silva - Candidato a Verea

dor pelo PTB
Luis da Silveira - Candidato a Deputado
tadual pelo PTB

'

Octacilio Rodrigues Novais - Candidato a

Deputado Estadual pelo PTB

Olivio Amancio Pereira - Candidato a Ve

reador peló PT�
Renato Machado - Candidato a Vereador pêlo
PTB.
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Ei-Io! ,E' êle mesmo! E' Nerêul Ensinando' de
mocracia em praça pública. Hoje, como sempre, des
de quando começou, ainda 'moço, integrado nas gran
des campanhas cívicas do Brasil. A sua vóz apostolar
'ganha outra vez', na terra natal, as inflexões que 3'

consagraram antes de ·1930. E agora se redobra' de

autoridade, porque Nerêu no govêrno fez o que Nerêu

pregou na oposição:' Iõi austero; auscultou. e atendeu
os anseios' populares; governou para os humildes, pa
ra os pequeninos, 'para os enfermos, para os abando
nados da sorte e da fortuna: para as mães pobres; ras
gou o Estado de estradas; encheu-o de escolas e gru
pos; de centros e postos de .saúde ..

'

Depois, o Brasil
roubou-o ao Estado. ,E deu-lhe postos culminantes,
que dele se honraram. Erigiu-o em reserva moral

Nerêu, hoje, às 20 horas, no Largo Fagundes, fa
lará ao povo da sua Capital.

"9'

Dr. João 8U81-
hert. Neto

í'alecimento do nosso distin

to coestaduano, dr. João
Por provocação do sr: RO-I Patríanova que ,fug�a à apb�- a'ualberto Neto, provecto ad

berto Salvador Caruso Mac .ta, aleg�ndo q�e. nao havia vogado na região serrana.
'Donald, irmão do Deputado encontrado na CIdade, antes Filho de tradicional famí-
udenista João Caruso Mac de viajar, o apostante alian- 'lia lageana, o dr. Gualberto
Donald, o sr. Hermes Justino cista. Neto bacharelou-se na Fa

Patríanova fqi levado a apos- O gr. Patrianoya passou ao euldade de Dil'eito de Santa
tal' Cr$ 5.000,00 nos deputa- Dr. Caruso o seguinte tele

dos estaduais que serão eleí- grama:
tos pelos partidos soctal De- "Fpolis., 29-9-54. Sr. no
mocrátíco e Trabalhista Bra- berto Caruso - Urussanga
sileiro, contra os possíveis e- - Recebi seu recado inter

leitos ,pelo partido do Dr. Ca- médio Ernani Pôrto pt Não

ruso. desistirei aposta Cr$ 5.000,00
O dinheiro iria ser, no dia deputados eleitos partidos A-

30, depositado em mãos de liança Social Trabalhista

terceiros com asj:.estemunhas contra deputados udenístas
que foram presentes à apos-. eleitos três outubro vg me

ta. nos receba sua retratacão te-

Agora, ontem, o sr. Rober- , legráfica pt ,"
to, retirando-se para Urus-

.

(Ass.) Hermes Patrianova"

sanga, a serviço eleitoral, N. R. _ Já ganhou! Já ga

mandou comunicação ao sr. nhou!,

A DERROTA DA UDENILDA

=-

do, em seguida, nomeado

Delegado Regional de Lages,
cargo que deixou para se de-'
dicar à profíssão. Nela, de 10'

go, se revelou o causidíco bri

lhante, arguto, culto, que cla

va às suas causas· toda a

Loteria cio, Estaclo
.

.

HOJE:

2.00.000,00
\

Um generoso anônimo cus

teará as demai!;; despesas. E

Ivo, que é vivo, jovial e inte-.
'ligente, dentro em pouco es;-'
tará, cursando a escola.
Será um cidadão útil. Terá

uma profissão.
'.

Ao Ivo as nossas despedi
das. E votos de felicidades é
de sucesso.

REAlIZACAO
J BORNHAUSEANA

Esta magnífíca realízação do Govêrno Irineu Bornhau;
.

sen foi recentemente inaugurada.. em Caçador,
assim como está!

,t Missa de Selimo Dia
yiuva, filhos, netos, irmãos, genro, noras e cunhados

do· saudoso
' ..

LUIS DA COSTA MELO
ainda profundamente consternados com o seu ralecímento,
convidam os parentes e pessõas 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 compareos;
rem a êsse ato de piedade cristã.

J.'lorianópolis; 28-9-] fl54

De Mafra nos vem a notícia. Os srs. Bayer Filho
e Alcides Ferreira, em carro oficial, lá chegaram, em

missão, eleitoral: Segundo as mesmas fontes, ambos, no
chapa branca;, queimando gasolina paga pelo povo,
percorreram, em marcha batida, todo o Norte do Est'a
do. A missão que os levou foi a de .levar suprimentos.
Gaita, como dizem. Teria sido às coletorias? Acredita:
se que tenha sido aos diretórios udenístas, Estes, depois
da passagem de· ambos, ficaram todos muito eufóricos!

x 'x

xl'
Querem, eles, que desmintamos a exploração, aliás

sem imaginação é repetida, de uma aliança com os

comunistas. A técnica é a mesma. de 1945, quando nos

acusaram também de acôrdo com os extremistas. Pas
sado o, pleito, o órgão orícíal-do F.C.B. publicava um

telegrama do sr, Carlos Prestes ao sr. Irineu Bornhau
sen, comprovando que o acôrdo fora do lado de lá. O

. aludido telegrama foi aqui transcrito pela A Gazeta e

.
pelos seus termos se inferia que se tratava de resposta
de Prestes ao sr. Bornhausen. Agora estão repetindo o

'.

golpe!
.

- ,

x x

•
r Todos quantos' estiveram presentes ao cornicio do

Estreito, da Aliança, sabem que o senador Gallotti, não
aludiu, emrausoluto, à saude do candidato udenista à
Prereítura, Di�se que entre os candidatos a êsse pôsto,
um, o da U.D.N., era seu velho amigo e que, o admirava

pelas suas qualidades. Apesar disso, como pessedista e

.
amigo da Capital, recomendava o dr. Osmar Cunha,
nome que fôra uma exigência do povo eem cuja capa
cidade realizadora todos podem confiar.

Se alguém informou a alguem de '.modo
faltou à verdade Fora .do comício do Estreito,
dor Gallottí não externou opinião pública.

diverso,
o.sena-

x x

x.

Mas ... um dia, na Assembléia, em: 1948, surgiu um

pedido de licença do então Governador, para continuar
o tratamento de saúde. Os seus médicos, muito embora
o' governador já em franca convalescença, permitiram
lhe vir ao Estado, mas não concordaram em que reas

sumisse o cargo. 'Exigiram a continuação do seu repou
soo Na Assembléia, a oposição udenista, sistemática em

nos combater em tudo e a todos, 'votou contra' a con

cessãof E' incrível, é estarrecedor, mas é verdadeiro!
O sr. João J.osé de Souza Cabral, então líder da

oposição, ocupou a tribuna para encaminhar a vota

ção contra a licenca!
x "x

x

Nân nos acusem, pois, do que fazem.
x x

!, )'
·x

r

Em São Bento: ao fofografo que, bateu Chapas da
recepção 'ao governador e do banquete que lhe foi ofe
recido, 'proíbíram de vender as fotografias! Na recep
ção, 47 pessoas, incluidos 17 colegtaís, No banquete, 62

assinaturas, de autoridades e funcionários, iricluidos
os membros da c\aravana. A visita e o banquete eram

oficiais, tríbutados ao primeiro magistrado; -os discur
sos de agradecimento, no entanto, foram de comício
fanitico.-O deputado Antonio de Almeída f�i o objeto
das falas oficiais. Pensaram dismilinguí-lo, quando, na
verdade, dísrníllnguíram a compostura' do gpvêrno.

x x

x

Numa propaganda 'do Volneí, leio que êle presidiu
a Assembléia sob o amparo de"Jesus,Crucificádo.

'Nego! Se l}a carreira c'desse candidato o Drama do
Calvário possa ser i�vocado, não 8e1'4 pelo amparo
DAQUELE que foi crucificado' ao' centro, Nem pela
proteção de Dtmas, o Bom Ladrão, também crucifica-'
do. A única fig. prestante para alusões, será o cru-

cifipadQ}:I,u,'" as, o mau ladrão!'
•
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