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CONFIA EM QUE O SEU BRIOSO E AlTIVO ELEITORADO DIGA', EM TOM BEM ALTO E BEM CLARO, PARA QUE O GOVÊ RNO POSSA COM�
PREENDER, QUE ' ESTÁ CANSADA DE PROMESSAS FALSAS� EXAUSTA' DE ME NTIRAS OFICIAIS, fARTA DE EMBUSTES POUTI C O S E DE
ILUSIONISMO ADMINISTRATIVO. A NOSSA TERRA PRECISA RECUPERAR' A SUA TRANOUllIDADE ESPIRITUAL, PA RA VOL V E R AO
CAMINHO DO' PROGRESSO 8EGURO EM QUE TRILHAVÂ, QUANDO FOI LUDI BRIADA PELOS MILAGRE�ROS DA ESC OLA DA BOA VIDA.
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jl'-�::=�- iti;J:,i'���� Re'querida' fôrca federal
Arfruda Ramos

para Orleans
'I" DomG••EnREgNoTEs F. , I

Ano XLI .

'

,

ORLEANS, 1 (O Estado) - iJuiz Eleitoral desta zona re-

de Aq'uino Má 12.002 Despachando petição tunda- quereu ao Tribunal Regional
� mentada e subscrita pelos de- Eleitoral fôrça federal para

i..- O_I'lIIi_O •• a� ---

,
,----,-,�_�������������� legados do Partido Social

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Sábado, 2 de Outubro de�954
'

Cr$. 100 ?rogressi&ta, Partido Socia,l garantia de eleições lisas e

, ,--- - _'----' .--------.. - -,---, ::lemocrático e Partido Tra-: honestas no distrito de Lauro

oalhísta Brasileiro, o sr. dr, I Müller,

O Temno
às ··M·,·O··R·T··E··P·A··R··A···D·O··l�,E···O·F"·IC··IA··I·S··N··O···IR··A

,
Previsão' elo tempo até '"

14 horas do dia 2. ,

'Tempo -: Em geral instá
veL
Temperatura - Estável.

, Ventos - Varíáveís, , fres
cos.

Temperatura - Extremas

de ontem: Máxíma 21,5. Mí-

TEERÃ, 1 (U, P.) - O

ge-I
sístír às audiências em rasão

neral Hosseín Azmudeh, pro- de seu mau estado ele saúde,

curador geral do Exército, O preside�'lt� leu um atesta,
pediu a pena de morte para do dos médícos de Fatemí,
os 12 oficiais membros da or- 'que julgam que seu paciente
ganlzaçâo comunista clan- está em estado de compare

destina recentemente des- cer, com a condição de ser

mascarada, levado estendido numa maca.

Segundo o ato' sensatórío,
que hoje foi tornado público,
esses oficiais foram os ínstí- AMEAÇADO
gadores da conspiração, Se- SEUL, 1 (U, P,) - O pre

gundo o general Azmudeh, é sidente Synghman Rhee re

sôbre o corbnel de polícia, velou, em declaração feita em

Slamak, que recaem as mais Seul, que os Estados Unidos

pesadas responsabilidades. O

I
haviam ameaçado a Coréia

coronel foi um dos mais a- do Sul da recusa de qualquer
preciados colaboradores do auxílio', caso êste pais não

general .norte-amertcano W: I concordasse em estabelecer

Schwartz-Kopt, quando êste I relações amistosas com o Ja
comandava a policia irania�' pão.
na.

Por outro lado, o presiden- I TRIESTE
te da corte marcial que [ul- ROMA, 1 (U, PJ - A-ques�
gou o ex-ministro dos Negó- tão de Trieste está.. pràtíca
cios Estrangeiros do gabinete mente resolvida e, salvo um

Mossadegh, sr: Hossein Fate- acontecimento imprevisto, a

mi, rejeitou hoje de manhã

I
assinatura "deverá ter lugar

o pedido do acusado solící- no comêço de outubro, soube
tando ser: dispensado de as- i se, em fonte diplomática.

--�---------------�

Já atingimos maluridade poliUca
para' respeitar a, 'decísão das' urnas.

FaliJlo' c:omaudaote da Zona Sul
PORTO ALEGRE, 1° '(V, A,) elementos ele força para a j registrassé qualquer anor- peitar a decisão das urnas

_ À imprensa declarou o manutenção da' ordem.. co- rnalídade pu íncidente serio,' c evitar dificuldades à posse

general de Exército Anal' 'I'ei- mo, também, conduções pa- tsso � o _prenu!lci,o elo de- cios que forem proclamados
xeira dos .aantos, comandun- ra 'o transporte' do material senvolvímento das eleições vencedores, A partir de sa-

te da Zona Militar Sul: eleitoraL de domÚlgo,"' bado, à tarde, colocarei as

� A Zona Militar Sul. to- Grandes contingentes de Creio que dentro em pouco tropas=da Zona Militar Sul

mou togas as providências tropas têm se deslocado nos ,sal:)el:êmos ,a .decísâo das U1'- ele prontidão, para poder a

nos três Estados subordina- três Estados para ficar à dis- nas no' Rio. 'Grande' do Sul e tender as' requisições que

dos à sua jurisdição - Pa-
I posição' dos' juizes eleitorais, nos ouh'?� i,Estados, pois os i)orventura 'vierem a ser fei

raná, Santa Catarina e Rio assegurando a normalidade Tribunais 'Eleitora�s preme- tas pelos juizes eleitorais, O

Grande do Sul - no que diz I do pleito, ,tem apurar em tres semanas Exército garantirá a. segu
respeito à segurança e à ar-I' Tenho a impressão de que o �esulta??' do pleito e pro- rança elas mesas apuradoras

dem no pleito de domingo. as eleições vão decorrer em clamar os -vencedores, Esses exercendo; também, uma vi

Tenho instruções do minis- I perfeita ordem, haja�vista a. sér�o!' ,empossad�s,', � e j, ami gilancia muito ativa du!'untf
tro da Guerra para cooperar campanha eleitoral. desen�ol-, quais .forem, , _J,� atingimos I os �X�balhos, de apuraçao de

com a Magistratur� eleito- vida com, grande íntensída- maturidade pohtlclt para res- pleito '.

ral, pondo à disposição dos de, especialmente, no ""Rio "

Tribunais Eleitorais não só Grande do Sul, sem que se· ,-------------------'-------

nima 14,7.

POLITICAGEM U D EN I'S lA

Posto eleitoral

TRANSFORMAÇÃO
EM, SOCIEDADES

, ANÔNll\lAS
RIO, 1° (V. A,) - O presi

dente Café Filho, como' já o

fez ao Senado, encarecendo o

andamento do' projeto de

partícípaçáo dos empregados
nos lucros elas empresas, di

rigiu hoje uma carta ao pre
sidente da Câmara dos De

putados, solicitando urgencía
para a votação tio projeto .,

1.967-52, 'que, determina a

transformação das empresas
í'errovíárras da União em so-

, ,o- sr, Paulo Fontes, c�man-I
mais mesqu�n?as e desuma

dando o seu batalhão de nas perseguicoes.
fraudadores de consciências, Ao mesmo tempo, mostran-:
vem praticando tôda a sorte do o pouco valor que dá às

de tropelias e ações escusas leis e à liberda�e, de pensa

pelo ínteríor da ilha, .na af5 mento, o Prefeito ussurpador
de' evitar a, derrota" do 'uc1e- vai ao extremo de querer dO-, ",,'

nísmo tupíníqutm.. ,

< brar êsses modestos servído-,
Nessa empreitada, o dele- res com o oferecimento de

gado do bornhausísmo, que dinheiro, desviado dos servi

ussurpa a direção dos negó- ços públicos de' interesse co

cios municipais, não só por letivo, como se essa gente>
teimosia e vaidade, -senão fosse simples mercadorla, a-
também para que possa de- proveitando a situação afliti-"
lapidar os dinheiros públicos va que passa a maíorta' do ,1"",..,

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

na mais desenfreada 'politi- povo, - em consequência do,
,

cagem, tem lançado mão' de I próprio desgovêrno e írres-

a I
Ao

'I B I
Ao

, 8 I
.

,.

,todos os recursos ilíCit?S, a p,onsa�ilidade dos clonas ela O .. O a fleariomostrar que us suas Cl'ltlCUS sltuaqao atual.
, , .,. .•

anteriores nada mais eram E é essa turma ele fariseus'l ,Alô! Alô! Pessoal do BalneáriO e redondezas:
do que expressões baratas, da Democracia que quef'fa�, em q)latro anos não fizeram nadá'por vós!
demagógicas e falsas, com o lar em honestidade, pi'incí-I

"

Agorá, em ,çima das urnas, querem fingir' que
fim único de anestesiar o ra- pios e outras quegandas, , ,

,- ,

vos vão- dar, a, água que tanto reclamastes inutil-
ciocínio dos menos avisados, Para tuelo isso só há um

mente., Juram que farão em 3 dias o que não fize-
E os fatos que ora estão a- remédio, E' o povo votar em

rum em 4 anos.

contecendo bem, demonstram massa conti'a êsse mercaele-, P Ih t O
-

f
.

I I O
.

d d jadores de consciências

fal-I
',a aç?s, .

que vao azer e ama. que, V�la ver a e.
f t 'I' d

'" aumentar e a agua estagnada! O que se multlpll-
Não se pejando de fazer sos pr� e as e mI agr�lr�S e' 'cará serão os buracos,

declaracões enganosas e pro- fancana, para que seja llne- Qu� 'tirem o cavalo da chuva o quanto antes.
mes�sa �leit�reiras, o sr.

pau-I
diatamente, n� muri:icípi�". ,;ri: mandem a coletora entregar os títulos eleitorais

lo Fontes vem ainda exter- restaurado o pnmado, da lel"
,�que ela retém criminosamente, at'é que a Justiça

'
'

nando todo o seu rancor e a verdade dos número!?: a, Eleitoral se manIfeste. Que larguem 'os títulos e Inaugurado o retrato d,o Imperadoródio bi'ig'adeirista em cima justiça e o,s dü:eito,s dos fun- d I' 1
. l)obl'eS" "ta'lnbe'ln tem"Igual'

e o c ln 1elro porque os

daqueles que supõe não rezar ciOnúri?s, .

o bO�l :mprego _ ,honra e não são merc!lCloria, 's E b· d d S ,-
pela cartilha udenista, onde dos �mhelros I!�b�ICOS,� ai' _

na no ,sa m at:��' a � an.lago
sobram metodos os mais tor- moralldade l).dl;J;ull.lstr,abva, DOAÇAO FEITA POR UMA 1850 ganhou o premlO de MaurlcIO de Nassau, do ori-

pes e os mais maquiavélicos, varrendo, de vez, os erhido-,I.' MANDADO DE SEGURANCA I DA,MA CHILENA AO EMBA viagem à Europa e Ja' em, ginal existente no Museu
no dopamento das conseiên- res das marmelauserts,' da :

- IXADOR FREITAS VALE - 1856 vamos encohtrá-Io em de Madri.

cias, e escasseiam o propósi- coa,Gão d.as. �erseguições e:;, 'RIO; 1 (V, AJ � O presi-' tista Luzardo c�ntra o ato elo CONDIÇÃO: A OBRA ..NÃO Buenos Aires, onde permane- Seja como fôr, a seele da
tos de honestidade e ele 'es- das prOllllSSOl'lUS, �Qe:hte do' Supremo Tribunal presidente da RepÚblica que

PODERA' DEIXAR O (lHILE ceu por doze anos, Embaixada do Brasil em

pírito público ou cívico, na
,

,
Federal, :rpinistro José Li- o destituÍu das funções de

� O ÓLEO DO IMPERADOR Transportou para a, tela Santiago do Chile foi enri-

solução dos reclamos da co-
,

. nhares" recebeu ontem na se- presidente da Caixa Econô- E' DA LAVRA DE UM PINT 'aspectos típicos dos pampas quecida com' a preciosa doa-
'letiviclade ou no equaciona -

REMODE"'LAÇA-O: cretaria dáquela alta, corte mica Feder!11 e nomeou para
OR BRASILEIRO DO SECU argentinos, sendo considera� ção, da, Sra. Laura de Artea-

menta da verdade eleitoraL de Justiça, pa�;a efeito de substituí-lo o sr, Henriql1e LO PASSADO. do naquele país como um ar- ga, que herdou o quadro de
Ainda agora, na luta, pela MINISTERIAL NA desigmição, o relator elo pro� Dodsworth, Patrocina. a cau- 'RIO,'(Agência Nacional) - tista nacionaL Seus quadros seu pai,brasileiro, que trans-

manutenção ela Prefeitura GUATEMALA' , cessó' �o n1�ndado de segu-' sa do sr.
\

Batista Luzai'dO', o A embaixada ,do Brasil, em integram valiosas coleções de portou para aquêle país an-

em mãos da nova ordem, o I rança Impetrado pelo sr, Ba- advog'ado Justo de Morais, Santiago foi agraciada por colecionadores portenhos, dino muitos dos trabalhos do

'delegado do bornhausismo GUATEMALA 1 (U. PJ,

-I
,,' , 'uma cb.ilena com um retrato -artista patrício,

'

tem praticado uma série de O'pre;idente .c�rlós CflstiÍlo "M'I'SS A'-ME;RICA" INICIARA- VIAGEM do Imperador D, Pedro II, OBRAS NO BRASIL

atos pouco recomendáveis 'I\.l'mas, anunclOU ontem, uma '

' a "'da autoria do pintor brasilei-
para um homern público, pa�, reorganização parcial do seu I

" NOVA, IORQUE, 1 (U, PJ City como a moça mais bela lJO Jean Léon Péll1êre Grancl- No Brasil, de Pellü'!re, te-, O RISO DA CIDADE.. ·

r30 culminar com a pressão ministério, a qual incide nas:
- :Lee' Arm Meriwether "Miss dos Estados Unidos, jean Ferreira, mos no Museu de Belas Artes

exercida sôbre os funcioná- pastas do Interi.or, da Fa�en- América";' partirá na Pl:óxima A doação do retr,ato' foi do Rio de 'Janeiro a� seguin-
rios e operários, que são cha- qu, elo Trabalho e da ,Agri�. Sexta-feira para Lima, pri- A beldade californiana, condicionada à permanência tes obras: "Jesus Cristo em

mados' ao seu gabinete e in': cultura. O Ministério das �e- meira etapa de sua excursão que conta 19 anos de idade da tela no Chile por D. Lau-, Getsêmani", ':Descimento da

timados a votar :r1,á eterna lações Exteriores, continúa � de duas semanas pelo Perú, chegará u Lima, no dia 2 de ra de Arteaga,' que escolheu Cruz" e "Fauno e Bacante".

comilância, sob pena de so- entregue ao sr, Car'los Sala- Chile, Argentina e BrasiL I outubro, a data da' independência' do Numa das paredes da biblio

frerem as sançoes. da inqui- zar" e o da Defesa 'a� coronel

I' A embaixatriz da beleza

l
"Miss América" deverá che- Brasil, dia 7 de setembro pa- teca da Escola Nacional de

sição brigadeirista, nas suas Ennque Closse, norte-americana foi coroada gar ao Rio de Janeiro no dia ra a inauguração do óleo na Belas Artes encontra-se um

,

REAJUSTAMENTO DE,VENCIMENTOS
no mês passado em Atlantic 12 de outubro. cmbaix::i.d� brasileira, painel de slla lavra, mlh,to:a-

preciado pelos críticos ,de, ar-

FALECEU O PROF SHUlL QUEM E' O ARTISTA

I
te brasileiros, '

DOS MILITARES, ". PRlN;�TON, Nova Jersey, O ;rOfeSSOi' Sllull obtivera, Jean,Pelliêl'e foi além de '"OR�GINAL OU CO'PIA?

RIO, 1 (V. ÂJ _ O presi- vencimentos dos mW_!;n:res·c ,.1 Cl(») - Faleceu, ,ante� celebrÍdade mundial, desen- pintor, gravadOl:, desenhista

I
"

'

dente da República assinará São os seguintes: capi�ão de onten1, aos,80 anos, depois de volvendo o trigo hibrido, cujo e aquarelista, Nasceu no Rio Não é possível estab,elecer
, hoje, a designação de} dois mar e guerra e intendente' longa, enf��'miçlade, o dr, aumento de rendimento, de de Janeiro em 1823, tendo se no retrato de D, Pedro, II,

oficiais que, juntamente com naval Roberto Domingues 25 para '50% sôbre o trigo pa::;sado grailde parte de sua se trata de uma COpIa ou se

o' coronel Luiz Raveduti, inV- Machado, pela Marinha e o George, lIarrison Shull, pro- comum, foi traduzido por lu- vida de estudante de arte, na o trabalho é realmente origi�

grarão a comissão que ulti- coronel intendente Luiz R,e- fessor, honorário de botânica cros an.uáis de mais de 500 Europa, especialmente em naL Pelliêre, durante a ,su::].
, mará os trabalhos de elabo- gis Moreira, pe�a Aeronáuti-' na Universidade desta CiCl::1.-1 milhões de dólares, para os Paris, como discípulo de carreira executou, muitas co,,:

ração do reajustamento dos J ca.
de.

I
fazendeiros americanos. François-Edouard Picot, Em I p,ias, inclusive elo PrínCipe

"

.rovíaría Nacional e dá outras

,

J\lém da' sua sede, á rua ,Arcipreste
t:Paivâ it;'5} (sobrado)ro";P;S.tf 1eítt.
um pôsto eleitoral a funcionar na se

de do Clube 15 de Novembro (ex
Democrata), na Praça' 15 Atende
pelo telefone 2159.

providencias.
�s�lare,ce o presidente da

,�"_�.J�,el?,úb�c�.queo'!?���o-,�a-,
.,���""",:- 't<f'��j'éttr"é"l"-eor�anrnar

o .sístérria -,fel�roviario 'da pro
priedade da União, nos mol-
des das empresas índustrínts,
garantir-lhes uma adminís
�ração unificada, estnvel e

isenta de ínfluencías polltí-
cas e dar-lhe oportunicado
'�Ie uma

-

operação econorníca
eficiente,

"UM'PERIGO COMU-,

GROTON, 1 (U, P:) - a Deus que o terrível poder
"Nautícus", primeiro sUbma-1 que assegurará a propulsão
rino de propulsão atômica, do '''Nautilus'' jámais seja
foi entregue oficialmente à empregado para um fim de
Marinha americana, no de- destruição. Mas nosso país
correr de uma 'breve cerímo- deve ter à sua disposição um

nia desenrolada nos estalei- "matador ele submarino", pa
ros da sociedade "General ra igualar o poder crescente
Opnamics Co'rporo,tion", que da frota soviética, A URSS
)' construiu, está certa de que é somente
Falando no ensejo, o almi- ::j.Ssegurando a supremacia

O �'ante Jel'auld Wright, co- dos mares, que ela pode rel.

primeiro ministro do Viet- mandante'da esquadra do A-llizar à ambição que tem ele
man, do, Sul, Ngo Dinh Dien, tlântico, elisse: - "Pedimos conquistar o mundo".
asseC'Ul'OU que não existe
"um perigo comunista real"
dó Vietnam meridional, con':
truriando assim, a opmIao
dos círculos franceses e no).'-

NISTA"

, EijIREGUE-A M4RINHA O SUBMARINO
,

� 'ATÔMICO'

SAIGON, 1 (U. PJ -

NOVO EMBAiXADOR ARGENTINO
BUENOS AIRES, 1 m, P,)

- Amincia-se extra-oficial-
"placet" para çlesignar em

baixador no Brasil o sr, Ama
deo Conto Grant, atual em
baixador �a Bolívia,

te-americanos, 'melhor infor-
D1:1dos, mente que o govêí'no solicitoü

.... /

/

' .

.,.;:.... São chapas! E pelo
cheiro, só podem ser do

Voinei ou do Lel'ue::' I!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPECIAUOA.OE

CLlNICA D:E: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ .E

'J GARGANTA
. -do -'

. DR. GUERREJRO
M E D I c,' O S', '! Dr 'austo Dr'asll' [

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

.

..' I

do Hospital de Florianópolis ,

'
-

O DRA \VLADYS'" AVA .l!.:SPECIALISTA EM DO-
i " ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com 'os mais modernosMARIO DE LARMO DR. ALFRED .

",.LA. , I ENÇAS DE CREANÇAS., Redação e Ofícínas; ,à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade'CANTIÇAO CHEREM" W. MUSSI CLINICA. GERAL
.

Conselheiro Mafra, n, 1,60 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO - ,

e CONSULTAS: Das 10 às 'I'el, il022 -:- Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
DR. ANTO-NIO DIB \ Diretor : . RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

,

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS
,

12 horas. RAMOS. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA' (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hoaptta! ·MUSSI· Geren te: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇÁO - FIGADO Colônia Sant'Ana. I ,

- MÉDICOS -:- Cons, e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e- Inflamações da Garganta e 01.'1os. E'U muito'!RINS - INTESTINOS Doenças. nervosas e me�- CIRURGIA·CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais. .

GERAL.PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA. FRIO (Tratamento das FaringisesSIFILIS
' Impotência Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltc'a, e .inflarnações dos Ouvidos)Consultório - Rua 'I'íra- .Rúa 'I'Iradentee n. 9.
cializadu das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, .0 RAIOS X (Radiografias da Cabeça) ,dentes, 9.

• 'Consultas das 16 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO andar,

.

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEIT4 deHORÁRIO: horas.
métodos de d iagnóaticos e I Tel.: 22-5924 - Rio de (OCULOS) ,

'Das 13 às 16 hora. FONE: 3415. ,ltratamento.·1 Janeiro,
. Ji..AMPI\DA de FENDA (Verificação e diagnostico de.

R
Res.: Ru� Santos Saraíva, SULPOSCOPIA - HISTE'- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.

_ lesões dos Olhos) ,

.

Te!.: Cons.: - 3.415 - es.
-4 E treíto .

R F I' d uI'
.

- 2.276 - FlorianópoHs.
o - s '. RO � SALPINGOGRAFIA

_ KOS VIEIRA ua e ipe e iveira, n. INFRA VERl\IELHO'rEL. - 6245.
METABOLISMO BASAL ,'.

21 - 6° andar. .

Grande ·Prática. na Reti�ada de Corpos Estranhos de-... - ADVOGaDO -

9 S P IDR. ROMEU BASTOS DR-'-- MARIO WEN-, Radíoteraplap or _ondas Caixa Postal 150 ;- Itaja!
Tel.: 32-987 .. � �o au o Pulmão e Esofago .' curtas-Eletroceagulação

-I - S t ., tarina -
ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ullrl� Vloleta e I'lfra, an a "a Na Capital I"

'

.

Belo Horizonte
.

-:- MÉDICO -

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho._, ,DR. MARIO LAU- Ano ,. G.'l 170,00, iUsidência _ Felipe Schmidt, 11:3. Telefone 2.365Com, prática no. HO,spital ADULTOS' E CRIANÇAS' Consu ltór io : ftua ��a�ano,1 RINDO
Semestre ','.' ,Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua Joãu ti. 1, 1° andar - Ediftcio do

'. �:';"
. No Interior

. das 2 horas rem diante no' Consultório
.

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. e
�

... ',
'

Ano ....•.... Cr$ 200,00
I
_ ... _.

_ .... _ __Janeiro Consultas s Das 4 às 6 ho- f!o.rário: Das 9 às 12 ho-
DR, ·CLAUD.IO Isemestre: ..

_ Cr$ 110,00· DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLINICA MlIDICA
ras - Dr. MUSSI.

.

Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA"

Con:�:i��L�!1AVitor ::�f::�':"d;;.�U:'Sl�.'t.... Mg;U" àdS bom -

Dra" A��!��S tr�:. od.inai,. mesmo '.10 I
.

oDrERMMA;1gOLu·e·G,ICANEU nCLeINsICAFeGErRrAe�lraMeireles, 22 Tel. 2675. Res idê.rcia : Avenida Trom-, Fô,ro em geral, Re�ursos p�blicados, não serão elevol-; '. .., .

'.O{,HÔS - OUVIDOS -

powskr, 84. perante o Supremo 'I'rfbunal vld()'i". CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, l0Horários: Segundas, Quar-' NARIZ E GARG�TA
Federal e Tribunal Federal .A, �lreção nio le. respo- ANDAR DAS 9.AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE."tas e Sexta feiras:

DR.' JÚLIO DOIN ,
de Recursos. , s�blhza pelos. concelt�. emi- . RES. � DUARTE SCHUTEL N0 38 ...",. FONE: 3.140Das 16 às 18 hora.

DR. NEWTON
ESCRITÓRIOS tidos n08, art1iros &8IID�do..

_Residência: Rua F.lip.1 VIEIRA'
,

r'Ior ianópol is ':7'"' Edificio ......""'h ""' ........- Dr. Ylmar CorrêaSchmidt,23 - ,2° andar, D'AVILA São Jorge, rua Trajano: 12

InlormaE"o-e� �
Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1. y =' CLIN:ICA MEDICAapto 1 - Tel. 3.002.

Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras " Rio'de Janei.ro - Edifício
uteís .�_._

CONSULTAS das 10 _ 13 horas
Proctología - Eletrícídade Borba Gato; Avenida Antõ- •

T

Rua Tiradente 9_-_·_F_o_n_e_3....,4_1_5_' � _

DR. WALMOR ZO- ganta,
Médica' nio Carlos 207 _ 8ala·1008. "'� '"

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebulí- Consultório': Rua Vitor O leitor encontrario ou· O'r Carlos F \

Engelsl·ngD�lomado pela Faculdade z�ção UUllttr�-SSom Meireles n. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna,. inform,�Óf. que _". .- ,Nacional de' Medicina da çao .. ra- 0II_l . 3307." GALLETTI necessita, ,diàriaDlttnt, e de Médico' dos HOspitais Americanos e da Força'Universidade do Braail_ (tratamen�� de sínusite
Consultas: Das 15 horas

-;- ADVOGADO _ imediato:' I Expedicionária Brasileira
.

Ex-interno por concurse da. sem opera�ao) '" .m diant••. · Rua Vitor Meirelles, 80. MÉDICO.- OPERADOR _ PARTEIROMaternidade·Escola Anglo relinoscopíad Oto- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS ·Telefoa. Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações(Rprviço do Prof. Octávio derno �q�iPa7e�to (ú �o- Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolbl -
. O 'Estado ...•.....• '.111, O Ma.is Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRodrigues Lima) 'Rino- aringo ogia umco

A Gazeta ........•. 1.'51 das doenças de Senheras
.Ex-interno do Serviço de no Est��o), DR. DIB- CREREM Diário da Tarde ... '.671. Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-'Cirurgia do HOtlpital Horário d� 9 as 12 horas

ADVOGADO
. �

Diária da MaDhl •.. 1.'.3. turas, zumbidos de ouvido,' neurastenia, irritabilidade,I. A. P. E. T. C. do Rio de e da� �6 as 18 hor�s,.' Causas cíveis. comerciais, A Verdade .....•••• 2.011 !insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-Janeiro Consultório: - Rua VItor
",'

Imprensa Oflcla.) 1.181 xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.MédiCI; do Hospital de
.

Mireles 22, esquina com crímínaís e trabalhistas.
. HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade Saldanha Marmho. Consulta. populares

, D� Cuidade: sinusites, polipos, desvies do septo (nariz) labío partidoDOENÇAS DE SENHORAS Res. - Tr. Urussanga '2, Rua Nunes Machado: '17 (Provedor) ..•...• I.IU ...... Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,__;, PARTOS-OPERAÇOES apart. 102.. "

(esq. Tiradentes) - sobra- l eP-ortaria) .•..•... J.OI'· hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCons: Ruà JoA'o:Pij,foJn. I6! -·t.(·DR VIDAL r
d sal 3 1;I�I=:=�8����='f'Nei-.êu' Ramoe ••

,
.••. 1.811 varizes, elefantiazes..das 16,,00 àS 18,00 :.'

o - a.

Militar . . . . . . . . ... '.167 C I R U R G I A E M G E R A Lhoraa. I. '

" CLíNICA DE CRlANÇAS � ... ,

SIe Sebastlio (Cua Trátamento garantido, de varizes, úlceras varicosas,Pela manhA atende CONSULTÓRIO - F.li� -----.----...;._---��---
de Saúde) ....•. '.11' h�morroides com 6 injenções, sem dôrdiàriamente no Bos S h ·dt 38' I- J',

.

I
Maternidade Doutor OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

.

pital de Caridade.
-

peC;N��LTAS - pu 4.�Dr.' .ose avare's .racema
E

Carlos CorrÃ, ... :.111 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula eReSidência: '\
.

!II CBAMÁDAS UR- ,intestino _ Tubagem duodena1.: às 6 horas.
. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

Rua: General Bitt.ncourt
Resid�ncia: Tenent., SU-

. Gi!RAL
�

Corpo de BomlMiro. 1.'11;
"

moderno, em 3 ou 15 dias. .D. 101.
I veira, 130 .

'

Serviço Luz (Reela· Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-:relefon.: 2.1892.
F0N:E - 3.165.

, Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) , 1.404 gi9ma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop comChefe do Ambulatório de Higiene Mental. Polícia (Sala

CU.Ia..,
100% de cura. .

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'�a. drio) I.OIll· Rec�ita de óculos - Tr.atamento e oper�ção das doençasConvulsoterapia pelo eletrochoque e car- Polícia (Gab. Dele- , dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico;- ,ado). . . . . . . . .. 1.614 .

.

ETC.
.

terapia. COMPANHIAS D.
,

. -'\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DACONSULTAS: Terças. Quintas das 15 às 'l'RANSPOR'ra -

.

NOITE.
17 horas. Sabado (manhã) .

.

AÉRE,O Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOS,Rua Anita Garíbaldi, esquina de General TAC............. 1.7UO Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa daBittencourt. Cruzeiro do Sul .•.. 1.500 ,.l'orre. ,_

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Panair .......• ; .•. 1.653 .

.

.

. ,

I �:r�! A·'�-.:o·::::::::, �:!�� I Navi,o-Motor «Carl Hoeocken\ RuI ...........•.. , �.b8.., RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANCÂDR.. H E NRI QUE Dr. Ne'y pdr.rone Mund Hc:sndlnav••....... '1.500
Viaeens entre FLORIANúPOLIS • RIO DE JANEIRO

O PARAISO t' JÚ)T&lS
.

Escalas intermediárias em Itajaí. Santos, São Se-PRI�C .

. Lux .. , , , Z 02]
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi�DR I

.

LOBATO M tlc %.%7.
•

.

•
.

I, alCe.
'

.. - . . . . . ..

•. t .. í
mos apenas para trlovimento de passageiros.HO MEDICO Formado

....

pela Faculdade Nacional. de, Medicina Uni-" }'hitropor ,.. . . • I
Aa escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Uba,tuba não�IL "Operações - DcMnças versidade do Brasil

I UI Fnrta I,U'
prejudicarão Q horário de chegada no RIO (Ída) •Doenças do 'apare'ho respi·

Clini d " . RIO DE JA-NEIRO C.t,lque . , ...••.•.• J."' SANTOS (Volta)ratório de Senhoras - c..
S d S- Mi 1" J ."Aperfeiçoamento na "Casa de au e. ao gue. CeDtral. •••• • ••• •• •TUBERCULOSE Adultos.,

'. Prof. Fernando Paulino
.,

"trela • • • • • • • • • •• 1.171 -4IIIP'-------- _RADIOGRAFIA E RADIOS· Curso de Especialiaaç'o Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia Ideal •••.•........ '.IS'

I'p�5$ �'OJ'
COPIA DOS PULMOES

.

no Hoo;pital dos Servidor.. Prof. Pedr�Mde Mo.udrad' E 1"
ESTfiEITO

.' ". '��J(
•

e .

Cirurlia do Torax
E d Estagio por 1 ano na . aternl a e - sco a DtlllQu", tII�

"

,$
"ormado pela Faculdade do sta.. o �

L'
r

f
- , Prof: Otávio Rodrigues 1ma

I II
Nac,;.nnal d'e Medl'cI'na, Ti.sio- (Serviç'o -;li) Pro .. MuSa- .

d P S 'I

1/,
.•"

Interno

poro2paEnRo�Ço·O-ErSonto
ocorro .

.

Em'pregada""i *_ 0UIIAJfTf J'j'(){)(J atA -;'1fl'ílti'-,:,�,1'1
logista e Tisiocirurg\ão do I no de Andrld.)

_ IHospital Nerêu Ramos Consultas _ P.la �bl
Curso,.,de esp.ecialização pela, no HnspI'tal d. Car..

td.d.. 'CLINICA DE ADULTOS
d / "\ nos �:4��JOS

E
.'

.

Precisa·s. • UlDtl em·

I
., "ifo..

S. N • .L. EX-lDterno e, X-&8-

d d 153011. DOENÇAS DE SENHORAS I ..

"sistente de Cirurria do Prof. Atar., a. , .

CONSULTAS: No Ho'spital de Caridade, âiariamente pregada para trabalhar em!

�M 'D�"/-;;R���'--.::,t*
U"o Pinheiro Guimarles em diante DO consult6rio,

I
�

"':'
•

das 7 às 9.
" Pôrto Alegre. Paga·se bem,(RI,o). á Rlla Nunes Machado 17, No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (20 and.)C Felipe Schmldt 8S d T d ._ T'· Tratar á Rua Felipe::;"

»
.",. ... ,

on8: , Esqll,n.. 11'a .n.... .1. 2as 3as,,4as das 14 às 16 horas ":.;,..,. � �
- Fo�e 8801. ,

, 2 766 sas' 6as das UI às 12 horas.
.

I

Schmidt n. 119. TELEFO-' ,. � �I ,�', jAtende em hOl'a IUrcada.·· • , . ,

D' Sh t 1 129 FI' 6 I ..Res: Rua Sio J()r�. 10 - Residencia - rua ,presi·IRESIDENCIA:
- Rua uarte ue.'

- onan -

NE: 3.177. j IFone 2895.' dente Cou)tinho 4�. ,polis. '. 'I' .

-;._- ,-,� --------�-------

.lndicadr r Profissional

- Mlt'DICO -

Dos Serviços de CIfnlca In·
fantil da Assistência Muni
cipal e .Hospital de Carldad«:
CLtN1CA M1l:DICA DE

CRIANÇAS' E ADULTOS
,

- Alergia -
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.'
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 - Fone: 3783,

DR. ARMANDP. VA- DR ANTÔNIO' MQ�LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO'
ClltURGlA TREUMATO·

LOGIA
Ortopedia

Consultório: Joio Pi:nto,
18.' ,

Das 15 às 17 diàriamente,
Menos a08 Sábado!

Res.: Bocaiuva 185.
Fone: :_ 2.714.

------���=----�--:-------_._--- �\� �.j._. �#

'Lávando com Sabão

�irgem 'E'sl>�ci"alidClde
'da Cla. "BTZIL IND'U,STBIIL-Jolovllle. (m�rca �8alltradl)

,
'

eccDomiza,.,se jempo e "dinheiro 'J::
,-,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O· ESTADO

Fora com" o traidor!
As chapas do sr. Lerner Rodrigues, trabalhista A:tlso e

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

DENVER, Cólorado, 30 (U. A imprensa livre, sinal de Bem dobradinhas, num envelope, junto com as cédulas

P') _ O presidente Eisenho- bom governo, é uma fonte da U. D. N.·- partido que levou o saudoso Presidente Ge

wer honrou, hoje, a Semana primária dessa força gover- túlio Vargas ao desespero e ao suicidio.

Jornalística Nacional com 1 namerital. Informa o povo de
I

Para que se veja o grau de caradurismo do traidor de

elogios á imprensá livre co- ! que pode desempen,har bem Getúlio, as chapas de José de Lerner Rodrigues e as da

mo "fonte prímarta" da for- suas funções de' cidadania. U. D. N. são colocadas nos

,I
ca de um governo. Proporciona ao povo e aos envelopes junto cem um re- li
-

A Sem'àna Jornalístíca íní- seus 'representantes eleitos- trato do grande presidente.
cia-se depois de amanhã, dia uma ampla escala de fatos Vargas. I
1:0 de outubro, e, a propósi- e opiniões' para exame -de '. I

.

t com
O sr. Lerner Rcdrlgues, �

to, o presidente Eisenhower quban os Ste Pdreocupempa'� mancomunado com os inimi-I
divulgou a seguinte mensa- o em-és ar o nosso 1". \ •. - � m

O 'f' por 'gos • de,·Getuho,t nao se"con- �
gern: "A nação, une-se aos s que se es orçam' .' "_<', �

•

tA" d Norte I tentou em praticar a mais �diretores, redatores e repor- ��n er: m�r�a go��r dá tofpe das traícões. Faz mais: gteres deste país na comemo- ll1t?rfma_
a dPO eb .

po '\ colocando o re-trat-o do traído �
ração da Semana Jornalísti- sa IS acao e sa er que e '. . . �

.

-

cont íb ícão a' Junto com as cédulas da traí- �
ca Nacional. Nenhuma ínsti- aerosa suas r u

- -.

lt
,.

d �
. I líb 'd d M ecem çao, ll1SU a a memoria a- �

tuição é mais necessárra a causa c.a 1 er a .e. _

er
quele de quem se dizia amí- �

,nosso sistema de vida do que o respeito, a gratidão e o a- �
PO'I'O 1 todo povo" go. �

uma imprensa livre, c e o nosso
Votar em Lerne;r, 0 traidor �

Para DeputadO Estadual �.em�l���:�:�' d� �r:�id!��:�ém
�

'\
"Nós, os trabalhistas, protestando contra <> cinismo ,'de

t Lerner Rodrigues, chamamos a atenção dos amigós do glo-

P P
rioso ,chefe dos trabalhistas e dos operários para êsse tru-

\

'

"

que despudorado do traidor.
'

E alertamos o eleitorado:: votar en • .Lerner é votar con

'tro, a' Carta de Getúlio.
(Mandado publical' por .,um: grupo de petebistas).

Há partidos, como homens polítíqueírçs, com o espírito
genuflexo ao escuso expediente eleitoral que os domina � os

cega, preocupados sistemàticamente em fazer da Igreja, do
clero, dos católicos, dos órgãos católicos, instrumentos de
seus manejos e desabafos, à custa de promessas e de gestos
interesseiros. Se alguém, no dever soberano de defender a

verdade e fulminar o fals0 ca,tolicismo social de conhecidos
demagôgos, aponta os êrros dos poderosos do dia, os elesco
bre1 para o devido exame e j,ulgamento dos verdadeiros e

sinceros praticantes da c!.ontl'ina de Cristo, verifica-se a

mu:tipLiC-2Ção e deformaç�i.o ela palavra dos fiéis transfor
iuada em projétil ele propuL'anda da pOlitiquice, pela insí.
dia, pela deturpação, 1P�10 sofisma bar::l:to, pelo maquiave
�ismo elos Jíl'cccir()s. Fin:llmente, se há alguma c1emO!lStra
(fio cle respeito ou ele aplauso, [l. certa autol'ÍcL1.cle constituí ..

da, 0\1 se, como elever ele instica e ele verdade, se apont:tm o,

;]rroG e os e;olpes prrüicados pelo govêrno, a exploraçãó, a
,de serem apurados �s respon

crítica vem logo, pai' parte elos apa:nhaclos em flagrante, se. sa�1lidades no ,desvIO de 11:0.
,ia com o objetivo de deturp:i.çü,o oú disfarce ante os olho: tenal do refendo parque m

do povo meí.1OS ::wi,'>:tdo, Tôda a p!11avra 6 transformada em I dustrial�
o gabinete do mi�

pa�avr,a ele OP?Siçào SiS�er!1ática, simplesmente, e todo o rés- �istro fornee:u, .
_ontem, .a

peito a autqndade se ll1terpl'et� como dever de submissão, llII��rensa, a egulI�te nota.

ele servilismo. • I Tendo sido publ!cado com

'I'E'NIIO ,o uma faml'll'a
�

TI! é por isso que ainda há muita gente por aqui que aU'- destat�u� pOdr alguns jOrntUiS,inaudito privilégiO de conhec�r
, ,: '

. ,) a no lCla e que se es ava

exeepc10nal composta do pai e cinc.o filhos. Estão unidos !l:en�a o escuso desejO de conSIderar o provlluento elas pa-
'

d' "_

tVíI'Q.R"RERAU D.015 TERCOS :pela fôrça do amor que os liga como laços qw:� não'podem 1'0qUlas como assunto capaz de caber nas agendas políticas. jP�tocessan o 1'1g:roso im�ue
I IYI

I 0er quebrados Quando caela um dos filhos saiu do lar pa-
Por certo, existem em todo.s os partidos pessoas que res- ) 1'1 o no lArsen� e Mar n �'t

Os sobreviventes: n:ch!1m-se terno, êstes �ão foram .quebrados, A família se reune ago- peitam a Igreja e sabem distinguir os limites da acão par-
' no qu� .s� ac: avam envo v -

:linda presos em 3 Cárceres e
Ira ele cjuando em 'vez na sua cidade natal para renovar I'

tidária. Em alguns, porém, prevalece o espírito pri�ário do diaS oflclalbs. detPadtentei s�Pte-
t d t· b I'

, , ' ,

I' "'1 t' .

t . .
r 01', o' ga' me e o m nlS 1'0

22 aeampamen os e la a- 'ê<teQ lacas de amor
corone lsmo Vlgl an e, lU eressaelo apenas no seu teclllClsmo ..

'

•

� �.' _
••

•
•

n' ',.' da Marmha mforma que, de
lhos fON:mdos. Conhecem-se Este é 1'111 similar do que devia.... ser a fraternidade dos m,lsseno. DaI conulUlrmos que as mfluencIas elo Padroado ' , .

os dado� pessoaiS de 41.70J filho� do DeLus Culto reo'ular e devotado na casa d�'Pai é são bem ,mais extensas e profundas do que se pensa, .

' �ato, ha, ja :algu�, temp,o, fOI
"u. b , ' ,

• mstaurado mquel'lto a fim de
, um do.:l meios de fortalec,er êstes laços fraternos. Cultuar

. apurar irr�gularidades aclmi-
à Dens, 110SS0 Pai comum, fortalece nossos laços de amor ( nistrativas referentes a des-
fl'atel'a,nl: Assim se estabelece a comunhão dos santos, na

.'

'" vio de material.
fraternidade do amor, Esta comunhão é a coisa fundamen-, PARTIDO ,SOCIAL ,uEMOCRÁTICO Não estando ainda conclui-
tal no Reino de Deus. do aquele inquérito, qualquer

notícia ,publica(\a 'com rela-

Para VEREADOR� ção ao me�mo, é pre�atura'�

A' N 'T O" 'N, I O.
' Preceito do Dia

,HORA DO BANHO

,APOSTOLO

Am.allõ<:, atuemo-nos uns aos ontros, poJs o amor é de Deus,
"

t', aquêle que ama é nascido (le Deus e O conhece. (I 'João
Dr. Elpidio Barbosa -, trabalhador intátigável, j

4:7). I.er João4:1-7
técnico do Ensino, defensor do magistério. (Mandado:
publicar por um grupo de professores.)

-----

"o ESTADO"
,

NO LAR E NA SOCIEDA�E
pmt_, �" - i.....__ " ,"::;M 1;.--:

;-

NO ERMO c

"�j!.
FILINTO CARAO' ,

Como fogem os anos,.. Contemplando
TI!stà mudez nostálgica e sombria '.' .

que iníqua sorte, que destino infando

Para quem dantes de ilusões vivia!

\

Nem mais um trena pelo bosque, errando,
Há .da araponga branca ao fill: do dia, , :

Quanta trtsteza, a um poeta, a' sós, pensando,
Lança uma tarde asshn, exangue e fria!

Suplicio eterno! , " O rio, a fonte, o ,lago,
Adormecido, mórbido e presago,

Um desditoso em seu painel retrata".

Pobre de amor, tão rico de saudade:

_ Excelso Deus! Oh! tu que és majestade,
Leva-me as penas desta vida ingrata.

ANIVESÁRIOS
'--0--

,

esposa do sr. José Grumi
ché

FAZEM ANOS, HOJE: ,- sta. Elza Carvalho,
_ menino Sérgio Hoes-1funcionária do D.T.C.

chel, encanto do lar do sr. - sra. Sofia Egger Ríg-
des. Arno Pedro Hoeschel gembach
e sua exma. esposa d.,Hildéll'

- menina Sônía-Marla,
da Silva'Hoeschel;

,

filh.a do sr. ��jor José Ro-
_ sra. Adelaide Konder, sano de AraUJO �

genitora dos srs. dr_, Adol�' - jovem J?sé-�auro,' fi
fo Konder e Cél. Marcos Ilha do sr. OsniOrtíga
Konder; I - sr; Grecy Rodrigues
_ sta. Evandina Schmidt Alves '

_ sr. Darci Brasiliano - sta. Terezinha Discrer,
dos Santos filha do sr. Francisco Dis-
- .sra. Alice Grumiché, cher.

?il�t,'r����

"fONTE PRIMARIA" A
IMPRENSA LIVRE

•

s
O

,�.
i..J.J

D

BONN (APG) - Segundo
informações recebidas da

Cnlz Vermelha, mais de .. :,

'750.000 alemães fôram se

questrados e transportados à

União, Soviética, Duas tercei
ras partes dêIes morreram.

dêles.

É com satisfação que le
vamos ao conhecimento de
V. Sa. de'que, doravante,
passaremos a contar, no se

tor da publicidade, com a

oolaboracão sobremodo hon
ro�a e �ficiente da "Cia.
Telefônica Cátarinense", ao
grandioso concurso "Miss
Santa Catarina 1955".
Com efeito, aquela pres

tigiosa Companhia Telefô
fôrüca com excepcional
clarividência compreendeu
o alcance do magno certa-

Manuel Ferreira de Melo men, e, colaborando com o

\ .
!íl1esmo, concedeu-nos 50%

Não há quem desconheça ser um dos males clássicos do _ ,(cincoenta ]\>01' cento) de
Brasil em épocas de eleição, para não dizer habitualmente, abatimento nas tarifas te
a preocupação de meter a Igreja na confusão da política lefônicas e fonográficas.
partidária. E' que temos 'o Padroado e o Regalismo ainda Assim sendo, ressaltando
bem perto de nós e a maioria não perdeu todos os precon- o muito que essa colabora'
certos que a marca secular do' absolutismo deixou em sua ção representa para nosso
mentalidade. concurso, solicitamos que as

Evidentemente, muitos fatos outrora comuns causariam comunicações com esta Co
hoje espanto. Parece inacreditável à tendência moderna, missão Central, que depen
por exemplo, que um 'dos mais autorizados constítucíonalís- derem ..de uma' certa urgên
tas do século passado, o erudito Pimenta Bueno, houvesse cia, deverão, doravante, ser
escrito, para justificar o recurso ao .Conselho de Estado con- encaminhadas sempre pela
tra os "abusos" de nutorídades eclesiásticas, que a medida Cia. Telefônica Catarinense,
era perfeitamente , normal, se praticava em tôda a parte ressalvadas unicamente as
e a próprta Igreja aprovava, E' certo que o sábio jurista teve hipóteses' de nã� manter' a
a habilidade de não cita�nomes' e as fontes da aprovação referida Companhia, servi'
da .Igreja à tese que foi lei no Brasil durante 40 anos e que ço telefônico em certas 10-
levou D. Vital e D, Antônio de Mácedo Costa aos tribunais, calidades.
fato que, aliás, marca a restauração religiosa entre nós, pois Os fonogramas poderão
retomaram os católicos a-conscíêneía de seus deveres e de

ser endereçados para a se
seus direitos. Por sinal, numa. luta entre a Igreja e o Esta- guinte sigla, 'devidamente
elo, o. único a perder é' o próprio Estado, porque, na verdade, registrada, "MISSES'" , �

a Igreja permanece e os regimes caem ... Florianópolis. .

Sendo só 0., que se nos ofe
rece pára o momento; subs
crevemo-nos - atericípada
mente
Luiz Fiuza Lima, - Su

pervisor Geral

----====---_._-

H OJ E NO PA�SADO
,

, Pj�RTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
2 ,DE OUTUBRO

I'
A data de hoje recerda-nos. que:

em 1624, deu-se a instalação da VHa de N. S, da

Conceição da Ilha Ç}rande, mais tarde Cidaele de

Angra elos Reis;
em 17�3, no' Arraial do Tejuco, Minas Gerais, nas

ceu o Brigadeiro Bento Barroso Pereira, vindo a ra

Iecer no Rio de Janeiro em 8 de fevereiro ele 1337,
depois de uma vida dedicada ao Brasrl, tendo de ..

sernpenhado o cargo de Ministro da Guerra, o 01-

tavo do Brasil Império e o décimo nono geral;
em 182'1, á Fragata Brasileira "Paula" naufragou
em Cabo Frio;

,

em 1838, os revolucionários do. Rio Grande do Sul,
os célebres "FA�APOS", sob o comando do Coro

nel Bento Gonçalves 'da SIlva, vendo-se apertados
pelas tropas do Govêrno Imperial, comandadas por
Bento Manoel Ribeiro, ocuparam o Morro do Fan

fa, na margem direita do Jacuí, e a Ilha fio F!1nfa,

Pretencliam eles ganhar a margem direita, mas a

esquadrilha imperial elo Chefe Greenfell, ímpedíu a

passagem. Esta esquadrilha compunha-se do vapor

"Liberal", escuna "LegaliÚade" e canhoneiras nú

meros 3, 5, 6 e 7;
em 1858, no Rio Grande do Sul, faleceu o Marechal
Francisco José de Souza Soares de Andréia, Barão
de Caçapava, pacificador do P.ará em -1836 e de San

ta, Catarina em 1839;
em 1862, faleceu o catarinense Farmacêutíco Joa

quim Caetano da Silva;
em 1877, afogado, faleceu o Capitão Ludovíno José

Eleutério, com 65 anos de idade. Era veterano da

guerra do Paraguai;
em 1883, o município de Orleans e as freguezias de
Gravatá e Pedras-grandes, foram criados pelas Leis

Províncias ns, 1218, 1219 e 1220, respectivamente;
em 1904, surgiu em Florianópolis o jornal semaná
rio "O Jovem".

r
'�,

P.ara Ver e a d 'O r

DOMINGOS FERNANDES DE' AQUINO

RELIGIÃO 'E POLITICA

André Nilo Tadasco

,ELEITORES!

Mas, se hoje não temos aquêlas Jnstituições tão absur
das num país essencialmente católico, há uma espécie de

aspiração oculta ao Padroado, que se reveia sob muitas tór
z' mas, exigindo a máxima clarividência e atitudes por vezes

I heróicas dos católicos para não cederem o passo, dando a

Cesar o que é de Deus,
'

'II Quàndo se aproximam as eleições, como agora, ce�tos
partidos em jôgo, e, especialmente, determinado grupo, com

,lo seu tecni'cismo misseiro, procuram transformar a Igreja
. .;'
,e�m 'cabo eleitoral. As mais diversas fórmas de' pressão, de

'catequismo, ou de 'intrigas. algumas de astúcia 'diabólica
surgem por todos os lados, levando uns a omissões írivolun
tárias de consequências funestas e outros a "inocentes

i úteis" de ínterêsses domésticos, através de u'a mal disfar
çada ação do poder econômico dos mesmos.

lo·m a Biblia na Mão
SABADO, 2 DE OUTUBRO

Atençãô, ' Eleitores
Nas eleições de 3 de ,outubro, nenhum

eleitor poderá votar fora do seu mumClplO,

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

vo, Capinz,al, Eiratuba, Ituporanga, Tangará
e Taió já houvesse o pleito municipal, nesses
municípios e somente neles, serâ 'per-nlitido o

voto de eleitores de outros municípios. .

I Parti-do' ,'rabal'hl·sta Brasl·lel·ro "I
Esses votos deverão ser tomados em se-

_

parado e o título do eleitor deverá ser juntado" PARA DEPUTADO ESTADUAL
ao envelope maior, com a papeleta que e'scla-

TEl�O VIEIRA, RIBEIRO I
r�ee (>'motivo do ressalva.

'

.

,

.

I r

em

nosso' município'

ORAÇÃO

Pai, pelestial, prepái-a-nos, nós te rogamos, par:a a vin

da do teu Reino. Concede-nos, em maior medida, o poder
do Espírito Santo, para que o veneno do egoísmo e db ódio

seja destruído. Ajuda-nos a tornar-nps irmãos na comu

nlüo cri"tii do limor. PO! Jesus Cristo, no:;;so Senhor, Amém.

PENSAMENTO PARA,O DIA,

Mostramos o nosso amor a Deus, amando-nos unS aos

outros.
' Dedicacão e traba'-'

,

"ho

Concurso Mlss
Santa· Catarlaa
Florianópolis, 30 de

temera de 1954.

Recebemos:

Ilmo. Sr
Diretor do Jornal
"O Estado'"
NESTA

Prezado Senhor:

permanente
defesa do

LAP. S; D.

Para Vereldor
Jo6eI Cardoso
EXISTE o INQUÉ

RITO
RIO, 30 (V. A.) - A pro

posito do inquérito aberto no

Arsenal. de Marinha, a fim

A melhor hora para to
mar o panho :rio é pela, ma
,nhã. Nunca fazê-lo

-

depois'
das refeições, nem quando o
éoipo está cuito fatigado.
Não convém, igualmente,
demorar no banho. Cinco
ou dez minuto� são suficieri.,.
teso

Acostume-se a tomar

pela manhã, ao levan' •

tar-se, um bànho frio e

rápido. - SNES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 30 (VA.) -

Ence::-I segundo lugar, com 27, '; o' o .I'tncontro de, esgrima, I se entregou nem mesmo ante
rou-se ontem, pela manha, tenente Resende, também cujos duelos empolgaram nu- a vantagem do adversário.
nas dependências do Gávea, do Brasil, em terceiro lu- 'merosa e selecionada assis- Disputou o toque com todas

I
Goffe Clube, com a prova I gar, com' 30 pontos. Em tência, no domingo último, as fôrças, brigou muito reve-

de "cross-country" a pé, o quarto lugar classificou-se apresentou I à, singularidade lado possuir excelentes qua-Guaraní 3 x Bocaiuva 1 '. _,

I
V Campeonato Sul-america- lO tenente Ortiz, do Uruguai. de tratar-se do primeiro en- üdades para a esgrima rPaula Ramos 3 x Atlético 2
no de pentatlo moderno. O O tenente Venceslau Malta, contro inter-municipal, já xxx

Imbituba 4 x Figueirense 1
tenente Breno Vignoli, do do Brasil conseguiu o .iavido em Santa Catarina. CANDIDATOS' E CANDIDA-

Avaí 2 x Paula Ramos 1 ' ,
. IBrasil voltou a laurear-se quinto pôsto, com 36 pontos As equipes disputantes es- TAS A APRl:;NDIZAGEM DA

Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrique Lag�" . .

tlt id, individualmente na etapa perdidos. -srveram aSSIm cons 1 UI as: ESGRIMA!
.

Figueirense 2 x Atlético I, d C D Alb t R I I bde ontem, repetin o o seu I aravana, r. er o 0- Esco ham o' seu c u e! Ao
Imbituba 1 x Guaraní O triunfo da prova de nata-I Coletivamente ó Brasil cha � CLUBE. ATLE'T!CO I que parece, os clubes que
Avaí O x Figueirense O

cão. Entretanto, o tenente sagrou-se campeão sul-ame- OPERARIO: Joào Moura, Jo- compõem a FESC e talvez
Atlético-S x }i'ocaiuva 1 J

•

S' W Idi Ríbei t '.&1 t' tCortez, do Chile; que lide- ricano de pentatlo moderno, ao prrng, a 11' .1 erro e ainda ou rO"�iItlI""es a Capi aI,
Paula Ramos 3 x Figueirense 1. W ld L' P

.

ít
• .

drava a classificação' geral com 130 pontos perdidos, a ��ar �I.Z ereira. aprovei arao os serviços
.

os

Atlético O x Guaraní O do pentatlo, colocou-se em mediante o segundo pôsto Policia Militar - CURSO alunos do Curso de Esgrima
Avaí 3 x Bocaiuva O

segundo lugar na prova de de Breno Vígnoli, o tercei- DE ESGRI:vrA:- S�rgent�s contratando�os para minis-
Imbituba 3 x Atlético 2

ontem, assegurando'se do ro de Resende, ó quinto lu- o.smar da SIlva, E_uc.llde.s VI- tr.arem aulas. aos .seus. can-Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2 d S .A t S I d d t S
.

d dtítulo de campeão sul-ame- gar de Malta e o sexto da erra e .ouza, n ?n:o I.ves- 1 a os.
,

e ISS.O e ve�' a e,
Avaí 2 x Guaraní 2

.

t P A t T Ih t d d
- .

. rieano individual com 25 Rocha Maia, ficando no
ne ereI�a.� n orno imo- me ar opor um a e nao.po-Figueirense 1 x Bocaiuva O

pontos perdidos, classifican- Chile em segundo lugar,
teo da Bílvelra. de aparecer para os candída-

Imbituba 2 x Avaí 1
I
do-se o tenente Vígnolí em como vice-campeão.

Dos rapazes de Joinville tos de ambos os sexos a a-

Paula Ramos 2 x Gaaraní, O revelaram-se mais seguros prendizagem do fidalgo des-
Atlético 1 x Avaí 1

-, I Waldemar Luiz Pereira cujas' porto das armas. ,São nossos

Figueirense 3 x Guarani 2 I "paradas" constltuíam sérias votos que esse esfôrço seja
Imbituba 2 x Paula Ramos 1 CAMPEONATO' MUNDIAL DE barreiras. Se essas. paradas correspondido e que, mor-

Bocaiuva 3 x Guaraní 2, '

.

'

.

fôssem seguidas de respostas mente agora que se aproxí-
Atlético 3 x Paula Ramos O

BASQUETEBOL
imediatas, Waldemar teria a- ma o campeonato brasileiro,

Figueirense 2 x Imbituba O presentado um jogo de au- possamos ter um ambiente

'Paula Ramos 2 x Avaí 1
\.. . _ . . I têntíco veterano. Dentr�-os de maior entuzíasmo na es-

Bocaiuva 4 x Imbituba 1 RIO, 1 V A.) - Os dirí- Simões Henrique, Almir alunos do Curso de Esgnma gríma. Ao que consta, cinco

Figueirense 2 x Atlético 1 gentes da' Confederação Colares e Gentil Ribeiro, o realmente foi o sargento Eu-
.

senhoritas já estão inscritas
, Figueirense 3 x Avaí 1

.

Brasileira
..
de Basket-ball,

I

p:-esidente da entidade má-lclicles o melhor da tarde. Não na equipe do Clube Doze.

Imbífuba 3 x Guaraní O. j ontem reunidos, resolveram xima do esporte da cesta,
'

ART1LtlEIROS I realizar, de qualquer ma- Almirante Paulo Meira, fez'
.

.

8 I neira, o II c,ampeonato I, "

,Danyr - (Figueirense) , ; .. '. . . .

M d' I d d t id de J
•

5 I; un la, rãanten o a a q . ver a necessi a e imperao-Lando (Imhítuba) " .,.

5, I
de 22 de outubro próximo

I
sa da efetivação do. torneio;-IPacheco (Figueirense) � "

. . . . . .

b d f
1

.

4
.

para a ertura o certame.. ace aos compromissos as- I
E'ríco (At ético .. ) •.......-

,. .

P h I id F d
- I

I '(G ')
.

3 resentes o.s ,sen or.es van sumi oS,.com a e eraça.o,',\. Píto a uarani ','
'

'- R R C A I t' I
nos)'

.

3 aposo, eIS arneiro, n- n erriaerona e com,' mais»
·Barata (Paula Ramos' .,........ A "M

. ""L't' J ,I d d d
'

( ,

3 -tônio .oreíra ei e,
,

ase' e uma ezena, e países.Jaír (Bocaiúva) ., ;;.:,. .

B'dío (Paula Ramos) •................ 3
..

Fernando (Atlético) .. .... .... ... 3
J '_

Xuxú (Imbituba) .-............. 3 Orlando, do Figueirense,
E'rico (Atlético) � ; .. 3 bar, desperdiçada.
Rodrigues (Avaí) 0'•••••• o 3 Pacheco, do Figueirense,
Harley (Imbituba) .. _ - - -Ó: 3 ba:aesperdiçada: ,

Valéria (Paula Ramos) _ '.::1 Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:
Waldir (Imbítuba)' .......•... ," _.. 2 :onvertida em gol.
Anastácio (Guarani) . . . . .. . . . . . . . . .. 2 Laura, do Atlético, no jogo contra o Figueirense:
Lhuro (Atlético) .;................... 2 convertida em gol.

:- \, Wilson (Paula Ramos) _. 2' Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:

Zacky (Bocaiuva) _ :- o • • • • • • ... 2 -lesperdiçada.
-

.

Jacó (Paula Ramos) 0 0,.... 2 Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con-

Saul (Avaí) 2' vertida em gol.
_Ernani (Imbituba) '. . . ...•..... 2 Guida, do Avaí, no jogo contra o Guarani, conver- IBiscoito (Bocaiuva to.,..... 2 .ida em gol

, . '-' Carriço (Bocaiuva) I ••••••• ; ••• , .• 1 Giovani, do Atlético, no jogo contra (> Avaí: des- ;\�::. \ .

,

'.

Hercílio '(Atlético) . o 0............. 1 perdiçaÇla.,

Caréca\ (Imbituba) ......•..• ; .•.••.
,
.. '.. 1 E'rico, do A�lético, no Jogo contra b Figueirense:

.'_/' Néde.'(,Avaí) ••.••. 1 convertida em gol. . \
, \..\}3o!ãb {Avaí)

'

:-�........ 1 Betinho, do Figueir,ense, no jogo contra o Avaí:
,

� ':Manara (Avàí), ,'" ••.'.-... 1 ·convertida.
.

'

,,;-"p_uar!e (Avaír�, ': � 1. .. .. •• • 1 I ' Harley, do Imbituba, no jogo contra o Guaraní:
,Guido (Avaí) . o •• , •• o" •• • • • • •• • • • • • • 1, desperd�çada .

. ; '<-Cabano (Imbituba-)
-

.. '_0 .........�'.... 1

I EXPULSÕES, ,.
-, 'Ne.nem· (Ú�aranJ) .... .- .....•... o • • • •• 1 Trilha, do Figueirense, no jo'go' contra o Imbituba

Vitor (Guaraní) ........•........ o l' Frederico. (·2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o

Oséas (Imbituba) , ......•... ' 1 (Bocaiuva e o Gua�aní.. :,
..:. Renê (Paula Ramos) .; .........• - 1 Adilio, do Bocaiuva, no logo contra o Atlético

J, Amorim (Avaí) 1 Manara,· do Avaí, no jogo contra o Atrético
Oscar (Bocaiuva) -, ,._. 1 Duarte, do Avaí, no jog() contra o Atlético. IChina (Boc,\iuva) 0 ••••••••••••••••••••• ,

1 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o Avaí. -....J.

Adílio (Bocaiuva) o • •• 1 Abelardo do Atlético, no jogo contra o Figueirens'e :
\ --;-
---

Nizeta (Guaraní) �...
1 Jaim;e, do Figueirense, no jogo contra Q Imbituba

.

Poli (Guaraní) ; ..•. � .. (1 �, JUiZES QUE APITARAM
Sombra (Atlético) . '.' '.' ,11 Oswald? Silveira, 9 vezes

Giovani (Atléfico) , 1 . Oswaldo Meira, 8 vezes

Plácido (Figueirense) .:......... 1 Oswaldo Ramos, 5 vezes

BetinhQ (Figueirense) .. . .. 1 João Sebastião da Silva, 3 veze�
RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO Gerson Demaria, 2 vezes

Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense); Francisco Prazeres, -1:. vez
caril: 3 gols

.

Saul Oliveira, 1 v'ez
NEGATIVOS

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva

:Songa, do Bocaiuva, .a fav()r do Atlético
Tião (Imbituba), a favor do Bocaiuva ..

ARQUEIROS VASADOS.

"O
NÚMEROS DO CAMPEONATO DE

PROFISSIONAIS
JOGOS REALIZADOS

,

).

l'
1
1

LeIo (Guaraní)' : � .. o 16
Bubi' (Bocaiuva) '.' . . . . . .. 14
Miltinho (Iinbituba) : .. ,: 13'
80ncini (Atléti,co) __ .. __ 12
Tatú (Avaí) I ••• _ •• 10
Mafra (Figueirense) ......•.. '.' o. • • • • • 8
Alcides (Paula Ramos) I

'

•• ; o 7
Brognoli (P. Ramos) __ -.. 6

Asdrubal (�ig�irense) . ," .. o" o \ :.

41Aldo (BGCaluva) ,. o'••••• o ••••• � • • • • • •.•• 3
Adolfi..\ho (Avaí) i -, _ ••••••• _ ......... ,1

PENALIDADES M.AXIMAS
Erasmo, do Guarani, no jogo

.

cOJltra o Uocaiuva: Idesperdiçada.
("

-.

Atlético e Bocaiuva
serão os

, protagonistas
do encontro de hoje à
tarde que como se sabe

, foi antecipado devido
às eleições.
A partida de hoje

entre os times do Exér-.
cito e da Marinha vaí
fazer o público vibrar
de emoção ante as jO-1
gadas sensacionais dos
cotejadores,
,O Bocaiuva, ultimo

co'Iocado do turno, re
habilitou-se completa
mente e no segundo
turno conseguiu � duas
vitórias magníficas
frente ao Guaraní, e

Imbituba, este/por 4 x
1, logrqndo subir ara
o 40 posto.
-

O Atlético também .'

·tem feito boa figura
no returno, quando ob
teve bela vitória so}jr�
o Paula Ramos por 3
a O e por pouco não,
derrotou o esquadrão
líder do Figueirense.
No jogo entre atleti

canos e Boquonses,
realizado no 10 turno
o Atlético levou a me

lhor pela contagem de
3 a 1.

Quadros prováveis:

) CAMPEÃO' SUlAMERICANO O BRASIL li
" i

. I

FAIXA BRANCA FAZ A RONDA ...

BOCÀIUVA - Bu
bi, Bonga , e Walter;
Romeu, Waldemiro e

Daltyrr Carriço; Bis
coito, Oscar, China e,

Zacky.

ATLÉTICO - So��
cini, Juca e Abelardo;
Osni, Frederico evCa
zuza; Fernando, Som
bra, Giovani, Érico, e
Lauro.
A partida'preliminar

entre os quadros de
aspirantes" será 'como

sempre iniciada às
l3,30 horas e a dos ti.
tulares às 15,30 horas.

no jogo contra à Imbítu-
I

nó jogo contra o Imbltu- 1

•

� -
_ ..

Distribuidor

C. RAMOS S/A
('nnw!'cilll - Transportes
nua .João Pinto, 9 FpqlL.._

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deb'qóro fiO.

-

Rm Lan;f's. no .�uJ elo nl'asil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

CLASSIFICAÇÃO
PROFISSIONAIS

1° lugar __: Figueirense, 5 pontos perdidos
2° lugar - Imbituba, 6 pontos perdidos
3° lugar - Paula Ramos, 7 pontos perdidos
4° lugar - Bocaiuva e Avaí, 9 pontos perdidos
5° lugar - Atlético, 10 pontos perdidos,
'6° lugar -:-' Gua-raní,.12 pontos perdidos'

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

•
•
•

I I
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o ESTADO

DE SÃO BENTO DO SUL
Ao Povo

D::tIUOS, hoje, por este bole- RE AS CONCLUSÕES E QUE
tirn, n111a rápida resposta ��s I'

VOTE DE CONscmr-:CIA.
oradores da caravana PO�ltI� 4) - A verdade e que de

ca, que visitou São Bento do I São Bento do Sul, nêstes anos

Sul, no sábado, dia 18 do cor- elo atual G'ovêrno, foi arre

rente, chefiada pelo Senhor cada importância superior a'

. Governador. vinte e cinco mil contos, pe-
la Coletoria Estadual. E n€

nhuma obra ele executo.i a
qui a favor da colettvídade
Sãúbentense. ESQUECEU-SE
DE SÃO BENTO DO SUí,!

.1) - Prometeram, nova

mente, solucionar o problema
da energia e luz elétrica,
dentro de pouco tempo. E' a

feita há A única obra, dita como

realização do atual Govêrno.
{ue é o Posto Agro-Pecuário,
NÃO E' OBRA ES'!'AI)UAL, é

�� A.

Vereador: Mario

Para
,

Prefeito ASSUNTO PUXA AS- Tereza que tantas vítimas
SUNTO caUSOL. Existem segundo se

. propala, novas ameaças' de
(A,lvÇl1'uS de Oliveira) desmoramentos. E se pro
A bela Ava Gardner ch.e-'

.
cessará com todo o rigôr

gou aos Estados . Unidos e 'novo inquérito. Mais um. in
disse uma porção de coisas I

quérito cujo resultado cer

feias da gente... Um es- tamente ninguém saberá.
Clarecimento fez questão de Inquérito como tantos ou

fazer no meio de tanta dú tros em que' os culpados
vida e tanto disse me 'disse: não são punidos, ..
- Não estava embriagada, Estes desabamentos são
não, ou por outra jura por I um vexame para a engenha:
todos os seus Santos que ria moderna Tão cercada
não tornou nem uma dosi- de. facilidades, com tanto
nha de wisky... Apenas meio de segurança, com

bebeu uns cálices de co- tanto aperfeicoamento mo

nhaque. .. Parece história derno, com avançada técni
de um "jeca" sabido que I ca, com cimento aimado c

matou.outto e na polícia I ferro fundido .. Assim mes

explicou: -,- "Ele me deu

IlJ1C
os arranhas céus se es

uma BOFETADA" "seu" boroam como castelo de car
delegado, aí então, eu lhe

I
tas ... As cúpulas desabar-

'. dei um tírinho" . . . como a do ginasio de "bas-
_ _. _ Falar na "água da Ava . ket ball" de São Paulo, o

Pa,rjlclpaçao l Gardner nos veio � lem- I que ocorreu há poucos dias,
. I.brança o mar e a interroga- Enquanto isso as seculares

I Lobato Filho
l cão que deixamos no ar pirâmides lá estão de pê,saac e
J

t di "Q h' .

d
.

t
.

S h f
. ou 1'0 Ia: ue a com a suportan o as m empenes e

e� ora pa�' icipam a�s pa- nossa Marinha Mercante"? a Catedral Biatina de San-

rend es e af�lIhgOSSO' ndascImen- I Isto porque outro barco na- Sofia,' na Turquia, com suasto e sua 1 a an ra ocor- .

I b d f d ., .

id '28' d tA' M i ciona aca a e a un ar, o colossais cupudas sem PI-1'1 o a es e mes na a- "S I ita" R it lI" bé f't id d D C 1 C I l!I, arru a. epi amos a astras, a esta tam em, 11'-
errn a e r. ar os or-:'. t .

-

"Q há L. dreia.
in errogaçao: - ue me como um rocne o ...
com li nossa Marinha Mer-I Aqui entre nós que nin-

P .- i
- cante?" . guém nos ouça: - Não é

arllC paçao Falando na derrocada da 'uma vergonha para nós, os

Osny Raffs ,e Senhora Marinha Mercante vem-nos modernos os habitantes da
participam' aos parentes e à baila de novo o desaba" terra. em plena era da fôrça'
pessoas amigas, o nascimerr mento do prédio de Santa atômica?
to de sua filha, Maria Ali- I

ce, ocorrido dia 25 de se- '.------:-------------------
tembro p.p. na maternida
de Dr. "Carlos Corrêa".

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

PAlA AQUELES QUE
DESEJAM o MAXIMO

EM CORTEZIA

e EF.ICIENCIA

mesma promessa
cêrca de três anos. Renova

da agora, antes das eleições,
com objetivo de votos. ° PO

VO, ENTRETANTO, NÃO E_�- construção federal feita com

QUECE. verba federal.

2) - Atacaram a maioria 5) - A verdade, assim, os

do PSD da Assembléia, di- oradores oficiais, ocultaram.
zendo que ela não deixa o ° que fizeram foi- atacar o

Governo realizar o seu pro- Deputado Antonio Gomes de

grama. NÃO E' VERDADE! A

I
Almeida. E porque o ataca

bancada do PSD só negou até ram? Atacaram-no. porque

aqui, ao Govêrno do Estado,
'

este moço, apesar de. nUDGa

os pedidos de aumentos de haver feito promessas ao

impostos por ele feitos à As- nosso povo; apesar de nunca

sembléia. Nenhuma mensa- receber votos aqui vem tra

gem Governamental, que vi- balhando já a favor dos al

sasse o interêsse do povo, foi tos e iustos ínterésses naque-'
rejeitada pelo PSD. Tanto is- la Casa a favor da nossa gen
to é verdade, que os orado- te. Foi ele quem apresentou c

res não puderam mencionar defendeu a lei concedendo
ou mostrar um'. único fato um auxílio para a construção
concreto siquer. do nosso Ginásio, que -vírá

3) - Os oradores, para se- beneficiar, sobretudo, a me

rem justos na sua crítíca, de- cidade da nossa terra Auxi

veriam ter dito, que o Govêr- lio este que o Govêrno ne

no não podendo aumentar o gou, apesar de haver dito,
ímpqsto territorial por uma ité, que tem dezoito milhões

lei, porque os Deputados da de cruzeiros dísponíveís.
oposição não deixaram, de- 6) - E quanto aos ataques
terminou, ele Govêrno, fazer oessoais, que nos vêm fuzen
um levantamento de todas ::lo os adversários

.

politícos,
as terras de particulares à nós respondemos com a eíe

guisa de revisão e reaiusta-, ação dos propósitos que te
mento, aumentando o valor nos de bem servir g São Ben
das mesmas. Lançou o im- to do Sul. Não atacamos a

posto sôbre êsse valôr au- pessôas, Deixamos esta tare
mentado. E tanto é verdade, Ia ingrata e Inglcria aos 110S-

que se não pode chegar a 6u- sos adversários. Mesmo por- "AI" .IA..

tra conclusão, que este ano que Isto é' uma questão de tIIV I�
não foi cobrado o imposto no educação, e em matéria de

�
.

.'

mês de maio, como sempre se educação, cada um dá o que
-tez. Não cobrou, porque se tem. tAE'Rl-houvesse feito o povo não vo- São Bento do Suí, em se- '7'
taría com os candidatos da tembro ele 1954. NI,ilfa"iJ 'SEII IÇVItUDN em 3 de outubro. ° PO-

I
Do Diretório Municilml do

Q I
li

b IV_O_'E_NT_R_ET_AN_T_O,_Q_UE_T_I-_'='_SD__dC_'Si_O_I1C_:ht_o_fl'),--':;--,UI��__""._ �,: Ua
.

a ma IS e a
.�'..

IParti�o Socjal Oemocratiço
-�-

Não h1 razão para os que sendo distribuído a mãcheias,
podem e estão em condições por parte de falsos pregoeiros

, .1r!lxal'em negügentemente de e ussurpadores do poder pú-
.

comparecer as urnas para ex- blico.
I primir livremente o seu voto, Sobretudo o povo esclare

, Os indiferentes e ausentes ciclo, convém votar e partici-.

'I que não se interessam pelos par das eleições do próximo
moblemns políticos do pais, dia 3, porque só assim é queI
'o E.stadO ou do Município" influiremos nos destinos do
1::"0 têm o c1ireito de fazer pais, do Estado e ào nosso

ritíca à situação de govêrno Município, especialmente, pa
� ele administração pública, ra varrer os delapidadores
-ríadn sem a participação do elos dinhei�os públicos, os que

!
.cu voto. desorganizaram os serviços
E preciso influir com o vo- públicos, os que criaram os

:'0 nos pleitos eleitorais, para buracos e atoleiros nas estra
I,;e ter direito c1e louvar ou das, os que mentem e difa-
-onsurar os governantes. mam em desespero de causa;
Aqueles que consideram a os que vivem na eterna co

política uma atividade des- milância."
prezível ou de interêsse se

---..

cundário poderão pagar a-

For'ça e Luz de Crec·luma S a I c'A'SA' �:��::e������C�:,r�loom����
• •

I
modo que aquel�s que se dei-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO , Precisa-se, para casal, xam levar pelas serpentes
la CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL I podendo

ser por contrato de I com c�.nto de rOllxinol ou pe-
.

EXTRAORDINÁRIA 13 anos. lo dinheIro fácil que está
São convidados os senhores Acionistas a se reunirem A tratar no Cabo Subma- ------------:----------

em nossa séde social, 'às 14 horas, no dia 12-10-54, para de- ,rino, Rua Jóã? Pinto, 26
liberarem sôbre a 'seguinte .

; com' a Gerencla.
�

. I �__� __

Ordem do Dia _-

I10 _:_ Apreciar e aceitar renúncia do Diretor-Presidente;
20 - 'Eleger o seu substituto;
30 - Outros assuntos.

Criciuma, 24 de, setembro de 1954.

Couto
�?$a

Uma pulseira de ouro, de

L 'R4-RIB4Sestimação, no' trajeto entre a fi ,.)
sua Deodoro e a Praça 15 de�.
Novembro, domingo à tarde.'
Obséquio entregá-la, quem

a encontrou, na rua Deodoro

n. 13, onde será líem gratifi-'9
cado.

LUZARDO NA JUS
TIÇA

RIO, 30 (V. A.) - Deu en

trada ontem no Sdpremo
Tribunal Federal o pedido do

mandado de segurança ím

letrado pelo sr. Batista Lu-

zardo contra o ato do presi
dente da República, que o

exonerou das funções de pre
sidente do Conselho Admi
nistrativo da Caixa Econô
mica do Distrito Federal e de
membro nato do Conselho

.
superior das Caixas Econô··
micas Federais.
° advogado Justo Moraes.

em sua justificação, conclui
dizendo que deve ser reco

nhecido ao sr. Batista Luzar
do o seu direito ao exercicio
e percepção de proventos das
funções de presidente do
Conselho e de membro do

Conselho, pelo prazo de cinco

anos, que é o do mandate

que a lei lhe assegura a con

tal' da data do seu empos
sarnento.

PERDEU-SE

." .

comerciaria de 1954 ?
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 faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro. confecionada esnecialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem a cidade Mara-
i vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser
'viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí

huíssimo anel de pedras, além de umabelissi
'ma toilette para e coroação

A's Urnas!

,Às urnas, pois, floríanópo
Iítanos, cerrando fileiras em

tôrno da legenda aliancista e

sufragando em massa os no

mes dos candidatos aponta
dos pela mesma e pelo Parti
elo Social Democrático.

VENDE-SE
MAQUINA LITOGRAFICA de 1/2 folha.
PRENSA MOTORIZADA, formato grande, para

. ,(
sal' transporte"

PEDRAS Fi MATRIZES.
(IILVII_A) IGRANDE TÓNICO

---------I

'LITOGRAFIA

S. de Rezcnde Corrêa
Diretor-Secretário

Informações á ruà França Pinto n. 42
(Vila Mariana) - São Paulo,

•

5

.

Diário da Metropole

..

,C....m,
"1118 [lfDSOTlaD

P: S_ f).

, ,

para Dep. Estadual

.
'

Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo
no f.uturo, como o serviu leal e honestamente no

passado.

-\UTOMOVEL.
Vanguarda
Venae-se um VANUUAE'{·

DA ano 1!).19 em pertcíto es

'1rlo "de conservacâo
Tratar na CASA LONDf�,ES.

FALHOU O ATEN
TADO

DAMASCO, 30 (D. P.). -

As autoridades sírías irrfõ'r
mam que falhou um atenta
do contra a vida do ex-prí
meiro ministro Khalid El A
dem. As arma, assassínas' -
duas granadas de mão - ex

plodíram antes do tempo no

bolso do conspirador assala
riado. As autoridades dizem
que o assassino confessou o

moveI do crime, 'pouco antes
de morrer, em. consequência
dos ferimentos recebidos. Não
se sabe quando ocorreu o in
cidente. Espera-se que El A
dem seja candidato à presi
dência no pleito eleitoral dês
te outono. A vítima involun
tál',la do próprio crime fôra

a�salariada pelo partido na

cionalista que tem outro can

didato, o ex-presidente Shu
kri AI Kuwatly, para as prÓ
ximas eleições.pas-

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

CASA MISCELA,NIA dla11".
b1·i,dora dos Rádloll R.C.A.

Vitor, VaJvul.� e Dillcóe.

Parficipação
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 18% horas.
na maternidade Dr. 'Cárlos
Corrêia que na pia Batisnal
recebeu o nome de José
Pedro Heil.

_PREDIO
Aluga-se um predio em

apartamento
-

à Rua Anita
Garibaldi 83 tratar a Pra
ça 15 de Novembro nO 16.

.,
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Ellllal p.S.O.
JUIZO DE DIREITO DA.

-

PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE FLORIA-

) NóPOLIS

Edital de p7'imeira praça
, com o prazo de dez (10)

, dias.

O Doutor Adão Ber-.
nardes, Juiz de Direi-)to da la. Vara da Co
marca de Florianópolis,
Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei,
etc.

/

UAS,A
Otima residência tituada à
Avenida Trompowsky n. 56

nesta capital.
Base: Cr$ 700.000,00

(parte financiada)'
Tratar com Raul Wen

dhau�en ou à Rua Crispim
���'Mira' 'nr. 22.

f
'�
,

,
f
,I

)

-,

l'

zeiros, essa campanha fitos
sanitária .será ampliada. Nes
te sentido, o ministro Costa
Pôrto providenciou a trans
ferência do referido crédito

à nova presidência do aludi
do Instituto, que foi entre

?;ue ao sr. Ananias Dórea, a-
,

�ricultor, banqueiro, líder ru
ai na zona cacaueira e um

Ios principais fundadores da

,::::ooperativa 'de Cacau em

.Ilnéus. 'I
MAIS DE MIL ASSOCIA

ÇÕES RURAIS EM TODO O
,

PAíS

EXPERIMENTOS SÕBRE A

PRODUTIVIDADE DO
FEIJÃO

Florianópolis, Sábado, 2 de Outubro de ,1954 ��-_O=----�_�!'I�""IIii_��-�:=-�=-����!
- --------�--- -

cas e as experiências com as Candidato do Parti-
de hidrogênio não afetaram do SaciaI Demicratico .

o tempo, A verdade porém é a Deputado Estadual'·
que a nós, leigos no assunto cedulas: em Florianó
mas �bsér�adores da vida" polis sede do Partido
não escap:1_ que existe uma,' Clube 15 de Novembro
transmutaç_ao nu. atmosfera, Praça Santos Dumont
Quando falamos, refirimo- 1ó' ,

'

nos ao que se observa no Rio' , '

de Janeiro, crendo que o mes

mo se dê no resto do país, e
possivelmente em todo o glo
bo terráqueo.
Estávamos num inverno

maluco esperando dias frig-i-
dos. As casas comerciais es

pecialistas em casacos e aga
zalhcs, fizeram sua propa
garida em tôrno elo frio que
não chegou ou chegou, deu
uma espiadinha e deu o .fora

logo. .. Quando o verão nos

toma recebemos, 'às vêzes,
desconfiadas visitas do frio.

ELEITOR FLORIANOPOLlTANOI Diario da
VALORISA O TEU VOTO COLOCANDO Mejropole

NA CAMARA, ,MUNICIPAL

f

Dizem os cientistas que as

explosões elas bombas atômí-

FAZ SABER aos que o

presente edital de primeira
praça com o prazo de dez

(10) dias virem, ou dêle
conhecimento tiverem que
no dia 15 de Outubro p. vin

douro, ás 14 horas, á frente
do edifício do pálacio Jus

tiça, á Praça Pereira e' Oli
veira, o porteíro dos auditó
rios do Juizo trará à públi
co pregão de venda e arre

matação a quem mais der

e maior lanço oferecer so

bre a respectiva avaliaçâo..
o seguinte: - 1. Dezesseis

(16) torneiras de jato, obli

que, novas, no valor de no

vecentos e sesenta cruzei

ros.
I

2. Dezesseis -torneiras
. 'vertical (jato) novas, no

valor' de bitocentos cruzei

ros. 3 QuinLJe (15) tornei

ras de 3/4 x 180" novas, no
valor de setecentos e cin

coenta cruzeiros. 4. Seis

(6) torneiras, - de 1/2 x

140 novas no valor de du-
, ,

-

zentos e quarenta cruzei-

ros. 5. Seis (6) torneiras de

1/2 x '180, nevas no valor
de duzentos e quarenta cru

zeiros. ,6 . .Cinco (5) _ hi

dras, novas, "no valor de um

mil e'quinhentos cruzeiros,
7. Unia mesa envernizada
de escuro, com um metro 'e

onze de 'cQmprimento, por
setenta e nove, de altura,
com sessenta .de largura,
.com uma gaveta, usada, no
valor de 'trezentos cruzei

ros. 8.' 'I'rinta e nove engra
dados' de ladrilhos ou tijo-

i " ,
"

leiras, novas, contendo,
1.111 :ti_jpleiras, novas, no

valor 'de 'um mil' novecen
tos e' cíncoenta cruzeiros.

9. Vinte manilhas para es

goto d� ," SE!ÍS polegadas ca

da uma, novas, no valor de
seiscentos . cruzeiros. 1°.

Quatr�U�úís de aleo para
assoalho de' Um galão eada
uma Marca, Essa; mo valor
de oitenta cruzeiros 11.,
Quinze latas cheias de 1/4
de galão Esso extra Motor

Oil, no valor de duzentos e

vinte, ' cinco-cruzeiros. 12
Vinte' e quadro vidros de
oleo de cedro,' no' valor de
oitenta' cruzeiros 13. Seis

pequenos potes de brilhan
tina para cabelo, marca Pi

naud, no valor de cincoenta

ta cruzeiros.'Pitas bens fo
ram penhorados' à Dístri
buidora de Materiais de

. Construções Ltda., na ação
Executiva que lhe move a

Cia., Comercial de Vidros
do Brasil (CVB) Parana
ense. E, para - que chegue
ao' conhecimento de todos RIO (S. I. A.) - A rêde ele

mandou expedir o presente assooíacões rurais elo país,

edital que será afixado no nu� total de .1.017, j� reune

'lagar'do 'costume e publica- mais de 145 mil associados,

do na forma da lei. Dado e Integrand? o h.omej11 (�O
d ta cid d d FI campo na VIda SOCIal, ecol1°-1passa o nes a CI a e e 0- "

. .

títu:. , li
. t' ito; mica e política, essas 111S 1 Ul-

nanopo IS, aos vm e e oi o. - - .

1 'f'
dl d MA d t b coes estao aSSIm c assi ica-
las o es e se em ro .

. _ . .

d de mil t
das: 896 assocraçoes mutuei-

o ano e mI novecen ose. . _ .

.'
,

, pars ; 66 aasocraçues reglO-

c111c�enta .e quadro. Eu, naís.. 30 associações especia
Hygmo Luiz Gonzaga" -

ll adas e 20 Federacões as
E

. - bscreví
lZ • ,

scrrvao, o· su screvi, uais têm como seu órgão
(a:s.) ,4d.ão. Be?'1la:des. .: �áximo de representação e I
Ju�z de Direito da 1 . Vaw. defesa a Confederação Rural
CONFERE. Brasileira.
HYGIN'O LUIZ GONZA- Essa campanha em prol da
PA,'- organização da classe rural
Esc7'ivão do Cível da la. vem sendo assistida e orien-
Vara' tada pelo Ministério da Agri-

cultura, através. elo Serviço
de Economia'Rurál. '

E o Rio de Janeiro quando
'I

•

em quando deu para ficar As 3 - 7,30 - 9,30 horas.

-iuhlado, tomando ares de 'I� NINON SEVILIA --'- VIC-
. A10s 4,8 horas.

CO JORGE ) Filme' Jornal Nac.
Londres com sua névoa par- f TOR JUN -

°

decenta, dando prejuízo i1 a-o GOULARTE - OS AN- ". 2 ) FORAGIDIO DA LEI

'1" -

•. 1
! JOS DO INFERNO Com: James Bel, e os Va-

v acao comer era .. .

I
. .

hNesta doida 'mudança de A\;ENTURA NO RIO queirrn os.

temperatura vai se tocando a No Programa: 3°) A BALA DE OURO

I
vida. O carioca que é aman- I Esporte na Tela Nac. Com: Johnny ,Mac' Brewn

tê total da praia, fica de to-
I

Prr ços: 10,00 _ 5,00. 4°) O FALCÃO DA

caia, assim que o tempo es-l Imp. até 18 anos.
FLORESTA. Com: Her-

I [uenta, saí para a areia e

to,-
manBrix, 9° J 10° Pps.

j'
ma seu banho de' mar, por- Ir = J

Preços 6,20 - 3,50.
que banho mesmo, de água r ,.. Ir Imp. até io. anos.

dôce, é mais difícil .._, --

Com tôdo êste descontrôle As 5 - 8 horas
ele tempo e de estações, ehé- NINON SEVILIA _ VIC-

M,anuel Ferreira d'e Melo gou a primavera que sempre TOR JUNCO - JORGE
recebeu hosanas dos poetas e GOULART - OS ANJOS I As 5 _ 8 horas.

"

CE'DULAS R D d N° 13 P 15 d N b
dos escritores, por ser estação DO INFERNO 'FADASANTORO-PAU-

: ua e,o oro . e raç,a . e 'ovem ro das flôres e dos amôres. Por AVENTURA NO RIO ILO PORTO -DALVA DEaqui ficamos sabendo da prí-

(CI b D )
No Programa: OLIVEIRA

U e emocrata mavera - apenas mais um A I A I d N
,

'tua. t anti a ac. MILAGRES DE AMORverão para o carioca praíano,
pela soberba festa do "Jornal Preços 7,60 _ 3,50.

'

No programa:

'('
'

-I A'
._,

1 Gratl·fl"'ca se
dos Esportes", o seu grandio- Imp. até 18 anos. Gato Escondido. Desenho

, ) I'aS I. _. � 1'1C() a
A quem ent:gaI: nestá :�u�e!���:t�J�;:sn����s n�: __

-']
�:���sra7'��vre. 3,50.

Redação uma pasta d ou
Primavera. Foi um belo e 1"1 i1 ='�)g 'A' .� ---

.-," ;'-_.:._._--'"
-

MAIOR COMBATE ÀS PRA-uma produtividade de 886 e c -

grandioso espetáculo, espe- , !U :=! !!_-;_,� '�-'utl.,_, , .'DO NCAS DO CACAU' "1
'

h t V' 1'0 Íharron, perdida de um:XAS E E
_ CJUl os por ec are. em em lhando o futuro de uma raça;

j seguída os tipos "libencio automovel na praça 15 de
e demonstrando a fôrça da As 8 horas.

" f :

RIO (8. I. A.) - Vai ser in- pai;' (757 Kg/ha), "amarelí- NOVEMBRO contendo do- fôrça de vontade de uma em- As 81ípras. ',I .

.ensífícada a campanha con- nho" e "Pôrto Alegre;', com "cumentos. prêsa particular que supre EDMOND O BRIEN 1°) Noticiaria Guáiba
era ,a "podridão parda" e a rendimentos muito ravorá-

V' --d
. a�uí as. deficiências do Go- STERLING HAYDEN Nac'

'Icrmiga de enxerto", que veis.

y' en e-se
vemo, neste setor .. _

LAURA ELLEIOT em: I 2°) O SACI Espetacular
iausam à produção de cacau,

'\
A GARGANTA DO filme Nacional da Obra de

Nos testes usaram-se tam-
.ia Bahia, prejuízos anuais

'

,

IMPUREZAS DO S NGUE' DIABO Monteiro Lobatobém feijões "rapé", "B. H. 49- Uma .casa com dois pa- A ?
�stimados em mais de 800 'filo No Programa: , 30) LUTA- SELVAGE'M
nilhões de cruzeiros. Há dois ����n:�'���:���a,::���i���� ����t�ost=i.�oa�a. a Rua

fllXIR Df unr:U�IRA Noticias da Semana Nac. Com Steve Cochran !

anos o Ministério da Agricul- U DUU L Preços' 760 350 I P ,

620 350nho paulista", "sanguíneo" e Tratar a Rua Deodoro n? ., ,. reços: , -', . I

tum e o Instituto do Cacau
"bico de ourá". 31. AUX. TRAT. SIFILlS Imp.' até 14 anos. ' "Imp, até 14 anos.

vem realizando trabalhos de

combate às pragas e doenças
daquela lavoura.

Agora, com um crédito es

pecial de 8 milhões de cru-

RIO (S. I. A.) - O feijão
"roxão" demonstrou ser o

mais produtivo em experI-
mentos feitos pela Estação

p V
.

d A d V d' -"""'A' •

���el'�me�!��,dea��!�:,_n�.".:,:,_�d�",._'.......a_·ra_,. erea, Qf, rm�an O • e SSIS

MUDANÇA DE TEMPO E '

PRIMAVERA ...

"

. �.. ,..,
,.

Parti�o Social:Democratico

, \

Miguel
Daux

"

"

Eletrolandia
No Estreito
Sede do Partido

Cinemas,
\.

São José

f3Lt)·�IA
Estre:UO _

��� gEDi'.4 ""�S
I

------ '---------------------------------------

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Y':m L:lP'es, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

_._--------�,

Força e Luz· de Creciuma S.I.
EDITAL DE CONVOC.I\ÇÃO

la CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

, EXTRA�DINÁRIA
São 'convidados 'os senhores Acionistas a se reunirem

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

I liberarem sôbre a seguinte
'

,

,

Ordem 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

,r'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido So�ial
D'iretórlo. M. �e

Democrático I
\

Flori,8ooDÓUs
�'�:��'tidO Social Democrático, pelo seu Diretório 'Mu-I
,líicipal, recomenda ao sufrágio do e,leitora,do' do l\1l1nieipln
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

no�es, dos seguintes eorreligíonárfos:
PARA PREFEITO DA CAPITAL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA VEREADORES A CÂMARA MUNICIfAL:
A�Y CABRAL T,f!:IVE, radialista;

,

ALVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado;
.i\NTÔNIO DE PADUA: PEREIRA, runcíonarto público

'estadual; "

ANTÔNIO, PASCOAL APOSTü�O, comerciante;
ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;
BALDICERO FILOMENO" comerciário;
DIB CHERE'M, àdvogado ;

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista
FRANCISCO GER�ANQ DA COSTA, comercíante,
FREDERICO VERAS, comerciante;
JOÃO NAVEGANTE PIRES, comcrcíante:
JOÃO NILO VIEIRA, operário;

,

JOBEL SAl,\1PAIO CARDOSO, comerciário;
LAURO SCHOLZ MAIA, madeireiro;
MANUEL FERREIRA DE MELO, -funcionário

municipal;
MARIO CpUTO, funcionário público federal;
MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante;
NESTOR,.CARNEIRO, comerciante;
NORTON OLIVEIRA E SILVA, estudante;
WALDÉl\'IAR 'CUSTÓDIO VIEIRA, proprtetárto ;

Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-

do do Município' pode ter a certeza de levar à Prefeitura e

à Ediíidade homens dignos c capazes de contribuirem para'
a grandeza, progresso e índependêncla do Município de Flo

rianópolis.
Âs Urnas, pois, eleitores í'loríanópelítanes, com os no

mes apontados pela legenda pessedísta, que são consclên-
eías esclarecidas sempre ao 'serviço d� povo!

.,

'NOTA: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prt;feito da Ca

pital, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso con

tingente do Partido 'I'rabarhlsta Brásileiro.

�ÚbliCO J

o P.. S., D. recomenda para
/

Vereador, Norton Oliveira e SUva,
_Academico de Direito:�

,

Jovem estreàndn
\Vidà Publica

Um na

CLUBE 15' DE OUTUBRO

'"

P. S� D.
AVISO

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 habilitada 'a informar onde

deverão votar, bastando para tal dirigirem-se aos seguintes
enderêços:

No Bairro de Fátima:
Rua 1° de Janeiro .... , .

Rua Arací Vaz Callado ..

',Rua 3 de maio .. ;.. ,., ..
Rua 24 de maio, 865 .".

I

r
Rua 14 de julho .

Em Coqueiros
Em Capoeiras . ', .

Raios.X
Ap:ll'elhagem moderna e' completa para qualquer" exame

radiológico.
'4 ·l.�--:·-:"

Radiografias e radioscopias.
Pulmões e coração, (tórax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexigá (Pieloguai'ia).
Utero e anexos: Histero-salpirigografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de. ossos em geral.
. -

Medidas exatas dos diametrôs da bacia para orienta-

ção do parto (Rádio-pelvimetria). ,

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Expresso Flpolisorianó.
ANDRADE & KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: � FLORIANO'POLIS

'Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 ....:..:... Caixa Postal, 4,'35
End. Telegr.: SANDRADE

.

Agência � CURITffiA .

Avenida 7 de Setembro 3320/24
fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: � SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 66/1678 Fone: -

37-30-91
End. Telegr.:_SANDRADE

Agências no Rio de .Janelre e em Belo-Horizonte
com tráfego mútuo até São �aulo com a

.
Emprisa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

evitar explorações
'\

politica\s
AOS SRS. BENEFICIARIOS DO ABONO FAMILIAR

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
CE'DULAS nos seguintes enderêços:
- . /

�:ua: João Pinto, 42 (Rádio Guarujá)

Rua; Arcip�'éste Paiva, 5 (Séde do PSD)

Ilua: Deodôro, 33 (Pôsto Aderbal R. Silva)

Rua: São Vicente de Paul�,' 4
. Séde de PSD de Pedrá Grande

3822 e 6257.

Ciclística Rosa Néto (Estreito)

Rua: Aracy Vaz Callado, 125 (Estreito)

VENERAVEL ORO�M '1'EIU5ElItA DE SÃO FRANCISCO DA

PENIT�NCIA

Séde de PSD do Estreito

Ou pelos 't�lefones: 2696

Acy Ca�ral Teive
\

Fundada em 17<16"
,

I

De ordem do Senhor Irmão Ministro,' em exercício,
convoco os prezados Irmãos para comparecerem domingo,
às 9,30 horas, na Sacristia da nossa Igreja, afim-de se pro
ceder a eleição da nova Mesa Admínístratíva, para o triê
nio de 1954 à 1957 .

Ccnsístórío, em Florianópolis, 2� de setembro de 1954.
LINDOLFO SOUSA, secretário.

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

'Aviso,
O chefe da 16a. C.R.M.,

avisa que, ,a partir de 1Q

de Outubro do corrente
ano, o alistamento dos
brasileiros residentes' nes

te Município de Florianó
polis, será feito nas seguin
tes Zonas de Alistamento:
a) -- Repartição Alistadora

anéxa ao 140 B.C. -
- ESTREITO - Pa
ra os residentes no

Continente;
b) - Junta de Revisão de

, Alistàmento - 16a
- C.R.M. - Para os
l!'esidJ!ntes no CEN
TRO da cidade, 'limi
tado pela Avenida
Mauro Ramos (Lado
Norte) ;

c) -- Orgão Alistador
Hospital Militar da
Guarnição - Fpolis
- Para os residentes
no interior da Ilha,
limitado pela Aveni
da Mauro Ramos
(Lado Sul).

P. S. D.-

Sociede de Ce r. bonlter ,\
- Pt OSP( riJ S. ,\ ..

'EDITAL DE CONVOCAÇÃO

. 1a CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINARIA

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'

'

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

dente e Vice-Presidente;
2° - EiI�ger os seus substitutos, para completarem os

mandatos dos renunciantes;
3° - Outros assuntos,

Criciuma',24 de setembro de 1954.

s: de Rezende Corrêa
Diretor-Comercial

Vi-agem com segurança
e rapidez

S(> NOS CONFORTAVEIS MIC.RO-ONIBUS DO

lAPIDO
.

�(SOL-BUSILBIBO))
Florianópolis - ltaJaf - Joinville. -- Curitiba

I\.oa Deodoro esquina�da
Rua Tenente Silveira

�----��------------.---------------------�

[

Agradecimento
1954 Vva. Carlos Leyendecker e .fílhos agradecem síncera-

I mente as manifestações de pezar recebidas par ocasião do
falecimento de seu querido esposo e pai, ocorrddo a 18-9-954.

.

-Souza Neves
AUTOR DA AUTONOMIA

DE FLORIANÓPOL,S
AS CÉDULAS PODERÃO'
SER PROCURADAS:

Nesta Capital: Frci Cane
ca, 97
Em Tubarão: Coronel Ca
bral,302.

DEBUTANTES -- CONVITE
A Diretorfa desta Sociedade, tem a grata satisfação

de convidar as 'gentís senhoritas do Clube, para faze

rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo .'

vindouro, quando será realizado 'o tradicional BAILE IDE GALA, comemorativo ao seu 33� aniversário de,
fundação. "

'\
'

Comunicamos às interessadas) que as inscrições po
derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21

horas dos dias úteis.
• -Florianópolts, 26 de setembro de .195-;1

: .....A?'Y Wolf de Castro -r-e- 10 Secretário , I� ..��--..-.....ú-� ... - ��

Parmacias de Plantão', 'I
\ f

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
3 Domingo - 'Farmácia Noturna - Rua Trajano. I P,

9 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança __;" Rua Con-
'

ara,
selheíro Mafr:=t. . .' I

. 10 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselhelro I,

Mafra.
.
.. .. "

. I
16 Sabado (tarde) - Farmácia da Fe ,- Rua Fellpe

ISchmídt.
"

17 Domingo _ Farmácia da Fé _ Rua Felipe sClÍmi�t.� , Tendo cheg�do .ao �onhecimento desta .. Coletoria _ �e-
23 Sábado (tarde) .:_ Farmácia Moderna -/Rua Joao deral, que, pessoas mteressadas em propaganda . politica

Pinto.' '.' . ,estã� .usando de an:eaças contra
_

Beneficiários de Abo�o
,

24 Domingo _ .Farmácia Moderna _ Rua ,João, Pinto.. Famlhar sob alegação de que se nao votarem em determí-

30 Sábado (tarde) -'Farmácia sto. Antôníoc-í- Rua Fe-
!

nado partido, será o benefício cancelado..

Iípe Schmidt n. 43, ,,: Esta Exatoria faz ciente aos interessados que, a eon-

31. Domingo _ Farmácia .sto. Antônio - Rua Felipe cessão de Abono Familiar não depende de pedidos polítí-
Schmidt n, 43. cos, podendo assim, os S1's. Beneficiarias votarem livre-

, O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo- mente nos. candidatos de suas preferencias sem qualquer
derna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto, constrangimento.

-

/

Felipe Schmklt e Trajano, Coletoria' Federal de Biguaçú, 28 de Setembro de

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia· (Valmir Salomé Pe�eira) 1

autorização dêste 'Departamento,
., Coletor Federal.

sede do sub-Diretório
Residência do sr. Acy Cabral
Teive
com o sr, Ulisses Cunha
com o sr. Miguel Valentim
da Silva

.com 'O sr, Lauro Seholz r,ara De-puladoMaias na Cia. Florestal
sede do "comitê" do Í?, s. D. i E"ta'doa'l
sede do "comitê" do p, s, D. al, .

e com o sr. João Navegante Francísce dePires "

Agência:
\

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

TRoca-SE
Troca-se um automóvel

CHEVROLET "STYLE
MASTER" 48, de uso par
ticular, 4 portas, em' bom
estado de conservação, por
outro MAIS NOVO,

-

das
marca CHEVROLET, bOD
'GE ou FORD, 4 ou 2 por
tas. Procurar o sr. Dário,
no POSTO SHELL, em Ti
[ucas, S. C.

_ ,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o&escândalo dos "ieeps"
A propósito do escândalo, sorgunízado a Secretaria da lo, Seu -objetívo era importar

dos ,jeeps, O Mundo, do Rio, I Agricultura ele Pernambuco, tudo quanto fôsse POSSi,VeI.publica as seguintes notas: quando serviu sob o governo

I'
Automóveis e tr�tores che-

O sr. Costa Pôrto se encon- do sr. Carlos de Lima Caval- gavam em profusão. Cleofas

tra justamente alarmado, 'canti. No Ministério, Cleofas não se incomodava com' as'

sem. saber como resolyer o es- cercou-se de auxiliares inca- , marcas nem com a procura
tado caótico em que recebeu pazes e concentrou em seu 'pelos interessados, Só lhe

o Ministério legado pelo sr, .nome, no Banco do Brasil, convinha importar a qual
João Cleofas, Êste desastrado grandes somas, desviando as .quer preço, preocupando-se
administrador já havia de- verbas sem o menor escrúpu- mais com as comissões pro-

metidas do que com .a utili
dade da mercadoria importa
da.

Todos os depósitos se en-,

contram abarrotados de tra

tores que ninguém. quer, e

, I em novembro próximo deve

rão- chegar da Alemanha mil

outros, 'sem os implementas
indispensáveis para serem

utilizados.
Cleofas se desculpa com a

SUMOC, que' lhe cortou o

crédito para importar imple
mentas, mas nada alega em

1efesa do seu ato de louco,
mportando tratores sem os

mplementos indispensáveis
iara a sua utilização.
Só resta ao sr. Costa Pôrto

.edír uma comissão ele in

uérito a fim ele que recaia

ôbre a responsabiliçlade de

.iuas transações.
E dizer-se que "Pernambu

co está arriscado a, ser go

vernado por êste homem!...
I

Pobre gente nordestina, tão :

digna da melhor sorte! i
Sabe-se que João Cleofas i

está em maus lençóis, com o I

caso da revenda de máquinas
agrícolas durante o tempo
em que estêve à frente do

Ministério da Agricultura.
Comecam a ser apuradas
�raves irregularidades, na

:],uele órgão que está, atual
mente, paralisado. No seu

testamento eleitoral o usinei

ro teria distribuido "[eeps",
tratores e ímplemeritos agrí
colas a granel, beneficiando

amigos, pouco se lhe dando

regulamentos e critérios ado

tados para êsse fim. Admite

se que após a realização do
inventário do que existe na

quele setor, o ministro Costa
Pôrto mande abrir inquérito
para apurar as irregularida
des cometidas por Cleofas e

seus assessores imediatos. No

momento, está- o "cristão no

vo" do trabalhismo, absorvi
do em sua demágogía eleito

ral, talvez, nem tome conhe

cimento do que esta ocorreu ..

do no M: A., entretanto, E�io

poderá fugir da responsabilí
dade devida ao cargo qie O-jcupou durante tanto, tempo
no gabinete de Vargas.

PARA-'A POLITICA, TUDO! PARA,A
ADMINrSTRAçÃO, NADA!

TELEGRAMAS ' E OFICIOS Telegrafamos em nome e com

Áo SNR. GOVERNADOR D'O autorização do sr. Prefeito

ESTÀDO- QUE FICARAM Municipal pedindo auxílio, a-
SEM RESPOSTA fim de que se poderia dar

2r-9�1951 ---, GINÁSIO
-

_ prosseguimento aos trabalhos

Telegrafamos, comunican d o na construção, que estavam

que os Irmãos Maristas acei- paralizadas. O sr. José de Lerner Rodri-,

taram a administração do 19-3-1954 _ GINÁSIO gues, cuja propaganda eleito-

GINA'SIO. Ofício em nome da Comissão, ral anda por aí, tooa riso-

12-11-1951 - GINÁSIO _ reportando-se ao telegrama nha, ligada à criação do

Teleg,rafamos solicitando ur-' do sr. Prefeito, e renovando SAMDU, como se êsse S'p.rvi

gência dispensa CISA ref. o nosso pedida de auxílio, em ço fôsse obra sua/- :3.,:aba.

transferência terreno. GI- virtude das circunstâncias de ser demitido dessa cr�:l
NA'SIO. 17-4-1954 - GINÁSIO nização. Para substituí-lo f(oi

24-11-1951 - GINÁSIO _ Enviamos carta ao sr. GO- nomeado, o. nosso dLstir.tG De Jaraguá do Sul recebe-

Enviamos Ofício 1-51 refe- VERNADOR, em atenção a conterrâneo, sr. dr, Julio mos o seguinte telegrama ur

rindo-nos á visita especial ao recomendação especial do Doin Vieira, O falso tra:)2,- I gente:
sr. Governador por membros sr. Dr. JORGE LACERDA, re- 'lhista que pretendeu' explol'fl!'

'

da Comissão, quando trata- ferénte ao nosso pedido de aquele serviço; obra, çlo gG- "Comunico ato sabotagem
ram de assuntos relacionados auxílio. vêrno de Getúlio Vargas, pa- esta madrugada, com o corte

com o Ginásio (Tratores). (De um boletim, de São' ra fins 'eleitorais, e nele se I linha radiofonica transmis�

18-3-1954 - GINÁSIO ._ Ecnto tIo Sul). "
conservar para servil' Oi U.

,
SOl' desta �missora. Face sus-

Florianópolis, Sábado, 2 de Outubro de 1954

"CARRETERAS" RORNHAUSEANAS

','

Se o sr; Bornhausen -ao menos houvesse

cumprido a' promessa de eletrificar o Estado,
, I

com centrais hidro-elétricas, haveria energia
para.desatolar 'os onibus nas carreteras "as
faltadas" ...

Iacrtvel,mas infelizmente
é verdade

As eleições nesta Capital 'ralada e indecente campa

correm o risco de não se rea- lha eleitoral, os mais longin
lízarem na hora marcada, ou ruos distritos, percorrendo
seja às 8 horas, porque a as estradas da ilha' e as es

Prefeitura Municipal e o Go- . 'mracadas ruas da capital,
vêrno-do Estado negaram aos com vistosos cartazes dos

Juizes ,Eleitorais das 12a. e candidatos udenistas e com

13a:. Zonas' a condução para JS próprios candidatos em

os' 'senhores Presidentes -

e pessôa.
Mesários. Realmente é incrível, mas

Com.o" sempre foi tradíção é verdadeiro o triste panora
e praxe', o Govêrno Estadual, ma político da Capital, en
ao tempo do PSD, punha à tregue a um Prefeito ílegití
disposição da Justiça Eleito- mo que não quiz largar o

ral condução gratuita para cargo para dar mais essa pro

as senhores Mesários. Outro va de atraso politico,
'

tantó -razla a Prefeitura.
-
.. "

:Essa praxe nunca foi que- Teremos, com toda a certe-

brada e não o está sendo êste za, casos dolorosos de os me

ano nos Municípios sob ad- sários sairem com as urnas

ministração pessectista. debaixo do braço, caminhan-

Entretanto, aqui em Floria- do a pé ou em carroça, até

n9poÍis, Capital do Estado e chegarem ao local das sec-

sé:de �o govêrno, a Prefeitu- ções'eleitorais.
'

rá ,e o Executivo estadual es- Na própria Capital, no pe-,

tã�;negando a 'indispensável rímetro urbano, o�, Presiden�
cóla,boração com a Justiça, I tés terão que passar pelo ri-,

facilitando-lhe a condução dí_culo de porem as urnas de

para os méS'ários. 'baixo das AXILAS, pata che,

Estamos assistindo a um garem a: tempo ao local da

espetáculo triste, pois yemos, eleição.
a toda hora, veíCulos oficiais. Medite o povo e veja se não

automóveis ,e jeeps, de chapa é tempo para uma bôa. vas
branca, cruzarem, em desa-, sourada.

encerramen O a campanHa
oposicionistá, -constituiu verdadeira apoteose

Foi, unte-ontem, encerra-' proferindo incisivo ímprovi- terrupçoes provocadas pelos
da com chave' 'de' ouro, a, so, recebido com vibrantes aplausos que coroavam suas

campanha da Aliança Social- palmas e aclamações da mas- afirmações.
Trabalhista, no Estado, com sa. O final do seu memorável

o memorável comício da Ca- Encerrando o vitorioso e, discurso foi um comovente

pítal. Enorme massa huma- empolgante comício, o emí- hino ao nosso Estado, de ful-
na, sempre vibrante' e entu- nente chefe dr. Nerêu Ramos, gurante beleza' na forma e

síasta, compareceu ao Largo discursou por cerca de' duas proferido sob .íntensa ema ..

Fagundes afim de ouvir os horas. Sob aplausos constan- çâo.
oradores oposicionistas. E ali tes e ensurdecedores, o gran- 'O povo, em delírio, a,;J!au-
permaneceu, avolumando-se,

I
de líder analisou o momento diu-o por mais de IS minutos

das 19 até ás 23,45 horas, político, prestou contas ao seguidos.'Para que o precla-
quando o extraordinário

me-I povo das suas atividades de ro catarinense deixasse .opa-
eting foi encerrado. seu mandatário e, com ener- Ianque foi necessario que a-

O comício foi .aberto, às 20 gia, desencadeou írrespondí- bríssem passagem, a força,
horas, pelo dr. Aderbal R, da vel e cerrada crítica aos erros por entre a multidão, que o'

Silva que, anunciado ao mi- que o govêrno dó Estado vem queria carregar em triunfo.
crof'one, da Guarujá, teve que cometendo, tanto no terreno Iniciada vitoriosamente, a

,

aguardar, por largo espaço
..

administrativo como no poli- campanha oposicionista. che-
de tempo, que as, aclamaéões,'- d tico. gou ao seu final numa ím-

- .
.

d
.' .,. nte consaOTa o

ao seu nome serenassem, pa-, ennn;lVame__. "
A sua oração, sempre vigo- pressíonante . apoteose, pre-

ra iniciar a sua oração. i pelo �ovo ,flOl:Ia�OPOll���O. rosa.. calou profundamente núncio Inequívoco de que,
\

-- I Em discurso obJetlvo e lle-
no espírito público, que a das urnas de amanhã, nl�'g!-...

to. esplanou o f)l.'O��I'�l:I':'l ad- acompanhou ora-em silêncio rá a decisão redentora de
ministratívo que realizará, se, o.

t
.

Santa Catarina.rmpressionan e, ora com in-
eleito, Sem promessas mira-

bolantes, sem ataques pes

soais,,- mas 'c�m1 ,a responsabi
lidade de candidato que me

de os encargos, Osmar Cunha

revelou-se -.o homem para

cargo.
,

Corno o tempo ameaçasse
chuva foi antecipada a pa

lavra ;0 ilu�tj'e presidente do

, P.T.B., dr. Saulo' Ramos.

I ,Aclamadíssin10 �ela ,múlti
dão, o líder petebtsta fez o

histórico dopanorama políti
co nacional. e estadual, eví

denciando que o seu partido,
agora desfalcado do Presi

dente Getúlio, tem maiores

A PEDIDO
DO POVO AOS ESPOLIA

DORES DO BRASIL

Há 38 dias, vítima de caIu ..

nia, da infâmia e da traição,
sucumbiu o Presidente GE
TÚLIO VARGAS, inocente,
,não Ihe foi dada oportunida
de; sequer, para exercer u

sagrado direito de defesa,
faremos justiça com à ann.!

que temos, O VOTO.

CHEGOU REBOCA
DO O IATE "SAN

JUANENSE"
ESTAVA A MATROCA NÁ
ALTURA DA FOZ DQ RIO

DOCE

RIO, 1 (V. A.)' _ Chegou
na manhã de ontem ao pôr
to do Rio de Janeiro o rebo

cador "Tritão'''' trazendo a

reboque o iate "�an Jual').en
se''', recolhido na altrura da

foz do rio Doce, onde se :1- I
chava' à matraca, em

conse-,quêricia de ter perdido o le-

me. ,

As suas palavras, serenas

mas enérgicas e .eloquentes,
empolgar�m a multidã�, q�e,1
as aplaudiu com

,
veenenC1a,

repetindo a cada passo o no

me do seu querido líder.

O segundo orador foi o_ dr.

Dib Cherem, candidato dn

P. S. D. à Câmara Munici

pal e que, em formoso

im-I'províso, trouxe ao povo o

pensamento ela nossa geração
de valores que estreia na poli
tica para o bem do Estado..

Pelo P. T. B., recebido com

calorosas palmas e vivas, ra
lati a seguir o sr. Paulíno Sil

va, candidato à Câmara dos
Vereadores.

compromissos com o povo; os

de continuar as conquistas,
I soci�is e os de lutar pela in

dependência económica do

Brasil.,
-

As suas palavras foram, a

míude, Interrompidas por

demoradas 'acl�maç,ões da

multidão.

Discursou, após o prof.
Flávio Ferrari, para repelir
ataques grosseiros e estultos

à sua pessoa, feitos de véspe
ra pelo sr. Paulo Fóntes, pre
feito espúrio da Capital,

.

a I'quem lançou um desafio:

abriria os serviços que dirige
a uma devassa pelo Prefeito,
urna vez que este tivesse

mesmo gesto.
O quarto orador Icí Barrei

"ros Filho, tribuno rulgurante,
,que, em notável peça oraw ..

'ria, comentou o' comlcio - ne-,

véspera da U. D. N., no E.1ft
treito,

\

Enérgico no revide ,'ts é>

grçssões ali :Ceitas uos adver

sários, o Prof.' Barreiros Fi

lho, coni. fina ironia e tro-

'picaI sarcasmO, lhes de'u tro
co de contado. Aclamadíssi

mo pelo povo, analisou cer

tos .àtaques atirados aos pes

sedistas, pondo nas suas pa.

lavras um sabor de gostoso
humorismo, que foi recebid_o
com intensos risos do incal�

culável.público.
'

Seguiu-lhe na tribuna o dr.

Osmar Cunha, candidato à

Prefeitura pelo P.S.D. e P.T.B.

O seu nome foi, ante-ontem,

O Prof. Telmo Ribeiro, can
didato do P.T.B. à AS,sem-'
bléia, foi o penultimo orador,

do ',SAM,DU
0- sr. Lerner R6drígu-es

D. N.,' colhe, com a sua

de"l
mais significativo, sairá a

missão,. 0_ primeiro fruto df1 manhã das urnas catg,rille�1'

sua traIçao. O segundo, a�nda ses.,
,

ATO DE SABOTAGEM CONTRA 'A
RÁDIO JARAGUA'

peIçao ,impedimento livre

propaganda eleitoral e amea

ças, _ transmiti telegramas
autoridades solicitando ga ..

rantias legais livre expres

são de acôrdo Constitllição.

,Radio Jaraguá - Augusto'
Silvio, Diretor.

Nerêu julgado
pela imprensa

- "Defensor intransigente da dignidade e da autori

dade do parlamento brasileiro, procedendo como um au

têntico magistrado na interpretação e no cumprimento da

lei interna da Câmara dos Deputados, colocou-se ínvaríà
velmente acima das injunções partidárias no desempenho
da sua árdua missão, a exemplo; aliás, do que já havia fei

to quando, como Vice-Presidente ela República, teve de

presidir o Senado Federal durante cinco anos. O sr: Nerêu
Ramos encarna hoje, na Presidência da Câmara, a causa

das ínstituícões parlamentares e da democraéía. E' uma

das fôrças, com que o regime conta para assegurar a de
resa ímpertérríta das suas prerrogativas, dos seus manda

mentos, da sua sobrevivência. Os jornalistas políticos que
o acompanham de perto o desenvolvimento das atividades

parlamentares dão, mediante a homenagem que resolve
ram promover, o testemunho do 'muito, que o sr. Nerêu
Ramos tem realizado' para cumprir o seu dever, fazendo
face muitas vêzes, a circunstâncias que põem em prova a

firmeza das suas convicções e a sua exemplar coragem cí-

vica"; ,

(De "Jornal do Comércio")

FRECHANDO
Nunca tive simpatias por êsse general e político,

apesar de grande orador. Detestei-lhe sempre o nome.

Na sua vida, não nego, hi feitos, de valor.
Mas foi um instigador de lutas sangrentas ..

E; há um episódio na sua carreira que é até rue trai

ção à patria, contra a qual lutou, aliado a exércitos es

trangeiros. Quando foi vencido, em Egospótamos, 400
anos antes de Cristo, por Lisandro, eu - estudante de

História, no Ginásio rejubil,!'li.
x x

x

Aprecio mais os seus 'homonimos. Não têm tantos.
I

galões como êle, não brilham na História. Quando
muito vão alí nos Barreiros e compram um cabinho

,

eleitoral, para servir o govêrno.
'

..

x, x

x

Lendo A Gazeta, de ôntem, .um correligionário
meu comentou:

_ Andei pelo Estado inteiro. Mesmo naqueles re

dutos udenistas, considerados fechados, 'Ü P.S.D. e a

Aliança têm a sua margenzinha. Nesse jornal, não! Em
lugar algum! No Sul, no Oeste, em Chapecó só colhe
remos derrotas! Será que isso é truque d'A' Gazeta pa
ra não publicar os resultados do pleito?

o

x

_ O sr. Lerner ROdrigues, se por acaso

to, seria um parlamentar muito potável!
- Potável ou notável!
- Potável, mesmo! Na convenção do P.T.B., quan-

do da votação das proposições que' decidiriam dos ru

mos do Partido, pediu e palavra para defender seu

porito de vista! Dirigiu-se ao microfone e ... caiu no

chôro. Encheu um pote de lágrimas e não disse u.ma
só palavra. Chorou saluçado durante os 10 minutos re

servados à palavra de cada delegado e ao fim .do tem
po _ regulamentar, olhou para o presidente ainda de
bulhado em pranto e fez-lhe um sinal, como' quem
diz: "Era o que tinha a chorar",

- Então não será um deputada potável, mas

x x

fôsse elei-

inesgotavel!! !
x x

x

- Chamaram o SAMDU para atender o Lerner.
_:_ Que é que êle teve?
- DemIssão da mifsão!

x x

x
- O Sebastião é um apavorado ela çerrota. Anela

branco que nem' cêra!
- Porque não arranja uma cara de matéria plás

tica?

x x

x

Barreiros Filho, êsse exagerado.
Para provar que não é vantag'em ,andar de

erguida, citou logo o avestruz e a girafa!
x x

- Sabes? Estamos recolhendo contribuições para
fazermos outra vez o BôLO DA VITóRIA. Qual é a sua

contribuição?
Tres arrobas de bicarbonato!

x x

Vou a Palácio pedir chapas para o Irineu!

Chapas?
Sim, 'chapas!
Não diga chapas, seu burro r Diga cédulas ...

GUILHERME TA,L
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