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RIO, 26 (V, A.) - Depois
dum di;), de íntensa ugttaçào.
provocado por calorosos de-.
bates, o díretórto nacional do

PSD sagrou seu candidato à

presidencia da República,
por expressiva maioria. ° sr.

Juscelino Kubitschek de Olí

"eira, atual governador de

Minas Gerais.
A segunda reunião do Di

retório Nacional do PSD te

ve inicio às dezoito horas,
encerrando-se depois das

vinte horas,
Derrotl.ldo a primeira pre

liminar 'levantada pela sr.

Nereu Ramos - entendimen-
to previo com os demais

par-I�·�---Itidos - procedeu-se à dís- DlRE roR
cussão da proposícão do sr. Rubens de
Vieira Melo, cujo primeiro
item - escolha imediata do Arruda Ramos
candidato próprio' - foi a-

,'- GERENTE

Iprovado por 117 votos contra

41, ou sela contra os das sec- D,ominaos F.'
cões de Pernambuco, Ala- 'I de Àquino

.

_ goas, São Paulo, Santa Cata- CANDIDATO PARTIDÁ'RIO
rína e Rio Grande do Sul. .'... a'_ 'I F •

�_ ,
.

�lIIIIiii ..- D •• o - .._ Infelizmente, à sua prega-

Falara�, defendendo a te- Edição de hoje - 6 páginas Florianópolis, Sábado, 27 de Novembro de 1954 I Cr$. 100 cão viram-se outras recla-

se vencedora, além do. autor,. �-------------- mando uma manírestacão
os srs, Leite Neto e Benedito

.

. .

"
i���.!i\-�. �..2;-s1'fHMíSZM: imediata do partielo acerca

::�::�:::��:'��iit:O';�;J:;, Hem Cenlro, nem Posto de Saude : 0RIO�2���!�! oe!!_ !�,�!t,��!!�!� �:::���:��::E�:�:i��;
Nereu Ramos e Etelvipo Lins, Na fase pré-eleitoral, o sr. ,Legislativa do

E'-st.ado,. ati'a-I
tada ao Legislativo do

Ef:ta-. deal D, Jaime de Barros

Câ-l
sidente da companhia Side- cisivamente, achou que urgia

A seguir usou da palavra, Governador do Estado enviou vés emenda apresentada, pelo do, mara, Arcebispo do Rio de rúrgíca Nacional. a indicação daquele candída-

o sr. Ernani elo Amaral Peí- a Assembléia uma mensa- deputado Braz Alves, suhs- Agora, Brusque não terá Janeiro, . visitará amanhã, "
to.

-

xoto, presidente do partido, gem, abrindo o crédito de .. títuíu o Posto por um Cen- nem Centro e nem Postn. de Volta Redonda. Acompanha- APOSENTADORIA
As discussões prolongaram-

que se defendeu das acusa- Cr$ ·200.000,00, para 'l, cons- I troo Saúde. do de vários prelados, terá D. se muito. Já passavam das

cões de traidor que lhe eram trucâo de um Posto de Sau- Agora, Que o pro reto de lei 'Tudo não passava, como a- Jaime Câmara recepção fes- PARA OS SEGURA- treze horas quando, afinal foi
feitas a lJrOposito de sua a., de "nesta cidade 'de Brusque. governamental, converuco gora os atos o estão demons- Uva, estando organizado um tomada a primeira' delibera-

t�çâo durante a campanha:' Éstamos ainda lembrados

I
em lei, foi ao sr, Iríneu nor� tranda

á

saciedade, de mero programa de solenidades que
DOS DA PREVI- cão. Convencionou a maioria

eleitoral de 1950. que se desenvolveram demar- nhausen para ser S::ll'ClOp:'- engodo eleitoreiro," para ob- inclui rápida visita à usina DÊNCIA que o candidato do PSD deve
.

- "Não traí o sr. Cristiano. ches para que o POSl,O fosse' do, este vetou a menciona-Ia ter votos para os seus can siderúrgfca e benção 'à popu- RIO, 26 (V. A.) _ A Con- sair das suas próprias fíleí-

Machado", exclamou patetí- construido em terrenos, 'se! lei. Vetou a 'sua própria pre- clidatos. .ação da Cidade do Aço. federação Nacional dos Tra- raso Nesta altura, os traba-

co, a certa aiLura, o gOVf:r- não .nos falha a memórla, de
I
tenção anteriormente soltei- ° digno. eleitorado de Dentre as solenidades, des- balhadores no' Comércio está lhos foram suspensos para o

nador do Estado DO Rlo". propriedade dos ':,iú.iuehe. - -----. -.--.... -- __ o Brusque, 110 entanto, não se tacá-se a que terá lugar nos programando,. para 6 de de- almoço, e também para que

Tenho uma carta dele, que Em torno elo. assumo a VAI... SUBIR! deixou embalar pelo engano- salões do Hotel Bela Vista, zembro, na sede dó Sindica- os parlamentares ali presen

destroi essa' infe.mif,,'·,·aeres- "Pagina da U. D. ;-�:' que eH- RIO, 26 (V.' A.) :;:- Sob fi a- so canto da sereia. E espera quando o Cardeal D. Jaime to dos Empregados no- Co- tes pudessem atender suas

centou. tão se publicava através o: legação de que é ljtínima e se que, a maioria dos senhores fará a 'entrega (jas insignias mércio desta capital, uma obrigações nas Casas do

Os srs. Cirilo Junior e Co- nosso confrade "O Hebaie",
,

reduz. a cada passo a mar- eleputados, que integram o da Ordem de São Gregório reuniãa para exame do pro- Congresso a que pertencem.
ronel Nunes, do T,ai,:dtól'io co teceu.· várias conside:ca�,ões,' gem de lucro auferida, os va- Poder Legislativo de Santa' Magno com que-foi recente- jeto de lei n. }-:146-49, que es- Nova reunião foi então

Amapá, discur�,(J,ram .o�Q a- elogiàndo o ato do· 'sr. g')" rejistas" de fosforos estão G,atarina, ref?eite o veto do mente ágr:aciado pela Santa tabele,ce aposentadoria ordi- marcadà 'para às· 17 horas,

pos, fazendo o f.J0i\o co J.ll·e- vernador, I pleiteando um reajustamen- sr. Governador. Sé, o General Edmundo �de nária para os segurados da depois do encerramento dos

sidente nacional do l'SD e Julgavamos nós, 'Júe lÚus- to nos preços. Embora esteja Assim, restará ainda uma Previdencia. trabalhos ordinários da Cá.:.

manifestando .. se coptrsrio, que, uma das cielades mais afastada a hipótese ele falta esperança ele que venhamos /' Dessa reunião participarão mara·e do Senado.

'sob aplausos gerais. hs insi- importantes do Estado, me� I do,��roeluto, �l'etenelem os ne- á possuir Uri1 Centro de Saú-. - sindicatos, federações e con. A OPINIÃO DO EX- PRE� ..

nuações que em'olvlam o I>CU recia antes utl1,," Centl'O

dei gOc.lante.
s elevar para 50 ou ele, á maneira como outro:; VAO DEVOLVER! federaçqes do grupo do co- SIDENTE DU'l'RA

nome. Saúde de que um Posto, 60 centavos o preço. da cai- municípios e até distritos RIO, 26 (V. AJ '- ° TER mércio.. I
RIO, 26 (V. AJ - ° depu-

E d f t A hl '1
.

I d f {' "

possuem cassou alguns ml:J,ndados de tado Lopo Coelho, fala,ndo
O PRONUNCL\MI��;I'O 1)0 ' e a o, a.. ssem.:" a. :(On la e os.o1'OS. .

"

.

'I'
--- -......-..��.......�-.•-.��.;�....;;.�....,..,.- Ag).lUulemos o clcsem:olar $egui'ança' concecHdos a oJi-

A_ ��.PP..CU::LA:.. ,Ç,Ae.-.. ,.' .00 em nome:do.difetôlió.dQ DIS

_:=:an:����:�����:�;J�'l9. .,.Nót·
..

U' Ia'
.

S
<f��'�:����r:���:shrusqur)� �����:�1�;;!�it:-�1���:;:�� '-�MÚNDO-

....

, :�;:.����:�:: ';�i��rte���
item da "P}'OP_O$ta .do Bl.". -,li-

.

1'OS que paviam comprado 'CHICAGQ,/26 {D. PJ - ° diretório nacional, disse es-
\
eira d; Melo o 1'1', Paracc)ji CON1'RABANDIS- dur-ante o cruzeiro de nove Diretor da Divisão ele Popu· tar autorizado por este para
Barcelos leu a s:�gui(üe 1e-

rJ'I.A·S E AG.ENTES NO meses feito através de portos lação das Naç'ões' Unidas votar pela escolha imediata
cla.ra;·c'a-'o feità em no,'il� da I" t' t

til
" l'.. ,

_ O líder da V.D.N" na Câmara Municipa.i, (oi à nor e-amenca.nos, En re an- John Duram, uec arou que, dum candidato pessedista e
sef'''o

....g.a.ucha e mais das (�e MERCADO NEGRO to'
-

d b d t d
.

a t'd'
.

1 d'Sã;Paulo e Santa Catarimt ,.tribuna para declarar que o ex-prefcito, no seu,
.

, a cassaçao a segurança na ase as en enClas - par 1 ano, a ser eva o pos-

"Em aditamento à m:w:- discurso de adeus, não dissera que deixara SAL-" KOBE, Japão, 26 'U. PJ nã-o surtiu efeIto, pois tão 10- tuais, a população do mundo teriormente ào exame dos
, DOS na Prej"e"lll,n lilnS qlle tlcnl·xn,. 1'" 'Dl�eÓSI- - A agencia de notí.cia .Kyc,· . go foi concedido o mandado poderá chegar a 4 biliões de outros paI'tidos.

fe'stac"a-'o da s.ec..,a-o ))e.rnan.l))\l-
I' I. ,�, ... .. ..

- TOS do informou que a Polícia de\ de segurança os oficiais re-. pessoas em 1980.
.

No mOlPent�m que falava
cana, a seção do PSD �lo Rio ·0 e��l�l'efGito pulJlicou o seu discurso de adeus, Kobe prendeu, ontem, 13 es-

I
tiraram os C:Lrros que lhes i No momento, a população o sr. Lopo Coelho foi interpe-

Grande' do Sul; acompaniw.� t
' .

I
.

3 f b' A TE'R 1 b l' 1 I I 2 b' 1dI'.

no qual afirma que lleixal'a SALDOS.,. .' .rangeu'os, mc US1ve
.

nego- i Cíl. lam. gora que o '

. g o. a e ca cu ae a em 1- a o pe os srs. Georgmo Ave-
da pel�s �tt São Paulo e S�n- O lider tle'Clarou que o sr. Paulo Fontes deixou �iantes nort'e-amer,ic a nos' cassou a seguranca o inspe- 'liões e meio. Segundo o mes- 'lino e Amaral Peixoto, que
ta Ca,ta�iria, fiel .ao pronun:

um enorme deficit. Junto com aiguns japoneses,! tor da' Alfandega -intimou os I mo Durand, os Estados Uni- desejavam saber se ele. ex-
ciamento de seu diretoria l'e-

d '1cu$aclos ele son.e.gação de II ofjcfais a devolverem os ve.í-! dos, que tem, agora, 150 mi- pressava tambem o pensa-
gional i:�urlÍdo no dia '11) clG

- O ex-alega que deixou dinheiro a ro (l.

C·o·rrente 'n'a cidade. de Porto,' Assim, o sr. Gercino Silva chamou o sr. Paulo imposto, de contrabando e I cuIos. Mas até ó momento ,lhões de habitantes, terão em mento do ex-presidente da

Fontes de mentiroso e o sr,-Faulo-Fontes chamou tlegoelar ° do�ai' no mercado

I
nenhum deles tomou conhe- 1980 cerca de 200 milliões, República, marechal Dutra.

Alegre, COll1 a assistencia' de
o sr. Gercino Sil\"a de idem. Ambos têin razão. ,legro. A mesma agencia dis- cimento dessa decisão. I A Rússia, cuja população ° SI:. Lopo Coelho respondeu

to'dos os,' dil.'etorios munl(�i- .

t
. -

M '1' t d Ab ti' d 215 'lh- t'
. 'd' t d'O Gabinete do Governador do Estado, está con- se que os es l'angen'os suo u- am es 0,11 o-se so re, o a ua e e nu oes, era que SIm, 3: mH an o que· o

piJJs do Estado qeclal':1. f;:Je. . .

d
.
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1
'
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t d AW d I 290 'lh- l' h I D t h
.

. . vocai).(lõ os I'residentes dos Diretórios tIa' U.D.N. m a CIC ae aos mg eses, cu- caso o mspe ar a an ega,' mI oes naque e ano.. marec aura ae a que a
se abstém. ;. no momento' dt_ d h'

.

I t C 't 1 1 1 T
'

d 1
-

f f
.

1
-

d
.'

1 dacomjlanhados de mais dois meJilbros, para uma na. enses, c meses ,naclOna- (es a apl a (ec arou ,que I aIS ec araçoes oram el- so uçao eVla ser (a a on-

vot\lr a indicação da candi-
reunião em Palácio, dia 30 do corrente.- listas e indus. Não se �.�ftbell1 I oficiará à Polícia solicitando

I'
tas em discurso na Universi- tem, nem que fosse .,preeiso

datura uni,cll d.o., pàrticltJ e C'e .

d
.

1 t 11
-

1 d dI)
-

1
assumir, côm ela. ' desde A se(le (la U.D.N. agora é o Palácio., No Estréito. a111 a maIOres c e a ·les. a apreensao c os carros, a e oca.. prorrogar a sessao por a gu-

Já, -

era a Coletoria Estadual. Dona Marina já tem uma
-- .......----- mas horas e que o candidato

q\lalquer c�mpromisso para o
lHles5.o ao uso partidário elos próprips estaduais: a do N'

-

• .•

d
· l'fIItI .

d' I'
.

6a C R' deveria ser pessedista.

, ��:::!'����roa'a:::;:i(::�:�:�� sr. Bornhausen. a I u rIS Içao a '. • . • ���;��As!. ���g���o
to sua- deliberaÇãO�.efinitl�a.I' p'O'RFIRIO DA' ·PA·.Z" P.ROM.OVID·O. E Foram inclqidos os novos Muolclpios dês·te Bstàdo o sr. ���!TJSU��!C�stifi_.

à convencão nacional CiO
.. RIO,26 (V, A.),- O minis- ,Estado de Santa Catarina,. Erval d'Oeste, Joaçába, 17a. cou a posição d0S ,paulistas,

Partido s;in restl"içã() [lrs"ia I
1 '1 ' TRANSFE.RIDO· tI'O da Guerra, de ac?rdo com' assim discriminados: muni- Séara, Concórdia, IRa. D,R.; dizéndo que elà já havia si-

ao .nome de qU�, i�e.l
c �)eus ,

. ... '. ,'. a lei do Serviço Militar, in- cípios Rio Negrinho, 5a, D.R., �Xa-xim, Xanxerê, S. Carlos', do 'definida pelo governador
emmentes Cpll e IgWlHL lOS, -

.

"

1
.

na j.urisdicão das elele fi se I' em Jaraguá do .sul' Palmitos Mondai Itapiran Lucas Garcez quando, pela
mas na 'exp�ctativa da alÍan� RIO, .26 (V; AJ - ° prefeI- I to transfenJo para a reser� c UI. 'd ,., t

'-
. t' d

-

pCo 'd'
c

<;t G t' l' R' d' . S- M'
.

'. 1 d:O t D"". ..,. xeI'cI'cio de 8l1( p�u� 'va .', gamas e reClU amen o a reSI en e e, u 10, 10 o ga, ao 19ue es e,. 10- manhã, se manifestara favo-
ca ou das alluncas que ·-ro· co, em e "

'"

I
.

,
.' - ...,. .

..

'

'. . .

1 t.
.

t '

. ° decreto de p�unlOdo ':lo 16a, Clrcunscnçao ele Recre- Sul, 8a. D,R.; Braço do Norte; mslO CerqueIra, Chapeco, rave men e o adiament'o do
'rem oportunalp.en e concp.!- ,

, . '. ., ;. .." t d l'
-

. ,. '. 6 -C R t d b t t d
,

.

. ...,,:
-

.)' fal'm[lf'l�utico Porfll:lO coronel Porflno fOI assmado, tamento, as Jun as e A 1S-
.
Tubarao, lIa. D.R" Sombllo, 19a. D.R. Ala. . . em por e a e, apresen an o p�al'a

tadas, med�ante.compronlll:5- .o,_ce. < ... ,

I
.

-

t ·!·t d
.,

'
"

..

3 'R' d'd d d FI ,;...
-

.' f' \. l' P �. fOI' p" 'll'O\'ido a ge- ontem 'pelo Presldente da tamen o M! 1 ar os rnUl1l':l- AI :lIPngua 1 :1. n. . Papan- se e a CI a e f: oLJ,lnpo- ISSO as razo@squeeramdo
sos reclprocos com a . lnu l.. c a au, •.) ,

.

.

.

.'.
.

'
,. . .

•

"

A_ 1 de b!"l;,ld" P l1'.�"te I)'ji'- f República. . pIOS recentemente cnados no duva .8a:,.ú!uhas, 1'10. D.R: 118.
.
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1" \c.
ra de Cr$ 3.0n.332,50 'e desse.ll Cr$ 2.7�?3.6.34,10

estavam na
Contestando artIgo es e Jorna,. '. -

t
. A .

.'
.

.' .. CA I' profcrido no dia 22 '. C:uxa EconomlCa e nos Bancos, o rest nte, a ser encontra-
bder udemsta l1a �malra, emG·( lsctursdo 24 assegurou 'ua I 'men IrOSO

do na Teso�raria' Municipal seria d'; Cr' 347,698,40, equi-
do corrente e pubhclU o na aze a, e , ' '. que

. '. 1 lo' ,

. -

I P lo Fon·tes no seu
.' valcnte a (hferenca enne o SALDO/e os DEPOSITOS.

,d·et·urparamos as afu'muNH,s (O sr. au , .' ,"_
.

.' • Essa, como (bssem<.':'>, a Impressao dos que leram e ou-
discurso ,de despedJ(�a. . ','

.

.

-

viram o discurso do ex,prefeito. ,',

Disse 'o sr. GercmoSIlva:, .
. Seo'undo documento em nosso poder, em dinheiro da

"O ESTADO, orgão da Oposl'çao, em arttgo por.
.

.

b .

•..' •
WASHINGTON, ?6 (U. P.)

,
. . G b' 't d senhor Prefeito, Pav:a o discurso (lo e'x-prefeito - discurso aliás gravado e . PrefeItura, hvre, foram encontrados na Tesouraria apenas - Viajando num aVia0, o

certo redigido no a Ine. e o

'F' cUJ'a 1mblicação estava sendo evitada, só sendo feita dez Cr$ 2638610 .

presidente Eisenhower 'par-contesta as afir�ações feitas pelo Dr. Paulo 'on-
'

-' , .

tes, ao transmitir. o cargo que, por quatro anos,. dias depois, diante das nossas insistências diárias. E lá es- Assi�, rS cifras citadas pelo ex-prefeito, eram para tiu, hoje, para as festas de

exerceu com dedicaçiw, e honestidade, sobl'e a si- tá, nele, a confissão do sr. Paulo Fontes� imllressionar, paul' épater les bOUl-geois. . Ação de Graças, no fim desta

------tuacáo financeira da Prefeitura. "E, hoje, ao passa.r o exercício do cargo, o ba.- O que êle deixou, na Tesouraria,: foram contas pagas, semana, com destino a Au-

'Deturpando aquelas afirmaçõeS, diz o articu- lãncete acusa um saldo de Cr$ 3.071.332,50, fig'ural1do como dinheiro de saldo, e contas a pagar . .o que .gusta, na Georgia. Esta. é a

lista que, ao ellvez de· saldo, o senhor Osmar scndo que Cr$ 2.723.634,10 acham depositados deixou na Prefeitura foi um deficit enorme e não um bo- primeira viagem do Presi-
" na Caixa Econômica, nos .Bancos e. o restante nito SALDO, como afir�ou, descaradamente. dente dos Estados Unidos noCUllha havia encol1tra(lo um "deficit no, Ol'ça-

na Tesollrarl-a Munl·cI·pal.".
'"

Mais verdadeiro,' aindà à.ssim, foi o lídet:, quando disse,
mento. E' verdade. O que não é ver�lade e que o seu luxuoso "Super-Constel-

Dr. Paulo Fontes tenha dec,larado qtie os (leIIÓ- Aí está o líder Gercino Silva desmentido pelo sr. Paulo no seu discurso que "os depósitos a que aludiu o sr.' Paulo Íation" que foi batizado com
,

F E' t' e esta fo�111a na-o (leturpou nada Fontes - eÍe aludiu a SALD.OS o nome de "ColumbI'ne 111",'- 7sitos .no valor de Cr$ 3.071.332,50, eram saldos ou "ontes.' ai es � a prova 'lu ...

dinheiro a disposição tIo seu sucessor, para lJagar I' "Não é verdade - disse êle - que o (Ir. Paulo Fontes existem, no valor de Cr$ 3.071.332,50. pela sra, Dwígtli. Eisenhowel',
o qUe a Preféitura deve, inclusive os gastos �eitos tenha'declarado que os depósitos no valor (le "., ... ",.. A importância desses depositos, no antes da par�ida às 3 da tar-

com as comemorações da l>osse, llal'a manter mta- " Cr$ 3.071.332,50, 50 eram SAJ,DOS OU DINHEIRO A DIS- entanto, estão (sic) n.a sua totali- de. Acompanham o presiden-
.

tas as quantias ·g·l":tvadas pelo artigo 127 da Cons- I POSIÇÃO do seu súcessol'''.. .'

I
dade comprometidas, da forma que te, a êspos,a, e o mal. briÚi.-

tituicáo do Estallo e, aimla, para o senhor Osmar
'

O ex·))refeito declarou justamente isso: "que os ,.... mencionamos, não podendo por isso, nico visconde de Montgome-

Cunl�a começar a cumprir' o. mundo de promes- Cr$ 3.071.332,50, era'Dl SALDO, sendo Cr$ .2.723.634,10
.

na
.

serem 'usadas para fins difernetes ry, que se acha nos Estados
, .

'

Caixa Econômica e nos Bancos e o restante na Tesouraria I daqueleS a que e�tão' destinadas".
.

Unidos efetuan.do ..,.c..onferen,..,sas que fe,z para angariar votos". _. ,

b'l' l'd d' ta n"o teve .telnllo lle Municipal"..
' ..

,

.

. Diant.e disso, qual dos dois o mentiroso? A resposta es- cia com os chefes 'do Estúdo
A mentira do I 10SO I .el· II ems·'. ..
'. ..'

.

1 e.stam- Lehdo�ge isso, tem-sc a ÍlíljJl'C<ilS3ij qlle, se o 8AIXIO tá ai nos números e nas l,ala,vras de um e de ontrn: os dois� Maior.':. Correr mundo. Já no dia seguinte, o me"mp Jol'ua

leitoral, o nome'ora recomen
daelo ao orgão .maxímo d.i a ..

gremíação partídárta''.
OS TRAB.U,HOS

PRELIMINARES

Garcez de São Paulo, Etelvi- I parlamentares elementos ela. da sala das sessões do díre- Alegre, isto é, de que a

sec-,
Aludiu, mesmo, à -decísão

no Lins, de Pernambuco, os 1 bancada mineira e de outros i tório n�cion�l do PSD, pro- cão I riograndense adotava do PSD gaúcho de excluir o

quaísulí estavam assistindo Estados ss..bídamente parti- curando anotar as expressões também aquele ponto de vis- PTB das conversações. e de

aos trabalhos, dáríos da candidatura do go-, que lhe chegavam claras. ta, mas com a exclusão do qualquer acordo. Apresentou-
Na presldencla ela reurnâo vernador Juscelino Kubits- A VOZ no RIO GRANDE, PTB.

.
.

-

se eômo exemplo de transí-
o governador Ernani do

.

A- check à presídencía da Repú- SANTA éATARINA E Em certa', altura, perce- gencía, dizendo que havia so-

maral Peixoto não saía da blica. Da própria sede do PERNAMBUCO' beu-se que algo de ímportan- pitado as paixões e esqueci-
sua função, llmítando-se a PSD os correligionários elo A manifestação <,10 sr. N�- te ia acontecer. Era o gover- do os agravos no sentido de
conceder a palavra aos ora-I atual ocupante do Palacio da reu Ramos foi breve, mas nador de Pernambuco, sr. E- que surgisse um candidato
dores é colocar em debates a Líberdade o ínrormnvam te- concludente. .Achava que o telvíno Lins, que ia (lar o seu unteoú altura de exercer a

matería da convocácao· do [Ieronícamente .da marcha da partido devia, antes de mais pronunciamento. Fai a n d o suprema magístratura do
diretório Nacional. Além nos

' reunião.
.'

nada, entrar em entendímen- pausadamente e em tom alto, pais com a anuencia de todas
vinte e quatro delegados (:lS I Processando-so sec r e t [1;- tos com as outras agrernia- como se percebia, o sr._Etel- as agremiações políticas, sem
secções estaduais, numerosos I mente as discussões, a repor- ções para depois cogitar de víno Lins sustentou seu pon- exceção.
deputados e senadores .a li

I
tagem ela imprensa c do l'á- nomes. O presidente do PSD to de vista muito conhecido Quanto mais falava o go

compareceram. ! dio fazia esforços, com os gaúcho não se afastou da li-I da união de todos os partidos vernador Ete>lvino Lins pare-
Destacavam-se entre esses' ouviclos à escuLa nas portas nha da deliberação em Pôrto em torn9 dum candidato.

. cia dominar o auditório, pois
desep-volvia suas Idéías sem

embargos, como a acalmar
seus correligionários. Na sua

sustentação, o sr. Etdvil10

Lins mostrava-se impessoal e
defendia uma tese que' lhe

parecia a única capaz de ar

refecer os. anímos e refrear

as .ambíções.

i-�I. Omai••nti,oDií- ,

rio d. S. Catari"a

Ano XLI

RIO, 26 (V. AJ - A's lO, j 5
horas de ontem teve

.

Inícto
a reunião elo Diretório N'a
cíonal do PSD. 1\ prlmelra
parte fol prolongada.
Abriu os debates o deputa

do Tarcilio Vieira ue Meto,
..da Bahia, fazendo cousuteru

ções de ordem patlida:ia e

terminando por elogiar a

conduta e propor um voto de
louvor ao governador Lucas

N. '2.046

BATISADO O NOVO
COLUMBINE III" DE
EISENHOWER
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o ETAOO

Indicador Profissional
M E D I C o 5 IDr. Junl;' Pí:upitzl

MÁRIO DE LARMO DR. ,�EW'fON DRA.WLADYSLAVA

I f t ihn !
CAN'fIÇAO D AVILA I w. MUSSI ,Ex interno da 20a enfer- Rua Vitor 'Mt>ireUes, 60.

.

_ MÉDICO - CIRURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro- F'ONE: 2.46H.

CLlNICA DE CRIANÇAS Doenças de Senhoras -

'D·R ANTO-NIO DIB enter?logi'a da Sa�ta Casa - Florianópolis -
'

A D U L TOS Proctología - Eletricidade

I
. do RlO d.e

Janeiro (Prof..
Doenças Internas Médica ' MUSSI' W Berardinelli).

;ORAÇÃO - FIGADO - Consultório : Rua Vitor _ MÉDICOS _ Curso de neurologia
RINS - INTESTINOS Meireles n, 28 - Tetefone: CIRURGIA-CLlNICA (Prof, Austregesilo) .

,

Tratamento moderno da 3307. GERAL-PARTOS' ,Ex interno do Hospital AllMINISTRAÇAO
SiFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espé- maternidade V. Ama�·al. IRedação e Oficinas, à rua

Consultório - Rua Tira- em diante.

ICializadu
das DOENÇAS DE

. Doenças �o estômago, Conselheiro Mafra, n. 160
dentes, 9. Residência: Fone, 3.422 S�NHORAS, c�m mo�ernos mt:. tinos, fígado ,e Vias Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

HORARIO: Rua: Blumenal n. 71. ,met(}dos _de diagnósticos e biliares: dos rins, útero e
Diretor: RUBENS A.

Das 13 às 16 horu. tratamEnto.' ovários. RAMOS.

Tel.: Cons, - 3.415 - Res. SULP'OSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos. I

;_ 2.276 _ Florianópolis. RO
.

- SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Mei-

DR. MÁRIO \VEN· _ METABOLISMO BASAL reles 22.
Gerente: DOMINGOS F. DE

, 18 h AQUINO.
'DHAUSEN Radioterapiap or ondas Das 16 as oras.

CLlNICA MÉrICA DE curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaiuva 2,,0

ADUL'l'OS E eRIANçAS Haios Ultra \'ioleta e Infra

Vermelho.

DR. CLARNO
GALLETTI

G.

CLINICA Dl!: OUIOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
-- do-

DR. GUERREIRO
...;hde do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis
A clínica está montada com os mais modernos

Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
ULTRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)

_ NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites, e
inflamações- do Nariz e Garganta)

lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionisar Medicamentos

.

(Tratamento de dores de
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

casos são evitadas as operações das Amígdalas
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

e inflamações dos Ouvidos)
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
(OCULOS)

LAMPADA de FENDA (Verificação e díàgnostíco de
lesões dos Olhos)

INFRA VERl\IELHO
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

Pulmão e Esófago
Representantes: Consultório: Visconde d� Ouro Preto 2 (Altos da Casa

Representações A. S. Lf\-I Belo Horizonte
'

ra, Ltda, Residência - Felipe Schrnidt, 113. Telefone 2.365
A D V O G A DOS Rua Senador Dantas, 40 Consultas - pela manhã no Hospital - A tarde

- fiO andar.
.

das 2 horas em
-

diante no Consultório'

DR. JOSÉ MEDEl- [Ja�::��.22-5924
- RlO de

1-'-- ..-- _

ROS VIEIRA Reprejor Ltda. 1
_ ADVOGADO _

Rua Felipe de Oliveira, n. DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

Caixa Postal 150 ;_ Itajaí 21 - 6° andar.
- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA

IResidêlicia:
Avenida Trom-

_ Santa 'Jatarina _
'I'el.: 32-9873 - São Paulo DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

DR. JÚLIO DOIN I

p owsky, 84.

.� AS��NC�!���S Dr. Miguel Nunes Ferreirá
VIEIRA I'

'

Ano C\,'$ 17900,00(\0 CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 1e

D Ylmar Corre-8 Semestre Cr$ , ANDAR DAS 9 's
'

,

MÉDICO r. \ No Interior
A 11 HORAS - DIARIAMENTE

ESPECIALISTA EM CLINICA MEDICA Ano Cr$ 200,00
RES. DUARTF. S�HUTEL N° '38 - FONE: 3,i4�

OLHOS, OUVIDOS, NA- CONSULTAS das 10 - 13 horas Semestre .. " Cr$ 110,00
RIZ E GAí:{GANTA Rua Tiradente 9 - Fone 3415 Anúncios mediante con-

TRATAMENTO E OPE- trâto,

D C I F ERAÇÕES OS orig,inais, mesmo nio r ar os ngelsl·ngInfra-Vermelho - Nebuli-l \
". publicados, não serão devo1-

, .

•
..• -

Dwlomado pela Faculdade zação - Ultra-Som O Jose' (avares Iracema vidlr� Médico dos Hospítaís Americanos e da Força
Nacional de Medicina da (tratamento de _:;inusite sem r. A direção não se respoa- Expedicionária Brasileira "

Universidade do Brasil �peraça�) MOLE'STIÀS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA_ ,a(biliza pelos coucaítos eml-,
MÉDICO - OPERAQOR - PARTEIRO .

Ex-interno por concurso da Anglo-retínoscopía - Re- GERAL' ,

.. idos n os artillóo �ssiDado,ÍI. Doenças de Senhoras e Crianças - Partos,- Operações'
Maternidade-Escola ceita de Oculos - Moder-

. [O
Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações _

(Sprvic;o do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- �---- .. -- .......... ....,.,....,.._ ,das' doenças de Senhoras .

L' ) Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Rodrigues ima nolaringologia (único no

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.' _
Cólicas, flôr,es brancas, irregularidades mentruass, tono

Ex-Interno do Serviço de Estado)
,

Psiquiatra do Hospital _ Colônia Sant'Ana. mtormeçõee I �ur�s,. zu.mbl<i+�s �e ouvi��, neurastenia, irritabilidade,
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- _ ',nsonla. impo cencra e frigidez sexual em ambos os .u,.

I P E T C d R· dê Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- ••

. A. • . .. . o lO ras e das 16 às 18 horas P U.eIS' xos_ - Trata.me.nto pré-nu.pcial e pré-natal.
J i 'diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. sico-

,
ane ro Consultorio: 'Rua Vi' �per�çoes e,speclahzdas do' ouvido, nariz, garganta,

MédicI:; do Hospital de tor Meireles 22 - Fone
. terapia.

d 15 �_ sinusites, po_hpos, d,esvíos do septo (nariz) lablo partido
íd d CONSULTAS: Terças e ,Quintas as a:t

-

Carl a e 2675.
17 horas. Sabado (manhã)

O leitor encp.ntrad., ne.· - Opera�oes de he�nias, �pp.nd�cites, ovário, utero,
DOENÇAS DE SENHORAS IRes. - Sua São Jorge, b ld

. d G I ta coluna" informaçõ•• que hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e'

RTOS OPERAÇOES ' Rua Anita Gari a i, esquina e enera
-- PA - 20 - Fone 2421 t

necessita, diàrl...ente e de varizes, elefantiazes,
. ,

COllS: Rua João Pinto n. 16. - Bittencourt. � , imediato:

das 16,00 As 18.00 DR. VIDAL RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 T.l. 2901 C I R U R G r,A E M G E R A L

horas. CLíNICA DE CRIANÇAS
I Tratamento garantido de varizes, úlceras varícosas

- Pela manhã atende CONSULTORIO _ Feli-
JORNAIS Telefone hemorroides com 6 injenções, sem dôr

'

•

diàriamente no H08-
O Estado ...•••.•.. 1.011 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

pital de Cartdade. pe Schmidt, 38. A Gazeta .....•••.. 1.151, rratament� e O�erações do estômago, fígado, vesícula e

Residência: CONSULTAS - Du 4 Diário da Tarde .•• ,1.57i íntestíno - Tubagem duodenal.

Rua: GeneralBittencourt às 6 horas" I Dr. -Ney Perrone Mund Diária da ManhA ••. 2.413 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, ��is
Residência: Tenente su.: t: tm::::::�ii�l�i • • •• :.:�: T' , ,.

moderno, em 3 ou 15 dias. '

n. 101.
I veira, 130

.

I .

HOSPITAIS
•

l.ecllIca
urnca no mundo para o tratamento do Heman-

Telefone: 2.692.
FONE _ 3.165. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni. De C.aridad.:

giorna (manchas de, vinho) no rosto_ou no corpo. com

DR. ARMANDO VA- _

versidade- do Brasil (Provedor) .' • . . •. I.IU Receita de 6Cl'Ilos T100%to de ctura.
DR ANTONIO MO RIO DE JANEIRO I

- :ra amen o e operação du doenças
LÉRIO DE ASSIS'

.

Aperfeiçoamento na "Casa de Sauue São Miguel" N(Po�arRa) • , •• . ••. 1.011 dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS,- ESTRABISMO
NIZ DE ARAG \0

ereu amoa .•.... 1.811 ..

'ETC
' •

- M�DICO - 'T· Prof. Fernando Paulino Militar 1.167 <\TENDE A QUALQÚER HORA DO DIA E DA
Dos Serviços de Clínica ln, CmUnGIA 'fREUMA o· Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia S�o Sebastilc (Cau
fantil da Assistência Muni· LOGIA Prof. Pedro de Moura de 'Sa'íde) 1.15�,

NOITE

O t di
"" - Consutório: R D d .

d
.

cipal e Hospital de Carldadt· r ,ope 11 '

Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola" Maternidade lloutor
ua co oro, esqUIna a Vidal RanlOs

CLlNICA MJl:DICA DE C9Dsultório: João Pinto.' Prof. Otávio Rodrigues Lima C I C" '".J.'
Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�

8
ar os orr". ..' • & Torre.

CRIANÇAS E ADULTOS

11
. ,Interno por 2 ano do Pronto Socorro CHAMADAS 00-

_ Alergia _ Das 15 às 17 diàriamen(re -x-

I
GENTES

'

Consultório: Rua Nunes Menos a�s Sábadut
- OPERAÇÕES Corpo de Bombeiro. l.lU

Machado, 7 - Consultas' das I. Res. � Boc8lUva 185.

-I
CLINICA DE ..ADULTOS

'

- Serviço Luz (Recla., f15 às 18 horas. ,Fone,: -- 2.714.
.

DOENÇAS DE SENHORAS ,. mações)......... 1 .. 41t4

Residência � Rua Marechal
DR. II E N R I QUE C�:)NS?LTAS: No Hospital de Caridade, diariamente Policia (Sala C6.1a� DR. POLYDORO S. THIAGO

"

G�Jilherme. 5 - Fone: 3783, das,8 as 10. s!rio) I.OIS MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-

_, ,: .",. - PRISCO PARAISO No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (lo and.) p(llícia (G�b: '-Del��' .
RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

DR 1. LOBATO:.' , Diariamente das lO às 12 e das 14 às 16 horas. gado) , ,1.514 ,

AUSENTES ATE" MElADOS DE OTTTuimo.
:

FILHO MIllICO RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, ,129 - Florianó- COMPANHIAS D. ESTAGIO EM S ,PAULG PAFtn 1\TUALIZiQAO' NO

l)�enças d� �parelho respi. Operações - Doenças polis. )- TRANSPORT. TRATAMENTO DO C:'-NCER E DE TUMO�ES EM; GERAL.
.

ratório de Senhoras - Clínica de

1_
A:tRIlO

ít�l!�;tr�����s- .'.�::: d. Éspoet.u..ç'. FARMACIA DE PLANTÃO ���:��:��::::: �m !N·a'-"·v'zl·�o'·' Motor «Carl HO"e·p"c'k'·enCirqrgia do Toru.. no HO"lpital dos Servid(l�1 Varir .. ;., .. ,..... Z.325I'
-

.. .

Formado pela Faculdade do Estado' 20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua Lóide A4reo ....'.... 2.402 RAPIDEZ - CONFOHTO - SEGURANÇA
'Nacional de Med_i�!n�,Ti�io- (Serviço �l) Prof. Mu�. Trajano Real ••..••..• , 2.158 Viagens entre FLORIANOIÇ)LIS ,. RIO DE JANELRJ

logista e Tisiocirurgião
:
do I no de Andrad.) 21 Domingo - Farm6cia C?tarinense - Rua Tra- Scandlnavu 1.500' .�scalas intermediárias em Itâjai, Santos, ·Sã&''-S.�

; Hos,pjt�! :�El'f��'��_mo� Consultas _ P.la manhl jano
HOT&IS bastrao, Ilha Bela, Ubatub&, sendo nestes quaho últi-,

Curl!!� d�,e���clalIzaça9 nela 25 (Feriado) - Farmácia Notu,rna - Rua Trajano Lux .. Z 021 mos apenas para movimento de passageiros.
'., ' ..

S. N. T:;Éx'-mterno e �Ex�as- no HC"spItal d. Caridade. 27 Sábado (tarde) - Farmácia _Esperança -:- Rua Marutlc Z.27ft
,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatubà não
�istente d� Cirurgia 40 Prof. A tarde, dai 15,30hl. Conselheiro Mafra Metropol ..•..... 1.147 prej'udica'rão o horário de chegllda ,no lUa (Ida) e'"
Vgo Pinheiro GuimaJt;les em diante no consultório, 28 Domingo -. Farmácia Esperança - Rua Con- La Forta .. . . . . . . S,U ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

.

<o

,- (Rio). ':l N M had 17 selheiro Mafra CadQu4l , ' !.44 'li

ti lúlll unes ac o ,

'Cons: Felipe SchmúH, l\8 O serviço noturno será efetúado pelas farmácias

I'
,CeDtral .. . . . . . . . .. 1."4

_ Fone 8801. Esqu,n. d. Tit·adente•. Tei. Sto. Antonio e Noturna, situada!' às ruas Felipe Schmi- ••trela , .. , " '.171

. Atende em hora JU.rcad�;· 2.766. dto n. 43 e Trajano. Ideal , .. '.15'

Res: Rua São Jorge 80 -I Residencia - ruá Presi"

I
'A presente tabela ,não poderá ser alterada sem pré-I E_STR.rrO

Fone 2898.
'

.
, dente CO'ltinho 4.4.,.. via autorização dêste Departamer.to. Dlaqu. • . • . . . • . • • . II

- ADVOGADO �

O ESTADO

ra;s ..
Residência: Rua Eateves

Júnior, 45. Tel. 2.812.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Consultório - RULl João

Pinto, 10 - Te!. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 ho-

Com' prática no Hospital
São Pranciseo de Assis e' na

Santa Casa do Rio de,

',. Janeiro
,CLINICA Mru)ICA

, " CAHDIOLOGIA

Consultório: Rua Trajano,
n. 1, 10 andar - Edifício do

Montepio,
Horár.o : Das 9 às 12 ho

ras - Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI.Vitor OLHOS - OUVIDOS
NARIZ E GARGANTA

Consultório: Rua
,

l\1éireles, 22 Tel. 2675.

'Horários: Segundas, Quar
tas e Sexta feiras:

Das 16 às 18 horu..

Residência: Rua FeUpe!
Schmidt, 23 - 2° andar,
apto 1 - Tel.· 3,002.

DR. WALMOR ZO·

l\1ER GARCIA

DU. ANTONIO MODESTO

IDA VOLTA
Rio Sant,Qs

Fpolis Italaí 6/11 '

7/11

11/11
18/11 19(11

13/11 30/11 1/12

Lavando com Sabão

Virgem ES]Jecialidade
da Cla. WITZIL INDOSTIIIL-Jolnvllle. (m'area registrada)

,�coDomiz8·se' tempo, e dinbeiro
. ---._�_._---

� ...;-.'

r.. ·
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SABADO, 27 DE NOVEMBRO

Af2!2gB�R!=:18§os _

.. F'a.lando entre vós em sa.lmos e hinos. e cânticos es

BATISADOS _. ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM' pirituaís, cantar:do e salrnodiando em vo1ss201,s corações,

GERAL. " I �o. Sen�or. (E��s. 5: 19) . Ler Salmos ou Lucas

R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O· _4.13-1�. , .,

ESTADO". I MUltas vezes o .Eu em qualquer vida, mantém uma

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo palestra consigo mesmo. Ficaríamos muitíssimo surprê-
Telefone: 3.022. I sos se soubéssemos quanto de nossa felicidade ou i�fe-

licidade na vida depende do que -dizemos a nós mes-
----.-----

Imos 'Muitas pessoas mantém consigo mesmas uma con-

PartI·01-pa�a-o I versação cínica. Esfalfam-se f:!m fazer o bem e, no entan
.

,y. to, afinnan a s� mesmas que o caminho de Cristo jamais
yencerú. Se esta lnr:l1cira de racional' não for mudada
h'acassarão il'remediàvelmente.

Como é importante fazermo.s como Paulo sugere:
"Falando entre vós em salmos e hinos." F�la contigo

Constantino P. Moura e Sra. participam aos paren- I
mesmo no tom do Salmo 121. Dize ao teu Eu que o po

tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu

fi-,
der criador que sustem o un�verso em seus alicerces sus

lho SEBASTIÃO com a Srta. Dalva L. de Borja. tentará também a tua vida no amor e cúidadp de Deus.
Como é necessário que frequentemente digamos a

'nós mesmos. "O Senhor guarda a tua entrada e a tua
saída." Quando permitimos que Cristo seja o pRstor de
nossas almas :sabemos como falar-nos.

ORA.ÇÃO
Querido Deus, perdoa-nos por falar-nos em .tom er

rado. Ajuda-nos a ouvir a voz de Cristo, dizendo: "Pedi
e dar-sevos-á; batei e abl'ir-se-vos-á; buscai e achareis."
Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

o ESTADO.

"o ES-YADO"
NO LAR'E NA soe DA-DE

mulam os melhores votos
de felicidades.

SRA., SIDNEI NOCETTI FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Lilian Wanderley

Transcorre hoje 9 aniver- Prisco, esposa do sr. Car
sário natalício da exma. sra. melo Prisco, alto funcioná
sa do sr. Sidnei Nocetti, do. rio do I.A.P.C. e destacada
sa do sr. Sidnei Nocett,....ç1o personalidade nos meios

alto comércio desta praca, culturais;
e pessôa muito estimada na - menino Wilson An-

sociedade local. dria_IJ.i Jr., filhinho do sr,

Desfrutando' de (�estaca- Wilson Andriani, comerciá
ca posição na sociedade ca- rio;
tarinense, a ilustre dama - sr. Manuel Nascimen:
nataliciante ver-se-á cerca- to, despachante aduaneiro
da de merecidas homena- em Itajaí; .

gens patenteando o reconhe- - sra. Maria Emilia Bru-

cimento de seus elevados no Pierri
méritos e sobejas qualida- - sr. Aldir Varella
des de' formação moral e - sr. Roberto Schlich-

cristã, ornamentos que 01'- tíng Filho;
nam seu coração magnani-I - sra. Adelaide Souza

mo.

'

- menina Alcirene, filha
Associando-se às varias· do sr. Acelino Pereira

homenagens os de O ESTA- I - menino Walter Le

DO, respeitosamente, for-! hmhuhl

ANIVERSÁRIOS

ENLACE KNABBEN.- SALUM
Realiza-se, hoje, às 17 horas, na matriz de Nossa

Senhora de Fátima, no ,sub-distrito do. Estreito, o enla

ce matrimonial da gentil sta. Avete, diléta filha, do sr.
Bernardo K'anebben e de sua exma. esposa d. Alaide
Duarte Knabben, com o i10SS0 jovem conterrâneo sr.

Jorge Salum, filho do sr. Antônio Salum -e de sua exma.

esposa d. Maria Jorge, Salum.
O ESTADO formula OE: melhores votos de felicida

des ao jovem casal, extensivos às exmas. famílias,

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o. melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

-----------_.�_ .._-'-------.

Virgínio T. de Borja e S�·a., participam aos parentes
e pessoas amigas o contrato de casamento de sua filha

DALVA com o Sr. Sebastião M. de Moura.

DALVA e SEBASTIÃO
Noivos

Florianópolis, 23-11-54

Semana de,Combate à Leprà
ApêlO as criaD�as do Brasil

Tú que rís em teus folguedos .

A tí tudo Deus te deu,
Sê bonzinho, generoso,
Gasta menos em brinquedos
E tira do teu dinheiro
Um cruzeiro de esperança
Para o berço da criança

'

,

De pais que a sórte esqueceu ...

Vende-se
Magnifica casa em Coqueiros, situada a Rua José

do Vale Pereira N. 203.
. Nova - Isolada - em otimo terreno 12 x 30 - rua

de grande valorisação.
,

Contem: terraco - ,gala de jantar- 3 grandes dor

mitorios com arma�ios imbutidos r banheiro completo
com box - cosinha americana quarto de empregada -

garagem etc etc.
Tratar: a Rua Deodoro n. 7

Vende-se
CASAS e LOTES

Vende-se uma. casa de maddI'a, envidraçada e pin
tada a olco, ainda não habitada, pelo preço de Cr$ ....
25 000,00. O terreno méde 10 x 25 fechado de arame. I
Ci�co (5) lotes com a mesma dimensão, fundos em agua

corrente, na base de 10.000, '00 cada um, facilitando-se o

pagamento. Os imoveis estão situados á,rua Papanduva
(CANTO), ESTREITO. - Tratar com. MARIO á rwa

,

Durval Melquiades 22, né.':ita capital. I
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27 �EON�":M�:OS A D O Instruções para a concessão do

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: Pre"m·l·o S d M
..

hem 1.614, 'foi assinada a suspensão dos hostilida-· « emana') a rfna)}des entre franceses que ocupavam a Ilha do Ma� , I
ranhão, sob o comando de Daniel de La Touche, MINISTÉRIO DA MARI· zembro os trabalhos deve- gar - medalha de prata;Senhor de Lavardiéi-i, com os 1° e 2° Coman- NHA rão ser entregues na séde Ao classificado em 3° lu-
dantes da Expedição Brasileira, Jeronimo de COMANDO DO 5° DIS- do Comando do 5° Distrito gar - medalha de bronze.
Albuquerque e Diogo de Campos Moreno; TRITO NAVAL Naval para julgamento. 70 _ Para concorrer ao

e�11 1.688, uma provisão proibia que os governa- 5° - O julgamento deve- prêmio, os trabalhos de-
dores consentissem na colocação de seus retratos 1° - O Prêmio Semana rá estar terminando até o verão obrígatóriamente con-
nas Câmaras ou em qualquer Estabelecimento da Marinha, instituído pelo dia 8 de dezembro, de modo ter o nome, idade, enderêço,Público. Essa honra só seria conferida pelo Rei Aviso 2.671, de 25-11-1953, a ser dado conhecimento 1 'g'

,.

gin
.

I d
, .' _ A , .

'
. co e 10 e sene 1 aSla e

a vista de representaçao da C�ma�a. (C,omo com � propósito de d�sper-I aos interessados para pos- seu autor. Deverão ser en
eram naqueles tempos e como e agora ... ) tal' o interesse e entusiasmo terior recebimento do prê- .

d C '
, d d "o

- em 1
.. 807,

no Sêrro, Provincia de Minas Gerais, da Juventude Brasileira pe-,Imio €m solenidade no Dia VD1�tO.St aNO °ln,an
o

gO d;)
.

T 'f'l C 1 B dí O
.

fllh d f d
is rr o ava encarre a o

nascia €0 1 o ar os ene ito tom, 1 o e los atos e vultos e nossa

I do Marinheiro - 13 de De- d 'bAI 1'"
J B dit ·Ot· D R li B di 1'" 1

' f'
e rece e os pe o proprio

orge ene 1 o om e . osa la ene íto aistória nava , sera con err-
I zembro tor ou por : t 'do d

O
.

I"
.

1
.

lau
01' ou por mterme 10 a

tom, IlstonadOl�"e Jornahsta e e,:,ou bem a�:o d� ao� estudantes do Curso i 6° - Aos autores dos três secretaria do estabeleci-
o nome de sua torra. Faleceu no R10 de Janeiro Ginasial que apresentarem melhores trabalhos será t d' f

17 d O 1 d· I, b Ih
men o e ensino que re-

em e utu )1'0 e 1 869; os tres melhores tra a os conferido no Distrito Naval t P d -;,' d til
1 840 d'lh' 1 . A 1,. , quen a. o erao ser ac 1 0-

- em . ,os cau I os Bento Gonca ves e Davi .ôbre Tema que anuaimen- o Prêmio Semana da Mari- f d it
C. bar ab d'

." - .'
11" A

-

gra a os ou manuscri os,
ana arr o « :111 onaram suas posiçoes Junto ao e res ser a proposto. I nha de acordo com o se-

-

d d d .

-

V'
-

d d h f ilh 20 O P A' S' nao even o exce er qua

lan11a900,,., quan o .a campan a ·lf'roupI a;
. -. rem1O, emana guinte critério: tI'O páginas de papel almaço

- em . u, na Capital Federal, aleceu o ilus- la Marinha constara de me- Ao classificado em 1° t d (33 li h)
"

_

't, t " AI'· J 'p' d L' l' 11 d 34 d di
A

_,. pau a o in as , quan
re ca arinense ml�ante ?se into- a uz, a nas e. mm e iame lugar - medalhas de ouro; do manuscritos e seu equi-

-

bem 1.90d7, aFICo:np�nhll.a Carris Urbanos e Subur- ;1'0 le d2,5 mm de espesstura, Ao classificado em 2° lu- valente dactilografado.
anos e. orianopo is, começou OI assentamen- cun ra as em ouro, pra a e

to dos trilhos na Rura Padre Roma. Éra a con- bronze tendo uma âncora

tínuação do serviço de bondes com muares, de encimada pela corôa naval
tão saudosa memória... e envolvida por uma cir
em 1.935, os comunistas tení arnm subverter a .mnferência de cabo de ma

ordem, com levantes armados na Capital Fede- .iilha, terminando por um

ra1. Desde 23 que movimentos vinham sendo su- nó direito. Em tôrno, sepa
focados em Natal e Recife. No 3° R. 1. da Pria radas por duas estrêlas, as,

Vermelha e na Escola de Aviação, no Campo legendas MARINHA DO CINE SAO JOSE'dos Afonsos, foram assassinados, covarde e trai- BRASIL O PRÊMIO SE-

çoeiramente, camaradas que dormiam um sono ';ElVlANA DA MARINHA.
dAs 3 ...:.... 7,30 - 9,30hs.

repara OI' após as vigilias. Ficou então, institui- No reverso, uma corôa de FL.EXAS FLAMEJANTES
do pelos comunistas, parias da nacionalidade, o louros contendo a legenda
"Dia da Infâmia"; AO MÉRINTO, sôbre o nu-

- em 1.942, quando da Segunda Guerra Mundial, 11eI'0 do ano de concessão
os franceses afundaram sua Esquadra, no Porto do prêmio, e circundada por
de Toulon. vinte e uma estrêlas.

AndTé Nilo Tadasco ,As medalhas penderão de
'ta de seda azul, de 36mm
'e largura, com duas listras
marelo ouro, de 4 mm ca

ta uma, a 12 mm das extre
iidades.
3° - O tema escolhido

.ara o corrente ano é: "A
_'-'fARINHA NA INDEPEN
)ÊNCIA DO BRASIL".
4° -'- Até o dia 5 de de-

Cinemas
- .

"�12 ® X .,.,

Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 14 anos.

As 4 - 8hs.
ROMANTICO JOGADOR
O VALE -DOS MASS;'\Cr.ES
OS TAMBORES DE FU'

MANCHU� ,I T Z Preços: 6,20 - 3.50
Imp. até 10 anos.

Advogado
R:1.D Padre Ronn,43

As 7 - 9,30h3.
Na Tela:

FLF:XAS FI. \ME.J it�J'i''':S

: Com a Biblia na Mão
I!I

No Palco:
SEVERINO ARAUJO

Preço único - 25,00
Imp. até 14 anos.

As 5 - 8hs.
GLORIOSA CONSAGRAÇãO«No (;eo8culo» Atenção - Na sessáo (Ias

9,30 horas a ORQUESTEA
será apresentada antes

filme. dOI�p
Vepde -te :.l1ji1jjii,�I·-�I�:�'I"'-,,"'a

VOLUP:'; �1�S'MA'l'Al� IPreços: 7,60 ....,. 3,50
CAMINHÃO

As 8115.
SIMBAD O MARUJO

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

,

Vende-se um, marca In- "

ernational, tipo L 180, to- I

talmsnte reformado. Tratar
--------�---�

). rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019.

'

t 'Míssa de '7· Dia
VENDE-SE ALVARO MACHADO PACHECO

I Emilia Lehmkuhl Machado, Nicodemos Machado
Terreno

_ I Pacheco e familia, Jacksoi1 Machado Pacheco e. familia,
Vende�se na rua Sao ,José Miguel Machado Pacheco, Sylvio�. Peluso e fa

�orge, com 30 'metr�s de
I mili�� Eri� Jabl�nski e familia e A�tonio Fontes Neto e

c rente por 20 metro::. de, famlha, VlUva, fIlhos e genros do fmado AlvaTo Macha
undo. Poderá também se!" do Pacheéo, convidam aos parentes e pessaôs de suas

lendido em dois ,lotes �e I relações para a missa de 7° dia, que em intenção de sua

L5 por 20. Tratar a rua Sao ; alma, mandam rezar no dia 29 do 'corrente, segunda-fei
rorge 14 ou pelo telefone ra, ás 7 horas na Cetedral Metropqlitana, no altar de
1019.

1 N. Senhora, por cujo comparecimento antecipam seus

V IAJANTD
agredecimentos.

,

IJ" I . p Ap�oveitam a oportunida?e pa�a agradece� as ma�

RmpREsmNTINTD nlle,sAtaçoes de pezar que lhes foram enviadÇ\s e a toda.as
g) n a IJ pessoas que os acompanharam neste doloroso transe. .

Precisa�se para venda de

?rodutos Alimentícios. Paga
le boa comissão. Tratar Ho

tel La Porta com SCHMIDT.
,Aquilo que o meu eu diz a ,si mesmo é a medida do .

VENDE-SE
Pessoa recem chegada _da Europa vende diversos

objetos de fino gosto em procellanas e cristais estran
geiros . Para ver das 8 - 11 horas da manhã.

Rua Esteves Junior 113.

que eu sou.

FRANK A. COURT. (Nebraska)

Preceílo do Dia
COMO OUTRO QUAL

QUER
O doente mental não é

1111 ser que definitivamente
'adquiriu" ou "perdeu" al
guma coisa Como os doên-
tes do fíga'do, dos rins ou AUX. TRAT. SIFlLlS

do coração, êle precisa de --- ---

tratamento adequado para Perdeu se
�a1��.a coinpleta de seus

Perdeu-se, on:m, um1------------
Encaminhe os doentes berloque de ouro, no cen

mentais aos especialis- tI'O da cidade. Solicita-se a

,
tgs, pam qu� não lhes querv- o encontrou a fineza
falte a assistência mé- de entrega-lo nesta ,Reda
clica de que pTecisam__,_ ção, onde será gratifica.
- SNES. do.

�--------------------------------

A SUBRAL
CEM magnificos lotes, a setecentos metros da pra-

ça da vila do Estreito, por preço de ocasião.
Dois lotes na rua Felipe Schmidt.
Dois lotes na rua Padre Roma.
Tratar no escritório Edificio São Jórge - Sala 4

-- Fone 2192.

DR. ACHTLLES
flALSJNr

IMPUREZAS DO SANGUE?
�,

UIXIR Df H�6UUHA

Fone 2940
das 11 ás 12.

diariamente

MóVEIS USADOSDr. Vidal Du'ra Filho
ESPECIALISTA EM DOENCA DE CRIANCAS

REAS�;UMIU SUA" CLíNICA �

"

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas
Fone 3165.

VENDE-SE

ZE-MUTRETA
?J

00 •••

l

. __..;...
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Guaraní/X Paula
;t :f A PRO'XIMA RODADA, EM CONTINUAÇAO AO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CIDADE MARCA PARA DO- :i:· t
:i: :t:· MINGO O JOGO ENTRE GUARANI E PAULA RAMOS. ESPERA-SE UMA BOA DISPUTA ENTRE OS DOIS CLUBES :i: :�:
.:. .�� TRICOlORES .:. �F
1. l%j '. .

, .:. 4it�
..!..�..!....e..� ++ � _ �..� '. �!v+. .;, .4... � � v: ._.. - +,'. '9' .,., ,., ,., ,., ., • .. • + • .. • • ,., .. • .. .. .'- r ,., � • '" •• .. .. .. • � .. • • .. .. ••••

' '. 41. .. .. .. .. .. 'f:" .. .. • .. .. • ,. .. .. .. • .. .. .. .. • •

.. "O. ·Estad�o" .Esportivo
�..���+.J,�..!..+..:....•..J; Ao� ., '!- v.. ���� ;,.t� v. �.� ��._.I�.&.Í_ � +•...+ .T_'" _ ,., , �...

_ .._��.. .. .. �. .. '+' � • '+' 'f .. '+' • ,., .. '+' .. • .. �.,.'. • ,., .. .. • I.....�"=,,.'." ,., • ,., .. .. .. .. .'.. .. .' ,.. .. �........����...... .. ,"' .. , .. .. .. .. .. .. • .• • .. .. •
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.

,

,

'

assistência registrada nos foram os concorrentes que, monia do basquete em San- Livre, teve lugar, com a do seu maior poderío e pre

jogos. nessa ordem, aliás, se elas- ta Catarina! I presença de regular assis': paro, levaram a melhor .pe-
Todavia, no índice técnl- 'sificaram, de acôrdo com Mereceu o Caravana do tência, o prélio decisivo e: lo expressivo escore de

co e disciplinar o C311lpeO- "perfomance" que tiveram. Ar E.C, de Florianópolis o final entre os representante ,'38 x 24, sendo que no pri
nato teve um. decurso bri- i Justíssima foi a vitória vice-campeonato, o que se de Joinvile é Florianópolis lmeiro período já venciam
lhante, também sondo meg- da equipe representativa verificou com a vitória que Os locais, fazendo alarde por 27 x 13.
nífica a exata observâncià local, cujo alto índice de obteve no prélio inaugural
dos horários e a execução 'valor e poderío ficou amo do certame realizado sába-
das arbitragens, sem regis-

I
plarnente demonstrado pela do á tarde, frente ao G. E'. Itro de qualquer caso. i conquista invicta do título Olímpico de Blumenau por

Apenas três foram os dis- máximo e dos campeonatos 61 "x 41. �

,

putantes, o que, talvez, deu de lance-livre por equipe e O repl:�sentante de Blu�
motivo ao reduzido c'ompa- 'individual, tendo ainda. os menau, jogando novamente JOINVILE; 25 (Do Co- 'NOS CAMPEONATOS
recimento de assistência, I melhores "cestinhas" do em a noite de sábado, to1'- respondente Helio Milton VARZEANOS - NA 2a
Sociedade Esportiva e Re� I

certame. ; nou a perder para aS.E.R. Pereira) - Consoante di- Divisão cotejaram Floresta
creativa União-Palmeiras I Assim, brilhantemente, a União'Palmeiras, então pe- vulgaramos, foi iniciadó do' F.C. e Estiva E,C., com o

desta cidade, Caravana do' S.E.R. União-Palmeiras re' lo alto "placard" de 73 x 35, mingo último o Turno Ex- triunfo do' primeiro pOl'
Ar Esporte Clube de Flo-: conquistou o magn? título com o que encerrou sua Ta do Campeonato da 1aa 2 x O, que assim se conserva

Tianópolis e Grêmio Espor- i do cestebol barrig�-verde participação no campeona- Divisão da Liga Joinvilen-: na liderança e a caminho da
tivo Olímpico de Blumenau :

que perdera em 1953 para to. ,e de Futebol, do qual par- I conquista
do tri-campeoria-

i seu co-irmão Guarany· E. C.' .Na manhã de domingo se- [icipam os quatro clubes: to, ,

) desta cidaq,e, conservando guinte, depois da disputa locais, clâssif�cados nos d?iS i Os re�u�t�dos dos jog?S
.

\1 a,s,sim
com Joinvile a hege.- do Campeonato de Lan

.. c�� turnos anterlOres: Caxlas ! da 3a DIV!SaO foram: Boa
F. C., C.A. Operário, 'Amé- Vistà 5 x. Santós O, União
rica F C. e São Luiz A.C. Bôa Vista 2 x Estrela 1 e

I BRILHA'NTE A SOLENIDADE-DO BATIS- ,.a1�n�.:r�����nt��;r���n:�� 0Ib6��I�� g�m���'SIL'
da primeira "rodada" dês- VESTRE' - Infelizmente,

reun�u���i:ã�es���-���:���l�l��e ��n�a���v=o�:��.r�� �� MO' DO· OUT�RIGGER "EMBAIXADOR �l� �1t���e������:��:'e!��� ��� �:l�:::e�erc:s:��aç�o�n�
Avaí F. C., presidida pelo Dr. Celso Ramos Filno em sua

EDM' °NDO DA LUZ PI ..1TO"
tacular vitória ,- pela alta Liga Atlética Norté-Catari-

sede social, sita à Praç:J.. 15 de novembro, altps Bar Rosa,
- 'U

;

I� contagem de 4 x 1, conta' nense (LANC), conforme
a fim de fazer a prestaçãQ de contas, do numerário q_ue, I' Presente um numero vantajoso de figuras do nosso gem essa que realmente su- declaraçõ'es do seu Presi- quipe representativa dá So
está ��ndo arrecadado, pal�a pagamento do terreno que foi mundo político, social e esportivo que deixou @ galjll.O, de ?reendeu, considerando-se den,te sr,. Ivo Varela" não

1
eiedade Ginástica de São

adqmndo para a. construçao do c�mpo d� Clube e de ou-I glorioso Clube Náutico F{'ancisco Mútinelli complet.amen- o valor e poderío do seu· Eara realIzar nesta cIdade; Bento do Sul realizada sá
tros assuntos de mteresse da refenda Comlssao. te lotado, deu-se, na manhã, ele ante-ontem, o bat.isl1:Hl c adversário. a. ante'pre�imin�r da ':,Co�-' bado e. domin�o na sede doA Diretoria do Clube, ficou bastante entusiasmada com também o benzimento do "out-rigger" a oito remos "Em·· Justifica-se, entretanto, n�a de Sao SIlvestre, 11- Bôa V1sta Tênis Clube, a
o relatório dos trabalhos feitos até agora e ficou decidido baixador Edmundo da Luz Pinto", embarcação, cU,ia vitG- tal resultado, pela magnífi- mltando-se apenas a efetuar: Associacão de Xadrês local
que em breve será dádo a arrancada final, para o início ria no Campeonato Catarinense de Remo de 1954, ainda ca "perfomance" dos ameri' es�sa .competição de pedes- levou a' melhor, co� issoda construção. hoje repercute corú entusiasmo el;ltre os a�mantes elo es- canos, incentivados pelo tnamsmo; com carater 10- conquistando nas 27 parf-Em seguida, o Sr. Júlio Cesarino da Rosa, Tesoureiro porte -remístico que não pouparam aplausos ao significa·· reaparecimento do veter;:m.J cal, no dia 31 de dezembro das travadas' a bela taclada Comissão, apresentou o balancete, que vai abaixo pu- tivo feito que culminou com a reconquista do cetro ll1áxi. lal:5ot enquanto .que 9s tl'i- próximo.

"

blicado.
mo do remo barriga-verde.

.

colores tiveram fraca con- Assim, Joinvile, aQ con'
"Alfredo Diener" oferecida

A f'd d 'h
.

t d 'b pelo Pr,efeito daquele muni.s re en as espesas, ac am-se regIs r� as e .comp.r?- Na solenidade vários oradoi'es fizeram ouvir-se, entre .:luta, não repetindo ais oa.s h'ário do que divulgamo's,d L· C' T
.

t d . cípio vizinho.va as em lvro alxa, na esourana e es ao a Isposlçao eles o querido jornalista Oswaldo Mello, que foi aplaudi·· atuações dos turnos_ iniCi-,
não estará pre�,ente à pre- A' PRóXIM.A "RODA-dos Srs, Acionistas"para a respectiva verificação. díssimo.'· ais 1" d "C 'd d S--

I '. Immar/ a o1'n a e ao DA" - A próxima "roda-A Comissao Após foi oferecida a�s presentes lauta mesa de bebi- Euclides aos 9 mmutos, Silvestre" que terá lugar em da" do Turno Extra do
das e salgados.

.

Al�eu aos 11, Den aos, 24, ! F.lorianópolis nos priln:eiros Campeonato da la /DivisãoO embaixacloi: 'Edmundo da Luz Pinto, _impedido de G31vota aos 39 no penodo ltas de dezembro. d L J F d '

comparecer fez-se representar pelo abalizado 'médico ür primeiro e Alceu aos 10 'do VITóRIA DO XADRES � ..

: tmarca para o

... � , d f I mmgo o m eressante encon-L�ewton d'Avila. ::,.egun o, pram os constru- JOINVILENSE - Na com- t 't A ,.

F C'

d 'd " 1
" 1'0 en re menca. e

cores osurpreen ente p a' neticão amistosa com a e- I S- L
.

A C"
.

,,- .." - , ,<
I ao UIZcard que nao estava nas

.

.

�ogitações dos catedráticos,

HOMENAGEADOS COM UMA CHUR - f� ���::lib�:���mc��ad�fi��i
RASCADA OS CAMPEÕES INVICTOS f)r�����!�Ca�� assim �s duas

equipes:
'DE ASPIRANTES América: Simões, Mazico

I
e Os�ar; Ibraim, Uruguaio

. Conforme divulgamos, realizou-se, ante-ôntem, 11[,
e Cocada; Alceu, Gaivota,Churrascaria Monte Castelo, no Estreito, a homenageh1 dn
Zabot, Euclides e Izidoro.

I
diretoria ,do Bocaiuva aos seus elementos do quadro de as-

Operário: Helio, Benteví
.1 pirantes que tão digname�te se houveram este ano, �on,

e Antoninho; Piazera, Ce�
quistando invictos o certame da catego):ia,

ceu e Mario José; Daniel,Grande número ·de esportistas do clube presidido pelo
infatigável Capitão Félix Vieira de Azevedo Netto compa-' Den, Bujão, Brandão. e Nas-

- cimento.
I receram ao churrasco, sendo, ainda notada a p�esença dos

jornalistas José Nazareno Coelho, de "O Invicto", Michel Satisfatório foi a arbitra-

Cr$ 20.661,00 Curi, de "A Gazeta", Jorge Cherém.e Braz SiLva, do De- gem do' sr. Benedito Cam'
PARA BALANÇO partamento EsportiYo da Rádio Guarujá, e �edro Paulo pos e a renda foi de

Recebimentos 46.900,00 Machado, desta folha, gentilmente convidados.
- Cr$ 9.625,00.,

Pagan1cntos 20.661,00 A homenagem transcorreu num ambiente alegre e cU- Na preliminar amistosa,
Saldo em Banco , 26.f39,oo

.

vertido, tendo os nossos cronistas, troçado com os cam- entre os mesmos clubes,
'

Florianópolis, 24 'de óovembro de 1954 peões impressões do nosso futebol qem como a obtenção venceram os aspirantes do
Cal'los Loureiro da Luz - Presidente pelo bravos rapazes do time da Marinha do cetro de as- Operário por 4 x 2,
Júlio Cesarino da Rosa - 1.0 Tesoureiro da comis3ão ,pírantes. CERTAME EXTRA DE

JUyENIS Prosseguiu
3ábado e domingo último a

dispu,ta do citado certame
promovido pela Associacão
:los Cronistas Esportivos'de
Joinvile (ACEJ).
Na sabatina, teve higar o

'Clássico-mirim" Caxias F.
C. x América F. C., no qual
saiu vitorioso o primeiro pec
lo. expressivo. escore de 3 x
O.

.'

'," .JOINVILE, 25 (DO -eor

respondente Helio Milton
Pereira) - Tendo por 10-
cal o magestoso Palácio dos
ESÍlOrtê,s, realizou-se nesta

cidade, -sábado' � domingo
último, o Campeonato Es'
tadual de Basquetebol de
1954 promovido pela Fede
ração Atlética Catarinense
e patrocinado pela Liga
Atlética· Norte-Catarinepse
aquí sediada.
b· certame magno do es

porte da cesta catarlnense,
já realizado nesta ciriade em

anos anteriores com grande
êxito de público, desta fei
ta, nesta' particular, não foi
felia, pois', pequena foi a

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

COMISSÃO PRO' -CONSTRUCÃO DO-
,

'ESTA'DIO DO AVAl

BALANCETE GERAL, FORNECIDO PELA COMISSÃO

PRO'-CONSTRUÇÃO DO CAMPO AVAl FUTEBOL CLUBE
Recebido da cobrança do mes de Abril 7.000,00
ReceQido da cobrança do mes de Maio 5.950,00
Recebido da cobqmça do mes de Junho 6.250,Oó·
Receita_ da cobrança do mes de Julho 7.550,00
Receita da cobrança do mes de' Agosto 7.250,00
Recebido da cobrança do mes d,e,Setembro 7.600,00
Recebido do cobrança do mes de Out�bro 5.3ÓO,00

Cr$ 46.90(',00-:

Despesas· feitas no mes 'de Abril ,.

Despesas feitas no mes de Maio .

Despesas feitas no mes de Junho ,

Despesas feitas no mes de Jul.ho .

Despesas feitas no .rnes de Agosto .

Despesas feitas no mes de Setembro .

�- .-

Despesas feitas no ines de Outubro ..... :

la. prestação pagã,.!),o.proprietário 'do ter=
reno, . que foi adquirido ... , .. ,..... 15.000,õo

2.426,00
1.022,50
262,00
377,50
810,50
497,00
265,00

Os conjuntos' degladian
tes e respectivos marcado
res assim desfilaram:
União-Palmeiras: Buba4,

Pempa 4, Birckholz 8l'aga
nini 15,. Rato 'l.« Beno.

'

Caravana do A,r: "Aldo
Nunes 2, Morací 1, China
7, Serafim 8 e ',I'0)l1Í§ 6.

.

Excelenté loi a arbitra'
gem de Oswaldo, Meira e

Ody Varela,
No decurso do campeona

to, surg!ram-" como· ,'�ç�sti
nhas": Rato"'é PagaYi'Í�L do
Palmeiras, Franz ,Hoetta'Ldo
Olímpico, r.espeétivar5�nté
com 30, 29 e 28 pontos. :;,
O Campeonafó de Larice

Livre, como já disse,dlOs,
foi vencido pelo União�I?al
meiras com 68 ponto!,; 'se
gUIdo do Caravana do" Ar
com 57 pontos e Olímpico
com 56 pontos,' tendo sido
vencedor individual e c_es
tobolista Beno do União'
Palmeiras com 16 pontos
seguido por seu companhei
ro de equ�pe P�mpa com 15
pontos.

NOTICIAS DE JOINVILlE
\

.

�l

. ----,�.--_._--;--..._

Depósito Ifltarclica
Cervejas' e ,R/efrigera�tes_

Licores Dubàr
•

FLORIANOPOLIS
BD:� Silva Jardim, 180

(P8AINHA). Telefone' 3800

SANTA CATARIN.A DISPUTARA' AS
REGATAS DE JANEIRO EM.S. PAULO'

<l-.-

EmpDlga °a Preliminar da Corrida
da São Si Iveslre,./.

A exemplo do que acontece todos' os anos, realizará "A
Gazeta Esportiva", de São Paulo, no dia 31 de dezembro ,á
meia noite, a Corrida de São Silvestre, reputada como á
maior prova de fundo do mJlndo, pois dela participarão
milhares de fundistas brasileiros, sul-americanos,. norte
americanos e europeus.

Este ano novamente todos os Estados enviarão seus rc�

á monumental ,prova rúst1ca. Serão eles e3-

colhidos mediante vitória nas provas preliminares que se

efetuarão no dia 12 do mesmo mes em suas regiões. _

Santa Catarina mais Uma vez estará presente, dando
assim mais uma colaboração valiosa á "São Silvestre", es

perando';_se que o 1)OS80 representante como nas demais ve

zes saiba honrar e en�ltecer as cores harriga':verdes.

, Segynd.o apui:am?s em fontes dignas de' todo crédito, o
lemo ca.tarmense malS uma vez tentará obter os louros das
provas mterestaduais mais empolgantes' do país· "q :-

P C!"
• ,_ ue sao

�s .rovas aSSlCas "Fundação da Cielade de, São Paulo" e
FOlças Armadas do Brasil", em oito remos." .,;,

A_mbas .

as provas tel'ão lugár na raia elo " Jurubatuba
em/Sao Paulo, e prometem ser concori-idas e emocionantQs'
y. O.Aldo Luz, como se sabe, por duas vezes laureou-se ��.

p:Imelra e uma vez na segUNda, esperando repetir no pró-
_ ,xImo ano os estrondosos feitos de 53 e 54. ,

N? �1anha .

de do:nmgo O M�rtinellic vencedor do Campeonato Catarinense deprehal am S, E. CruzeIro do I Remo, ha pouco realizado e Riachuel '.
S 1 S- L' C . - ,o, que. POSSUI umau x ao UlZ A "com guarmcao respeitável também p"etelldem

'

. ,.

d
. .'

- ',L comparecer.
a ;'�t_Ol'la o pl'lmelrO ,pela I .

�o .qu� parece, serão efetuadas, nesta Capital, prova�
l2�lastlca co�ta�em de 5 x 0, elLmmatonas p�ll'a designar os representantes ele Santa CuJ."to na abe"·tUI3 do returno. I tarma na eletnzante regata da Paulicéla.

Aguardemos!

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E I:) I T·A L.lt:
..:..x-.h...:....,.......�..�..

:�
:::t:� :",::::::::: ::A:�:'l::a�::�:�a: :i: Sensajção no Comercio de '_cidos :�:l '

.

y

�I� A. "ASA" ORIENTAL- �!:.�F., saber ao, que o presente edital virem ou dêl, 00-
... li .�.

nhecimento tiverem que, por parte de João Floriano Pe- '+'
.... ....

reira, por seu �ssistente judiciário dr. Acácio Zélnio da sn- J.... ESTA' FORÇANDO A BAIXA OOS PREÇOS ,.:.va, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr �... PELOCl �

juiz de direito da comarca de Biguaçu. João Floriano Pe-
OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MoDERNOS TECIDOS, '"

'

.

:. MENORES PREÇOS, SO' �A CASA ORIENTAL
'

.
reíra, brasileiro, maior, lavrador, residente e domiciliado em. +,� ':.
Louro, neste município, querendo promover uma ação de .:. O d

.

b 1

'

••'+,
usocapíào neste Juízo, vem, por seu assistente judiciário, .:. rGan y SUlSSO rl:j.nco, arg, 1,15 , , . . . . . . . . . . 70,00 :':.,
infra-assinado, expor e requerer a v. exa., o seguinte: 1 _

•
Organdy suisso em cores, larg. 1,15 75',00 I

.

I'+'
Tllle de nylon Americano, branco e cores, larg. 1,40 10000 '+'

Pó.ssue o suopI,ica.nte um terreno situa.do, n.o lugar Louro, dís- .....�..
, f...�

.......... Tule de nylon Americano, bordado, larg. 1,40 , 17000 .....

tríto de A.ntomo Carlos, neste mum.cipio, o qual mede de .........
'

'

�•....:
......... Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 ..... , . 20000 ...,.....

frente 220 m. e de fundos 440 m., área de 96.800 m2., con- i �'
'

I �
,

frontando á frente, Norte, com terras de José Matias

Kre-I �t'"
Laise Suissa, Iarg. 90 - .. 240,00 �t'+

d N· I M I J 1� L �� Meio linho pi lençóis, Iarg. 2,20 -140,00 ��

(l.ler, fundos ao Sul, com as e lCO au anoe unxes. es-, '+' ,��
t O t 1 J ..... Puro linho fio Irlandez em cores, Iarg, 2,20 .. ,.,......... 210,00 r

te com as de Engelber Kremer e a es e com as c e ose ,., ....

� Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .... .. 200,00 ...

Dlrnon. 2 - Tem o requerente, sôbre o aludido terreno, a �� C b
.

1 I' h I I d I 135,00 .
. _ .

t
- �:I am rala c e puro 111 o r an eza, arg. 90 ""

posse mansa e pacífica, sem oposiçao nem 111 errupcao ç. +..: L' h
.

t I d h 50,00
, ' .

d trl t
. �� 111 o mlS o p roupa e amem .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Icom o animo de dono há mais e rm a anos, por SI e seu .... I ...

antecessor, sendo que a posse do peticionário é de 14 anos ���J
Puro inho para roupa de homem ... ,.................. .85,00 •

4-;f. .

A t" f' 1
.

1
..

. • Setin Iangeríe, Iarg, 1,00 .. ,.............................. 60,00
� a de sua antecessóra, M.ana n ama, '01 c e mais c e vinte .� tá

.ln.os.' 3 - Nã,o .pos�uindo título.s sôbre os terrenos, quer ad- j_. TFa�� a faile
't' id

, .-

'1"
"

"9'0'
. . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00

,. t t d t
al e grosso em o as as cores, J,rg. . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00

:lUll'lr o domínio ao mesmo, in en �n. o a .p:-esen 'e, :0111 ,�� .

Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 .. , ... ,. 120,00 .t"
rundamento nos arts. 550 e 552 do Código CIVIl e de acordo I�t� •
:0111 o art. 454 do Código do Proc. Civil. Assim, pede e re- �.'(

Faile escocez, larg.,90 , , 40,00 ,

�.
t t h I ·... Setin duchese, extra espectal, Iarg. 90 48,00

ijuer a V. exa., se digne ouvir as és emun as adi�nte arro- -...; t d
,

dará �, Se 'in uchese, artigo muito bom, largo 90
-

39,00
adas, cujo comparecimento em JUlZO se ara em dia e ho- ��

, • "
.

t
- I' '+'i San Jan, larg, 1.40 ' ..... ,................................ 35,00

ca por V. exa, designados sem ser necessário a in imaçao, ..+... .

_)rocedendo-se a justificação "ab-Initío", e, julgada esta se ! ��� Lonita Bangu, largo 1,00 ,..... 48,00
J;.�,; Organdy estampado, a começar de ,......... 13,00 ,..

.n-oceda de acõrdo com o disposto no art. 455 do C. P. C. e
.

:...•..1

í'
Opala estampada, a começar de ', : ,. 11 00

.eus parágrafos, senelo citadas as mull�ereii dos confrontan-
; ,I �;

,

..es, caso os mesmos sejam casados, sendo após julgada. a
.

�t�
Fustão branco, a começar de , ,... 13,00

t;.f 'd d �� Tafetá. escocez de algodão, Ia!g. 80 . 24,00
lresente ação procedente de con ormI a e com O art. 455 �. b d �

..+... Cassa oi' ada, desef1l?-0s novos, largo 80 48,00 :.do C. P. C., adquirindo o suplica.nte o necessário titulo para

..�� Morin Ave Maria :.......................... 19,50 �x.�
.

.1 transcrição no Registl'o de imoveis. Dando a presente, pa- �� C t b I 140 33,00
1

c!" � re one ranco, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �
.3. efeito de alçada, o valor ele Cr,p 2.100,00, P. deferll:ncnto. � Cretone branco, Iarg. 2,00 44,00 :�'

,

3iguaçu, _13 de óuttlbro de 1954. (ASS.). Acácio Z
.. élni.o d� Si.l- .tJ C-r'etone

" " " " " " " .. " " .... " " " .;'
.. �� branco, Iarg. 2,20 '.............. 46,00 •••

ia. �elaça� das testemunhas: Adelulo BelmIro VenancI,o, +� Cretone LinhoI, largo 2,20 67,00 %
,-\velmo Muller'e Ernesto Marçal. Despacho: A. Como re-

��� PercaI,1arg. 2,20 90,00 ·t
luer, desig'nando-se dia e hora para· a inquirição das tes- ;;" � I t· r I

.. '+

,emunhas arroladas, ciente o dr. Promotor Público. Biguaçu, �ti
Materia p as lca lsa, arg. 1,40 34,00

..'f..:.�� Materia plastica estampada, Iarg. 1,40 ,.... 4300
'5�10-5'1. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito. %1

'

�

';rocedida a justificação f�i esta ji:.llgada por sentença do �.�
Toalhas plasticas Americanas 59,00 !�.
Meias nylon pi senhoras 44,00

,eor segl,lÍ.nte:.. JulgO POl_' senten.ça a pre.sente justificação, ...., h .,

.

� 1 Meias nylon pi sen oras, malha 60 5f\00

��m que e JustIflcante Joao Flonano PereIra, para q'fe surta �:.�.
. .

Meias nylon Derby, pi homem 65,00
;eus efeitos de direito. Citem-se, pessoalmente, para con- �.'+ d

;

�
,

Colcha de se a cl bico, pi Casa) 200,00 ..
,estar o pedido, o representante do Ministério Público, bem ".'+ Colcha de seda cl franja, pi Casal , ,....... 220,00 �i'
;omo os interessados certos, por editais com o prazo de ..... Colcha de pura seda cl franja, pi CagaI.. . . . . . . . . . . . . . . .. 280,00 ".'+
;rihta (30) dias, por uma vez no "Diário Oficial do Estado", : .!+
.JS interessados incertos. P. R. L Biguacu,. 4 de novembro .+� .

.•..:.
- .. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- .......

:le 1954. (Ass.) Jaymor Guimarães Coliaço, juiz substituto ••+ ..�+....
.. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. ,+'"

a? exercício do cargo de juiz de direito. E para chegar ao +:+. CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. .....
�onhecimento dos interessados passa o presente edital com .:+ Rua Conselheiro Mafra, 15 _ Telefone 3.493 _ Florianópolis. :. .

J pr�zo de trinta (30) dias, Publ.icado e af�xado na form.a .t: \ :t"
da leI. Dado e passado nesta CIdade de Blguaçu, aos seIS it. � � � �

,

� .. � � .. � � .. • .. � .. ,.. .. � •
. �

dias do mês de novembro do ano de mil novêcentos e cin- ��.�.'++.".M.""•••-":''';''.'''."'''''-''''••'''''-''.+.+''''-'''-''•••�••:'':..:..:..:..:..:..:..:..:.;
c1uenta-e quatro. Eu, (ass.) Pio Romão Farias, escrevente

.

uramentado, no impedimento ocasional do ..escrivãQ, o da

�ilografei e subscrevi. Biguaçu, 6 de novembro de 1954. (As
Jnado) Jaymor Guimarães Collaço, juiz substituto no exer

;ício do. cargo de juiz de direito. Confere com o original afi
.mdo no lugar de costume. O escrevente: Pio Romão de

\

VenCle-se I Instituto de' Aposentadoria:
.Ven�e-se uma loja de . Pensões dos. Maritim'(J"s "

Armarmho.s, bem afregue-
zada em otimo local,' cIta á
t{ua 24 de Maio 961 no Es�
treito.
Ver e tratar com a Sra.

Maria Cidade, na mesma.

D A .1 N F A M I A"

O doutor Jaymor Guimarães Collaço, juiz substituto no

exercício do cargo de Juiz de direito da comarca de Biguaçu,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

SOLENIJ;)ADES EM HOMENA(iElH AOS MARTIRES DA

INTENTONA COMUNISTA DE N07EMBRO DE 1935

As Fôrças Armadas, sedladas nesta Capital, reverenci
ando a memória tios seus camaradas, sacrificados no cum

primento do dever nas sangrentas jornadas de novembro
· de 1935, organizaram o seguinte programa:

Día 27 de Novembro - (Sábado).
I - MISSA FUNEBRE, às 8,30 horas, na Catedral Me

tropolitana,
.

em intenção das almas das vítimas, oficiada

pelo Capelão da Guarnição Militar, Padre QUINTO DAVI

BALDESSAR, com a presença do Exmo. Sr. Goverp.ador do

Estado e altas Autoridades Civis, Militares e Eclesiásticas.

II - REUNIÃO CIVICA - na Praça "15 de Novembro",
· após a missa funebre, com a presença de S. Excia. o Go

vernador do Estado e Autoridades, e que constará do se

guinte: (Irradiada pela Rádio Anita Garibaldi).

1 _ Hasteamento tio Pavilhão Nacional, pelo Exmo. Sr.

Governador do Estado.
2 - Oração proferida pelo Representnnte das Fôrças

Armadas, Sr. Capitão de Mar e Guerra Hf!!I'fOR ALMEIDA

DE SÁ, do 5° Distrito Naval,

3 - Oração proferida pelo Representante da Classe

Estudantil, Acadêmico de Direito Sr. CARLOS AMARO

REINISCH COELHO.

.4 - Oração proferida pelo Representante das Classes

Trabalhadoras.
5'...,.- oracão proferida pelo Representante do Povo ca

tarínense, sr. Deputado JOÃO JOSÉ DE SOUZA: CABRAL.
III - ENCERRAMENTO DAS SOLENIDADES.

>.
.
- TOQUE DE SILÉNCIO. ,->' •

....� ÂRRIAMENTO DO PAVILHÃO N:kQIONAL;· pelo
Exmo. Sr. Vice-Almirante CARLOS DA SÍLVEIÍM CAR-

NEIRO, Comabdante elo 5° Distrito NavaL. .

(a) A:'COMISSÃO

CONVITE

Cabe-me a satisfacão de éonytdar todos os ASSOCiados

d�' Tattwa "AMOR 'E LUZ", bem como suas Exmas. Famí'

lias e' pessoas de suas 'rleações, para issi�tirem' à Sessão

Magna; de caráter público, a realizar-se no dia 27 do cor-.

rente, sábado, às 20,30 horas, na séde social, para a posse

"da Diretoria e)eita para o periodo de 1954 a ,1955.

Florianópolis" 23 ele novembro de 1954

Clemente' Bruelling - Preso - Deleg.

'E C'I T A L.
JUíZO DE DIREITO DA· COMARCA DE/BIGUÂ.ÇU

Ellital d� eitaç€ío com .0 prazo de trintá. (30)
.

dias

O doutor Jaymol< Guimarães Collaço, juiz sul?stitut? no

exercício do cargo de juiz de direito da eomarca.�e Biguaçu,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

A C I T E
Agência

de

Pu blícidade .

lJaID P........4'
rl.rtaa6,.u.

B..ta CUarIu

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co
·

nhecimento tiverem que, por parte de Albino Onofre'Mar-
. . Paria.

tins, por intermédio de seu advogado dr. Acácio Zélnio da

· Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr.

dr: juiz de direito d!J, comarca de Biguaçu. Albino Onofre

Martins, 'brasileiro, casado, lavrador, residente e domicilia-

do 'n� lugar Fazenda, neste plUnicípio, querendo promover SEVERINO ARAÚJO E SUA ORQUES-
llma ação de usocapião neste Juízo, vemy por seu procura-

· dor e advogado infra-assinado, registrado sob n. 512 na .0. TRA "TABAJA'RAS" NO' LIRA TENISA. B., e com escritório .nesta cidáde, expor e recluerer a V.

.

.

.

..

.
..

exa., o seguinte: 1 - Possue o suplica.rite, um .tel'l'eno si-

CLUBt.- DIA 27tuado na Fazenda, medindo 88m. de frente por 598,4�n. de

. fundos, á.rea de 52.659,2m2., collfrontando ao Sul çom ter-
O maior acontecimento extra social do ano, para

ras de. Basilicio Amaro Mendes, Norte COIIL as' d�' Manoel
Amorim, Leste com as de ManoeI.Agostinho e a Oest� com

nossa Capital-, será sem duvida a apresentação dia 27
, sabado, no Clube da Colina, em soirée dé alta elegan'

um Ribeirão de nome Três Riachos. 2 - Tem o requerente, .

bIt
_

..'
..

. . -'. .

- .. -

,
.
Cla, e eza e encantamento, numa apresen açao da afa-

a poss� mansa, paclfIca, sem mtell upçao. nem opQslçao: e r d t"
.

"TABAJARAS" da 'Ra'dl'o NaCI'Ollal
..

d 1 1
' .

1 t· t o 3 N- p'
ma a arques � a L e

c!)m o ammo e (ono, la m:11s (e nn a a.n S
..:'-:;- aq os� I. . .

.
.

suindo títülos sôbre o aludido terreno, quer adquirir o do- Myrmg Belga, �o. R�o. . ..
.

, ,

d e I'ntenta a l)resente acão com" Para essa souee checo ',e deslumbranto o LIra conta-
mll1lO o mesmo para o qu ., "

. -

d'
..

CI b d C' d d .

fundamento no art. 550 doCócligo Cívil e de a9ôl'do com o ;;��r\a �oo�er�ao "o I:r:a�s Jovemt � ed a

d lCa e

àrt. 454 do Código de Proc. Civil. Assim- pec!e'e rêquer a V. i �'Me. Os
en Casco. cr,l,a

01' etpatroclna
01'

_

o on-

l'g'ne ouvir as testemunhas adiante . aâoladas as curso ISS ta. atarma, que an a repercusao tem
exa. se (1 .

I' d
...

d E t dqU�is comparecerão em Juízo' em clia e hora por, V. exa. a cança o nos meIOS SOCIaIS o s a O.
,

designados, independentemente de intimaçãO,'�l'OCedendo� I
.

J A soir,�é do dia 27,. a,�'f.om ,melbdi.co, �ritmico da

se a justificação "ab-initio" � julgada ésta p,Dl' V. exa. se orquestra, TABAJA:RAS .lICar.a. na hls�ona dos n?s
proceda de acôrdo com o art. 455 do C" P� C. e .seus pará- :;o� grar:des acont�clmentos. SOCIaIS, pOIS- para. maI�r
grafos sendo citadas as esposas elos confrontantes també'm, bl'llhanüsmo, os Diretores do. �lube do. Penhesco estao

citso sejam eles casados, sendo após julgada a preSe!lt.e ação p_rocurando tra�er a esta CapItal, a7, R.amhas das ou�ras.
-

procedente, tendo ele tudo ciência o dr. promo�or público cl�'t,d,e� e can�ldatas ?o CO�1curso Mlss
.. S��; Catanna,

da comarca adquirindo assim o suphcante, de acôrdo com taIS como: Laguna, Tubarao, Brusque, Italal, Blume'
.

o art. 456 d� C. P. C., o nece�sário título para a traÍlscrição nau, Lages e Joinvilé; bem como estarão presentes com

·

no Regis'tro de Imóveis. Dá-se a presente o valor de a graça e beleza da mulher florianópolitana as candida-

Cr.$ �.10Ó,oo. Juntando-se uma procuração e o taiãó proba- tas dos seguint�s Clubes� Clube �2, Lira, Figueirense,
tório do pagamento da taxa judiciária, P. deferimepto. Bi- Aldo Luz, BarrIga Verde, ComercIO, Clube 15 Outubr,o,
guáçu,' 13 de outubro de 1954. (Ass.) Acáció Zélnio ,<ia'�il�a. ,Clube �-, . '.

'

. .

Estava devidamente selada. Rol de testemunhas: MaXlmla- J'" Sela pOIS na nDlte do dIa .27 um grande desfIle de

no .I\n1aral, Firmino Andrade e Manoel Nascimen�o. Des-' graça, beleza e elegancia' numa magistral apresentação
pacho: A. Como requer, designandO-::se dia e hora, ciente o

I da 'orquestra de Severianb Araujo. .

.
.

dr. promotor pílblico. Biguaçu, 15-10-5�. (AS�.) ��el!J,r�o d� I A orquestra "Ta,?ajaras" ��ta composta de 21 exe·

Costa Arantes, juiz de direito. ProcedIda a Justlflcaçao foI.. cuiantes, sendo tres· CrooneTs .

�st� julgada por sentença do teor seguinte: Vistos, etc .. Jul-' Segundo estamos informado� e no intuito de pro

go por sentença a presente justificação prévia da posse pa.: .porcionar a todos a oportunidade de ouvir a orquestra
ra que surta seus Jurídicos e legais efeitos. Cite111-Se, pesso- "Tabajaras" a Diretoria do Lira e do Clube do Penhasco

almente, o representante do Ministério Público e os .. inte- -proinoverá duas apresentações no Cine Ritz uma as

ressados certos 'e por editais com o prazo de trinta dias, por 119 hs. e outra as 21,30 hs. ,/

trôs vezes no jornal "O Est�do" e uma vez no '''Diário Ofi-I Depois de colhermos tão auspiciosa noticia presta
ciaI do Estado" os interessados incertos. P. R. L Biguaçu, 'das' Pêlos srs: Antonio' P; "Oliveira Neto, presidente em

4 de novembro de 1954. (Ass.) Jaym?r Guimarães COllaço.: I e�ercicio do Lira Tenis Clube e �r: Luiz Fiuza_ Lima,
E para chegar ao conhecimento doscJ�teressaclos passa o

I
DIretor doo Clube do Penhasco, felIclÍamos por tao alta

p�;esente edital com o pl'a7.0 de trinta c\ias, p.!l�llcaclo e afi-' inici,__ativa ,e .�xter:.mos nós_sbs votos de pleno suce�so afim

xado na forma ela lei. Daüo e passado nesta cída5,\e. de Bi- ,de sempre que passiveI termos a oportunidade de poder.
guaçu, aos seis dias do môs de novem):>ro elo ano de 'mil no- assistil; grande?: artistas nacionais. .

"

.

vecentos e cinquenta e quatro. Eu, (Ass.) Pio .Romão de.Fa-
'. .

.

�-----
.

ria, escrevente juràmentado, no impedimento oãasiolln,� elo Precisa-se 'de co'sa
escrivão, o dactilografei' e subscrevi, )3iguaçu, 6 de n_?vem-;I.
bro de 1954. (Assinado) Jaym.oi· Guímarães Collaç(Íi,:.jui:Zt,
substituto no exercícib do cargo de juiz de direito. Confere: 3
com o original afixado no lugar de costume. O escreven�e: IPio Romão ,de Faria..

. .

PARÁ AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

� EFICIE'NCIA

Precisa-se, para casal, podendo ser por- contrJlto de
anos. ""'"

A tratar no Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26 com a Gerencia.

5

e

DELEGACIA EM FLORIANÓPOLI-S

Rua João Pinto nO 9 (sob) Horario
Dias uteis - das 1� ás 18 horas
Aos SabadoE .. das <) ás 12 hora�

Expediente

EDITAL
DEBITaS EM ATRAZO

De acordo com à Portaria nO 158, do Exrno Senhor
Ministrá do l'rabalhQ, Industria e Comercio, publicada
l10 Diario Oficial de 9 do corrente mês, levo ao conheci
,1'I€nto da,s Emprezas em debitas com este r.A.p.M., para
até o fim deste mês, liquidarem os seus debitas.

Aqueles que deixarem de cumprir as determina
ções da Portaria, do Exmo Senhor Ministro do Trabalho,
Lndustria e Comercio, acima citada, ficarão a partir de
Lo de Dezembro em diante, sujeitos.a cobrança Judicial
1': todos os debitas em atrazo.

.

Ataliba GonfJllves das Neves

'Delegado
,

Florianópolis, .20 de Novembro de 1954
. �

..

Biógo Beneficenf.e·
no Lira TenÍs Clube

I
As senhoràs éomponentes do

g.rupo que integra na

"Sociedade de Amparo aos Cegos e Aleijados", torna

publico, que êste ano como nos anteriores fará o seu

'Natal, '

I Os cartões para o referido Bingo, poderão ser ad'
quiridos com as sras Risoleta Medéiros' Ondina Macu

! co; Alba _Belo; Dorvalina Alves; Dra. Wiadislawa Mussi;
! Dora Araujo; Lima Kuenzer; Elza Amim; Leci Luz;
'Ivolah Rey; Virgina Gutierr€; Ida Ferreira e Maria Fra-
goso Gallotti.

.

I
Os premias acham-se expostos, -nas vitri'nes da "cá

sa �oepck", secção de, presentes. O "caixa da referida
secçao, ta�bem possui cartões para vendê'los.

Cartão: Cr$30,00 '

Dia: 1-12-54: às 20 horas
-

CLUBE do PENHASCO
Na Assembléia Geral dos sócios proprietários rea

lizada no dia 8 do corrente, tendo em vista ter sido 'subs
crito todo capital social e em virtude de existir gr.ande
'lúm€ro de pessoas desejando subscrever quotas, ficou
resolvido permitÍl'�se a entrada de mais cem (100) só'
cios.

Os interessados que desejarem fazer parte do qua- .

dro - -social do "Clube do Penhasco", poderão procu
rar a Diretoria ou seja, os srs. Dr. Ferreira Lima, Luiz

l Fiuza Lima e Dr. Renato Gutierrez.

.
.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
conhecimento de todos. Pos- Estado por Estado, preparan- mento recente, quando, teí-: digas, sem prevenções, sem sabílídades do PSD na vida
ta em votação a indicação do um ambiente para a a- ta a revisão dos acontccí- objetivos péssoaís, apenas nacional e preservando sua
do nome do sr. Juscelino provação do seu nome pelo mentos posteriores a 24 de a- com o pensamento voltado' fôrç;t como sondição indis
Kubitscheck, fOI ela aprova- conclave máximo do partido. i

gosto, concluimos qUI� f\la para li' 'causa da união na- pehsável ao, normal desen-
da por 123 sufragios, num interpretação não nos atas- cional. Esperamos qUe'OS nos- volvímento fl�'vld'a democrá-
total de 159, representando os O VOTO DO SR. tava daquele superior iÜr,e- sos correligionários compre- tíca, coloquemos o-nosso par-
36 restantes os das seções ,ETELVIN'O LINS rarío. _ endªln ,as verdadeiras Inten- tido dentro 'das perspeetívas
que se abstiveram, ,isto é, E' .a seguinte a declaração Pélo contrárío.restamos ca- çMs desta atitude, 'inspirada morais e políticas qií'eia hls-
Pernambuco, Santa Catarina de voto do governador 'Etel': da vez mais convencidos de no sincero desejo de manter tória I;J a República nos ím
e RIo Grande do Sul. vino Lins na reunião de on- que a situação nacional exi-

fa
unidade partidária sem põem. Com essas declarações

A do 'Espirito Santo, pela tem do PSD: "A grave con- ge de todos os ora,;lleiro�, l q�eb.ra�' as linhas de coer,ên- abstém-se a sessão pessedísta
VQZ do sr, Carlos 'Lindem- juntura política, social e eco- especialmente dos partídos] CHI que temos procurado un- de Pernambuco de exercer o

berg, acompanhou a maioria,' nomíca em que se defronta o que exprimem a ()'{l�n"'�o' !y.. primír a nossa conduta em seu direito de voto para es

sem, entretanto, com ela país, 'perturbado pelas cri- lítica do pai.�, um (on1pol't8?- face do problema sucessório, colha do candídato à presí
plenamente solidarizar-se, is- ses' que tem apaixonado a mento sem i.)rpoeupaç;,e:' de E 'a elt�s dirigimos o nosso dência da República antes
to é, excusando-se de assu- opinião pública, instaurado o hegemonia, 1'1�If"l. ê�:clll�íV'js- apêlo veemente para I que, ,. do�

entendimentos com' as
mil' qualquer responsabilidà- dissidio entre as classes e mo de grup ,3 (! firmado no pesando as grandes respon- demais forças partídárías". '

1e no caso, e ísso porque não exigido 'do povo crescentes e pronósíto de ajn�lát i obra ele
'

pode o Espírito 8ánt�,,- fri- quase insuportáveis ,sacrifí- recuperação éconómíea é .re
sou o sr. Lindemberg - dar cios, conduziu Pernambuco, harmonia ';G�\l:Íi que nos cih't"
de coração seu voto a um pela voz do seu governador, atuaís. se tO�'.�'.t ímperattva
candidato de Minas enquan- apoiado na seção estadual do para a nOSS"l sobrevívêncta.,
to não for encontrada uma PSD e em largos setores que Não té'!'rll'{ motives pai a
solução para a questão pen- atuam- em nossa vida pú- crer que outras sejam as in
dente de limites entre os dois blica, a defender uma solu- tenções dos ilustres correlí
Estados. cão de' união I nacional para gíonárlos que representam

o' problema da sucessão pre- nesta casa o pensamento das
sidenciaL demais secções cio partido.
Nunca sustentamos reívín- Se .diverg'encias há, podemos'

A convenção nacional do, dícações de ordem pessoal ou situá-Ias. meramente no pIa·
PSD deverá, ser convocada regional, nem' cometeríamos no da tática partidária, que
para depois de vinte de já- o erro de querer impor aos não deve prevalecer sôbre as
neíro do próximo ano, Até partidos ou à nação' fór�u- razões de ordem polttlc« e
:á está nos planos do sr, las artificiais de conciliábu- patriótica.
Juscelino Kubitscheck visitar los desvinculados do 'senti- Consideramos legítimo t.:�le

. mento pcpular. Antes, con- o Partido Social Democrátt
vídamos sempre os homens co aspire à presídêncía da

públicos' do país' e às torças República, através de candí

políticas organizadas a um dato saído dos seus quadros,
esforço comum, leal e' nobre, integrados ,por valores mo

'que assegurasse ao nome re- raís e civicos da mais' alta
sultante desses er-tendímen- expressão. Homem de parti:'
tos a sagração livre das \)1'- -do, habituado .às lutas dén

'lUa;'W rv: AJ - Será íns- nas , e,
.

posteriormente, as tro e fora dos quadros p:tHi
valado, hoje, o I Congresso condições de autoridade po': dários, não recebemos a' re-

-, EXPOSIC,ÃO, EM PARIS,' 'SO�B'RE' A VI- 1acional,dos Servidores Pos- lítica e de apoio parttdárío cusa do díretórlo nacional R.
. .als 'e TelegráfiCOS, em sessão ímpresclndíveís ao exito ad- nossa proposta como uma de-

,DA 'E OBR'A'- DE ,. CARL'O'S' CHAGAS �olen� à realizar-se, às 19 ho- .mínístratívo do governo e à cisão definitiva, pois nos ter-
.... ras, no audttórío do Sindica":: .conselídação dos' ideais ce-' mos dos nossos estatutos 'S()-

. 'Para a exposição sôbre a Café Filhó exarou o seguinte to dos Contabilistas, situado mocrátícos.a que aspira a na- mente a convenção nacional

vida e obra de Carlos Cha- despacho:
-

i. rua Buenos Aires, 283. cão. tem soberana prerrogatlvst" J

gas, ii. ser inaugurada a 12 de Dada a dificilima situação A reunião que contará com Esta foi a posição C!llP assu- Também não eSl11oreceÍ'e-·
[anéíró próximo, em Paris, ,rinanceira que atravessa o,

o patrocínío da União Brasi- mimos em 1953, quando ape-, mos' ante êste obstáculo em
'nó Palais de la Decouverte; país, deve à representação do leíra dos ServidOl;es Postais e lamos para .o então presiden- 'nossos íntatígáveís esforces
determinou o presidente da �onselho Nacional de Pés- Tél�grã.ficos�" compai·ecerão.' te da República, no 8t\ntido pe1a união, 'naéional, desele
Repúbliéa, fosse a represert- luisas ser reduzida a dois delegações de toctos os Esta- de por' sua alta fuuc'ão a que considereril0s que sÓ uma

tação do Conselho Nacional ';lembros - ó dr, Carlos Cha-· dos do Brasil, a fim de deba- sêrviço desse 'proposit�s, Re- solução capaz' de reunk M'
Jie Pesquisa constituída de ;'as e <> pl1of. Pedro Nava, li-I �erem �ários proble��s. d� novamo-Ia em pronuncia- maiores forças 'polítiéas' dó,

'

dois membros apenas, dadas mitando-se, ademais, o nú-, mter�sse da class� flgUla�- país consulta verdadeiramen-
as dificuldades financeiras a- nero de diárIas concedidas do, amda, na agen a, a ques te ao interesse público e me-

tuais. lquele e a ájuda de custo ar- tão referente ,ao Plano ·dt,
lhor atende, aos _problemas

A i:eferida exposição deve- Jitrada para este último, ' Reclassificação do Funciona- CONDENADOS NA gerados pela crise polític.t,
rá ,ser em três secções, a .sa-

lisIDO CiviL CHINA COMUNISTA social e econômica que ir.-

bel': uma apresentando Car- LONDRES, 24 (U. PJ - A quieta o povo bi·asileiro. _

los Chagas, sob· os seus as- - radiQ de Peiping anunciou Aguardaremos, pois, o pro-'
pectos "humanos.; a segunda CRIAÇÃO' DO ESTA- x x Faia-se, com insistEm- quê <> tribunal militar da nunciamento da convenção
analisá,rá cientificamente a TUTO DA PREVI- x c1a, e agóra com certo China vermelha condenou, mtCiomiCEstá nossa atitude

vida d'e Carlos Chagas e a cunh,o oficial, de que serão ontem, a· varios aviadores 'não sígnifica acehaçãQ ou ve ..

terceira; partindo da refor- DÊNCIA :SOCIAL organizadas Batalhões Agr4- norte-americanos, que foram to à &ugestão que O. diretório

ma da Saúde Pública por ele RIO, 26" (V. AJ - O go- rios., aprisionados, dúrante a guer- nacional dirigirá àquele �ór:"

introduzida) em 1922, fará a verno cogita de criar l\lP es·· '.:rá são incontáveis os rele� ra na Coréia ,a ,pena&, de pri- gão delibérativo 'do' pártido
apreciação do que foi a in- tatuto de pi'evidencia e 'ele 'vantes serviços pi'estactos pe-�I são que oscilaram entre 4 a-. em fav.ór <Ui nome de qual
fluência dos metodos sanitá- uni plano pàra mdhorar o lo Exército à Nação, nos mul-

'

nos e a cadeia perpétua. To- 'quer eminente correligioná�
rios, criação de escolas de aparelhamento de seu:, ser- tiplos setores de suas ativi- dos foram acusados de espio- rio que fôI' escolhido. ,Mani
saúde p,ública e outros me- vicos assistenciais. O sr. Car- dades, notadamente na cons- nagem; O ceI. John Knox Ar- festa' apenas' o noSso desejo'
lhoramentos que o grande ci- lo� Vital ex-prefeito do DL�.c trução de estradas de foda-:- nold J�, foi condenado a 10 de desenvolver os maiores es�
entista introduziu na vida do trito Federal e um dos maif

gem e férrea (e que (>timas). anos de prisão; o maJor Bau-
I forços pela unidade partidá

país" na evólução econÔmica" acatados técnicos em ft!:slIn onde os nossós Soldados tra- mel'; a 8 anos; John Tholnas ria e a nossa Fonfiimça em.

indu�trial e demográfica do tos previdenciários. for en Jalham eficazmente. Downey, a prisão perpétua; e que a análise objetiva da 'si-

DrasiL . carr,egado de' l'eah'w,!' os e,,', E' a contribuição, desinte- Richárd Geo,rge Fecteau, 'a_' tuaç�o política na60nal e a '

O' Conselho Nacional de' tudos iniciais nesse &entido.' :essada, para o progresso elo 20 anos\. . inspiração dos mai.s elevados

Pesquisas havia sugeridO ao Já 'está ele em I.'ontato (:(;11', 3rasÜ.
'

;. sentimentos patrióticos pôs-'
presidente' da República o os técnicos do D'-:lpartamento A nótícia, quasi oficial, nos sam conduzir o PSD ao re-

envio de oito ciéntistas, para Nacional de Previdenda So- /em de _que, o Ministro da I
exame do problema ',em 'ter-

.

organizar a expQsição e pl'O'- cial, visando reu!ú' primeiro 3uerra, havendo estudado as DIA DA INFÂNIA mos de congregar para o seu

nunciar conferencias. Mas, os elementos ,ne(�e"s3.qo.;;; à ;ugestões apresentadas pela MUNDIAL prestigio e para o bem' do
examinando o Pliocesso, o sr, elaboração do pl�no. �lederação das Associações NACO-ES UNIDAS, 26 (U,

país o apoio de óutras forças
'- democráticas.

.

,

-

sr R S A
. R.úrais do Rio Grande do Sul, P.) - A delegada sueca, sra"

T I RI A I
'

d t
. , .

<

Estes' propósitos orientarão

r,8nspor ,e ,(C .
�)

,

Ia e ermmou as necessarIas
Agda Rossell, elogiou as prp-" .

I
'

.

t'd d à nossa posic.ão, até a

oon-I' ')r�ViC enc.las .no se� 1 o
.'

e
postas 'apresentadas pelo .

.
' ...

P I U d ., venção nacional do partido e

AVIS'O a raça
,erem C'l'la� a� novas m �- Uruguai e India para que se

.•�. '� les no Exerclto, que serao estabeleca em todo o mundo
por· eles pelejaremos sem fa-

.

NOVAS TARIFAS' A PARTIR. DO Jnidades Agrárias, nos

mÓI-.rum Dia 'da Infância,DIA·lo DE nEZEMBRO' Ül54 ., j d Q d d S 'd
.

,es ,o,s., ua ros e Aau. e, Opôs-se, porém, a que esse
De São Paulo a FIOl'ianópolis kO 1,40 Vetermana e. Intendencla, jia seia considerado feriado.'DO',Rio' ele Janeiro a FlorianópoliS kO 2,00' 3m pleno funCIOnamento el dizendo textualmente: A me-

Cargas Leves e máquina� tarifa es'pecial a combinar �om êxitos, lhor 'forma de ajudar a in-
'Age-ncia -em Florianópolis 'D' m conlentarl'stalz-nos u .

fância é dedicar-lhe um dia ST. LOUIS, Missouri, 24
Rua 7 da 's'eteml)I'O n, 7 � Tele!: - 3.178 "d' I tA 'd pIa'-'- �ue a me lC a em- u

, de trabalho e não um dia de (U, P.) - Dois médicos' in-
S. PAULO (Matriz)

..

RIO (Filial) finalidade. f\s novas
. Uni- fesl a formam no último exemplar

Rua Behring, 278 Praia São Cristóvão, 183 elades, sendo .. sediadas em � R 1·\ • I d' I d
.

A
. -

M'
Telf. 9-8101 Telf. 48-9930 '

d
-

:. ,�: :l, ,osse 1, :Iue La ou o Jorna a ssoClaçao e-
zonas agncolas, pren erao ontem na Comissão SOelal, dica Ameriéana, que a pele
ao local os jovens incQrPora- Cultural e Humanitária, re- dos mortos 'pode ser usada
dos' aO Exército. Nas suas cordou que en1 alguns países para salvar vidas, por meio
regiões, prestarão êles sel'vi- já se celebra esse dia, expres- de uma nova técnica de en

ços militares, ao mesmo tem-' sando a.esperança de que, se xêrto, Dizem que a pele reti
po em que cuidarão da la- Jorem aprovadas as pr�pos': rada de um cadáver, até dez
voura. Por outro lado, o E- tas urüguaia e indiana" se horas após a morte; pode ser
xército'concorrerá para o de- faça coincidir a data com a usada com sucesso em en
senvolvimento econômico do já existent�s naqueles paí- xertos em pessoas vítimas de

Recolhimlmto de contribuições Brasil; aparelhando como vai
ses,

/

, ,."ortes queimaduras.
'. ser, de moaernas máquinas

O DELEGADO DO INSTITUTO :DE APOSENTADORIA agrícolas e preparando téc-

E PENSõES DOSOOMERCIA'RIOS, NO ESTADO DE SAN- nicos d�que tanto pre�isa
TA CATA�INA, avisa aos' 81'S, Empregadores que, estando mos".

em gozo de férias regulamentares, o funcioqário encarre- Dessa fórma está o proble
gadO cÍa cobl'ança, as c(mtribuiç�es referentes' ao mes de ma ,da produção nacionâl de
outubro p. findó, de�erão ser" recolhid�s n,a Tes�urar�a I pe�d�ndo da ren,ov�ção im

desta: Delegacia, sita a rua FelIpe SChlUldt, n, 37, ate o dia

I pnmlda pelo ExerFlto, agora
trinta (30) do corrente mes.· com suas funções fóra dos

O não recoíhimento das contribuições, na época, pró:.. limites rotineiros dos quar-,

pria, sujeiÚrá o empregador ao paganlento de juros de 1% téis.
.

(um por cento) ao mes, e, ainda, à multa legal. I E os nossos. Soldados to-

Florianópolis, 23 de novembro de 1954. : mam a "posição definida d. e

Francisco Câmara Neto - Delega�'O pioneiros da nossa riqueza".

Florianópolis, Sábado, 27 de Novembro de 1954

CONCURSO MISS SANTA CATARINA

EM JANEIRO A C()NVEN
. ÇAO do PSD

'-';:- ,- .= ..
" �,.' ..... ... .

Foi realizada «om grande entusiasmo a festa do lança
mento das candidatas na cidade de Brusque.

ARLETE, a garota Que representa o tradicional 12 de
"Agôsto, foi representar a nossa cidade naquela grande festa
que já foi· descrita em reportagem anterior.

Acima, apresentamos a fotografia da graciosa Arlete
, Gonçalves.

REUNEM-SE EM
CONGRESSO OS

:;ERVIDORES DO i

D.C.T,

A PELE DQS
l\1:0RTOS

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

INSTITUTO DE APOS'ENTADORIA E
PENSOES DOS' COMERCIÁRIOS

DEL�GACIA EM, SANTA CATARINA
AVIS.,O

Loteria do·Es:tado
Resulfados de.o.. tem·
9.fl47 - Cr$ 300.000,00 - Florianópolis
9.825" - Cr$ .40.000,00 - Tubarão
10.319 - Cr$ 20.000,00 - Lajes
9,348 - Cr$ 15.000,00, - Mafra '

10,916 .- Cr$ 5.000,00 '_ Joirwile

1

Do .sr. F, M., que se vai tornando rreguê, recebemos:

"Florianópolis, 25�1l-54.
Senhor Diretor.

sàudações. - � : �_.� •.� Y,"

MUlto embora já presuma que �esta cartar. se rõr

publicada, irá pará ,o l�gú· daquela secçãozmaa boba
da última página, l_á yai: " i

,

O assunto ainda é político e de crítica 'ao meu
· partido, a U.D.N, .b� c,âbeçada em, cabeçada ela, segue,

.

aos trambolhões, razenoç.verdsdeíros milagres para se

'tornar cada vez mail? impopular, " .. ,

.:) ,-.: -,'

NÓ;; os '(.d'enistas, não' soub�IpOB ganhar. ISSO: até
certo ponto,· se justifi�a" porque em .1950 ganhamos
,pela primeira v�z. Agora, porém, estamos, demonstran
do que não sabemos perder e isso é máu, � péssimo,
porque perder nós semp�e soubemos, As, nossas;últi':
lnas atitud�s são,_çle uma. incoerência de morte. DepOis
de' furarmos que vêncemos, as eleições, decidimos exo

nerar os pessedistas que teriam sido a causa da nossa

derrota! Depois de proclamarmos que o nosso govêrno
está sendo ó maior' de quantos o Estado teve até hoje
r�,solvemos demitir os pessedistas como cobras que nã.o
déíxavàm o 'govêrno fazrr ,nada!

E!,ses adversários ocupaV!lJl1 cargos de, confianca
do"governador. Que o governador os substitua, é nat�'
raI. Desde que não foi feito aqui um,governo de',coali.l.
são, ipdicadQ Já pelo, fato do goverrmdor não"conse
gufr rl1aiorla na "Ássembléia, a ·U,D.N.. e O sr. Bornhau
seb deviam ass,:!mir _ a iute.ira �esponsabilidade da coi
sa 'pública. Quiseram, no entanto, a colaboração' de

, mui�.C!s pessecUs.tas. Tiverll;m�na, E não há quem igno
re que o� serviros de.sorgani�ados, os, sorvedour.os ,de,
yérbas, ós tumores ele escandalos. não estavam; como

nãp estão, nas repa.r�ições 'o�de se achavam esses Jl�S
sedistas. Sei dé um deles que entregou sua repart(ção
em tres minutos, Muitos, dos nossos, não poderão fazeI'
isso .... porque se :açabam .. Não �stoti defendendo"esses
adversáii�s. ACJ;l�i sempre, que os, postos, qevÍam

,
ser'

ocUpad9s por correligionários nossos. O que parece
ingenuo, e. chocante é querermos fazer deles bodes ex.

piatórios de males que nós não aceitamos: o fracasso
dô govêino' e a derrota el�itoral! Será que daqui por'
frente ,tudo vái melhorar cem por cento?

t •••
""·

Será que vamos ganhar o pleito de governador? ·Te
mos nossas dúvidas. Aí está o dr. Paulo Bornhausen
com Q ��u.;iIl1enso poder dispers\vo, a intrigar "velhos.
lutadpres pa U. D, N. O sr. Collin, com o seu ,g:rupo,
val� tanto quanto um .pecLUeno partido. Já se s�be\que
renu�çi(>ü"'â cadeira na Ãssembléia e deixou 'O�. '-éu�tó
rio dá tL'.J;>f.N.,:! Sabe-se que ,o CeI. Ari�t'i\lia�Q<Rainos
também Se abriu! Sabe-se que o sr. Irineu 'B6�ll'ii�u-

· sen - a grande vítima de tudo isso - tambem rerlun
ciou à 'presidenciá do partido. Ninguem ignw'a li ;situa
ção especial dO,.sr. Bayer-Filho. A do sr. Paulo FÓntes
é lastimável, apesar de haver administrado sem édbras!

·
A U,D.N., em vez ge acertar o passo, anda a Pl'ocurar
'desculpas esfarrapadas e' raivosas. Falta-lhe 'a:té ele
gância. nos' atos ,de. direito. Voltarei, oportunamente,
para outro desabafo. Deixo, aqui, um profecia: o novo

dir�tor do Tesouro - a mais importante das�reparti
ções - não esquen1íará o lugar. Atenciosamente

�. ..._
,

F. M.
x x

x

O sr. F. M. õú está com segundas intencões ou não,
cómpreendeu. Os pessedistas embarcaram por .que .0,'
govêrno agora só vai fazer política e niio quer test�- ...
munhas! Y\.certou o sr. F. M. quando duvida da vitória,

.

do govêrno em 1955. Pode' ter certeza da derrota,
.

,," ',�",

..../.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


