
f orianópolis hospeda, desleinrtert, ,}:-- mo�"]"r'"Generat tgricidlJsHetíS..$.._,
digno Comandinle da 5a• Região Militar' (Paraná • Santa . Galarina)

. . R_E__C_E_l_P_Ç_Ã_O_�_?UARDA_.�E HONRA -=- INS_�EÇAO_ E VISI�A�RE(}RlE��?e ontem Plcrínnópolís so Exército, reeepclonado no

.� . ...--(�� tem a honrá de hospedar o Salão de Honra do Lux Hc-
�====������������������������-�'�����,

e e

De,
'

9�.&: G®��deDM-�, � Mu��id��iOm11S antllO I - são Ignácio José vensstmo, Civís e Militares e toda 'i Ofi

�,io de S. Catarina ilustre 'Comandante da 5a. I
cialidade da Guarni(;ão Mili-

'Região Militar, que veiu em
I
taro

"

Ano XLI visita ele inspeção às unida-I Hoje, pela manhã, S. exei�3.,
i de, Repartição e Estabeleci-I inspecionará o 14° Batalhão

f menta que estão sob seu Co- de Caçadores, sob o Coman-

i' N. 12.056 mando. do elo Coronel Virgínio Cor-

Às' 13,30 horas,' depois de deiro de Melo, e que se en
OO( ..�,,�{)- 8.. receber as honras' a que tem contra acampado na regíão

Cr$, 100 direito e que lhes foram pres- do Campeche.
--------------...-,- tadas por uma Compannía A tarde S: excia. vísítará o

de Guerra da Polícla Militar, sr. Governador elo Estado, o

sob o Comando do 1° Tenen- Comando do 5° Distrito Na

te Maurícío Roberge. foi o val, a 16a. círcunscnçào de

ilustre Militar, uma das mais Recrutamento, o Honpital da
brilhantes expressões do nos- G\larniçãó.Militar e a Poli·

cía Militar. '
,
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o Raci
CONTACTOS OFI-

OS. '.esclarec,imentos p.r�s/tades em Joinville em público pelo WASHIN����� 9 (U. P.)

'E A d
-

t d
_ Durante a sua entrevista

sará à Curitiba, passando por

d,overnador do . stado. ,s provi enclas nue serao oma as. à imprensa, o secretário. de Blumenau; onde inspeciona-
(; ., Estado; ohn Foster Dulles,

rá o 23° Regimento de Infan-

O d
'

f'- d E I C d d g heí taría, ali aquartelado e sob

caso as, tari as a mpresu • on ena o o en en elro ���I�:0�e��7ri��E�:���� u�� o comando, presentemente,
do nosso conterrâneo sr. Te-

Soenrensen e criticado. - o .ex-secretarie 'da Viação. ��� ��;:el=�:�::erae����:� �����-coronel Álvaro Veiga
,

.'
•

j f I f ílit d cesso a exposíeâo vel a contactos oficiais ou
. ,A Notícia, de Joinvil le,

pu-,
Quanto ás pro�iqencias t,o- tínuar assim sob pena ue

a-I
á Empresu que �aC1 1 e aos o um su ' : A S. excía, O ESTADO for-

�

1
.' 'L 1 P t 'b Ih do es a arruísícão í'eíta pelo Governaelor. Con- pessoais .etnre diplomatas

mula os melhores votos de,-blica o seguinte:· madas pelo governo para P.- enCla. ovou as c ass(!s a- 1'a a a r '

.... '1 •

Conforme estava anunCia-j cabal' com o atual-raéiona- tronaís. de Joinvílle por =se elos medidores', quando então tudo ela impõe exame mais

I
ocidentais e altos funcioná-

feliz estada em a nossa Capi-
,

.. h" 'd' to adq 1'1'1'1'1 .ecebeu aplausos demorado, que o, avancado rios soviéticos.
, t I h d 1elo o governador trmeu Bor- . mento, resumIll�a.s no segum- .naverem ISpOS a" u 1 'ura.uaus.,.l - a ,acompan an o-o quanc o

nhausen em reunião pública te:
.

contadores paraos operários _Resuminelo a impressã?, da horá e a carência do es- -_._--
do regresso, votos de 'feliz

realízada ontem á noite na 1.0 - substituição dcs íso-. e amirtciou ter recomendado I nao n?s parece que tenha 51- paço não nos permitem hoje.
QUESTÃO AUS- viagem.

�!��s��oSO�����d�, ;l:�bl':: la��;e�i���������� de para- Nossa' Senhora da Dssunça-o TRIACA
---------.--

da energia elétrica no Norte ráíos nos transformadores:
•

.

'

..

PARIS, 9 (U. P.i _ Notí- INSPEÇÃO DÓ LE-
do Estado e a questão do a- 3.0 - proteção elas sub-as-

•

.

, ela-se em fonte
-

autorizada GADO
tual racionamento. N� mesa tações, isso tudo na, llnha

I d' Im' ']0 m no Largo do Machado DO Rio que foram realizadas ontem

armada á frente do palco to- Flo:'ianóp�lis-Jaraguá. q!.lan- o8ogura a a·, 'I 8 �. _ . .
,

,
.

as "demarches" que o sr. Je-

maram assento (' governador to a solução geral de p1:01?]e- RIO, 9 (V. A.) - Com � tas autoridades, realízou-se, çao roí feito pelo SI. JaIme an Leroy, Encarregado de

e as autoridades civis, milita- ma da energia elétrica .

no

I
presença do presidente Café' na tarde' de ontem, no Largo Leal Costa, tendo ainda usa- Negócios da França, em Mos

res e eclesiasticas locais. O norte do Estado disse que ela Filho, do Cardeal Dom Jai- i do Machado, a cerímonia de I do da palavra o sr. Nerêu cou, fôra incumbido ele Jazer

auditório era constituído de se entrosará na planlfícn cão. me _Çle Barros Câmara, elo i inauguração do Monumento I
Ramos e o brigadeiro li;duar- junto ao Govêrno sovíétíco.

cerca de duzentas pessoas, I geral do governo � serú opor- pre!�ito Allm Pedro, do brí- !

á_ Nossa Senhora ela AS,suri- elo Gomes. Após a. ben;.�o da Ainda não são conhJ�.Ci:�O.S os

na sua grande maíoría ope- tunamente anuncIada., gadeíro Eduardo Gomes, do I çao. Esse monumento fc, um Imagem, Dom Jaíme �am::t-l seus resultados. Precisa-se

ráríos, Em sua explanação
.

o I., A respeito d�s novas., tari,- sr. Nerêu Ramos e outras al- í pr�sente. elo.' C�rde21 .DO�� ra c�le�ro�l m�ssa sOlen,CQnu�n que ,as l�eférid�s j':�e:::lm:Ches"governador começou por evo- �a� da Empresul, ,cc)nt�a -

,

'

Jaune Câmara, a Preteituri <l,11m el g.Uldo Jun.to. ao ,1 ,ele,,-
I
se le!elem ,un.",unenve à

cal' a situação da em:;rgia cUJos �ssoberbantes ,t(!"e�cl- CONSTRUÇÃO I cari<Jc�. O dis:::ul.'sO de doa· J:LI ela Virgem Ma,na. . questao austl'laca.

elétrica á época em que assu- mOq vem reclamando plln- EM
,

r' ,

miu O governo, fazf,ndo mi- cipalmente as claqses traba- BON� �Alemanha), 9 (l..
I

.

. NOMEAÇÕES
nuciosa exposição d,� det!llhes lhistas, o governador disse I'.) - Noj<'lm.de outubro pa�-IDe

'

....
. ·

t;
·

. NOVA DELHI, 9 (U. P.)
técnicos, dt m-Õ'àfH;'�PÕl' aFie 4U<>-'U-POPUl..1..Çt0�PD.!l��'l:,' �ad�, 2.24 �n��lOs n��n .;toL��1 dq_" sa�' pt,,, � _� II l-a Orio Várias nomeações mii:liste-
condições que o teriameon· s�cegada. porq:le a Emnresul 327.418 t�nerad�s esta��� e,m

'

: ,.� W."lI tíiíi __ � _�'_.",...
riais forám anunciadas

vencido a adot.ar o plano da nao queria .màls:�o cpe esta- çO�lstruça� nos estalell?" ��,--r '. . 'V"
-

,

'
,

I'.'
,�b .•�_,,� 'II _ • _""",' O dr. Syed Manimud foi

Unha Florianópotis-Jar�gll_·i:l '�elecer, t�ll':�� Just"s. ' v�s�o I �als' .alemae�: l?�:�ses..;!i�:ol� ,
,. .� Na OréC.18 j;lIWrrer·8J11 15 ,.� IClala e. 4 SOlDadOS n'õ11�êàlla_?li��q�_�?.[tt*}�.mtzcloBaseado tambem na Opll1lA.O �ue a �mPle a_tem um debl-I i:l7 :ora�: .f!llCO'rnel1dad\, ln,

I' ATENAS, 9' CÚ: 'PJ -,-,(Mor- I tem cm aCi:de",'!;e de aVia<;ãó. nl'lal11 t'Oluatlo . .lug·ar num .Mini&térJe çla·s.Re)�cõ('s Ext-'t-�
ele técnicos cond nou o pla- LO enmme e nao pode çon-, estIangenos.

" reram' quime oficiais e qua- ! ocorrido durante um exercí- : "Dakota" da base aéréa de rim'es.
no dos rios elo Julio e Cuba- tl'O soldados elo exército 'gt'e-I";o de pal'::tqut'clistas� Eleusis, tendo o aparelho O primeiro ministro Nehru
tão, por muit.o dispendiof.0. go, no inicio cla ifll'Cle de OB- As (li:Zf'!lO'Ve vít_ima.'l ti- caíelo em chamas, devido a

I
continuará como ministro

Disse, entretanto, que qnun(lo

N o'tu' IaS incidente de vôo, cujas cau- das Relaçõ�s Exteriol'E"s.
se decidiu pel:1 ligaçíio de saB ainda não são conheci- __

Capivarí não abandonou l) I

I'das.
- SUPRIMINDO ...

projeto da ligação claque!L'3 NOVO PLANETA A descoberta de um para- BUENOS AIRES, !) (U. P.)
rios, projéto que aliás ujJ]'- � O ex-prefeito espúrio da Capital, depois de hu- , queda mal situaclo na cabine _ Por decreto govel'l1amep-
mou não existia. Respcnsú" milhantemente derrotado no pt�no d� 3 de ou- WASHINGTON, 9 lU. :p:) de Geografia e o Instituto fi- de pilotagem, entretanto, faz tal, fOra!}l supriniidas na

I bílisou inteiramente' o engü· tubro, comecou a distribuir os cÜnheiros
'

pú- _ A Sociedade N'lcioT',ul ele zeram essa descoberta ao supôr-se que o aciclente po- provincia. ã'direção e a ins-
nheiro Soeren, Soenrellse:1

I blicos par� �vltar Cjlie seu sucessor leg:ll fizes- I Geogr',\Iia am:mciou L\. dr.:;co.. prosseguir nos trabalhos ele deria decorrer ele :r:!egligencia, peção do ensiono religiOSO, nopela demora da construç�,o se o que êle se demonstrou incapaz de fazer. horta de um nOV0 1:,]ai1eLa tie ·:;.bmpletn: fotografia elo céu quando da instalação dos p::t.- quadro da reorg:anizacão do
da linha, pelas

protehtçÓC.31·
_ Assim é oue em vésperá de deixar o cargo, a Igl'�l1d�Za 17,. observa�io v�la ('Hemisfério Norte), ini,ciadoz raqued!1s no ap:l.l'elho. I Ministério da Eelucaçã�.de sua conclusão e pelos cle-

'

!) ele nove-mbro, manclou a Tesouraria entrc'egar pr�mell'a vez no clommgo 1)01' em. 1949. Essa fotograf::l, fl- Uma decisão analog'a, jáfeitos que a mesma aprescn- Cr$ 100.00.0,00 à· IJiretoria de Obras Públicas do um astrônomo do In�tiluto xará os astros situados até a havia sido tomada no p1anota. Ctiticou 'pelos
.

meSll10S

I
Estado para aquisição ele fios de cobre para a ele Tecnologia ela Ca!ifól'llia í clistincia de G'ÜO milhões de i VAI A D.S.S. nacional.

motivos o ex-secretário da extensão ela luz do Alto Ribeirão ao Morro das sr. GeorO'e Abell. A Sociedade anos-luz. _j KALIMPONG (Incllp.), 9 __.._. '_.__.,.

Viação, .sr. João Colin. Disse,

j
Pedras. ,----- _' --- - --

; (U. P.). _ Anun�ia-se, que SERÁ OU NÃO, -

..

contudo, que como seu go- - O ato ele a pobre Prefeitura auxiliar o rico Es- o Dala Lal WASHINGTON,!) CU. P,i _

;�,:��t�O ������tl����a E;��� _ ;:ac1�iaé2� �:l����:r� �:��:r���cl� ;�e;�ii����á��: REFINARiA DE.PETRÓLEO NO PERU' I �:�te���ai:�:ai��::��:::::������-� ��:�ael::�r!���: j�����il���as�
Gustavo ·stamm ,e Socren a' F ncll'ca-o S pe' a 'l'mpol'ta'ncI'a de I

t h 1gou u .< a .... , .

LIMA, !) (U. P.) _ 'Treu:n- utilizam hidro-bil'i:JUmnrrs! O Dalai Lama teria mani- presiden e Eisen ower dee a-
Soenrensen para diretores,' Cr$ 72.800,00 pela aquisição de 500 braços pa-

tos e sessenta mílh5es ele comq mntéria '()rima. ! festado o, desejo d� vhütar rou que ainda resolverá. se
comercial e técnico da Em- ra a iluminação da Capital - serviço êsse que, "soles", _ cerca de 18 mi- O sr. Alejandro Manoel, aquele palS ao GabInCTü que será ou não candidato a re-
presul tinha sido feita tendo I

como todos sabem é do -Estado.
lhôes de dólares _ sedio il,'- presiclente da companhia adminis�ra atualmente' o eleição no pleitó presidenclpj

em vista exclusivamente sua A Prefeitura, sob o raivoso ex-Prefeito, gasta- ,

"Hell'os S. A.", ,.,!'aJ·C)\l l',ar''', a Tibet, em sua ausêncin, . de 1956.v.ertidos .no pl'oximo "no, por " "

cápaci d a d e profissionaL., va o dinheiro com serviços estaduais, ajudan- 1
. 1

'Ta'mbem atacou vivamente a Europa e Est.a' o;; UniGOS a
do o go'Vernador!' A Prefeitura gastava com a

uma emprêsa peruana para Em de estuc!J.r a I�e,,�;áo ,e
luz e o Estaclo arrecadava!

t
'-

1 t" volta)' "O Pel'u C(ln.l \.1111 <.,n.a cons ruçao c e Ul';:?' re 111(1- _ _ • _

_. Ainda o ex-prefeito, depois \ie derrotado, a 15
.

1 t 'I
_... . tepl'oJ'eto de '·',·l)ll'"f:,ça-C dr,,

na c e pe 1'0 éo e !,8.nl'lCU oe '-.___
de outubro, aumentou de Cr$ 3.000,00 para ..

1fertilizantes sint6Lico:;, que importante p ar:.o.
Cr$ 4.000,00 'o aluguel mensal de um

.

prédio
locado à Prefeitura. O próprio govêrno muni
cipal concordou assim, jeitosamente, em bur
lar a lei sôbre a matéria! Essa burla é defini.

.

da, para os particulares, como crimé'!
- Esses pequeninos pa)1os de amostra servem pa

ra mostrar o· que de quanto foi capaz ·0 ex

Prefeito, na sua raixa apoplétíca de arrazaelo

pelas eleições.
- Dele afirmou, no entanto, o crianço Paulo

Bornhausen: "O saldo que deixóu na Prefei

tura, às vesperas de uma eleição tã-o renhida,
está a demonstrar a sua honestidade". Argu
mento perigoso, 'pois, provado que não' deixou
saldo nenhum,' mas os cofres raspados e eno1':"
me deficit, a conclusão, qüe não é nossa, fica
invertida. E se saldo havia, às vesperas do

pleito, depois dele sumiu!

Associação Comercial e In-'
dustrial de Joinvile, por ter
defendido a ligação elos rios
do Julio e Cubatão ao Bra-
cinho como a solucão mais
acertada "'do pl'oble�la de e-'nergia elétrica no norte elo
Estado. Por fim repeliu su!.

postas ins�nuações que teri-Iam sido feitas, pela Rádio
local a respeito elo emprego
indevido de verbas na éons
trução ela linha Florianópo
lis-. Jaragllá, isso malç�rallo
estar falando através o' mi-
crofone da emissora, sustidç.
pelo loctitor J. Gonçalves. E
terminou _fazendo um apóIo
á bôa vontade de todos p;J,l'U
auxiliarem na - solução Co
problema".

QUES�O ARGE
LINA

C4,IRO, 9 (U. P.) _ A Ara

bia Saudita foi encarregada,
pelOS' membros' da Liga Ara

be, de levar a questão arge

lina à atual sessão_da ONU,
declarou o sr. Moussà Cham

bandar, ministro iraquiano
. do Exteríor, ao terminar a re
-

união realizada ontem sob a

sua presidência pelo Comité
Político da Liga Arane.

o

�-------------_ .. -

NÂ MARINHA EGIPCIA

PIO XII EM POBlICO
CIDADE DO VATICANO, !) i Maior, recitando apó·; a E·au

CU. P.) _ O grato e inespe- : dação Angélica e a b(\nçào Irado aparecimento de Pio. apostólica em latim. .

'XII, -no alto, ela "loggin" do •

Palácio do Vaticano, no ins-' Itante em que 25 mil fiéis �e

l'euniam pará festejar o ccn- MISSÕES ACEITAS
rlenário do dogma,.cla Imilcu- i SAIGON, 9 (U. P.) _ '1n

lada Conceição, tornou ine-. formam que os g'cnerah
'

Le

quívoca a melhora do seu es- Van Ty e Nguyen Van Vy,

I
tado de saúde, até entCw tL- respectivamente designa(_:JQs
nunciada:- com cert8.3 reser- chefe do estado-mai"c do e

vaso Pio XII leu, pelo rúdio xército nacional e Íll.sl)etor
(como era seu desejo), um:;, geral do exército c!J. lndochi-'
breve mem:agem ;_:W3 fiéi.'3 na aceitaram as missjes que
l'eunidos em Sant:'\ M�úia lhes foram confiadas.

Organizapos, secretamente, os
"irmãos muçulmanos"

ALEXENBRIA, 9 (TI. P') of�ciaJs da marinha, bem co- AgênCia Polones de Impren·
,

t·
."

d �n' C0111Ull1co'II' de, -'Varsõvin osRevela-se oficialmente mo um ceI' o' numero e ma- � ...

que havia sido constituida na rinheiros. Cinco oficIais fo- resultados definitivos elas' e

marinha de guerra egípcia ram submetidos·a ..c:õnselho J ItÜçÔ�s realizadas na Polõniil.
, . nizacão secreta ter- de 'guerra; os outros Cjuatro' no dIa 5 do corrente da se·

uma OIga. '_..... ,
.

.

t
-

, .. H'} 't _ i c'

1'0l'ista dos "írmãos muçul- I serao Julgados. pelo Tnbunal'/ gL�m��. ro�na. -,-<"el, 0,1 es :.r..,-
manos". Foram presos nove elo Povo. i cntou. 1,6.�11.905, votante",

ELEIÇÕ.ES NA POLONIA
J\ 15.766.373 (93,78 por' cento). '!I.f

Sufrágios a favor dos candi
datos da Frente Nacional ..

15.389.657 (96 por cento do::.

sufrágios -expressos) e vota:.
ram cOlitra a Frente Nacional
316.548 eleitores (�,02 d03 Sl.!

frágios expressos).

PARIS, 9 (U.

Amanhã,' pela manhã, vi:'
sítará em inspeção, o aquar
telamento do nosso tradlcio
nal 14° B. C .. A tarde regres-

PARIS, 9 (U. P.) - O car

deal-legado, arcebispo' de
Montreal, que preside, em

Lourdes, França, às cerímô
nias· de encerramento do
Ano Mariano, realizou visi
tas oficiais aos santuários e

aos estabelecimentos religio
sos, na qualidade de Legado
do Papa.

o Riso da Cidade

.,_

J... -'�__ '

� Diga-me, Paulinho, o que aconteceu com Colombo,
em 1.500,

'

Bem! Aos 1.5QO metros ele ia ponteando o lote!
Mas depois- cedeu' terreno e tirou o 8° lugar, Papai
vai vendê-lo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r Esca as interme iarras -em tajaí, an os, ao •. _

�i�
A CA'SA 081'ENT'AL'

:!: DA1���0:�e:Rg����G�·s�t.rvifÉS' �a�:i:�e!��ap�:�a��:il���:� d:n!�s:a�;�os:uatro últí-

�.
.

.

.

.

.

••• As escalas em S. Sebastião,lllhà Bela, Ubatuba nãCJ

�.
. .�. AQUINO prejudic.ariío o horário de chegttda no RIO (Ida) e

.i .

.

. * d�'::::::::::��':; �":; ITINE�::IO
DO N/N "CARL

::L::KE"
� \ �:-I ;lei.: 22·5924 - Rio de Janeiro. Fpolís Italai

-

Rio Santos
....j ESTA' FORÇANDO A UAIXA DOS PREÇOS �t- Rua 15 de Novembro 228 {i0

5/12 7/12 12/12 13/12

i.� OSMELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MoDERNOS TECIDOS, PELOS, '1.
andar sala 512 -'- São Paulo.

17/12 19/12 24/12 25/12
• � MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL tI._ ASSINATURAS

,.. Na Capital
b Y
:. Organdy suisso branco, largo 1,15 ; .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70,00 ,..

+.+ Organdy suisso em cores, largo 1,ló ;......

'

75,00 �:.. 'Ano c-s 170,00
.. ° '4f." Semestre c- 90,00
••+ Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 '. _. . . . •.. 10 ,00 '''' I No Interior
••• Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 �.-. Ano, 01'$ 200,00
: d 1 1 90 200,00 ..�. Semestre Cr�llO,OO
+... Nylon Americano, bordado com velu o, arg, ,� . .Tf 1_ Anúnc.io. n�ediante con.tráto r

,

•�. Laise Suissa, largo 90 240,00 .;. Os origmars, mesmo nao pu-

t Meio linho pi lençols, largo 2,20 .'............. 140,ÓO .�. blicados, não serão devolvidos.

+._ - ,'., I A direção não se responsabiliza
.. Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 ,. 210,00 '

pelos conceitos emitidos nos ar-

..... Puro linho foi Irlanelez em branco, largo 2,20 .. 200,00 tigos assinados .

....
'

., Cambraia ele puro linho Irlandeza, largo 90 135,00
.�. .

.
'

50: Linho misto pi roupa' de homem ,00

.:. Puro linho para roupa de homem ...................• < 85,00 INFORMAÇÕES
•• Setin langerie, larg: 1,00 :......... 60,00 UTEIS.%. 'I'atetá taíle ... ; .... :.............................. .,..... 3'1,00

-0-.t. Faile grosso em todas as cores, l.irg. 90 59,00 . I O leii..r encontrará, nesta co-

•t .
"'- Puro-linho pi vestido. o melhor, que existe, largo 90 120,00 : luna, informações que nececslta,

... .,

40 'i dià1'iamente e de imediato:
••• Faile escocez, -iarg. 90 , ,... ,00 JORNAIS Telefone
: Setin duchese, extra especial, largo !:1O 48,00 J O Estado................ 3.022
••• Setin duchese.•.rtígo muito bom, largo 90 39,0':> A Gazeta................ 2.656

••• 8'" Jriávio da 'I'arde �... �";,579
.. San Jan, larg, 1.40 _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n,oo A V d d 2.010
.. er a e .

•:+ Lonita Bangu, Iarg. 1,00 ,.............. 48,00 Imprensa Oficial ......•. 2.688

.,. Organdy estampado, a começar de, 13,00 ,HO���T��Se:.:. Opala estampada, a começar de :............... '11,00 (Provedor) ..

.:. Fustão branco, a começar de 18,00 (Portaria) ..............•

:. d I dâ 1 8U
.

<)4 00 �tT Nerêu Ramos ..

• • Tafeti escocez
.

e a go ao, alI!;. .. :
�_.. �,

..
I Militar

.

t Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 .............•..... 43,00 Tt... São Sebostião (Casa de
••+ M

.

Ave Maria 19.50 � I Saúde) ..

•••
orm • . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,00 ..
Maternidade Doutor Car-

.%. Cretcne branco, laI'
rg. \4000 � . . . . . . . . .

44,00
' . I CHI(A'RM���êsa UR.·" .

: Cretone branco,' al'g.�, .

.:+ Cretone branco, largo 2,20 46,00 ! Co�����SBombeiros .

••• Cretone Linhol, íarg. 2,20 '. . . . . . . 67,00 : Serviço, Luz (Reclama-
.... Percal, largo 2,20 ; 90,00 I çõ es ) , .. , .

.. ,Polícia (Sala Comlssãrto
.... ' Materia plástica lisa, largo 1,40 ,..... 34,00 'Polícia (Gab. Delegado) ..

..�. Mate.):·ia plastíca estampada, largo 1,40 .'.......... 43,00 COMPANHIAS DE
.. Toalhas plasticas Americanas ,...... 59,00 O, TRANSPORTES
..... ..�, AÉREO
: Meias nylon pi senhoras 44,00 !

"

TAC 8.700
.... Meias nylon pi senhoras, malha 60 sr ,00

i
I Cruzeiro do Sul...... 2.500

:+.
65

I Panair 3.558

.:.. Meias nylon Derby, pi homem ,00
I Varig

2.325
•:.. Colcha ele seda c.1 bico, pi Casal 200,00 .. � . Lóide Aéreo 2.482

••• Coleha ele seda cl franja, pi Casal 220,00 ..:•.RSeald.'··················· 22'530508 -

J..
'

1 ?80 'f can 1I18yaS .
'-_

+:. Coleha de pura seda el franja, pi C9..<:a �........ - ,00
. ti. r�xT���.................. 2.021

I ....

·t Estas são algumas entre as muitas peehinch.as oferecidas pela C,ASA ORIEN- "·I'Magestic 2.276

---D----V--d---I--D------------�•• c' .+. Metropol 3.147 r.- a u"ra FI-lho.!. rAL, na. sua campanha de forçar a baixa dos preços. : �'La
Porta 3.321 .• .' Alugam-s.e .

bQns quartos
: CAS� ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. ��. g��l;:le ·.· ·.·.���·;;._:"��t�\,� E�ECI�LIST� �M ·�.QE].1ÇA J?Ji:-GRlANÇ-A% J

1G®a
OO·�S�1-l'.�M.ã.o.,

••••• Rua COl'\aelheiro Mafra, 15 - Telefcne 3/".4_9� -._ Fl?ri�t)�ol1s_--"'- --- ... "._, .....--.-r- - 3971' -�W-AS",:"'TMIU SUA CLINICA B� C d'-•
U."

_"
_. �

_� .. Estrela :........ ..•
.

�.'" ..:>U. oas on IçoeS.
: J .:. Ideal 8.659

I } Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas Rua General Bitteneourt·
."

• • • • ... • • •..•�!t- � �"�•..:...""'�..�...."-�-�J.. · .. �.." .. ....... �� .........� I ESTREITO
) Fone 3165 6 43.:.� ��.-.,:P �.,� "..'r � .. ., - ..-.... .�.�. .�•....,.�" Disque

_

..

; :..:...:�.:._:__
06 .

.
. n . ! \

..c::?'
• -�

<
\ \

,
.

CADOR PROFISSIONALI DR,RO��R�:ASTOS DR. JUii�H�AUPITZI NO I
'. MÉDICQ Ex i�terno da 20& enfermaria

ICom prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Fl'anci-sco de Assi!! e n�' "':anta da Santa Casa do Rio 'de Janeiro

\ ·W. MUSSI FILHO GARCIA· Casa do Rio de Janeiro (Prof. W; Bel'ardinelli). ,

CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof.
Doenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). ITUBERCULOSE cional de Medicina da Univer- ContultÓl'io: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater.,RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA ilidade do Brasil

.

reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral.

.1 DOS PULMõES' Ex-interno' por concurso· da Ma- Horários: Segun.das, Qu"rtas' e Doenças do estômago' intesti-,
Cirllr"'ia do Torax ternidade-Escola Sexta feiras:' . nos' fil:'ado e Vlas biliares; dos'

_ MÉDICOS � Formado pel; Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof.. Octávio Ito- Das 16 às 18 horas. rins, úter9 e ovários.
.

ICIRURGIA-CLíNICA nal de Medicina Tisioloaistll e drlg'ues LIma) Residência: Rua Felipe .l;>ch- Disturbros nel·VOSOS.

GERAL-PARTOS
..

Tisiocirurgião d� Hospital
Ne-\ E�"i�te�o �� lS�rvAiç01'dÊ C�rué- midt, 23 - 2° andar, apto 1 - 22Consultório' Vitor 'Reireles

Serviço completo e espeClah· rêu Ramos gla o

ri oSIP(� a

d
.

J: : •
•

' Te!. 3.002. - .. ,

I
Caixfl

zado das DOENÇAS DE SENHO· Curso de especialização pela , !l, 10 e an�Jro __ .-. -.-.-- - .. '-- 'Das Iii. as 1& horas. Sá Illa

RAS
. lllodernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-allil-

,

MedICO do. HospItal de
. DR NEWTON I Jtesiâêllcia: Boclliuva 20., com

t d C·
.

d P f U Caridade . . .

diagnósticos e tratamento. ten e e .Jrur�la o. ro. Ito
DOENÇAS DE SENHORAS _ D'AVILA --D-R-.-M-A-'-R-I-O-·-W-E-N-SULPOSCOPIA - HISTERO -I GUJn\araell (RIO).

I
O

.

I I
SALPINGOGRAFIA - METABO-, (;ons: Felipe Schmidt, 38 -

.1 P��TOS -:- OP�RAÇ ES CTnl.!:RGIA GERAL DHAUSEN
LISMO BASAL

.

Fone 3801 \JOIlS. Rua Joao Pmto n. 16, Doençu de Senhoraa - Procto-
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS-R d' t' d curtas Atende em hora marcada das 16,00 às 18,00 horas, I· logia - Eletricidade Médica

.. a 10 erapla por on as - .

P I h- t d d" I Clt" R V"t M
. E CRIANÇASE'I t I

-

_ Raios Ultra Res: Rua-São .Jorge 8 - Fone' .e a man a a en.e la-, onsu 01'10: ua lor el- ,. IV.e I rocoagIu :çaoV Ih 2305

I l'lamen.
te no .Hospltal de .

reles n. 28 - Telefone: 3307. Consu!tório - Rua João Piu- i

ICO eta elt'�' r.aR ermT� l'o�O n 1

.

'._' ." .__ __ __.. Caridade. Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te!. M. 769. I
onsu 0110 .. ,u� la.a .

'.' DR YLMAR CORR�A Resiaência: diante. Consultas: Das 4 às 6 hor;.s ..
l° andar - EdlflcioO do MonteplO.

f'
. .r.

R" G 1 B R ·d· '. F . 34'22
n 'd-

.

R P t' J'
II

,. D -fi' 12 h CLr'NICA M 'DICA
ua. enera ittencourt n. eSI encla. one, .

"eSI eRCla: ua .',s eyes u- ----_",,,------------"õ _.. orarlO: as" as· oras -

,..E" 101. Rua: 'Blumenau n. 71. nior, 45. Te!. 2.812.
O 4Dr. MUSS�.

.

CONSULTAS das 10 - 1" ho" Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI-

.

r. . 010111·0 Batlllta JODI·OrDas 15 as 18 horas -

Dra·l·
las.

._
I

GESTIVQ _

..
ULCERAS DO ES- I. DR. CARLOS F. I'

'

�
MUSS!. .

Rua Tiradente 9 - F;ane 341(). MARIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO, ALER· I
ENGELSING De volta de sua viagem de estudos na Capital Fejie-Resldencla: Avenida Trom- .

.

,.
.

Ã GIA-DERMATOLOGIA E CLI-·.,. ...•. .
.

powsky, 84.

I
DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇ (\

NICA (-:ERAL i lIledlco dos HOSPlt�ll.S A,llI.el'lcanos 1.,1, aVIsa a seus ehentes e amigos que reassumiu sua •

IRACE'MA . MÉDICI') J: e da F01'Ç:; EX'pe�hclOnal'la Bra· clinica de crianças.
. . CLÍNICA DE CRIANÇAS DR HENRIQUE PRISCO '

. stlelra

I
.

MOLE'STIAS NERVOSAS E I ADULTOS'

I
!\Ib;DICO - OPERADOR - . Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

DR. NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenc:> .. Internas 1 PARAISO' PARTEIRO Fpolis
MUN.D . I Do Serv�ço Nacional de Doeu- CORAÇÃO _: FIGADO - RINS M�DICO CIRURGIA EM GERAL

,

.

. .

.

ças Mentals.
. , . ..

I � INTESTINOS I Operações.,- Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA
Formado pela Faculdade Nacl' I Chefe do AmbulatorlO de Hlgle .. Tratamento moderno da SIFILIS

.

nhoras _ Clínica de Adultoil. DP DIA E DA NOITE
naol de Medicina ,universidade ne l\Ien.tal Consultó1'Ío ....:. Rua Tiradentes" Curso de Especializaç;'io no �onsultór�o: Rua D'eodoro, es-

do BraSil P;lIqulUtra, do Hospital - O.
"

Hospital dos Servidores do Es- qUlIIa. d,:t Yldal Ram?s. .
_

.

RIO DE JANEI�O Co�ol1la SantAn.a .HORÁRIO: I·tado.
I Resldencl,a: Coql.\.ell'os, Pral.a - FARMACIA DE PLANTA0 I

Aperfeiçoamente na 'Casa de Convulsoterapla pelo eletro" As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof. Mariano de de Itaguaçu Casa da Torl'é. I

Sande São Miguel". Cl.loclue e, �ardiaz?l. In�ulin()te�a- Te!.: Cons. - 3.415 - Res. - Andrade)
- ..__ ..... -

I '

.

, .,

.

.Prof. _Fel'llando Paultno. ]lIa. MahU'loterapla. PSICoterup.l:t. 2.276 - Florianópolis. Consultas _ Pela manhã no DR. ANTÓNIO MONIZ 11 Sabado (tarde) - FarmacIa Catarmense - Rua
Interno .por 3 ;.anos. do Servlço CONSULT:'-S: ?erç�s e QUlll" .' Hospital de Caridade, I DE ARAGÃO Trajanó ,de Clrurgla "

tas da� 15 as lo horas. Sabado DR. JULIO DOIN Á tarde das 1530 hs em dian- ').. • .... •-';l·of. Pedro de Mou,�a I (manha) . ... VIEIRA te no consultól'io .á Rua Nunell !. L Domll1go - Farmaela Catallnense - Rua Tla-
EstagIO por 1 ano na" Mater" ,Rua Amta <:arlbaldl, esqum:l I •

Machado 17 Esquina de Tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA janonulade - Escola

I
ue General Blttencourt. I MÉDICO; dente' Te1276" 'Ortopedia ,

Prof. Otávio Roorigues Lima RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA

EM. OLHOS, Hes�denci� � rua Presid'ente Consultório: Jo·ão Pinto, 18. 18 Sabado (tarde) - Farmáeia Noturna. - Rua
Interno por 2 .. no do Pronto 139 Te!.2901 . OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA Coutinho 44.' Das 15 às 17 diàrillmente. TrüjanoSocorro '.

.oi TRATAMENTO E OPERAÇõES Menos aos Sábados

1
DR. ARMANDO VALÉ- Infra·Vermelho - Nebulização - DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135; 19 D�mingo - Farmáeia Noturna - Rua Trajano

OPERA@.ES RIO DE ASSIS (Tratament�ltr:;s::�usite Bem

I
FONSECA

Fone: - 2.714.. 25 Natal .� Farmácia Esperança - Rua Conselhei-
CLINICA DE .. ADULT( '.1 Dos Serviços de. Clínica Infantil operação) I 1'0 Mafra
DOENÇAS DE· SENHORAS da . A8�istên�ia Municipal e Hos- AT\g'lo-retiRoscopia -, Receita de

Chefe do serviço de O�orino, 26 Domingo - Farmáei.a Moderna.:::- Rua JoãoCONSULTAS: No Hospital de pita I de Caridade Ocnloil - Moderno equipam'euto do Hospital de �poUs. DR. VIDAL
Caridade, dial'iamente das 8 1\s CLINICA MÉDICA DE CRIAN" de Oto-Rinolaringolog'ia .(úni-co A clinica está montada com os CLíNICA DE CRIANÇA,S Pinto
lO.

I
ÇAS E ADULT.oS I no Estado) inuis modcrnQs Aparelhos para

n
Consultório: ,-- Felipe Schmidt, O serviço noturno �erá efetuado pelas farmácias'

. No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 'às 12 horas e Tratamento 'tlas doe'nças da Es- . 8 St A
�.

NPinto nr. 16 (lo andar) Consultório: Rua Nunes Ma"'· das 16 às 18 horas. : pecialidade.. ..
.'

v

CONSULTAS -Das 4 as 6
J

o. ntol1l� e. oturna, situadas às ruas .Felipe Sehmi-
Di:iJ.riamente das 10' às 12 e das chado, 7 - Consultas ·das 15 às Co-nsultório: - Rua Vitor Mei-I'

Consult6rio - Visconde de noras.

I
dt n. 43 e Trajano. .

14 às 16 horas·. . ! 18 horas
•

reles 22 - Fone 2675. Ouro ·Preto· 2 Residência:. Tenente Silveira, A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-RESIDENCIA:· ..,-;, Rua Duarte' Re�;dên'cia: Rua Marechal Gui- I Res. � Rua São Jorge 20 -. Residência - Felipe Schmidt 130 .

t'
-

d' DShutel, 129 - Flol·ianópolis. lherme, 5 - Rone: 3783 'Fone 2421.
'

llJ. Te]. 2365 FONE - 3.165.
.

VIa au oI'lzaçao este epartamento.

2 Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Dezembro de 1954
_________ ,......-- ._..._ .� • _

_ � j � �_. ._ ..../...L_••
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'Ir

2.314
2.036
3.831
3.157

2.404
2.038

2.5941
Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio Transpodes
!tua João Pinto, 9 Fpo)L

Advoga,dos
DR. CLARNO G,

GALLETTI

e

DR. ANTÓNIO DIB
MU'SSI

I
I
!
I

-:- ADVOGADO - I
Rua Vitor Meireles, 60.

"FONE: 2.468
- Florianópo!ia "7

D-RJO��E�REÊEÍRÓS I'
I-- ADVOGAllO -

Posbl 1,,0 - Haja!
Catarina.

-....

DR. ACHILLE:_,
IJALSINI

,

Advo�::ldo
Ru::! Padre Tion'

_._-----�-

o ESTADO

PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

'"Agênci,
de

Publicidade
l:aIu P..tal, ti
I'I.rtaB6,.U.
luta CaW1aa

Um automovel
,
"CITRO-.

EN" equipado.'Ver e tratar.
a Praça Getulio Vargas 19 .

das 14 as 16 horas.

ALUGA-SE

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

----------------.------------------�,-------------------------------------r----------�------------ ------�--------------__�_
o

Lavando com Baba0

\firgem Es1Jeci�lidade
da ela. IITIIL INDUSTII1L-JoluIUle. (Dlafca registrada)

fcoDomiza-se:. tempo e dinheiro
____________-w � �__• _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO "

De ordem do sr. Presidente, e de acordo com os Es'
tatutos em vigor, convoco os srs, Socios, para .compare
cere!!} a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na

sede 'sociaC dia 12 do corrente (domingo) ás 10 horas,
com a seguinte ordem do dia:'

a) apresentação e aprovação das contas do exercicio
de 1954.

/

b) eleição da nova Diretoria, para o periodo de 27 de
dezembro de- 1954-, 3: igual data de 1955.

Na fôrma estatutar-ia: não havendo numero legal na
hora marcada será a Assembléia realizada com qualquer
numero meia hora após,' '.,

.

Florianópolis, 3 dê dezemb�o de 1954

Moacyr Iguatemy da Silveira
1 ° Secretário

·EXPRESSO
.

flORIANOPOLlS'
.

/

ANDRADE & KOERfCH
'fran,liporte do cargas �m geral entre Florianópoll.,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone; :'>.534 - Caixa 'Postal. 435
End. Tele·gr.: SANDRAD,E

Agência -, CURJTIB/\ .

.

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. 'I'elegr.: SA.'NTTDItA

Agência: _:. SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91

. ErJd. 'I'elegr.: SANDRADE
Agênciás no Rio' d� Janeiro e cam Selo Horizonte
com tráf..,.go mútuo a,té Sá" Paulo com a Empri.a

d•.Transport., Minai Geral. SIA.) .

l'lpafelbagem' moderna e completa para qualquer exame
rá11 ioliJg-il'o�,

Radiograuál' e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Esto'mago - intestinos e flgado (colecistografia).
Rins' e bexiga (Pieloguafia),
Utero c anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade,
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa.as dos diametros da 6acia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria),
Diàriamente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

.._---_.,---�----------_.

Avi 8 O ,1
EMPn�SA FLORIANóPOLIS S/A. ADMIN1STRAÇilQ II'E TRANPORTEJ '

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presenl'€, ficam convi,dados os senhores acio

nistas desta Sociedade a se -reunirem em Assembléia Ge

ra! Ordinária, a ser re:llizada no dia 16 de dezembro do
corrente UnO, às 20 horas na séde social à Praça 15 de

novembro nO 11, n�sta Capit::\I, para deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA'

o exercício de

30 Alteracão parcial dos Estatutos

,Florianópblis 2 de dezembro' de 1954.
Aldo Rocha /- Diretor Presidente
D�rci ,Xavier Fortunato � Diretor Gerente

'\

VIAJt: CONr-O"RTAV€LMt:NTt:

��o��cf��1)B�
,

Plorianõpolis, Sexta-feira, 10 de Dezembro de 1954

Viagem com segurança
e. rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SUL-BRASILEIRO»
FlorianõpoUs - ItaJa! - JoinvilÍe -,Curitiba

._-----.---- ....... -�_;._.__ ....
_-

Clube de R. "Aldo Luz"iCondenados�-'-'- I�����.�L��'!!F������Assembléia Geral )
.

os conspiradores eqípcios ,cia e1�do_������a_ Soirée _ Academia do Comércio-
CAIRO, 7 (v. A) - o Tri- ° major Salah Salem, minís- O Conselho da Revolucío le- 30. Técnico

bunal do Povo 'anunciou OH- ! tro da Orientação Nacional. 'vou em consideração :1 avan- 12 - Domingo - Soirée �

tem, finalrr�ente, as senten-I declarou à imprensa que -a çada idade e o mau estado 14 - Terça-feira - Soirée - Colegial Clássico e

ças pronunciadas contra os pena de morte contra el-Ho .. de saúde de Hassan t'l-Hodei- Científico Dias Velho
membros da Associação dos deibi havia sido comutada bí, bem como a illf!ué:nein. 16 - Quinta-feira - Soirée - Normal do Instituto
Irmãos Muçulmanos julgados para prisão perpétua. O mi- nociva daqueles que J cerca- Educação Dias Velho

.

até o momento. O tríbun.il nístro disse aos jornalístas: vamo 18 - "Sábado - Soirée - Ginasianos do' Instituto
condenou à morte na íorca Educação Dias Velho
sete réus;' à prisão perpétna
com trabalhos rorçadcs, ou

tros sete; dois a quinze ft
nos de reclusão, com traba
lhos forçados, Três foram

Foram condenados à mor

te pelo Tribunal do Povo; o

xeque Hassan el-Hodelbí, ex
"guia supremo" da Associa
ção dos Irmãos Muenlmanos:
Mahmud Abd el-Latlr, autor
do atentado contra J prlmei
ro-mínístro; Yussef Tai!at,

o 'chefe da chamada "ordem
secreta" terrorista da ASSG

cíação; Ibraím el-Tuyeb, che
fe da "ordem secreta" no

Cairo; Abd el-Kader Auda,
secretário da Assoeíacão:
cheik Mohamed Farghuli.
chefe dos "Irmãos muçulma
nos" na zona de Suez; Hin
daui Duweir, chefe da célula
terrorista no bairro de Em ..

badeh. .

\

Os "irmãos muçulmanos'
condenados à prisão perpé
tua com trabalhos forcado
são todos membros do Con

selho Supremo da. ASSOCIa
ção; Khamís Homeida, "guia

'-,f,F supremo; (anterior a Ho

deibi), Hussein Kamal el-Dí

ne, Kamal Kahlifa, Munir

pAI' f# �J" � t-O � !�::�!�t::�l�:� �U!��Y:f�
• ,$ III Entr'e os "irmãos muçul'-

"A I
manos' absolvidos pelo Tri-

:./, .

f'
..

'

.

,'«
.

-

bunal do Povo, figura A�(

'*
. _'. el-Rahman el-Banna, írmãr
- 0lIIIA/'fTE TODtJ Dt.t. do fundador da Associacíio.

/_1 " '- no� I j4TlFJO·S � o Tribunal do Povo suomc
,

" � � I-tI<L � teu as sentenças ao Conselhr

•
,tl

D,�'r.,.'<'8;�""_f-i.
I da Revolução, ,

recomendan

�; .,
do-lhe, ao mesmo tempo, a

dissolução da Associação dos
� �..

�

il
�' 4 �

.

Irmãos Muculmanos.
'i'�I. _. .. _

' CAIRO, 7 (t:J. P.) .1,-0 {Jn"\
"

__

" � I
---.....----- ... selho da Revolução exnrm

#!
nou, durante sete horas, a ..

�-g---r--li-j(-C-.-rp-'-_-"-1lJif-'-_-,
-------------

sentenças pronunciadas pelo
.

Tribunal do Povo contra os

R· X membros da'. Assocíacão dos 'r"""i�

a IOS Irmãos Muçulmanos acusu- De ordem .da Senhora Presidente e na fórma estatu-

_ dos de conspirar contra a se- tária convoco as consocias para a Assembléia Geral 01'-

gurança do país e a vida dos dínária, a realizar-se no dia 9 de Dezembro de 1954, às

dirigentes egípcios. 15 horas, na residência da Senhora Paula 'Mey de Souza,
Após a reunião, o Conselho a rua Martinho Ca llado, nO. 6 nesta Capital, com a se

da Revolução anunciou qUt guinte ordem de dia:

havia aprovado as senten','as � .a) eleição d� diretoria para o novo período adminis-

do Tribunal do PO'IO, (cn�' tratIvo.

u�a única exceção -_., a que" b) a�su?tos. de interêsse geral.
fOl pronunciada concra o Flol'lanopohs, 4 de Dezembro de 1954.

:eque Hassan ,o.1-H,Yleíoi, Dalila Clotilde Bustamente

';uia supremo da Assoeh(:�D.
t

la. Secretária

- :

-,'Leve· e saborosa�para os paladares mais exigentes
!:�f·"E,f{ija eerveja PI,LSENER

Deposito A :r�' R +ICA: Rua Silva Jardim. (Prainha)

absolvidos.

Veil�e-� e uma cam:onete em
pe f,�dO estado de cüDservação,
.001 Cd l HEV ROLET.

.. rr r (I l a r iH! A Uên� i a d8 T4 G, à
Rua Ftlpe 'lcbm1dl, 24.

,._ .'� <.,

R.oa Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

�"'''''7'''"''r�:--::'' .

•

:�'1.0..
--------------------------------------------

Atenção') Atenção 1
Senhores Comerciantes"

Soe. de' Amparo 'à Velhice

Lindos cromos e blocos de folhinhas

impressões á vontade e gosto do freguês
Preços Módicos - Unícos na praça,
Empreza Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Deodoro, 19 - NESTA

-xxx-

Cartões de Natal e Bôas Festas

Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês ,

Pedidos á Emprcza Gráfica.Graj aú
Deodoro, 19 � Florianópolis .

pura 1:155, com

,

Ltda,

EDITAL

ÇENTRO EXCURSIONIS'rA "AmjOL,DQ _flA!J.WNO"
-W.fDICIQNÁRiO-

� �

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATA�INE�, !
,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO. PERCA TEMPO, EN

V{A- NOS HOJE MESMO; ,!,EU NOMÊ E fNOERE-

ÇO ,A CAIXA POSTAL 489- FLOR1AN0�OLlS-S.C_

Agradecmento e

t Missa de 7- Dia
Vva. Maria Sardá Faria, filhos, genros, noras e netos,

.rotundamente sensíbllízados, às demonstrações de pesar
.

-cebíous pelo falecimento de seu inesquecível espõso, pai,
ogro e avô ONOFRE JANUAUfO FARIA e convidam os

emais parentes e amigos para assistirem à missa- de 7°
.ia Que, em surrágío de sua bonissíma alma mandam re

al', no dia 9, quinta-feira, às 3 horas na Capela de São

.uiz, à Rua Ruy Barbosa, pelo que antecipadamente, agra
.

ecem a todos quantos comparecerem a êsse áto de fé
cristã.

r NÃO DEIXARA' SAUDADES
RIO, 6 (V. A,) - Confir

_l1ando ,telegrama de Was

'1ington,.. divulgado pelas a

;ências informativas nor�e
lmeric::l.l1as, o govêrno brasi
eiro foi oficialmente cienti

icado pelo Departamento de
;stado Norte-Americano, da

remoção do sr. James' Kem

per da embaixada daquele
país no Br�siL
Em sua nota, o Dep�tt'ta-,

'nento ele Esbdo, scrrnnclo
nfo1'm:1 o vespertino O GLO-

30, ' lu!nenta que a noticia
da saída do seu repres�ntan-
.3 no Rio de Janeiro ti V'e.:;Sê

sido divulgada pela !mp,cr-.
sa brasileira antes dd. cumu

nicação oficial ao It:llnara tí:
A demissão do sr. Kêl11plH'

ligfl-se às suas declal:açõos
'sôbre o preço do café, tão

criticada pelos .iorn�is do
nosso país e também, diz í)

GLOBO ao seLÍ incidente com

o senador R<1l11lton, poir., eo

mo se sabe, esse P:l1'1::tl11cr,t.al'
:1mel'icano manifestou-�8 na

reunião de Quit:mdinh::t con
tr� a orientação seguiclR r�ela
delegação do seu país no cr..

caminhaluento dos entendi
mentos de caráter eéonômico
e financeiro com os' gO'l['rnos
�

, .

,atino-americano, As afi!.m::t

;�ões de Foulton ccin,�titui
mm, mesmo, uma "Ix)mha"
ou seja o fato mais sensa

cional da conferencia, lnédi
to mesmo na história cliplo
mática do governo norte a

mericano, O governo bi'�si
leiro já concedeu o "placet·,
ao novo embaixador, sr. Ja
mes 0, Dulin, qUI' é ,o atual
representante dos Estados
Unidos na Espanha.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escreve: URSINO DE TARSO

Estão de parabéns os empregados da prefeitura de Flo

rianópolis, com o novo prefeito, dr. Osmar Cunha. Tiveram

um aumento de 20 por cento nos vencimentos: muito justo.
Mas o Estado permanece surdo aos clamores de seus fun

cionári'os: não lhes dá nada para o Natal - nem coca-cola,
nem Chicletes.

Na Prefeitura de Florianópolis, foi só o PSD entrar, em

possando o operoso dr. Osmar Cunha, os trabalhadores do

município vão ganhar mais vinte por cento. E se não fôra

os cofres da Municipalidade terem ficado
_
areados, pelo

bombril da admínstraçâo que se foi, o aumento seria maior.

Rabiando e procurando morder a cauda, os udenístas

insuflaram na cachola de seus vereadores, membros da

Edilidade, que a UDN não podia ficar para trás. Deviam a

gitar a necessidade de um abono de Natal para os servido

res da Prefeitura. Esses anjinhos são desfosfatados mesmo.

Nâo se lembram que a bancada do PSD, o Miguel Daux, o

Flávio Ferrari, o Osmar Cunha, o Antônio de Pádua Perei

ra, o Antônio Apóstolo, todos, sem faltar um, apresentaram
e defenderam um' projeto no ano passado, que, virado a lei,
o sr. Paulo Arrependido Fontes da Negação vetou-o. Negou
se a pagar o abono aós empregados do Município. Não fôra

a prudência do Cel. Trogillo Melo, delegado da Ordem Polí

tica e Social, e os trabalhadores da Prefeitura teriam apa

nhado muito, levado umas boas borrachadas, como queria
o extinto prefeito. E' que os operários, curtidos de necessi

dades, vendo que a bancada do PSD lhes havia dado um

abono, em 1953, e o Prefeito lhes negava, foram para a fren

te da Prefeitura, democrátícamente, sem armas e ignoran
do o uso da bomba atômica. Queriam receber o abono. A

Câmara lhes dera. O Prefeito garganteava que dinheiro nos

cofres da Prefeitura era tão abundante como sarna nos

cuscos da roça. Q Prefeitozinho bateu pé e serrilhou os den

tes, 'soltou uns palavrões, mas não pagou o abono. E o CeI.

Trogilo nao foi na onda: deixou que o pessoal reclamasse
o que era justo!

'

Agora, o Prefeito é pessedista ,e deu um aumento.' A
bancada da UDN não mais defende o Prefeito. Quer movi
mento e farra, dispistando a repugnância que o povo lhe

vot!1 __:: e vota mesmo. Esperem pela urna dos Barreiros e

verão!
Mas os funcionários da Prefeitura não estão interessa

dos em abono, I?orque sabem que o_ dr. Osmar Clinha, ape
zar de en«ontrar limpos os cofres do Município, lhes deu

um aumento nos vencimentos ,e já iniciou o calçamento das

várias ruas de, Florianópolis.
Admitindo que a bancada da UDN seja composta de

gente boa, com coração mole, consciência limpa, ninguem
duvidará que ela vá a Palácio e chame o Governador, seu

prellidente, 'às falas. Diga-lhe: "Olha, velhinho, paga aque
le abono de Natal aos funcionários do Estado! A lei 665, de
14 de janeiro de 1952, que concedeu um abono de 600 cru

zeiros como festa de Natal aos servidores do Estado, está
em vigor. O Estado deve a essa gente e não nos fica bem,
a nós da vigilância eterna, cavaleiros ancj.antes da decên

cia, pioneiros da redenção, apostolas das mais raras virtu

des, aguentar calados as chacotas do povo. Paga e não bu-
fa!"

SEMANA DA MARINHA
-PROGRAMA-

DIA 10 - SEXTA-FEIRA I Local - Campo da F.C.F.

17,15hs. - Palestra na Rá- Futebol - Escola de A-

dio Guarujá referente ao Dia pl'endizes Marinheiros x 'Fu-

do Marinheiro zileiros Navais.

ISr. Lauro C. L'

.�Ddr8da
NATAL DOS DOENTES POBRES

A Assccíacâo das Damas ele Caridade, devidamente nu';'

torizada pelo seu diretor, Mons. Frederico Hobold, está an

gaimndo, através de urna. Comissão, donativos para o Na
tn.l dos doentes pobres dessa benemérita instituição. Ape-
18m as exmas, sras., que compõem essa Comissão para °

espírito de tradicional solidariedade cristã da nossa gente
no sentido de contri:buições para aquela piedosa e justa fi
nalidade . .Iv, campanha, nosto não exclua donativos de ou
tra natureza, procura obter, no geral, um quilo de generos

'

alimentícios, de' cada contribuinte, tornando-se assim pos�
sivel e facil a todos. Os donativos devem ser enviados, des
de agora à Farmácia São Joaquim, na Casa Paroquial, à
rua Arcipreste Paiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POUS

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

Notas Políticas
Rompem COIIl a UDN o ·Sf. João

segnnoo informação ����!i2tiç�,nt��aE7,�p�'Ul��,!ii��" I'
mente viesse a renunc�ar e a 1

colhemos em_ fonte. msuspei- nu.ncla total do DIretOrIO, surpreendentes que tem, uoo Câmara concordasse em ele-,Ita, o sr. Joao Colm e seus pOIS o mesmo era na verdade o problema do racionamento gel' o sr. Conrado de Mira,
amigos, entre os quais pode- constituido em sua absoluta da energia elétrica. seria agora, então, que iria
mos citar o sr. Henrique maioria por gente da conrí- Como é s a b i d o a mos ter rêde aérea de abas-I
Meyer, acabam de, rer:un�i�r I

ança e am�zade. do sr. Colín. recente substituíção de díre-

teciment,o
de água quente e

Iaos seus cargos no DIretOrIO A causa imediata do, rom- tores daquela emprêsa deu fria em um só cano confor
Municipal da UDN. Isto síg- pimento e á questão da Dm- origem ao início da crise en- me o plano' do sr. Mira quan-

tre o sr. João Colin e o gover- do uma vez -roí já' candidato
nador Bornhausen, tendo na- a Prefeito ...
1uela ocasião o ex-chefe ude- (Da Noticia, de Joinvillel
.iísta joinvilense ameaçado
romper o que afinal só ago
ra parece ter acontecido,

.

O � A 10 de Dezembro de
1:0SS0 informante adeantou- " " 1948 foi proclamada pe- DECRETO N. 48
lOS ainda que tanto o 81'. la Assembléia Geral das Na- O Prefeito Municipal de Florianópolis, no

João Colin quanto o sr. Hen- ções
_

Unidas a .'!Declaração uso de suas atribuições, e de acôrdo com °

,'ique Meyer estão firmemeu- Universal dos Direitos do Ho- .... art. 20, íncíso X, da Lei n. 22, de 14 de
te dispostos a se desínteres- mem", em cujo, preâmbulo Entre' os odontolandos novembro de 1947.
sarem absolutamente dos as-, considerava-se que "a liber- que hoje, no Cine Ritz, co- DECRETA:
suntos políticos: Como se vê, dade, a justiça e a paz nó Iam grá u, destaca-se o nos- Art. 1.,0 - E' facultado às casas comerciais que ven-

;lor falta de luz as COiSRS fi- mundo tem por base o reco- so prezado' conterrâeno sr. dam artigos de Natal e Ano Bom conservarem I\.Ua5 portas
�aral11 pretas para a politica nhecimento da dignidade in- Lauro Caldeira de'Andrada, abertas até às 22 horas, nos dias úteis, no período de 15 á
situacionista: trinseca e dos direitos iguais de tradicional família cata- 24 do andante, respeitadas tôdas as disposições em vigor.
ERA SO' O QUE FALTAVA .. ,! e inalienáveis de todos O� rin ense, sendo filho do sau- I Parágrafo U'nico --Fica incluido neste regime e sá-
Correm boatos ,de que, em I membros da 'família huma-' doso conterrâneo sr. Patrí- I bado, dia 18, em que será permitido o funcionamento até ás

consequensla do afastamento na". cio Caldeira de Andrada e 18 horas.
'

do sr. João Colin e de seu Daí resulta o comporta- da exma, snra, Gillette Bar- ilrt. 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data da
5ruPO do seio do pàrtido si- mento fraterno de todos os 1'OS Caldeira de Andrada. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
�uacionista, tambem o sr. seres, não se admitindo ne- Nascido nesta Capital, em Prefeitura Municipal de Florianópolis, em 7 de dezem-
.éi,elf Colin, estaria disposto a nhuma discriminação por 23 de Junho de 1.926, fez o bro de 1954.,

'

:enunciar ao cargo de pre- motivo de "raça, 'côr, sexo, seu Curso Primário no Gru- Antônio de Pádua Pereira, Prefeito em exercício.
.eíto municipal. E os mesmos idioma, religião, opinião po- po Escolar Lauro Muller. O Manuel Ferreira de Melo, Secretário Geral.
rumores dizem que o sr. Con- lítica ou de qualquer indole, Secundário no Ginásio Pa
rado de Mira já teria pron- orig.ell1 nación�l .

ou socia.l, I ra.na,e.ns.
e, de Curitiza. Fez o

;;0 um abaíxo-assínado índi- - -

, .
' pOSiçao economlCa, naSCi- CIentIfICO e o vestibular na-

eando-o pa�a substItu�o do mento ou qualquer outra quela Capital, formando-se
31'. Rolf, eleito pela Camara condícão'' ,'nO'O'I'a I F ld

_

I.'
"o pe a nossa, acu a-

de Veread,ores. ,Nao estamos Compostade trinta artigos ele de Farmácia e Odontolo-
cert�s se .IStO ,e legalmente o texto da Declaração ínspí- gia.

foslslVe�, dVlstpo qfU�tO S�bstitu-I rou-se nos príncípíos igual- Funcionário do LP.A.S.E.
to egai o re ei o e o pre- mente nobres e que rara- 'L' C ld '. de An-.

t
'

' .O S'I', amo a eua

3�elen e da Câmara. Mas ou- mente, tem sido respeitados; dra da, num esforço supre-
vimos tambem que o sr. Iri- mas que já apresenta um mo de boa vontade conse
neu Bornhausen estaria in- progresso, embora deturpado guiu tempo suficiente para
c�inado a apoiar ás preteri- por muitos, com propósitos

- estudar, vendo hoje' o coroa-
soes do sr, Conrado de Mira. ínaceítáveís. menta de seu ideal.
Estes rumores têm algum Em um período de transí- O ESTADO apresenta fe-
fundamento, sabendo-se que ção, como o que enfrenta- licitações ao ilustre con
J governador negou-se a re- mos, é justo se dê realce "as
b terrâneo, extensivas aos da

ce er uma comissão de In- significativas comemorações
Iust 'a' d t íd d

Exma. família.
- 1"1 IS es a ci a e, ao do dla de hoje, para que ha-
mesmo tempo que I recebia ja melhor compreensão e o
uma delegação de operários progresso, se firme em bases
chefiada pelo sr, Conrado de sólidas dentro dos príncípíos
Mira. Este, por outro lado de liberdade que deve nor
intende-se muito bem, PÕliti� tear as nacionalidades, con-' Por iDec're1.o de 18 de No
camente, com o filho do go- siderando-se que todos os vemb�b, assinado' na Pasta
vernador, de quem recebeu seres humanos nascem li- da Gúerra, o sr. Presidente

-- ""&._&.......&"'..-.�..&�= _ ..... - 'IM ••••••••-

um "jeep" para as ultimas vres e iguais em dignidade e da República resolveu conce-

�leições. .. Se o sr, Rolf real- direitos. der ao nosso prezado conter-
-"-- râneo sr. 'capitão Antenor

DESFAZENDO FAlSIDA'D--'E---S'--'- Luz, do Serviço de Veteriná-
,ria do Exército e. em serviço
no 14° B. C., a Med�Jha de
Prata como recoinpenc;a ele
nlais de 20 anos de efi�tivo e

relevantes serviços.
O ESTADO prazerosaIl1en

te se congratula com o ilus
tre conterrâneo, formulanào
as melhores felicitaçõed pela
alta distinção com que aca

ba de ser galardoado.

,DIA 11 - SA'BADO 17,15hs. :- Palestra na Rá-

16,OOhs. - Esporte ---; Taça dio Guarujá pelo Deputado
"Semana da Marinha de .

'I" Wanderley Junio!.
1954" 18,00hs. - Recepção na Sê-
Local - Campo da F.C.F. de do Comando do 5.0 Distri
Futebol - Escola de Escri- to Naval às Autoridades Ci

ta e Fazenda x Fuzileiros Na- vis e Militares - Imprensa e

vais. Convidados.
17,15hs. - Palestra na Rá- 20,OOhs. - Festa Dançante

dio Guarujá na Escola de/ Aprendizes Ma-
20,00hs. - Retreta na Pra- rinheiros para as Guarni

ça 15 de Novembro pela Ban- ções e suas FamíUás.
da de Musica do 14.0 B. C.

D M f'
,

0,9���.1:_�!?i��N��eli_ Jc,OolaSr,éa, gi�a,ud, úhoJ.eR,11�"SmaUl'_ 'e 'a ra
minar da Rustica São Silves- ". 1.

'

tre - Homenagem da Gaze- ma de Odontolandos da nos-

H
'

d
'

d PSD
j'

ta Esportiva de São paülo e sa Faculdade, cuja solenidn.- ol'enauea OS procer'es O
,"

IMarinha de <07uerra do Brasil de terá lugaI" ás 20 horas no
'

•

15,OOhs. - Visita aos Esta� Cine RITZ, o jovem :;L José MAFRA, (P. C.l - Reali- líticos estiveram presentes, Pedro I<uss e Frede:ico He;,
beleCimentos Navais - Fran- Edú Rosa, filho do lfossll p1'e- sou-se, domingo último nesta notando-se tambem a pre-Ise., " ,
queada ao Público.

-

zado conterrâneo sr. José cidade na residencia do Dr. sença dos Senhores Mal'io Por último usou da pala-
17,15hs. - Palestra na Rá-, Rosa, alto funcionário dos: Raul Bley, uma grande ,festa Andrade Saporitti' e J(iáo vra o Sr. Pedro Kuss, Depu-Idio Guarujá. Correios e Telégrafos e .de oferecida aos Srs. Pedro Ku�s B�ey Netto, vereadores ade- tado ele, ito pelo P.S.D. que,

sua exma. esposa d. Juplfa e Frederico .Heyse, pelas suas mstas. agradeceu as generosas pa-

DIA 13 - SEGUNDA-FEIRA Rosa. atuações, políticas neste lXlU" Falaram diversos orado- lavras dirigidas a sua pessôa r
16,00hs. - Esporte - Taça Às muitas felicitac5es as nicipio. res, inclusive o Sr. Mario e ao Prefeito Frederico Hey- I

, "Semana (la Marinha de de O ,ESTADO, extenúvas a Grande número de correU- Andrade Sapol'itti, que enal- se, pelo vereador uelenista :
1954" gionários dos dEstacac!(J� jlO-' teceu as qUalidades dos 81'S. Sr. Mario Andrade SapGrittL I

Cap. Antenor Luz I

Loteria do Estado
Resultados de ontem.

A direção da Sociedade de Assistência aos Lá
zaros e Defesa contra a Lepra, deste Estado, to
mando conhecimento de uma reportagem que se

inculca feita no Educandário, Santa Catarina e pu
IlJicada· na última edição do semanário A VERDA
DE, tem por seu dever:

l° =- Asseg'urar, sob a responsabilidade de ,to
dos quant-os lhe compõem a' direção - nomes c1�
}'econhecida validade moral no nosso meio - a

absoluta e integral falsidade do que foi divulgado.
2° - Lamentar que a avidez de sensacionalis

mo e de escândalo da referida fôlha, antes de ativ
gir as finalidades sêcretas que nela são evidentes,
leve aos pais das crianças internadas a intran
quilidade e o desassossêgo, aume'ntando-Ihes, sem
causa e sem piedade, ainda mais os sofrimentos de
enfermos e de isolados.

3° - Reafirmar a todos quantos têm favoreci
do aquele Instituto, tanto' no país, cOmo no Esta
do, que êle realiza as suas superiores finalidades
cercado de permanente zêlo pelas criancas inter
nadas, que ali recebem o maior conforto' e tôda a

assistência moral e material.

4° - Levar a sua solidariedade e o seu apóio
às pessoas que diretamente respondem por aquele
Educandário - com 'justiça apontado como mode

lar 110 Brasil - na certeza de que calúnias, injú
rias e insultos não as desviarão da nobre missão
a que se devotam com inexcedível espÍl'ito cristão.
5° - Conviclar, a quem interrar possa, a visitar o

Educandál'io, em data e hora incertas, para a

constatação pessoal e responsável !las inverdades e

callÍnias malvada'mente atiradas àquela institui

ção.

,2.169 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
.

9.13� -;- Cr$ 25.000,00 - Pôrto União
9.879 ,'- Cr$ 15.000,00 - Florianópolis

- 3.355 - Cr$ 10.000,00 - Pôrto União
3.147 - Cr$ 5.000,00 - Criciuma "

COM GARANTIAS
WASHINGTON, 9 (U. P.)

- O representante da Boli
via nas Nações Unidas pro

pôs na Comissª,o Política da

ONU, que a Coréia do Norte
e a Coréia do Sul fossem li

gadas sob a forma de uma

representação cuja neutrali-
. dade seria garantida pelas

I Nações
Unidas.

1

-;�;;MI�����I
RACIAL

LONDRES, 9 (U. P.l -- A

Comissão Política Espeei[1_l a
provou, por forte maioria.,
ontem,�na ONU, Ul1f pl"o,�eto
de resolução "que --condepa a

política de discriminação ra

cial na Africa do Sul".

Quanto' é vulgar não con·

siderar-mos sensatos senão
os 'que pensam como nós'
LA-ROCHEFOUCAULD.

Maria Madalena de Moura Feno

Odete Meyer
Hilda Silva I10eschel
Amelia Richard da Rocha

E,mma Brüggmann'
Otília Piracuruca Blum
Julieta Torres Gonçalves.

GREMIO JUVENil DO PRÁIA CLUBE
ÇO'NVITE

A díretoría, por meio dêste, tem a satisfação de COn

vidar os seus associados e os do Coqueiros Praia Clube

para o chá-dansante que realizará," no dia 11 do corren

te, com início às 17 horas, na séde de Coqueiros.
. Florianópolis, 10 de dezembro de 1954.

A Diretoria

O sr. Govenador, em JOinville" no sábado último,
,M

teve graça ao atu'ar para as fugidas costas do seu

'ex-Se'�retário João Collin tadas as responsabilidades
do espetacular e carissimo - 7{) 'inilhfíés _.:.. fracasso
da linha Florianópolis-Jar�aguã 'do SÜl.

'

A construção dessa linha, anunciada_ como providen
cia relâmpago ,para a solução do racionamento, por obra
e graça da falta de estudos, éaranguejou dura�te
,dois anos.

Um dia - ora graças _;_, foi inaugurada, na pre
sença de meio mundo e mais do mundo inteiro oficial.
Por graça da inauguração;-houve banquete capitoso,
discurso do governador her_oi, foguetes coloridos e mui-
ta bordoada na oposicão.

'

Do Rio veio, em �Vião, uma penca de eminentes
jornalistas para fazer - de graça' - a cobertura , do
portentoso feito. De boa graça, sem um centavo de

• • '..
! I

preJUlzo para o erano, a I.111prenSa toda da Capital Fe-
deral louvou a realização que, durante 20 dias, consa
grou o Govêrno per saecula saeculorum, amem!

'

,

Mas, por desgraça, o tróço não funcionou. E as

glórias todas viraram sebo, exceto a medalha de ouro

que o sr. Bornhausen recebeu pelo feito enciclopédic�.
Vendo aquela total falta de energia, o sr. Governador,
homem de grandes energias, transferiu para o sr. ,Col
lin todas as responsabilidades do fiasco.

Repete-se assim a história do Zequinha e do Ju
quinha: na hora de comer doce, quem come é aquele;
na hora de apanhar, quem apanha é este.' <

Na hora das homenagens, da consagração, da me

dalha, do banquete, dos foguete�, dos elogios da im
prensa, o mocinho é o sr. Bornhausen.

Na hora do desastre, do desespero, do fracasso, das
responsabilidades, o bandido é ° sr. Collin.

Não é mesmo uma fita d'apetite?'
Em todo Ir caso, pelo menos desta ,�z, a oposição

deixou de levar as culpas.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


