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'

-

crepação de o. ex-diretor da Penitenciária haver" deixado
aquele estabelecimento. sem alguns ladti�}g�' Valerá a

pena dizer que o ex-diretor não. poderfa lià:;:�r deixado
aquele, presidio. "sem 'credito. para adquirir até saltos de
borracha", porque deixou intâcta uma verba decentenas
de milhares de cruzeiros para aquisição de mgteria pri-
ma?"

.

";,,
' .•
". .

Valerá explicar. ao. rabiscador Mo asneirà», que a .Ieí
que obrigou o. Governador a .passarti é�iidcio. dó poder;
nas suas ausências, nasceu da necessidade moraljzadera
de se evitarque o. Estado-fôsse governado por çorrespen
dênc'ia'? E que, se'o. sr, Iri'n;u'Bo.in�àus�n, inde:- aI) Rie,
pode conseguir grandes auxiltcs para Santa: Câhírlna,
não. .tem o. direito.' .de sacrificar nossa terra à vaidàde

. pessoal de não transmitir o cargo? E�- ainda', que saldan
do. 'o 'seu guvêrno alguns compromíssos do. govêrno ante
ríor, o. sr.' 'Irtneu Bo.rnhauser(''nãó fàz mais �d� que umil
obrigação., porque às óbrígações do. Estado. não ihteresr
sam a pessoa dó Governador? E, também, que, no. caso,
'0. sr.. Irfneu Bornhausen, 'além da 'obrigação .comum de
atender a esses compromissos, tem a obrigação. moral de

. saldá-los, porque eoneorreú decisivamente para que eles
não fossem satisfeitos pelo. govêrno anterior, quando boro
rou a história polftica de Santa Catarina com o. vergo
nhoso. episódio. da compra de deputados?

,

Valerá o. trabalho. lembrar que obras concluídas pelo
sr. Aderbal R. da Silva, co.mo a água de Tubarão. e o ex

goto. dê 'Lage8� ainda não fo.ram po.stas ao. uso. co.letivo
porque nós somo.s o.s eternos despeitados?

Passemo.s, pois, de raspão.!
RUBENS, DE AR�UDA RAMOS

Na impo.ssibilidade de defesa de um govêrno que

Vi-j
Ireu? Não. fossem .as segundas, ainda estaríamos no. es

ve às tontas com os problemas que êle mesmo cria, e se curo, e o. sr. Iríneu Bornhausen nem sequer poderia
demora inútil por neve meses, 'resumidos em atuação. prometer a assistência que está prometendo ao Norte,
Apenas polítiéa, um escriba do. Diário da Tarde saiu a com a ligação Flortanépolís-Jaraguá, Essas lembranças,
furo, "allte-o.ntem, para agredir e ofender pessoalmente por certo, são geratrizes. de despeito, Mas não. da nossa

� diretor deste jornal, que se subscreve abaixo. Ó cane- parte!
ieiro, ao fim da sua lenga-lenga, grafou um pseudonímo.
Nas lides d,e Imprensa, é sabido, quando. se personaliza Será, então, porque, no. exercrcio do direito. de opo

.. debate, os que conten�em' devem .aparecer, 'Quein ata- síção, comentando. e criticando, -usamos linguagem dife-

I (!3, individualizando as questões, e depois sé" esconde, rente;' atitude" diferente, metodo diferente? Também é

'não merece resposta.cou melhor, já se respondeua si mes- possível. Procure�se o. mesmo. Diário da Tarde ao tem

mo. "'p,orque provou que não pode expor-se. Merece pieda- po que lhe competia a-tarefa que hoje é nossa, e faça-se
de, ao. revés de contradíeão.

.

o. confronto. Aqui fazemos à crítica responsável, em Iín-
,

Quer o escenso MàqUis: do órgão udenista, que seja- g?�gem de gente. Lá, o. jornal, em lo.ng�s períodos, sem'

mos.,o� eternos .despeitados. Porqüe? Porque uma coliga-' d�reto.r_ e sem. nomes no. cabeçalho, descia a� calão. Ne
.,'

ção de partidos-venceu o P.S.U.? Mas isso. é acidente co..-I reu �amo.s, Udo. Deeke, Aderbal Ra!"o.s da SIlva; Arm�n-
.' 'muin nas democracias. Será, então, porque o P.S.D., so- f

do Simone e tantos outros, eram la tachados de Iadrões
iicit.ado a colaborar com' 0.' govêrno, preferiu conservar- públicos, de patifes, de canalhas' e de,. qua,nta .'Ofensa
se no-papel deeposiçâo,. que' é odecorrente lógico. da von- viesse aos ·anonimo.s 'escreventes. No. ç�so dá água

. da.
-tade. popular, expressa nas urnas? Será porque, no. Legis- Capital, ,l>o.r exemplo, o. Diârío da Tarde fo.i ao cúmulo de

lativ.), 'o P.S.,D. vem dando. integral apôio às solicitações forjar .numeros para lançar acusações desmoralízantes
governamentais? É possivel. Ao tempo em que os atuais contra o ilustre engenheiro Udo Deeke, cuja ho.n':,stida
.situacio.nistas eram oposição, a bancada udenista agia de pôs em dúvida. Natural que.: agora, nos sintamos
de 'outro modo com relação às mensagens do Executivo, despeitados, lendo na. Gazeta um discurso. do sr. Bayer
epondo-se quase que ,sistematicamente a todas elas. Até Pilho, no. qual o. Secretário. da fazenda, em nome do. Go.
contra uma licença para tratamento. de saúde do. gover- vernador do Estado, exaltou a personahdade do. dr. Udo.
.nador, à representação. vigilante votou! São de ontem Deeke "por seu caráter íntegro e seus nobres predicados
as campanhas. demãgógicas feitas co.ntra as o.bras de a- mo.rais, suas qualidades de administrado.r 'pro.bo. e de ca

bastecimento de àgua a Flo.rianópo.lis e as de ligação. da pacidade realizado.ra". Despeito.s que esses fato.s geram,
energia elétrica de Capivarí. Não. fo.ssem as primeiras, realmente, serão. eterno.s!
como. teria a Capital resistido a recente estiagem que so.- Diante . de circunstâncias co.mo. essas, colherá a in-
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Previsão do tempo até 14

rio de S. Catarina horas do dia 28.
Tempo -- Bom, passando

a instável, sujeito a chu-,
vaso Nevoeiro.
Temperatura -- Estável.
Ventos

DIRETOR

Rubens de·
Arr ...da

.

Rámos
GERENTE

Do�ingos F.
�e Aquino (

..,..." ....._.,;yo,............................,.,-- -
'

Ano XXXVIII

Variáveis.N. 11.144
frescos.
Temperaturas -- Exire

i mas de' ontem: Máxima 25,4.
Mínima 17,0. :
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Acredita-se na Intervenção Federªl no r«!O�1��� C!�![�N�!���IJJ�I!!!,�!!�
'·"M·, 'a ra nh a-g..,

.

.

'd'e' 0'- ,"'ro' . de', ,'.'poucos d "a's··'
jeto de acalorados d�bat�s, de hon'r.a do Partido Traba- ;

ontem no Senado, a Crlse lhista BrasiJeiro, ao qual o

II provocada pelos . partidos PSP está ligado; e são êsses
S. LUIZ DO MARANHÃO, amigos do sr. Eugenio de ao ministro: "Deixe eu ir veiculada extr�-oficialmen- li.derados pelo PTB, que in- partidQ_s coligados que, a-'

2'1 (V.A,) Continuam Barros. ao Palácio, dóutor Negrão, te nesta capital foi a do sr.

1
sls�em na reform,a do sec�e- través do lideI' do PTB no

eentraditorias as noticias' 'Não conseguindo o gover- eu só quero arrancar um Vitorino Freire, feita no ta;Iado do prefeIto do DIS- Se?ado v�o se opor ao pr�
recebidas do interior do Es- no com esse contingente olho dele". Rio, propondõ a renuncia i�;_to 'Fedr�a}, .

em bases po· pno preSIdente da Repúblh
tado quanto ao prossegui- uma vitoria decisiva sobre' Logo em seguida o minis- dos mandatos legislativos'.

1 Ico-par I ana,s. ,

ca e �té combatê-lo, pois o

m�nto das operações, de Raimundo Bastos, isso vem tro compareceu à reumao Os lideres da oposição já AO assunto fOI levaGdo ft prefeIto, é um delegado de

guerra entre as forças do demonstrar que os rebeldE" da Associaça-o C'omel'cl'al, f'. . 't'
Camara Alta pelo sr. ornes s. exa. No Brasil tudo é pos...:a lImaram qqe aceI anam
d OI'

.

d f d'
.

.governo' e os rebeldes, che-l são em numero maior do onde conferenciou longa- essa formula, contando que J
e IveI_:a, que e. en �u sIveL �á, pouco tempo, na

fiados estes por Raimundo que pensa o, goverriwdor e mente com os lideres da in- ,a renuncia abranja tambem I a p�etensao dos �a�tIdos. Arge�tI.na, o �resi�ente Pe
.Bastos. Informações colhi;'" que tem l]laior significaç'ão dustria e do comercio, in- o sr, Eugenio de Barros, Es-

DIsse o �ra�or. .P�nsar- ron dIZIa que la cnar o seu

'das no Q. G. Coligado em do que um redpzidd grupo teressados numa formula de te,. ouvido pela reportagem,
se que o �r�ao p�lItICO de partido de oposição. Agora

Sã-o Luiz dizem que Bastos <te cangacerismo. De Jual- entendimentos para o caso reiteroJi o se.q proposito de
uma

. ad�:llmstraça� deve esto� vendo que também é

:depois de ter despistado a quer modo, porem, as forças I maranhense. Até agora, po- continuar no gove.rno· de I
ser exer,cld? excluslvamen- po�sIveli em nosso país, a

'Jlolici:t, fugiu pará o mato policiais retornaram de Sãó rém, não foram apresenta- qualquer maneir'��
-

e disse
te per tec�Ico,S e desconhe-I crIaJão da oposição. pelo

ce está adotando a tatica das João dos Patos. das bases completas' para não haver toniado conheCi-I�r a com?b-el:Cld��e dos

prO-I gO�7erno, dentro de seu pró-
guerrilhas. COFERENCIA DO MINIS- um acordo em virtude da in-' t d t d

emas pu ICOS. prIO partido peja palavra.
mV�tn � aFPr?pos a o sr, Entende o lideI' do PTE do lideI' do Partido Trab;-O fato de não haver sido TRO DE JUSTIÇA COM AS transigencia de �moas as I OrIno relre. - ,

t'
'

.

�le aprisioriado ontem, cons- CLASSES ,CONSERVADO- partes. A unica formula Co.ntínúa na 6a pág.
' que na? � �, e�Illco ,a peS-jlhlsta �rasileir9'" ..

·tituiu estiinulo para os re- RAS _ soa n:aI� In Ica a pala c��- O SI. Gomes de OlIVeIra

'beldes, pois' o gove�n'o esta� S. LUIZ, 27 (V.A.) -- O E I
.

d go pubh�o, sendo o pohtI- vê nisso uma demoIistl'acã(}
va certo e havia IÚesmo a� ministro Negrão de Lima n errou osossos e C?, ,_o individuo com conhe- do espirito democráticO'"Q()
'l1uneiado aos ':'quatro ventos logo que chegou a São Luiz M '1-

_
CImento geral dos proble- sr, Getúlio, V!lrgas. Prosse-

'Qu� o encontro seria decisi- pôs-se em intensa atividade. . USSOln 1 ',mas pú�li�os, o. que, "est,á guindo,. o orador disse, qile
voo As tropas do gove'rno Assim que chegou� em seus

em Copdlçoes de melhor 01'1" o sr. João Carlos Vital gt;).."

contam com liin efetivo d.e' ap'osentos foi rod'eadó. po·� RIO, 27 ·(V.A,) :_ O sr, roubados de mll cemiterio a entar um setor administra- Continúa na 6a ,pág.Francisca. E:urico de Sbuza 2: de' abril.
.

tivo". I

cerca de. quati"<'>cen'tos hó- uma pequena multidão. O
. . ó' ·i

superior do "Angelicum" de E diz, eritão; que na ines-" A pósição da, UDN --.--

mens, dos qlJais sessenta a-:- ministro palestrou cordial- Milão, está atualmente no ma madrugada, niún sitio A essa. aIhú.,a, o sr, .·Ha- O'
.

<r'.·50·' 'da' c�'..:Ia''da
.....

proximad::t,mente são' d�{for- mente com o povo, que lhe ' ),. ."
'.

.

.,.
JU

.•
�' ••

. . Rio de Janeiro à frente da proximo do convento, sepúl- milton. No.gueJI·a, em apar-ça Po.Hcial e os demais arre- fez os. mais pitorescos pedi- . .

expoªição,de obras de pinto- tou a ossada de Mussolini te� informou-, qae a UDNpanhados nas fazendas de dos; Um popular implorou res e escultoi'es ,italianos de depois de convenientemente não participou" da coliga............................................. maior renome. aberta à vi- identificada. e longe da pre� ção 'dos partidós contra 'o
IA Sr Ivo d' "quino :cr-.4-.ca sitação pu)llicá, 'ná 'A�sócia- sença dos tres jovens.' prefeito porque. é coerente
-u

.'

.'
•

"
� I ção Brasileira' de Imprensa. Diz então. frei Eurico o nas '.suas atitudes. "Em de-

as !:II.u4!:11.rqul"�s' 'Ontem estiveram ali presen- seguinte: � "Cumpri ape- claração., ontem PUbiicada.,.

_

u lu u, _
, 1tes nada menos de 350 jor- nas lun dever de humanida- do Diretório da seçã0 do

,lU?,.
27 (.V.A,) ---, Pelft

ICla.m"iwam qU,
e

•

os l:.jancos· nalista.s nªcib.ll",a is e

e, s.
thm-',

d.e,. O fato. ',de �er a .o.ss·àda. Distrito Federal, ficou eS-1tel'c�Ira vez o sr, ' Ivo,' de n'ão querem finanéiá-Ios geiros, e . ele confessou ao de. Mussolini foi para mim tabélecido q)le,. em face do
.AqUIno. fez criticas no Se- enquanto. não' receberem jornalista Edmár MoreI que, detalhe de somenos. Assumi governador da cidade, e

I,

.nado,
.

ontem, às -autarquias,' das autarqu·ias o que lhes de fato foi ele quem ent�l'''' toàà:Yi�. um juramento pe-· nossa atitude será idênti;a'.
eo�sumidol:-a& do, carvão de é devido. Friso.U O· sr .. Ivo 1'011 os ossos de Mussolini. .rante Deus que o local do à· assumida com relacão ao.

San�� Catari�a: entre el;;ts de Aquino que esse atraso Na sua interessante nai:� enterramento seda segredo pla�o nacional: semIl�e que'
o. LOlde BrasIl(,nro e a C�m- de pagamento por parte q,as rativa informou que à meia de .Estado, Procedi desta �rohlemas de bem' �omum
-traI do BrasiL. O li<ler do' autarquias está determina- noite de dez de ma'io de 1947" maneira' unicamente por forem tratado.s, o nosso a
gevernó .leu um telegrama do a quase impossibilidade quase um ano depo.is da' dois motiv_os: pani evitar apoio; quando houveI; deter
do presl,dente do Sindicato de os produtores de carvão morte de Mussolini, tres jo- profanàção de um corpo .minações contrárias' ao bem

d�s �l'abalhadore�. dR ln- 'de Santa Catarina satisfa- vens bateram no portão do cristão por parte de seu's' comum; o nosso combate.
d�stna de ��tTaçao do Car- terem aos salários ,dos que convento em Milão, dos inimigos, e gestos de fana- Tudo. é 'Po.ssível
v.ao de CrICI.uma, no qual �rabalham na 'indústria car- quais recebera uma urna tismo por p.arte de seus ad- "O sr. Getúlio Vargas __

crllZ que os mmeradores re- Donífera....._ com os despositos do Duce, miradores". ac.rescentóu o sr. Hamilton

.,

Os· 8r8. �stãQ lendo os

apelo.s de pacificação
dQ; Diário da'Manhã?

-- Não., Da:, Udenilda, Nós
estamo.s lendo. as demis
sões do Diario Oficial!

I'

1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. M. S. CAVAL
" CANTI

CUniea exc1uaivamen\e 'da' cri
allça••

Rua Saldanha Marinho, 1••

Telefone, (M.) 786.

. 'RADIOTERAPIA
RAIOS',X

, DR� ANT6NI0 .ODSTO , .

"-4........� •• 1."'" •• CarNa",.

'.
.

( '.

DR.J1NS�S O',ESTADODiretor da Maternidade e m6-
AdaiDlstr.çlofiCo do Hespital de Caridad.; . ,

fi' 1CLINiCAS 'BlI' S'EN.HORAS ',,_ ". Redaçlo e Q �m.8
rua Conselheiro Mafr.. '

CIRUR(HA -, PARTOS, "

, . n8160.
,lSSISTENCIA AO PARTO.

Tel. 1022 _ Cx. POI-
OPIlRAC&ES , OBSTÉTRICAS '

,

,

'd' tal, 139.
Doença� .riandulares, �rOl e, Diretor ; ,RUBENS A.

.vmoa, hipopile, etc.
RAMOS. ,

Dilturbioa nervoso. � ••tar!-
Represente-ate:Ud.da,- Regime.. A. ·S.' LARACon.ultó�io: Rua 'FarJ;lando .a-

llaado, - Tel. 1.481.

Re.id. R. 7 de Setem'bro - .dil.
Crua e So�za'''';''' Tel;"8'48:

DUi"WLAJ)YSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E"

.... .' :\r. .,
,

r '. DR. ANTêNIO DIB" MUSSI
,�édieoa .

d �,:;" iF "

" Çirúma-Clfni!!a Gêrll,�Parto. :, .,'

.�éâniço' e�mp,letO • '!!.pecialilàdo dai 'DOENÇAS D. SBB:O-,

��'ee,� '�?a.rno� ,mêtod�s de dial'nó.ticos e tra�in.ntó�
M>LPOSCÓPlA, - HISTERO - ;SAL:PlNGOGRAYJÃ -.MnABO-, ,

'LISMO BASAL

,
WLoteJ;aplll pGr Gnda. cuh�.-Eíetroeoarul!lçi� Baio. Ultra

�Jeta' • Infra Vermelho.
"

'" CoD.ultóri�: Rua Trajano, nO 1, 1· andar - .clifieio elo' Io�ta-
'fae: .: ,

" IIor'rio: Da. {I &. 12 'horaa .,- Dr. lIIulllt ..
Daa 16 ia 18 hvras - Dra. Musai;'

"'Ieleneia - Rua Santo. Dumont, 8, Apto. 2.

CLINICA
do

DR. GUERREIRf> DA FeNSECA
"peci,ali�ta efetivo' dO' HospitaJ de Caridade, de diverso.

Institutos e Caixas
,

-'-()-

,OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFÀGOSCOPIA.

- ..tirada de eerpos extranhos de Pu,imões e Esofago.

. Dr. Alvaro de
Carvalho

I

Doenças de Cr'ianças
Consultório.: Rua Traja

rio sino EdiL São Jorge �

Ih andar. Salas 14 e is,
Residência: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n - 80
andar, (chácara do Espa
-nha),

Atende díàríamente das
14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

CUrlO Nacional ele elosnça.
.entai•.

.x-diretor do HOllpital Coloni.
lant'Ana.
Doenças nenolla!, e mental••

ImpoteIi!!ia Sexual.

Rua Tiradentes nO li,

Ooneultas das IS' " UI hora•.
FON,B: M. 798.

Re.. Rua' Santo. Saraiva, ti,
- .streito.

Rua 'Senador' Dântaa,
40 - 50 andar-
Tel.: 22-5924 - Rio a.,

Janeiro' ;�

RAUL CASAMAYOR
Ruá FeUpe d� OJiveir.

, ,

nO 21 - 80 andaT. .

Tel: : 2-987� � Sio
Paul<l

ASSINATURAS
Na Capital

Ano •••• Cr$ 100,00
Sem�stlte :·Crf', gO,OO J

Trimestre • Cr$ 85;00
•

No Interior
Ano • � ••• Ct'�120,00
Semestre .. CrI '10,00'
Trimestre. Cr$ 40,00
A�únéios mediànt� eea

tráto.
Os orlgu'lais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos.
A direção. não se -res

ponsabüíse pelos eon-.

certos emitidos nos ar

tigos assinados.

"7"0-'

RAIOS X

Moderno aparelho para radiografias da Cabeça.
Transilu�naçãG,' para conkól� d. cura das, Sinusites. Infra.

"_ebaos.
'-0-

HORÁRIO DAS CONSULTAS 1

(Pela manhã _: Hosprtal .de i,Caridade.).
Ú tarde - Co-nsultório Visconde d� o.uro 'Preto,' n. 2. (Altos

,. Casa Bello Horizorit!)).
Residência Felipe Schmidt 101. Telefone _:. 1.660.

�-----------------��------------------------------�'>(

DR� A. SANTAELA
(l'ormadG pela Faculdarle Na-

DR. J., LOBATO
FILHO.nal de Medicina' da Univer.i

'Doença. do aparêlho respiratório: 4ad. do Brasil)..
.

TUBERC1:tLOSlI
Iédieo 'pór conéurso da Ass,is-

dneia a :Psicopatas do Distrito,
r"eral.
]h-interno do Hospital Psi

,uiátrico e Manicômio Judiéi'rio
, .. Capital Federal.

"1.' :

/

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Clfnica médica de adultOi. a

criança!!.
Consultório - Rua Joio Pinto,

16 - Tel. M. 769.

Conaultae t das" às 6 hora••

Residência: Rua Estevea J6-

I
niQr 45. Tel. 812.

'Dr. 8'ntônio Moniz de Bragão
Comunica' a seus clientes e' amigos que reí-,

níciou a clfrríea nesta Capital., ,

:' CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
.

(consultório Dr: Oswaldo Cabral)' - 'Das ' 15 às
17,30 'horas,.' (

,

,

RESID:eNCIA: Rua Bocaíuvã, 135 - Tele-
fone M-714. .

"

r i

Dr. ReDat,u 'Ramos da Silva,
" .

Advogado
Rue, Santos Dumc;lOt, 12 - Ap,.

,

4

,
- Dr. José Medeiros

ADVOGADO
Caixa Postal 150 �. Itajaí -- Santa Catarina

-
'

Cirurgia do Torar,

,Fo�mado pela F�culdado Nado"
nal (le Medicina. Tisiologjsta II

Tisioeirurgião do Hospital Nedu
Ramos. Curso de ,especialização
pelo S. N. T. Jilx-\nteJ;no e Ex

:.x-interno da Santa Calla de
assistente de, Cirurgia do PrGf.

lIl.erié:órdia do Rio de Jan'eiro.
Ugo Pinheiro Gilimarães. (Rio).C,'Húitia MélÍtca l- Doe�ças Ner- Cone.: Felipe Schmidt, 'S8.

, �.;, . . ,.". Consultas, diàriamente. dai 15
,

I. ;���ulltÓl'IO: EdiffCJ�,. A.mê],ia

I
às 18 h�rall.

Jfato � Sa,la 9.
'. .' Rua Dom Jaime Câmarà,

...-;_:,�,êncla: AveDl�a RIO Bran-
20 apto.: 2,. ';

, "
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DIR CAMPOS

Advocacia em geral
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tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do' Traba
lho. Inventários. Sociedades.
Naturalízâções.
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Meirele8� nO 1�,- 20 andar,

g'IUZP- LIMA & IRMÃOS
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FLorianópolis

Expresso' -. Jolnv.ile�se. Lida.
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'. RIO DE JANEIRO-.
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SÃO PAULO,
CURITIBA

,

A
FLORIANúPOLlS (Vice-versa)

,SERVIÇOS DiRETOS EM CAMINHõES PRóPRIOS
, Agênci� em Florianópolis

Rua Alvaro de Carvalho, 2, - Fone, 1.677.
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'ida· Social MJ§:;ERIO�!S!!�_lo !�!?l' Cine-Diário �!n!!!!!!Luls,�m�eja��j!!�!�!
NHA Ocorreu' no'dia 18 do cor- , RITZ

36 anos casado, pai de 8 mergência, poderão enviar

Ocorre, hoje, o aniversá- COMANDO DO 5° DISTRI- rente o nascimento da me- Ás 5, 7, e 8% horas
filhos todos menores, ex. os seus donativos à est� re-

o:.rio natalício do sr. Japi TO NAVAL nina Tânia Maria, primoge- IMPERIAL garço� do Bar Rosa, desta dação ou enviá-los à sua ,re-
.F'emandea, ativo represen- BOLETIM SEMANAL nita do casal: 3° Sg-Es-6.259 As 7%, horas Capital, está, há 4 meses, sídencia à ru� B.ernardlno
'i;ante comercial e elemento SEMANA DE 17 A 23·9-51 - Adélmo de Lima e sua UNICA exibição aprovei- tuberculoso. Vaz, 168, no distr-ito do Es-
.mu ito relacionado na socie- Movimentos de navios da senhora d. Delma Morais de tando sua passagem por es-

Comerciário, recebe do treito.
-dade locaI. Marinha Lima. ta Capital. ,IAPC 'mensalmente, 267 Assim, agradece êle todo

O aniversariante, que é Procedentes do Rio de Ja- Notas Funebres Uma das maiores revistas cruzeiros pára Ó seu sus- e qualquer auxilio que lhe
<elemento comunicativo e neiro, chegou a Florianópo- Faleceu no dia 21 do cor- apresentadas pelo Cinema

tento e tratamento, e, ainda, enderecem os corações bon-

:'Sempl'e pronto a atender lis no dia 22 do corrente, rente, na Base de Combus-' Brasileiro.
manutenção da família. dosos, através deste, jor-

-ouantos dêle se acercam, re- uma flotilha de Contra-Ter- tíveis da Ilha Rita, vítima AVISO AOS NAVEGAN-
it bé � t ta nal'" 'MUl o em ora.' "ra

-
.

-ceberá, hoje, homenagens pedeiros comandada pelo Sr. de uma síncope cardíaca, o TES
menta, com especialista que

"dos seus amigos e admirado- Capitão-de-Fragata - Ruy CB-FN-no 2.190 - José Se- No Programa: lhe pôs à disposição o "O ESTADO".... 50,08
.res, às quais nos associa- Guilhón Pereira- de Melo, moei de Mello.' 1) - Cinelandia Jornal.

SESC, o pobre' homem ape- Por alma.de esposo e

constituída d'os CTS "Bau· Encerramento de Curso

ES.,
Nac. O" f ilh 5000lou para "O ESTAD ,no I o .. , ", -vv

rú" e "Bocaina", comanda- ,colar 2) _:_ A Voz do Mundo.
sentido de lhe ser franquea- R. A. R. 5?;OO"Vê transcorrer, hoje; o dos respectivamente, pelos Encerrou-se com grande Atualidades.
da 'uma coluna' necessária Paulo, Fabio e Ser- ,

.seu 3° aniversário. natali- Srs. Capitães-de-Corvêta ::__ brilhantismo o curso da tur- Cr� 5,00 e 3,20 d l' 6000'I' ao seu pedido - quantos e'"
.
gIO .. . . ,

-e io, o galante Frederico, Aldo Pessôa Rebelo e F'ran- ma AFIR da Escola de AA. "LIVRE" Creanças
::razão pela qual o venturoso cisco de Souza Maia-Junior. MM. dêste Estado, no dia maiores de 5 anos poderão 'DAli D" ART�' '-Irma'd-o o Drl�'lar do casal Tenente Ru- Os referidos CTS trouxeram 21 do corrente na parte da entrar na sessão de 5 horas. U D r,
"bens Lisbôa de Araújo; ofi- alunos para a Escola de AA. manhã. O Exmo. Sr. Almí- ROXY Hoje às 7lj2 horas da noi- me-IrO' aco't',dO,-cial do Exército em serviço MM. dêste Estado e regres- rante Comandante do 5° As 7% horas te real'izar-se-â no Salão
.no 14° B. C. e exma. espo- saram ao Rio de Janeiro no Distrito Naval, se fez repre- Colossal Programa Duplo. nobre do Colégio "Coração O Secretário' Ger'al' da
,-sa dona Eth Bandeira L. de dia 23, transportando para sentar nas solenidades, pelo 1) --:- Jornal da Téla. Nac. de Jesús" uma, belissima Comissão Nacional de Fol-

.Araú]o se encontra festi» aquela Capital os Aprendi- Sr. Capítão-de-Mar-e-Guer- 2) _ O COMPLOT PARA festa de arte, organizada clore, Ministro �enato AI-
-vamente engalanado. zes que recentemente termi- ra - Plinio Mendonça da ASSASSINAR ROOSE- pela exma. sra. dona Ruth meida, acaba de, asainar

Na intimidade do seu lar, naram o curso da citada Es- Fonseca Cabral. VELT Carvalho Luz, com a cola- com o Govêrno do Estado
-vê passar a sua data nata- cola. Concurso para o Quadro de 3) _ ACONTECEU A boração das gentis senho- do Espírito Santo o primei-
J.icia, o sr. Domingos Cor- Após ter sofrido grandes Cirurgiões Dentistas da Ar- ritas Loreta Ganzo e Lur- 1'0 acôrdo para assistência

MEIA NOITE. .

fi}'.rêa de Amorim, antigo Es- reparos, deixou a Carreira mada des Campos, cujo produto técnica às pesquisas o c 0-

-crívão do Registro Civil de da Emprêsa Nacional de Na- Encontra-se abertas as
Cr$ 5,00 e 3,20

reverterá em beneficio da �icas das Comissões Esta-
- "Imp, até 18 anos". ti"I'íjucas, atualmente �1>0- vegação Hoepcke S. A., com- inscricões para o Concurso

ODEON benemérita Associação de duais, pelos respec IVOS

esentado, pletamente pronto, o Rebo- de Ci�urgiõ:s-Dentistas do
As 7%, horas

'

Auxilio aos Tuberculosos Executivos Estaduaís.,
O venerando ancião que cador "Julho de Noronha", Corpo de, �aud� .d� Armada.

Espetacular Programa ,pObres de nossa terra. O Instituto Brasileiro de

-goza de geral estima, dada pertencente à Capitania dos Em OÍlClO dlngl�o. ao ��'..Duplo., A noitada. ?_e arte que Geografia e Estatística, em

::à sua bondade e modéstia, Portos deste Estado. Comandante da POIICI� MIll-1 1) _ A Marcha da Vida. conforme opmrao de ,pes- Assembléia Geral, aprovou

.receberá, nesta data, cari- 'Visitas Oficiais tar, o Exmo. Sr. Almirante
N -sôas entendidas presentes a a decisão de colocar à dís-

:nhosa manifestações de a- Em companhia do Exmo. Comandante do 5° Distrito ��. _ ACONTECEU Á alguns ensaios, pelo esme- posição das Comissões Es-

:preço às quais nos "àssocia- Sr. Governador do Estado, Naval, agradeceu a colabo-
MEIA NOITE 1'0 e capricho com que foi -taduaís de Fo.lc.lor� os seus

.mos prazerosamente. Sr. Irineu Bornhausen, se- ração prestada por aquela
3) _ A CEGONHA DE- organizada será coroada de Agentes Mun icipais d� Es-

FAZEM ANOS, HOJE: guiu para .Blumenau no dia Corporação, à .Capitania dos
MORA-SE pleno êxito, e constará de tatística, afim-de coadjuva-

SENHORES: 21 do corrente, o Exmo. Sr.' Portos dêste Estado, rio a- ótimos numeres de 'música rem os trabalhos de Ievan-
Technicolor .

I
.

- Osvaldo Lentz, funcio- Almirante Comandante do bastecimento do NHF "Bar- executadas pela já consa- tamento da dernopsico ogra,
,.

d C
.

TI'
. ,Cr$ 5,00 e 3,20

V I lt.narto os orreios e e e- 50 Distrito Naval, a f'ím de reto de Menezes' . " grada orquestra do maestro a e ressa ar que, a co-
"Imp. até 14 anos .

:grafos. assistir' às festividades le-. O Exmo. Sr. Almirante do
IMPERIO (Estreito) Carmelo Prisco,' belissimos laboração dos órgãos de

- Mário V. da Silva, al- vadas a efeito naquela cída- 5° Distrito Naval, determi-
A 73!. horas bailados pelas alunas do Estatística e Geografia; em

-:faiat-e. de, em comemoração à visi- nou a ída de uma escolta �o 'PIONEI;OS''4DO COLORA. Colégio Coração de Jesús, nosso Estado; ou sejam: o

SE'NHORITAS: ta oficial feita pelo Exmo. dia 23 do corrente a Colonia
DO numeros de canto e outras Departamento Estadual de

- Zenita Cardoso de Sou- Sr. Governador do Estado. Santa Tereza, a fim de cola-
, Don Reed Barry atrações,

'

Estatística, à Inspetoria Re-

M ''Za, filha do sr. Ten. João Fizeram parte da Comitiva, borar na manutenção da 01'·
'Ó MISTERIOSO DESAPA-

_

'

gional de Estatística Mun i-

�,' '(;ardJ'so de Souza, da Poli-- o Exmo. Sr. Contra-Almlran- dem nas festividades alí rea- RECIDO No.-,anYI ia Missas I cípal e o, Departan;ento Es-
teia Militar. -te - Carlos da Silveira Car- lízadas. U U ti tadual de Geografia e Car-

neiro e filha; Capitão-de-
Alan Lane. CAPELA DO' ASILO DE tografia, d� há muito vem

Mar-e-Guerra Plínio
\
POR ORDEM: ORFÁS sendo prestada à Comissão

Mendonça da" Fonseca Ca· Lauro Martins Ferreira F I
Festividades de Santa' Te· Cátarinense de Folciore.

F ta ,requeze., em 'gere rezinha do Menino Jesús f Ibral; Capitão-de-Fragata _....:
- Capitão-de- raga a -

'

,

, Aguardam, agora, os 0-

Lauro Martins Ferreira e Chefe do Estado Maior. 'I Vlenho Cr.osotado
A Associação -

de Santa cloristas catarinenses ,que
senhora ; Capítão-de-Corve- DISTRIBUIÇÃO: 96 n,

• V, Terezinha e Menino Jesús
o Govêrno Estadual seguin-

ta - Alberto dos Santos o, p, 1', � 90 ed:", (Silveira) avisa aos seus associados e do o exemplo do Executivo
Franco e senhora; Cap,ít.ç'o- a todos os fiéis, que, de a- Capixaba assine o Convê-
de-Corveta - Manoel Abud côrdo com a praxe estabe- nio com a Comissão Nacio-
e senhora; Capitão·de-Cor- lecida, haverá este ano, de nal de Folclore, dando, as-

veta - Orlando Ferreira d<l, CO'.I.·'t8' para Missa de lal1ersàrlo 28 do corrente à 6 de outu- sim, à Tem Catarinense o

Costa' e senhora; Capitão- bro, na Capela da Irmanda- lugar merecido entre os e8-

Tenente - (FN) .:_ FeHx de do Divino Espírito San· tados líderes no estudo dos
A família da sempre lembrada t m honra de SVieira de Azevedo Netto ,e o, novenas e, ' habitualismos de nosso ,Po-
MARIA IDALINA DASIL,VA MOU,RA (Dina)', 'T

.'
h

'

d 'M
.

Jsenhora', Capitão·Tenente erezm a o enmo
-

,e·
vo

co"nVI'da os parentes e ,pessoas amigas de suas relações ,

d
'

19 h ras
'

.....
- Bonifado Ferreira de sus, começan o as o.

Carvalho ,Neto, 10 Tenente para assistirem á missa do 1° aniversário de seu fale- No dia 7 de outubro, Mis- ••••••••••••••••••••• '

cl'mento, que mandará celebrar no dia 1° de Outubro pro- I '8 h ras com
- Mario da Cunha Basto3, sa so ene as o ,

Com o advento, a 25, do ,-' o T ximo, segunda-feira, ás 7,10 na' Cap,ela do Colég}o Ca· 'assistência de S. Exa.
' senhora e cunhada - 1 ,e-

<corrente, na - Maternidade
nente.Médico _ Dr. José tadnense. ReVIDa. o Sr. Arcebispo

4'Dr Carlos CorreAa" de u'a Antecipa agradecimentos. M t l't que fara' o� 'h -

" Francisco da Silva e senho· e ropo 1 ano,
-menma que recebeu o nome Florianópolis, Setemb,ro de 1951. sermão ao Evangelho', ben-

.

E
A'

'

t' d
ra. O regresso efetuou-se no

-de MarIa- ngema, es a e, dia 23 do corrente, a noite. zimento das Rosas em hon.

l>araben� o lar do. sr, Zenon
Estiveram na séde do 80-

'

d S. d.
ra de Santa Terezinha.

-:BonnassIs e de sua exma D MI·ssa e atlBlo la Consideramos mordomos
espôsa d: :Maria de' Lourde� �à����o; �:� �:dro���n� ,

,

"

,,' .'

aqueles que se dignarem
-:Bonna�sIs. fim de agradecer a S. ExcÍa. contribuir com uma esmoia

BoDA DE PRATA:
o Sr.,.Almirante Comandante Filhos, genros, netos e bis. irmãs e às enfer�eiras do

Ipara
a bolsa de Sant� Tere-

O -distinto casal Raul
do Distrito, o telegrama que neto, de Maria Adelaide Hospital de Caridade, ou- zinha, durante as noItes do

.Analia Berlinck, residentes
lhe foi enviado por ocasião Cardoso trossim convidam para a novenário.

'

,

nesta Capital à rua Monse-
do seu natalicio; os Srs. AI- agradecem aos parentes e missa de sétimo dia a rea- I Pede-se encarecidamen-

'nhor Topp, festeja, no dia
berto Cabo, Paulo Mendon- amigos, aos que enviaram lizar-se na próxima (terça- te,

_

a todas as pessoas que
de hoje, o 25° aniversário

ça e dois repres�ntantes do cartões e telegramas, drs. feira), dia 2 de outubro na enviem as rosas de seus

'-de seu casamento.
Lira Tenis CluJje, para b'a- Alfredo Cherem, Dib Mussi : Igreja da Irmandade do Se· jardins à milagrosa Santi-

Comemorando essa grata tarem de assuntos vários. ,e dra, Wladislava Mussi, as 'nhor Jesús dos Passos. nha, para maior realce do
'efeméride, (JS filhos do ca-

sal farão rezar, às 7,30 ho-.
ras, na Igreja de São Fran

,cisco, missa de ação de gra

-ças.
À noite, o sr. Raul Ar

linck e e:xma. espôsa recebe
rão, em sua ',,residencia, os

cumprimentos de quantos o

fôrem homenagear.

AN-IVERSÁRIOS:

JIDOs.

MENINAS:
- Aurea-Maria Ferrari,

-:filha d6 sr. Otávio Ferrari.
- M:yriam-Tere'sinha, fi-

Jhinha do sr. Henrique Fer
-:rari, �lto <funcionário dos
"Correios e Telégrafos.

MENINOS:
- Luiz-Carlos, filhinho

,fio sr. Silvio Machado, alto
-funcionário do SESC e

�SENAC.
- Luiz-Carlos, filhinho

�o Manoel Garcia, funcio
-:nário da Capitania dos Por·
"'tos em Laguna.

NASCIMENTO:

CaS:8' di' DeGICie
VENDE-SE

Uma de secos e molhados
bem areguezada sito à rua

Major Costa nO 62.
,

Ver e tratar no mesma 18-
cal.

altar, da su� fé e venera-

ção.. "

Antecipadamente, 'a Dire
toria agradece corri. votos à
Santa Terezinhà d� muitas
graças e, benção.

ZE-MUTRETA,DOAVENTURAS .' - .

,

1
íl: r.'

, '

�\''':-)

';� �6' ,

·�-��r
,

�.

r��I�\
I i�l
I-�

"

VENDE·SE
Um quarto, completo, pa

ra casal.
Tratar à Avenida Hercí

lio Luz, 55.
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Vibrará'. o publico com os
" jogos desta noite

Cata_ri!Wnses ,�,. Ganchos e Cariocas x 'Paranaenses, dois Õ::;;;-:-Av;.�;ei;
COleJOS emocionantes pelo Campeonato de Basquetebol, çao universitária

I
o .acontecimen_to que ,est.á ;�a�'á o xx certame nacional, I Em F'loríanqpolis tivemos constitue grande motivo de

atraindo a atençao do públ í- : pOIS em que pese o vento na abertura do certame o
I
atração, em qire pesem as No estádio da rua Bocaíu- pela apertada contagem de

co brasileiro é inegavel.m�n- i frio.e desagradável �ue so- 'I encontro entre gauchos e derrotas sofridas por nossa va, presente seleta assisten- 2 x 1, tentos de Saul (2) e

te o Campeonato Brasileiro prou durante as noites da paraenses, saindo vencedo- representação em Joinville. cia, notando-se grande nú- Bolão.

de �asketball que a .�.A.C. r:ali.z,açã_? dos, j?�OS semi-I ra.a representação sulina. Quanto aos gaúchos, que já mero de graciosas senhor-i- O sr. Geraldo Oliveira foi

esta promovendo. O ja sen-
;
finais, nao permitindo mes- No domingo prosseguiu o conhecemos, impressiona- tas, realizou-se conforme fOi o arbitro, com boa atuação,

sacional certame apresenta' mo maior 'afluência de pú- certame com o encontro en- ram bem os. jogos semi-fi- amplamente divulgada, sen- Os quadros jogaram as-

muito interêsse e vibração, i blico à nossa majestosa qua- tre fluminenses e paraenses riais. sacional amistoso entre as sim constituidos :

fatores .que tendem a au- dra, já se pode não obstante sendo os paraensee nova- O segundo encontro da equipes do Avaí, vice-cara- SELEÇÃO - Isaias, Cua

ment��" n�o som�nte: pela lv�ti�inar i.nteiro. suce�so mente abatidos 'e ao mesmo noite será entré cariocas e peão da cidade, e da Sele- poré e Katcípia: Rudi, CUCit.

classlflC�ça� obtida pelos I técnico, social .e financeiro tempo eliminados do certa- paranaenses, A representa- .ção Universitária que em e Gumercindo; Carneiro.
nossos rrvais gauchos e

pa-.,ao
certame nacional. 'me. A terceira rodada reu- ção carioca, que é o conjun- outubro próximo disputará Ney, Gil, Sául e Paulinho-

ranaenses como pelo grande Dez Estados' partícipam niu em sensacional peleja to do Flamengo com alguns os lOs Jogos Desportivos (Barata e.Laudares).
entusiasmo que se observa do torneio nacional, que são gauchos e fluminenses, ten- elementos de outros·clubes, Univeraitár íos Sul Braaílei- AVAí - Adolfinho (Brog
nos jo�os. realizados aqui e

,san,ta
Catarina" D.

Feder�,l,
do os gaúchos, após renhido. já demonstrou o seu pode- ros. nolli), Beneval (Waldir) ao

em Jcinvilíe. ' S. Paulo, Paraná, E. do RIO, embate, derrotado os flumi- rio técnico em Joinville, com O embate agradou em Danda; Minela{ (Waldir e,
Pelo .interêsse demonstra- Minàs Gerais, R. G. do Sul, nenses, ficando êstes não vitórias arrazadoras, A pre- cheio, demonstrando o Nenem), Boas é Jair; Bití-.

,do por parte de nosso públi- Pará e Sergipe, sendo que obstante, classificados pa- sença -do quinteto de 'Algo- "scratch" da' Federação A- nho (Paulinho e Silveira);
co pelos jogos, semi-finais estas duas ultimas represen- ra as finais:' "dão numa rodada é motivo tlêtica Catarinense de Estu- Nizeta, Américo (Bitínho e

realizados em Florianópolis tações já foram eliminadas No grupo de Joinville, nas de justo interêsse, e, por Ou- dantes esmerado preparo Bolão), Nenem (Paulinho) e

já se pode fazer uma idéia do torneio, / semi-finais, a bem prepara: tI'O lado, veremos em ação técnico e físico, conseguindo Waldir (Morací).
do absoluto êxito que alcan- da representação paranaen- a representação do Paraná,' levar a melhor sôbre o-cate- , A renda foi de cerca de' �

, '

se abateu .goianos e serg ípa- a qual-vem fazendo excelen- gorizado pelotão "azzurra" mil cruzeiros.
nos, classificando-se paTa as te, figura neste certame êom
finais. Os goianos, abatendo ótimas performances,

A estréia de «líve» catarl- a l'epresentação sergipana,
'

Como 'se pode observar é
'" obtiveram; também, clasaif i- sensacional a primeira 1'0- ,A prÍlnei,ra ro,,d"ada, �o, t"ar••,

nense Desta C�p.jtal. cação para os jO�OS fi�ai�., ���:ia���ot:o: f���s pe�� t

A torcida florlanopolita- certos de que poderemos ,O Ca�p:onat? BrasIleI�o pectivas de grande entusias- Iíaal de'FloriaD�p8Iis�
na espera com. ansiedade a dar um bocado de trabalho prosseg�I�·�,. hoje; F9Ul d�lS, mo e vibração, esperando-se· ",.,

noite de hoje. É que nesta aos "grandalhões" do bas-" e�.bates reâlmente. s�nsacIO� 'portanto, grande afluência Dois bons jogos estão mar- sua força. e seu jogo. Será;

ocasião o Estádio Santa 'Ca-' quete nacional. Por certo a nais em n()ss� capital. Tere- de público à nossa quadra, cados para hoje à noite em I um" adversário forte." mas.

tarina terá suas dependen- valorosa gente flortanopoli- mos como primeiro Jogo da o qual prestigiando o certa- nossa Capital, em ?is_puta do poderemos vence�los se em

cias lotadas para assistir ao tana não perderá ii. .oportu- n?ite o' encontr,o entre �ata- me brasileiro, est.ará ao Campeonato Brasileiro de 'pregarmos todas 'as nossas.

primeiro jogo-de noss� equí- nidade de ir ao Estádio San- rme�s.es ':. gauchos..So a l'Il1e�m� t�mp,<}" p�e�!�ndo,o,s; Basquetebol, Quatro valoró-' energias. Estamos 'certos de

pe nesta 'Capital.' Bem ver- 'ta Catarfna
"

Incentjvar a, partícípação �(): seleCIQn���, ()�forç9s, d� �ederaçao Atle- sos adversários tentam' :i:ib'-, que nossa rapaziada não nos
dade que não é a estréia, nossa' guapa rapaziada parai catarmen�e na rodada ja tIca Catarmense. ter em ca,rtl:pO a sUl'>ie�áéia, dec:�pcionarlÍ, ,coIpo tambélll,
pois Já 3 jogos nossa repre- que eles; saibam ho�rar o

�. , , . '

do marcador. Distrito F�de� a torcida. florianopolitana;
sentação teve que fazer na nome de !iosso Estado, pe' .

,rál e Parall'á, não hã duvida naó faltará com seu apoio,
vizinha Joinville. Mas" o fa- iquenó pórém combativo. A�

'C
.

"

.

.

será uma boa "pelej'á. "Os'câ;" Como .. ooserva te'remos u.ma.
to está' causandó en'tusias- pelamos para à'tol'cida flo':

,

'

eD'curso· Rainha ;"eto" Améri:ea','", ri9,ra� t�m l�ma das }llélho- bela, noitada, c�IÍ1o a�rés.éi-
mo, 'porque' será a primeira ria;no'poli,ta:n:a para cómpa- .' , ,,', .,',';', "", '

,res ,eqUIpes do B-rasII e" os mo ,de que sera a pnme!ra

apresentação de- nÓS,SR valo: recer'em massa à nossa qua�
.

Paranâensés trazem 'um gru- rodada ,do turno final n ser

rosa reW'esent'ação, aos es- dra' ide basquete para' assis- Prossegue animadissimo I Gouvêa, com 1.8'00 votos. po de j�gadOreS, b,em, 'treina,,:'Ii-e�iízada ,�m,' nossa. capi,talportistas .de, f]orianópolis. til' aÓ'pri!lleirõ jogo de nos-,
o interessante concurso que 20 lugar -,- Srta. Walmira dos e dISPOStos a vencer. A e IstO depOIS de 3 dIas sem.

N vem realizando o Amél'l,'ca, Cordeir"o, com 1.,710 'votos. t t"d
-

'f 'I 'd"
.

t'
.

d- aturalmente'q,u;e não pode- sa delegação nesta Capital,'" ou ra par I a nos a: a e asslS Irmos ,a um Jogo e

remoS ter grande, sonhos,. torcendo com fervor peTa vi- F. C., da Praia de Fóra, pa- 30 lugar - Srta. Terezi- perto. Nossa equipe terá co- basquete. Não há dúvida a-

mas �speramo� ,e estamos tória qé nossas cores.
. ra a escolha de sua rainha. nha Fortkamp, cum 220 vo- mo adversária a equipe vi- rodada de,' hoje será uma

A 2a apuração acusou o tos. zinha do' sul, á gaucha. 'Já grande noitada é '�trai':i4
seguiIite resultado: A ga' àpuração, 's'erá' reaÜ-" vimos jogar aqui a delega- uma das maiores asistellciá$.
lO'lugar � Srta. Risoleta zada 'no",dia 1 .de outubro. ção des"pampas, conhecemos qUt já 'lotou o Estádio Sta..

Catarina.
'.

RBorarios e preç�s para
.

, jogos de 'hoJe
os

Na várzea fl.ria�"politaDa L·' •" Ira Tenis CI,ut,.Pará os jogos de hoje nes- Flum4tense� x Mineiros, em Espetacular vitória assi-
ta Capital e em Joinvil)e, vi� Joinville; 20 horas - Pau- nalou, domingo, em Saco dos
gorarão os seguintes, horá- listas x Goianos, em Joinvil- Limões, a equipe do Esporte
rios e preços: 1e. Clube Figueira, ao vencer,
Horários: 19,30 horas - Preços: Cadeira -

..... pela contagem de 2x1, o "on-
Catarinen�es x Gauchos, Cr$ 33,00;. Arquibancadas. ze" dó Bonsucesso, daquela
nesta �aPltal; 20,30 horas 1- Cr$ 16,50; Gerais - ... ' localidade.
- Canocas x Paranaenses, I Cr$ 11,00 e menores 'e mili- -------------.....---------_

nesta Capital; 19 horas -, tares - Cr$ 5,50.
.

,

O "onze" vencedor atuou
assim ", constituido: Calico
(depois Ma:rnilton), Aci e

Ceceu; Osvaldo, Nest()r e

Cá; Orlando, Paulista, Sil
vio, Calico e Binho.

Brô'ad-

EXPEDIÇÃO DAS CARTEIRAS SOCIAIS

O D�parta:mento Social do Lira chama a atenção �es
nobr.es associados para a entrega de uma Joto 3x4,para
a expedição das carteiras sociais; a entrega ,poderá ser

feita ao sr; tesoyreiro, secretário ou ao, sr. cobrador.
Outrossim, êste Dep'artamento leva ao conheciment.

de todos os dignos sócios efetivos que para' os festejos.'
do 25 aniversário do Clube será obrigatório a apresenta
ção da carteira social na portar'ia.

,Chamamos a atenção para o fato de já estarem t�
.

das' as carteiras prontas, faltando somente o foto para
ql,Je' as mesmas sejam entregues aos associados.

Fpolis., 29·8-951.
ANTôNIO'PEREIRA OLIVEIRA NETO - Diretor.

SoCial.
','1-

Em Porto. Alegre os

.

, way CIO'wns ,

Foram os seguintes os re- nos 37, Cariocas 63 x Gau- 'Os fa:m�sos cestobolistàs

I
Clowns; que aqui se exibi

sultados das pelejas re�l��,a,-"I ch.os .

33, paranaens�s, 41

x, ' no.rte-a�ericanos do A,meri- ram na úl�ima sexta-feira,
das ante-ontem em JOlllVII- MmeIros 34 e PaulIstas �2 can Stars ,'e dó Broadway estréiam hoje em Porto Ale-
le: Fluminenses 47 x Goia- x Cataririenses 27. - 'O're. .

'

..

�.
B

_,

Os 'resultados' de' ante�onlem
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Caractertsticas mais apre
ciadas: a finura e elegancia
de linhas da carrosseria

Sly/e/ine, Sedan de 4 portas

G��:::���J�:�;r�::ro�!����'
.acéleração rápida, �facHidaQe':'de es

t8:cionameIito, íuteríores 'elegantés 6

l�xuoso��; mais eéonomía de óleo e

eôÍnbustí'vel. Além "'��o•• f��ios maiores
'n"

"

,,'_':,'
, ,

r. ,_.�.:,

,

e mais seguros, o Ch e vrolet 195(
,

,
. _,C,)

apresenta a finura das linhas sóbrias
e alongadas de' sua bela carrosseria ,.._

.. , .

"', .

,

A melhor visibilidade por
todos os ângulos. Parabrí
sas anais amplos. ,

,
"Fishe,r, de aço inteiriço. Procure

1

quanto antes um concessionário
.Ohevrolef para uma- demonstração.

'".".1' .ilais de 500,000 proprie. ,

tá�ios de l�Q,wer Glido'
'��tà� satis,teiíos.'

,

"

c

'." w0t�;��·' GENERAL- M�:!..�á��m,�poi.•RAS.L '5/A.
.

.�

...."..! ·t· r .. :� ".: .

'

" :
-> ':,':",;:." \:./.....�.,. <.';

.,-�. ..
. ....

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

Diario',;,tiâ ·':Mefr.pole
PartiB�ns viloria
(Alvarus 'de QJh,:�ira)

,

Vitória está festejando' o
seu 40 centenÚio ,ea metrô
pole não poderia deixar de
-anotar em seu diário a da
'ta auspiciosa para todo o

'Brasil. Espírito Santo, Esta
"do que veio da Capitania do
,

mesmo nome, doada em 153"4
a Vasco Fernandes Coutí
.nho, chegou às dimensões
-que hoje possui com a ane

; xação da Capitania do Por
'to Seguro e mais tarde a da
Paraíba do Sul à qual per

, tenciam municípios hoje flu
minenses, de Campos e São
-J.Q�o da Barra.

- ,

muito bonita de milagre de noite, da Estrada de Ferro.e
Nossa Senhora da Penha atravessa, a Baia cuja en

cujo Templo está "colocado trada com o Penedo se asse
numa elevacão de 125 me- me1ha em muito à Guanaba
tros, e que é: visto 'a 12 mi- ra - tem visão encantado
lhas de distância. Na Vilá ra de um presépio encanta-'Descontentes os. índios '

", ',,' " 'M Velha, a Penha se constitui dor. o cognome, de "cidade-GOlt�cazes e AImoI es :m uma das mais belas impres- presepe" está ,�em aplicadode Sa, Governador da Bahia, sões que se pode ter ao .vi- pois realmente o é, a refledeu-lhes .combate ?nde per- sitar Vitória e o panorama: tir-se com suas luzes multid.eu um Íl.I,ho. Por IS�O a an-
que se descortina lá de ci- cores nas' serenas águas datiga caPItal.que. tinha 0" ma é empolgante. b

'

d C t ara ..•nome a api ama, passou SÓ 'depois 1800 Vitória
para a Ilha de Santo Ant�- começou a progredir graças Com uma superfície de:...
nio. Apesar de ser das mais

ao Governado� AntÔnio Pi- '44.632 kilometros quadrados
velhas cidades, �o, Br�sil � res da Silva' Ponte Lima I e uma popula�ão d� cê;c,aprog;'esso' de, �I�OrIa n.ao f?I que conseguiu pacificar a t de ?O.OQO �abIta:ltes, ._vItOpossível de IniCIO devido as

Província e imprimir-lhe ria e uma das mais bonitas e
constantes guerras não só

nova 'vida.' acolhedoras cidades do Bra-
com os índios, como com os sil. Quando vê passar o seu
Holandeses que invadiram à Sendo .urna das três capí- 40 centenário, -quando -o -seu

Capitania.,Aliás sôbre a in- tais do Brasrl construidas

I
povo festeja condignamen

vasão dêste grande-pequeno em_ Ilha, Vitória é cidade te tão alviçareiro aconteci
Estado existe uma ,lenda formosa e quem desce, á .mento, a meh:ópole se sen-

te al�gre em registrá-lo e le

va -O seu ..abraço à irmã que
se emancipá no 'tempo e no

progresso, 'na beleza e' na

evolução!

�'.
. � .. :t

' ,

E!'IO TELEGR. "ARGENOTEl"
TEL. 25·7233"

RUA CRUZ UMA, 30
nA'A 00 FLAMENGO,

•

\

EDITAL'"
. .' . ; .

./ ' .'
,

JUI�O DE DIRE.ITO·' l)� ,

,

COMARCA DE,' :éAI,.HOÇA ,
-

EIWfAL DE" lá, :rni.\QA
CÓM o PRAzo 'DE,20 DIAS

,

á Doutor J9�é Távares da,
Cunhà Me_lo: Juiz de Direito
da Comarca de P�lh?ça, E,s
tado de' Santa Catarina, na,
'fórma' da lei, etc,.,
'F'8.Z saber aos que o pre
sente edital de la Praça,
com o prazo de (20) vinte
dias virem ou dele' conhe-.
cimento tiverem que' no dia'
(17)' dezessete 'do mes de
outubro proximo vindouro
ás (10) dez horas, a frente
do Edificio da Prefeitura

:M:llni�ipal a Praça 7 de Se
tembro o' porteiro dos audi
torios trará a publico.o pre
gão de venda e arrematação

'I a quem mais der e maior

'lanço oferecer sopre a,res

pectiva avaliação de." ...

,

(Cr$ 8,900,00) oito mil cru
zeiros o seguinte: Uma par
fé do terreno descrito na 2a
Verba situado no distrito de '

Garopaba com 182 metros'
de frente e 287 metros de
fundos 'correspondente a ã-

; rea de (26.117 m2) vinte e '

:
seis mil cento e dezessete,
metros quadrados, confron-

. tando ao Norte com terras
de José Ponciano Ribeiro,

.

Sul com terras do espólio,
Leste com terras que foram,
arrematadas do espólio por
'Ernesto Nauek e seus ir"
mãos, 'a Oeste com a estra-,
da velha. o im'ovel acima

, descrito, 'pertence ao' espô
lio de Antonio Inacio da Sil
va e s /mulher Maria Isabel
da Silva, e foi posto a praça
,e arrematação, para paga
mento das custas do espó
lio. E.para quechegue ao co
nhecimento de todos, man-

,

dei expedir 'o presente edi
tal que será afixado no lu
gar do costume -e extraido
cópia do 'mesmo, para 'ser
publicado em jornal da ea
pital de maior circulação.
Dado e passado nesta êída
de e comarca de" Palh()ça",
aos (21) 'vinte e um dias

o

do
mes de setembro do a110 d,e ,

mil novecentos e cinquento'
e um, (1951). Eu, Léontína
'I'ancredo, Escrivã o datiló-;

,

grafei. (As.) José' Tavares
da Cunha' Meto. Juiz de Di
reito. Está conforme

. Eu,
Leentína 'Tancredo. Esorivã
o dat(lografeÍ.,

"

'p;-,
'

NAS CONVALESCENCAS

Conyocação
De ordem do Sr. Presiden

te do Clube 15 de Outubro,
tenho a' grata satisfação de
'�onvidar os presados consô
cios, de conformidade com

o ;à1spositiYO dos Arts. 35,
§ 10 e 36, dos Estatutos So
ciais, para em Assembléia
,Geral, eleger o' Conselho De
liberativo e seus suplentes,
no dia 30 do corrente, do
mingo; precisamente às 9,30
horas da manhã.
Florianópolis; 22 de se

'tembro de 1951.
Adernar Américo Madeira

- 10 Sectetário.
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. O jornalista, ao ensejo confiança que o futuro mo-, Ada Imprensa "

.

de cumprimentar o amigo nopolizador �t!rece é tant�_,RIO 27 '(V A) - O mi- atual.' como medida tendente

I
pessoal -, um rIJO bornhau- e tamanha que, conforme e

, . . "
'.

'bl' té
•

U binistro da Guerra gal. Esti- a evitar o presente choque sista c�m por cento e prestí- pu ICO e no OrIO em ru�-
lac Leal, segund� informa- de idéias que se desenvolve gioso. ,chefe. _político em bí, uma pess�a da.sua pr�- Segundo sabemos, há por o povo teve a Comissão És
ções que foram divulgadas

'

Urubící � fOI indagando de pría casa veru a. Bom Retí-
parte da Emprêsa 'Limoen- tadual de Preços defenden=

pela imprensa desta capital, no seio das classes armadas de como Iam as <:OIsas e �s ro, .em companhia de sua
se, que explora os serviços do-lhe os direitos, contra OS'-•

. .

t t t
. e que está culminando com modas-Iá pelo prospero dis- gemtora, procurar recursos

de transporte coletivo entre usurpadores da sua bôlsar-
aSSInOU Impor an e a o prol- ..: _ . _

'

...

Pbindo terminantemente b o caso da "Revista do Cldu� tríto de Sao Joaquim. E nao e. cur� no eSPlrI�lsmo't, re-
estu,Capital e o Saco dos já balôfa, é sómente o dese- ..'.

t d milita, be Militar", em virtude o houve surpresa quando ou- Cisara prova, mais es raça- Limões, ostensiva e fia,grano, jo de criar um clima de re--,pronunClamen o e I I I' i
.

'

. Ih
"

?,res através da imprensa, sob qual varios oficiais tem ma- VIU que ambas Iam d�,mal" ante
..

"

,

, . te ação contra as autorida-' beldía, de insegurança e de".
qualquer pretexto. nifestado opiniões através a pior. �iversos fa�o� Ja fo- E 0ddusttd� polfl�ICO, antes des, 'que 'tentam, a todo cus- desrrespeito à autoridade",
Tal decisão .ter ia sido to- dos jornais estranhos às ram objeto de crítica do de se espe Ir, a Irm�u que, to, defender os interêsses constituída.

rnada em atenção à situação classes 'armadas. jornal, e a ele,s, agora, ou� dentro. em br�ve, tera fatos
daquêles que trafegam na-

,

l de maior gavidade para re E, contra essa .triste ma-tros se vem a lar, para com- -

quêles veículos.,

d ti'bli m defesa neira de sabotar, a ação .das,provarem a esas rosa ges- ve ar ao pu ICO, e
, Jâ é fato consumado, .a a�

tão de nove meses do inten- do povo de Urubící; que nulação pela Comissão Es- 'autoridades, é que nos de-,'
t

. .

T
-

d t d 8 :batemos, porquan to não"den e urubiciense, rama- nao po e es ar sen o expo -

tadual de Preços, da Porta-
se, atualmente, naquela fu- to a aventuras perrgosas, ria do sr. Inspetor de Veí- pactuamos com anarquía.,
turosa localidade, 'a cons- como 'essa do ta] monopólio. culos e 'I'rânaito Públ ieo, muito menos com os apro-'

d '1' t- veitadores de s ituações que'tituição e um monopo 10
que majorou para um cru-

d
.

tê
.,

âd b' desejam, tão sómente, difi":'"e aSSlS encra a sau e, so I
zeiro o preço da passagem,

d d Alf d B cultar 'a' acão da autonída->"-,'
a chefia o r. re o e-

A 6 naquela linha, bem como na .

Deltarsár'elO' do de, quando esta a favor dos-O ESTADO, Sexta-feira, 28 de Setembro de' 1951 cker - o mesmo que, em ar-
li '

• de Coqueiros (Bom' Abrigo).
tígo. estampado no. Diário Destas colunas já aler- �interesses coletivos, corno-

da Tlu-de desta, Capital, te- '. SUvei ra d.a tamos a população,' cientifi- esta que acaba de praticar-

P "b d B , tá
.

t It n �
, , a Comissão Estadual d€�

ara eos r ager, �:�tracoo:end::;:ita��su�: Souza :�:g:-� �: :�i;a prt:bela� Preços.J. .'

I
Urubicí e alongou sabedoria Mas, os empresários dêsses Como estão agindo as,

O, Grupo Escolar "Silvei-
serviços, pers istem em des- Emprêsas de Onibus - Li-O d B F'ilh 'f' 14 f

. ,. para uso-externo, sôbre o
d S "d t C pitalSim! ' r. ayer I o I sacrr ICOU- uncionarros

tema consciência _ assunto
ra e ouza, es a a

C ueiros e' de--moralizar a autoridade, não moense e oq -

merece parabens. A sua de- à sua vaidade e ao seu ran- hoje sob a direção da Profa.
.

Ide que não cuida e que traz tomando conhecimento dos mars :claração de' que não perdia cor l Parabens. Diná Mendonça Gevaerd,
_ As autorI'dades precisam':a,' memor-ia .dos urubicien-

f d atosPara a Assembléia, está ex- Um dos d,emitidos, à tar- completa 38 anos de un a- seus .

tses a morte de Emílio �Sou- Dizem, mesmo, que aque- fazer valer os seus a os, pa-�licada. S.S. não. compreen- de, ao saber da rejeição do. - ção, nesta data.
-

sajam desacre-za e certa operação de a- la Portaria majorando a ta- ra que nao ,
.

dia como. os auxiliares de; veto, encheu-se de alegrías. O modelar educandário, '

t íníãc»pendicite que depois de bela, não foi revogada! ditadas peran e, a' opi cfiscalização da Fazenda, I Era, pensava,' a garantia que vem prestando à moei-
li !perfeita e acabada, obrigou dade estudiosa os mais "I'nes- O que há, agora, já que púb ica :com vários anos de serviços [para o. seu lar, que ia enri-

,
' a paciente a ser novamenteao Estado e sem nota desa- .quecer-se de um herdeiro. timáveis serviços, no terre-

I operada. Nesta segunda in-b.onadora, pudessem ser efe- E, satis. feito, dirigiu-se, ,à no da educação popular,.

tervenção, a cargo. do. aba- , .tIvados. Os :representantes Maternidade, onde sua' es- festejara o .acontecimento-Iizado cirurgião. dr. Joãodo. povo, na Assembléia, vo- ! posa espera a visita da ce- com uma festinha interna,
! Veras, o apendice saiu,taram a efetivação. Pelo. fi- gonha. No caminho. encontra à qual comparecerão, tam-

I porque ainda estava!,
'1' dgurino da moda - a incons- um colega-:-1Pue lhe mostra bem, as exmas. famí las eComo se não. bastasse es- 1tituci9nalidade - o dr. lO. Diário Oficial e o ato. sá-

sa amostra, o nosso. info.r-
a unos.

,

Ea'ter Filho., usando das Idi,co. da vingança do Secre-' "O ESTADO", registandoJ
mante acrescento.u: Pairaprerrogativas de Governa- 'tario da Fazenda. O cho.que êsse feliz acontecimento,I co.mpro.v,ar a necessidade 1 d'

"-dor de fato, veto.u essa jus- o estarrece! Que dizer, à congratu a-se com a lreçaode o mo.no.uólio. ser evitado.,ta e merecida garantia dada Isua espôsa? Co.ntar-Ihe, nes- .
' e os corpos docente e dis-será suficiente dizer que aa bons servidores do. Estado. I sa 'emergência, o desem,pre- cente daquêle estabeleci-......................E espalho.u que nã@ p_er-' go.? Levar-lhe a do.lo.rosa mento de educação :popular.dia para a Assembléia. An- ! noticia' das incertezas no. N d .,

te-ontem perdeu o. veto.! AI- \futuro.? Não.! Lular! Ven- omea a a tluv.a
'gurn.as horas depois o Diá-Icer! E foi porisso. que êle, dr' LaUre!lDOrio Oficial publicava a

exo-,'
naquele mo.mento. de deses-". �

neração dos 14 auxiliares pero, so.ube esco.rrer o fel \

RIO, 27 (V.A.) - O prede fiscalização. que, com a I do.' coração para não amal- sidente da Republica assi
recusa do. veto, ficariam

I' diçoar. Quase· rezou:
,

- nou decreto na pasta da
efetivado.s. Os decretos já "Neste tr�nse dificil da mi- Justiça nomeando dona
estavam assinados, pa,s' nha vida, eu peço. a Deus Marcina Sampaió Laureano,
que, no. dia, o. Go.vel'nador que não. aco.nteça com o dr. esposa do médico martir,
de direito, se achava ausen- Bayer e co.m os seus, o que para exercer interinamente
te. Consumou-s,e, assim, a comigo. aco.ntece". o cargo de escrevente jura
vitóI;ia do dr. Bayer Filho.., Parabens, dr. Bayerl- O mentado do padrão J da
Parabens, dr, Bayer! O, sr. sr. venceu!

, Justiça do Distrito Federal.

DEMAIS!
Empresa Limoense continÚir
dtiSrespeitaodo a aotorid-ade'

Odilon San!'Aoa
8omp.s

Está 'em Florianópolis, o

sr. Odilon Sant'Ana Gomes,
gerente para os Estados do
Paraná e Santa Catarina,
das máquinas de' costura
"Elna" fabricação suissa.
Como é do conhecimento

público, as máquinas "EI-,

Aprovado o ProJ'elo concedendo 1 O milhões >�;: �������:�da�léd:���:' f;�
,

", rIgorosa enquete entre as

de Cruzeiros para os flagelados 1s����de��s ;::: et�:�� p��
dos' incêndios do Sul �:I�:içsOeSrg�:s::f:�. inclusive I'

Em companhia do sr., RIO, 27 (V.A.) - Nos I cessitasse de sua colabora- jo para protestar contra o
Odilon S. Gomes veiu, tam- ;casos de calamidade Ilúbli- ção para minorar os efeitos fato de até hoje não haver '

,

bém, a srta. Marieta Pinto,

I
ca, -tais como inundações, de qualquer calamidade. sido pago o auxilio votado

, instrutora-chefe, e o sr.incendios e secas, deve ca- 'Esse pronunciamento do na legislatura passada em
Abilio de Souza, vendedorber' ao ,Poder Executivo a leader da maioria res,ultou favor das vitimas das gran- da firma, que se acha hosiniciativa das providencias de um discurso do sr. Mon- des inundações que fiage-

em' 'favor das vitimas. Esta teiro de Castro, que, embo- laram o sul de Minas. pedado no Hotel Cacique.
a tése que o SI;. Gus.tavo ra apoiando o projeto do Afinal, o projeto foi a-

Afim de atender os pos-
suidores de máquin'as "ElCapanema ontem defendeu incendio, aproveitou o ense-, provado.
na" há, agora, com residenda tribuna da Câmara, ao

manifestar o seu voto a res-'
� cia fixa em Florianópolis�

pe�to �? 'J!lrójétó que' abre,o NI, ",n,S�E\M8'LEI,,1 LEti"ISL1TI,Y" a �r��"�S���o�i���t���a���cr�4ifQi" de 1'0 milhões de II II u N II A
cruiêiros para auxilio aos QUAIS SERÃO AS FIRMAS? _ DESPESAS COM O

mes nomeou vendedor, tam
bém o sr. Joel Gomes, resimunicipio!) do Rio .Grande MANDADO DE SEGURANÇA '- REJEITADO O PRO- dente à rua Fernando' Mae de Santa Catarina atingi- JETO,,:_ LEI QUE BENEFICIA O SECRETARIO DA

dos pelo gigantesco incen- FAZENDA ,

chado, e pretende fazer
'dio_,qn� :durou cerca de um .A. sessão :de ontem da Assembléia Legislativa teve g:;nde eXPOSiçãO, das ,refe-Imi�.:"éictevôr9í:i matàs,' C'asas a presidi-la o deptitado Volney CoBaço de Oliveira. Se- r� as máquinas, vindo, as-
,e ]'a"·,·'o'uras""'e',m" ,'vastas re-

' ' SIm ao encontro do desejo'• cret,<l.rios: Vargas Ferreira e Elpidio Ba_rbosa. "

gI"o-e"s"<, a'a'quele"-s Est'ado··s. de muitas donas de ca'sa dePedido de irifo.rma...nes
C

"', '

,.�' nossa apitaI.O d�p,lltado Ylinar Corrêa, lider da bancada majo- Desejamos-lhe, fefiz, esta-l'iiária" requ�reu fossell1 &o'licitadas ao Chefe do Executi-" dia entrf nós.vo, as seguintes informações: 1) Quais as firmas que de
acôrdo com o que foi, dito .pelo Governador do Estado,
em discurso- lido em Blumenau, não pagavam impostos; ,

2) se essa sonegação era de impostos mUnicipais ou 'es
taduais;, 3) em que base foram feitos os lançamentos
dessas fh'mas". A diretoria do Recreati-

O sr. Irineu Bornhausen não se sentirá muito a gos- vo Clube Concórdia, convi
to, por certo, para prestar as informações supra. Em to
do caso, aguardemo-Ias.

Mandadõ de Segura�ça'
Afim de acudir às despesas judiciais na contesta

Continúa na 6a pág.
'

Saliento,u, o .sr. Gusta�o
Capanema que vdta�ia a fa
vor do projeto em apr�ço,
,�e autoria do trabalhista
gaúcho F,ernando Ferrari,
mas entendia' ser iIidispen
sável a fixação de dil"etri
,zes definitivas sôbre esses

casos, a' fim de evitar pre
cipitações por parte do Le
gislativo, ao qual não po
deria deixar de recorrer o

E)\ecutivo sempre que ne- I

RECRE.ATIVO CLUBE
CONCóRDIA

Os meios políticos da Capitar parecem tomadoS'�
de já-começa! Eleições à porta - murmuram os co-

mentários. De fato, se aprovado um projeto do' depu-
tado Paulo Lauro, excluindo Florianópolis de base.'
militar, e revista nossa Constituição, teremos que'
eleger o nosso Prefeito. A perspectiva disso está.
chaco.alhando com os políticos. Ouvindo-os, aqui e'
ali, fjquei sabendo de que já se cogita de um can-
(lidato: o meu velho e honrado: amigo CeI. Lopeg.
Vieira, agora vinculado ao Partido Social Progres
sista do sr. Adernar de Barros. O PSP:, sabidamen
te, não dispõe de nucleos eleitorais aqui na Ilha. A._
candidatura lembrada, por isso; viria" a talho de fOÍ
ce, consideradas as simpatias e o prestigio do CeL
Lopes. Seria ouro sôbre azul,' dizem' uns, sem sa...

bermos se na expressã@ vai maliêiosa, referência à,
caixinha ademarina.

da seus associados, e exma.

famílias para uma SOlree,
que fará realizar na noite
de amanhã, com início às 21
horas.

Mas ... o terrivel mas, boicotador da lua-de
mel da humanidade!

1\1as, no caso, uma terceira' circunstância deve,
ser levada em conta: Florianópolis, cidade peque
na e capital de Estado;·é habitada em 70% de fun
cionários. Contra o voto' cerrado do funcionalismü>,
é impossivel, aqui, vingar' uma candidatura. É c1ara.·
que não estou dizendo que os servidores estão, des
de já, contra o CeI. Lopes. Seria imbecilidade, mi
nha e injustiça ao velho' amigo, que me honra arrO
lando-me entre os "caboclos" da sua estima.

O fato é ,que o fi.mcionali,smo quer e precisa d();·
aumento de vendmentos que" o ilustre Governador'
do Estado houve por bem vetar. O veto - that the
question! Na votação que- em' breve vai aceitá-lo ou

rejeitá-lo, o Partido Social Democrático, apesar de'
contar com um só representante na Assembléia, p0-
de ter' átuação ,decisiva. Em qualquér caso, todavia�
do voto do seu deputado. vai dependj'!r, o êxito futu-

, 1'0 ou o futUTO' fracas.so de' uma can,rlidatura ao pôs-,
to de Prefeito ãa çapital. Se o deputado Enori Tei
xeira Pinto votar contra 9 fúnciónaJismo, o seu par-

'

tido, aqui na" Ca?pital� 'es-tará"lfquidado, E o ilustre
CeI. Lopes Vieira, se:candidato, será um homem a?<J
mar. Do voto do a�put�do Enoxí dependem os votos
ao CeI. Lopes, tão certo como o sr. Janpt PachecO',
não faz chov.er e como e a carne é fraca ... no 'Mer
cado!

O voto do meu dileto amigo dr. Enorí é um vo.,."
to marcado. Êle que saia dessa, se puder.

GUI'LRERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


