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foi preso durante um con

gestionamento do tráfego,
causado por êle, ao .ç_a_ir do
cavalo, numa estrada de ro

dagem. O tribunal condenou
'o' acusado baseado numa lei
estadual que manda aplicar
as leis do tráfego, também
às pessoas que andem mon

tadas.
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avalo
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8- Ex.êrcitoi!!R!�A�I�PE�!}! Ltq1��M�!!!D�,

- O DEPUTADO KUERTEN E A NOSSA CRONICA �

sôbre OS novos, baluartes comunistas
ORDEM DO DIA

. , .

, . Do expediente da sessão de ontem, presidida pelo
deputado Volney Collaço de Oliveira, constou entre men- � .

TOKIO, 13 (U.P.) _ As de muniçtes e outros abas- sistencia comunista aumen- sagens do Governador do Estad<{, oficios e telegramas,
Vforças da 0tNU alvançaradm I'dteciíndento Imilitares a�an- tou algo.'dPdorémI.mdesIIlo ali' de ,um apelo da Câmara Municipal no sentido de ser a- aipara o nor e ao ongo a; ona os pe os comurristas uma um a e a la a encon- provado com urgencia, o projeto de lei que concede auxí-

,frente, de quase 115 quilo- no curso de sua retirada. Ao trou abandonadas 4.'000 gra- lio à' construção do Estádio de Basquetebol.,

metros de extensão em bus- sudoeste de Chorwon a re-, nadas de artilharia.
�

,

.' Interpelação ao Estado
ea de nova linha de defesa' ,."......- _-.-_••- -••_ _ ;.-_••- _-.-.-.;•••�;..,.•':'••_••-.:.__ _ O deputado Franciséo Neves encaminhou à Mesa, de- RIO, 13 (U.P.Y - O pre-
comunista Os avancos rea-

R
�.

d
·

I
vidamente justificado, um requerimento afim de saber se sidente da Repúhlíca auto- /

.1izados oscilam entre �r�as e"sum o' m'unia conforme manda a Constituição, o Estado entregou aos rizou o sr. João Caelos Vi-
-centenas de metros e val'lOs.

. A
.

' Mun icípjos, 30% do excesso de arrecadação onde esse ex- tal, prefeito do Distrito Fe-
qllilometros. Oficiais \ alia-

. ,

'.

I
. . cesso se 'verificou,' comparadas as arrecadações do Muni- deral, a aceitar o convite

'dos informaram que apenas (TEL�GRAMAS DA UNI- -repelíu a nota argentina de
cípio e do Estado; e se não fez a entrega, explicar os mo- que lhe foi \feito pelo. pre-havia sido encontrada "de TED PRESS) , 7 de junho, que- nega aos in-
tivos pelos: quais deixou' de cumprir essa obrigação. sidente do Conselho Muni-

\ Iigeira a mod'era
..
da" ·I'esI·sten.' GRANDE V.rT.n.RIA DOS gleses a propriedade 'das

C
'
, '.z. Y

aso complicado cípal de Paris e a mais três
cia P-OI' parte d'as unI'da'des DEMOCRAT.A.S ;-.','

Os resul- ilhas Falkland e reivindica,
C-

. /. ..' A pro-pósito da aprovação do projeto de lei que con- membros da âmara dos
vermelhas de' retaguarda, ta.dos das elelçoe.s de do- como argentinos, certos ter-

d itid
.-

. cede auxílio à Casa do Professor, o deputado Cabral ex- Verea ores, transmiti o pe-
que protegem a retirada do mingo de,mon, st.r.a:am q.ue. os ritórios antárticos. Respon- '-

, F.1 •

I
..

d R I
_

- ternou a opinião de que o mesmo devia voltar as 00mIS- o ministro as e açoes
.grosso .das forças comun ís- democratas crrstãos obtive- dendo à perguntas escritas, sões afim de receber emenda, pois, sendo o mesmo, oríun- Exteriores, por intermédioram uma grande vitoria con- disse Younger quê "o govêr-tas. Os progressos aliados

tra os comunistas na sessão
.' . do da legislatura Passada, continha dispositivo em con-' da Embaixada do Brasil 'na

em geral foram lentos ao
no de Sua Majestade não a-

dições de ser emendado. O assunto foi examinado à luz do França, no sentido de seu
longo de-toda a 'frente. italiana considerada como ceita as alegações argenti- R' I di d t

. . .

t' it I
-

eg imento nterno, ivergm 0, en retanto, as opiniões comparecrmen o a capi a
Aparentemente; o coman- "república comunista" ob- nas e deixou isso claro, re- d d t d d

.

f .r F ât f'e, os srs, epu a os, sen o que uns o pronunciaram avo- ua rança, em cara er o 1-
dante do 8° exército, general tendo o controle de Turim 'petidamente, àquele gover- ravelmente à vÕlta do projeto às Comissões e outros es- cíal, por ocasião das festas
James Van F'leet, propõe-se e Florença. no".

t
' . �, I

t' d bi '1 ----.......'"
* * posav:am parecer con rarro, � '. : I comemora ,lvas o ImI, ena-

avançar de costa a costa e
PAGAMENTO EM MOE- FUSÃO DAS, EMPRESAS Parece-nos e, aliás, ficou provado no ..final da dis- rio da referida cidade,

manter u�a'linha contínua' cüssão, que a razão estàva com o deputado Ylmar Cor- E' de ressaltar que o
e vigorosa para evitar sur-

DA ESTRANGEIR�:-- O I.,�E N��EGAÇÃO -:- O �ub- .rêa. O nobre parlamentar. pessedistacjnostrou como seria B1:aS,il é a primeira naçãopresas por parte das forças I
banco federal do México 01'- secretârío .�a MarI.nh�, AI- perigosa, a tese da reabertura de discussão de projetos latino-americana -a receber

comunístas chínesas e norte denou a todos os bancos par- berto Pawling, pediu as 18
,de lei já aprovados na legislatura anterior. Depois de bri- tão .honroso convite.

coreanas. .As principais ope- ticl�lare� que paguem suas emprêsas d,e. navegação do lhantes dissertações, conclui dizendo que, se, acidental-
.racões coritinuaram verifi- obr-igações em moeda es- Golfo do México que se fun-

mente, uma lei contem disposições inexequiveis, o remé-:'cando-se, na .área do antigo trange�ra e suspendam as dam nu�a única Cpmpanhi_a dio não é nova discussão da lei já aprovada, mas sim a"Triang�lo de Aço" comu- \ operaçoes de redesconto. de lVIarmh� Mercap.te Me�I- el�boração de outra lei que emenda a' primeira. Do con- ,Vigência cI� �Iicen-
nista 'na zôna ce�tl'al . da .

* cana. ExplIcou qlJe a fus�ao t
' . . -

I
' .

I b
,.

.

, ,, ," A ALEMANHA ADMITI 't'
.

d
-

d
ral'LO sena anu ar por -um l;lmp es ato urócrátIj;Q, -Urna "". ;'prevlA �"Coréia, onde as pat\:ulhàs a-, "

'

,. .',. -, perml ma�uma}: uç�o . � resolução legal do poder ú>mpetente, como foi a.."lfigisla- ,�.
� � 'r'-

, "':"

liadas avançaram.para o DANA,ORGANIZAÇAODO, custos e uma {IscalIzl!--l<,.ao tUNr pas-sad>a�' "
. 1.' , ,� o," .

", RIQ,,13 (V.A.)- A. Co-norte' procuràndo �ii-con'trar TRAB�L�9.--:-:- ? "g!-JV,êrn� .abiioJW�B:" c!�s .,ç�rgi�· ,/",. ",' ,�" o- bi,lhete. d.ó députado, Kuerten ,

.

missão -:de Finanças apr�vou:a "o·v:a II·1111.a de,,"'efé"a. vel:� 'da 41emanha OCI�entai f'ol "iii,,.,.' - 'O d t d "F' d
.

K t
'-

du '" �

,.' epu a ú, ,re enco uel' en, que u'a sessao e ano o parecer do. deputado LatI-melha.
'

"
. elei�o c?mo' U1eml:tr� fia, 01': •

", * � -

te-ontem.. assumii'a '8, 'pat'érnidâdé A�' ufir.bilhete..dírigidQ 1'0 Lo,'p-ê's sobre a prorrQga-Os ''''''-.'anços aII'ado's ést'e'n- galllza'çao Inte.rnacIOnal do HOMENAGEM .A NABLJ- "
eH

T b I
.

.

'
'

aos ,professores de Braço do Norte para-compare'cérem na pão ,da vigencia, d,a licençaa'el'am-se d'esde a. zona 'de ra a ho, c.ontra. os votos CO - O Manhattan College '"

séde do Diretório da União Democrática Nacional voltou previa nos termos da mensa-,Chorwon, base ,s'ul-ocl'dental do.s delegados governamen- de Nova Iorque concedeu
, à tribuna para retratar-se de ,afirmações feitas naquela gem enviada à Camara pe'lo''''0 trI'angulo, até a costa ,0- ta.Is, empregadores e. o.pera- um -g-rau de "douto'r hono- . ,

Ihcu
.

� \ sessão" pOIS, cenforme nos'mesmos e mostramos, o re-' presidente Getulio Vargas"'l·ental. Na zona. de Chor- rIOS lie Israe�, .Polollla. e ris causa'! ao embaixador o
_.

, ferido bilhete 'continha a expressão "emissário do 00- Foi rejeitada uma emenda
won os alI'ados ap�.:teral·am- Tche�o-Eslo.vaqUla. �elCh brasileiro, Mauricio Nabu- ,

vu
- vêrno" que êle havia negado. Exp'liéando o fim do bilhe- de autoria do 'deputado Pon-

""e -de. gl'alldes quantI'dades alemao retIrou-se da ONU co, por seu notavel h'aba- '

.

<> te, disse que visava a esclarecer melhor os professo-res ce Arruda reduzindo de dois'. ,

pouco depois da subida de lho no campo diplomático.
H· I

f
sôbre seu futuro, e de forma alguma pretendia remove- para um ano o praso da..................... It er ao po r, más o chan- *

celer Aden.
�

er solicitou O 'ROMANCE ALI KHAN
los ou persegui-los politica�nte. Salientou mais que a- prorrogação. Aprovado o pa�

que seu. govêr o fôss'e ad'mi- _ O principe Ali Khan que quela atitude era dele e nada tinha com a mesma o Go- . receI' do sr. Lauro Lopes, a

v,ernador do Estado. A palavra "emissário do govêrno" propria Comissão de Finantido, no curso da presente tem saido á vários lugares
�,

f
-. fôra mal emprefoda pelo seu amigo Róberto J.oão Toufen. ças pediu' iú'gencia para ,acón erenCla a,nual, ali.

I
dom � artist.a

Joan Fontai- ,

*
ne fOI novamente a umá fes-' Aproveitan o a tribuna, o nobre representante de votação da materia que, as-

DESMENTIDO À AR- ta em companhia de 'Miss Tubarão criticou nossa crônica de ontem, dizendo que a sim, deverá figurar talvez
GENTtNA - 'O ministro de I Fontaine'no Hotel Ri.tz, ofe-

mesma não expremia a verdade, pois em Tubarã,O nunca já amanhã na ordem do dia�
Estado Kenneth Younger; l'ecida por Elza MàxwéU:.7 houvera perseguições e nem única remoção de "professor ,para sua imed�ata discussão
___ •••••_,. _._ _••••••_ _ _ _,.wy

s� verificara. yor conseguinte, êle não justificara perse- e votação. __
� guições, e esperava que êste cronista reformasse seus "

.

II- O·
'-

da a be'la' peça'
conceitos a respeito ,da sessão de ante-onteJU. \

.Atendeu-se a que sua, com-
..

« »' Em resposta devemos dizer o seguinâ: o papel do (:,....."'��
. posição não está completa '

'

cronista não é o de taq'uigrafo. Este regÍi,tra as palavras. O riso -ela 'c;clad�::�'�
dada-a vacancia de dois car- f1 ,.

-

di·
-

d N A Nós temos que registrar o sentido. Assim, perguntamos -_.'"'O;';·.�..._...'"'"':i�!liS_3iií:Wio-.;•.J!s:_·r__
gos, isto é, em consequercia Von Irmaçao a· e elçao e, eruu ao sr. deputado Frederico Kuerten se não é verdade que
-,do termino dos mandatos RIO, 13 (V.A,.) - Aprf:)- te que foi denegado pelp mi- êle afirmou que havia pedido a remoç,ão de ulll pI;ofessor,
-dos ministros Godoi Ilha e ciando o agravo interposto nistro presidente do TSE, e que não sabia se essa remoção se havia feito em virtude
Francisco Carvalhal. pela União Democrática Na- afirmando o procurador ge- de selJ. pedido? Perguntamos mais se não é verdade que'
Tal decisão foi tomada a� cional, objetivando a refor- ral que-tal recurso Ué de to- aquele representante disse que, ao se falar em persegui

Jlós� interpretação das

diS-,
ma da decisão do TSE, que do incabivel, por isso que'a ções, se deve primeiro pensar nas perseguições o govêrno

�ussõ�s legais que regem a consi.derou constit,ucional a decisão. recorrida nã��d:clá- passado, e citou, para ilustrar as palavras, as demissões
materIa havendo aquele .01'- candIdatura do sr. Nereu rou a ll1valIdade de leI ou sumárIas de operários na Estradá de Ferro T€reza Cris
gão considerado que é, exi- Ramos á deputação federal, ato contrario á Constituição tina, feitas-pelo dr. Anes Gualberto, únicamente porque

. givel a composição paritaria o' procurador geU-l--da Repu- Fed;eral, nem denegou "ha- aqueles operários ,eram getulistas?
�o julgamento dos proces- blica, 'sr. Plínio Travasso&r beas-corpus" ou mandado de A propósito de que, perguntam,os ainda, a propósito
iROSo Desse modo até a no- afirma ser "descabido o a- segurança, tendose limita- de-- que falou o deputado FredeEico Kueiten naquelas de-

:meação dos novos membros gravo" e opina "por que se �o a interpretar o art. 139 'missões? I
'

,�o TrJbunal p�lo presidente lhe ·l!egue provimento". da nossa Le(Magna, na par- Se nada de que perguntamos é verdade, então ouvi
da Republica, não funcÍona- A tJDN havia proposto te respeitante â inelegibili- mos inal, possivelm�nte, mesmo, o seu discurso, e damos
/ Tá o orgão superior,da Jus- um recursó extraoirdÍnario dade do,.;'lke-presidente da a mão à palmatoria.. _,.

.

tíIç� do Trabalho. sobre a materia, recurso' es:- República". Antes de terminar, mais isto; .0 deputado Cabral, com
aquela"mania cJ.e meter o bedelho em tudo, em aparte ao

discurso do_deputado Kuerten disse que não adiantava o

mesmo reclamar contra conceitos emitidos pelo O Esta

do, Jiois viveria a reclamal; a Jegislatu'ra toda sem qual
quer resultado.

Errou tristemente, o deputado Cabral. Tristemente'
porque afirmou uma inverdàde. Sempre que os srs. depu
tados tiveram retificações a fazer às nossas cronicas nós
as aceitamos e as publicamos imediatamente.. Natural
mente que retifipar nã'O significa endo$sar conceitos po- 1

líticos. /'

'

Conver'ge o

a�ris
08 Preíeít O

T..ib,unal Superior
do trabalho
RIO, 13 (V.A.) - Por

maioria de votos e levàndo
,_em conta uma questão-de or

dem, o 'li'ribunal Superior do
'Trabalho resolveu suspen
,der ontem suas atividades.'

OUTRA '"LIBERTAÇ.ÃO'''("'" Santos e demais elementos .

do antigo difetório do PTB.
Ao deixar a reunião, o sr.

NewtO'n Santos préstoú à re
pO'rtagem as seguintes de
clarações: _ "O ,sr. DàntoÍl
CO'elhO' declarO'u 'que preci-

.

'-.

samos libertar o sr. GetuliO'
Vargas. Eu VO'U mais adian
te: precisamO's libertar O'

presidente ao sr. Danton
CoelhO'.�ntã(), tudo irá bem
no traàalhismo".

S. PAULO, 13 (V.A.) -

Após a sessãO' da . Assem·
bléia Legislativa, reunirain
:se O'S SI'S. Cassio Cia'mpolinj,
tConeeiçãO' Santa M.aria, Sca
lamandré SO'brinho, NewtO'n (Continúa na 33 pág.)

_' Li 1}0 DiáriO' Oficial
que aqui existem prO'
fessO'res provisórios e-'

fetivos.
Que quer dizer iss,o?

- Quer dizer que antes
eram efetivamelüe pro

visórios, mas agora sãO'

provisóriamente efeti
vos!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e mé

dico do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE SENHORAS
CIRURGIA _ PARTOS

'ASSISTENCIA .AO PARTO E

! OPERAÇOES OBSTÉTRICAS

I', Doenças glandulares, tiroide,
Gvários, hipopise, etc.

Disturbios nervosos _ Esteri

üdade _ Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

,thado, _ Tel. 1.481.

Resid. R. 7 de Setembro _ Edif.

Craz e Souza _ Tel. 846.

,.

Dr� Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
Oonsultório: Rua Traja

no s/no Edif. São Jorge -
1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n - 30
andar, (chácara do. Espa-
nha).

c-

Atende ,J.liàriamente Jdas
14 hs, em diante.

DR. ALFREDO
CUEREM

Curso Nacional, de doenças
•••tai••

.x-diretor do Hospital Colonia
/ .

8!�t'Ana.
Doenças nervosas ementais.

Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das 15 ás 19 horas.
FONE: M. 798.

RADIOTE:R�PIA
RAIOS X

DIt. ANT6N10 MODESTO
11....., .tiàrlUle.te, •• Ho.,1taI 4, Carl••••

I

'.oR. M. S. CAVAL�
CANTI '

Clínica exclusivamente de cri

anças.

Rua Saldanha Marinho, 19.

Telefone (M.) 736.

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Médicos

'

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

SnViço completo e especiaJisado das DOENÇAS DE SENHO

.AS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento,

COLPC;>SCOPIA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFIA _.! METABO
LISMO I1ASAL

UltraRadioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raio.

iVloleta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 1* andar -:- Edificio do. Monte

.10.

\

Horário: Das 9 as 12 ho'ras _ Dr. Mussi.

Das 15 ás 18 horas _ Dra, Mussi.'
Residencia _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

José Medeiros Vieira

(

Dr. Antôni� Móniz de Aragão
, Comunica a seus clientes e amigos que rei-
niciou a clinica nesta Capital. "

CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado,
(consultõrio n-, Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 horas. -,

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fone M-714.

DR. À. SANTAELA DR. I. :LOBATO
FILHO

Tilliocirurgião do Hospital Nérêu •

Ramo,.. Curao de especialização
pelo S. N•. T. :Ex-interno e Ex-

(Formado pela Fàéuldade Na- Res. Rua Santo.--SaI!ain, 84-
eional

.

de Medicina da Uníversí
Doença. do aparê1h� respiratório - Estreito.

dade d6 Brasil). '

TUBERCULOSE
Médico por concurso d& Assis-

têncís a Psicopa�8 do' Distrito

Federal.

��x-íntel'fto do i Hospital Psi
quiátrico e Mani�íl-mio Judiciário

da' Capitaf'Federal.
E�-internov da Santa Casa de

Misericórdia.., do Rio de Janeiro:
Clíníee Médica � Doenças Ner-

Cirurgia do. Toras
Fonnado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina. fisiologista e

SEUS INTERESSES c NO
Rio de iatreiro serão
bem defendidos por,

ARLINDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av. Rio Branco, 128 �'Salas 1303/4
Telf. 32-6942 - 22-8005.,

ADVOGADO

asststente de Cirurgia do Prof.

l1go Pinheiro Gilimarães. (Rio),
Cens.t Felipe Schmidt, 88.

'Vosas. Consultas, diàriamente, dai 11í
Consultório: Edifício Amélia

às 18 horas.
Neto - Sala 9.

R 'dA
. A, 'd R' B

Rua Dom Jaime Câmara,
eSI encrar ""vem a 10 ran-

20 t 2' _

144 I ap O. •

co, •

F M 802
Consultasr Das 15 às '18 horas.

,
one. .

Telefone: .- - ,-

Consultório: 1.268.

Dr.

DR. MARI.O
WENDHAUSEN por casa lote .

Clinica médica de adulto. 8 RUA RAFAEL BÁ�mEIRA, 2 lotes juntos' de 10 li: %1

crianças. (preço dos 2) •.•....•......•.••...••.••••••••••

Consultório ::_ Rua Joio Pinto, RUA FELIPE SCHMIl::>T, um lote de 11,60 x 80, frente

16 _ Tel. M. 769. á Avenida de contorno á Ponte Hercilio Luz (lugar

Consultas: das 4 às 6 heras. de futuÇõ) ..

Residência: Rua Esteves J{I- COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,oom2 .•

nior 46. Tel. 812. CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2,

0- ESTADO
Administração

Redação e Oficinas 1

rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
T,eI. 1022 - Gx. Pos
tal, 139.
Diretor': RUBEN:S, A.
RAMOS.

'

Representante:
A. S. LARA

Rua Senador ' Dantas,
40 .: 5° andar
TeI.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Oliveire

nO 21 � 8° andar
TeI. : 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS

Na Capital
. Ano • • •• Cr$ 100,00
Semestre ••Cr' 60,00

,

Trimestre • Cr$..- 85,00
No Interior

Arro ..... Cr$,..-120,00
Semestre •• Cr$ 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00
Anúncios mediante con
tráto.
Os originais, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos,
A direção não se res

'ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

\.

-.

Residência: 1.885. DR. ARMANDO VA
LERIÓ DE ASSIS

Caixa Postal 150 -- Itajai -- Santa Catarina

MEDICO
,

DR. NEWTON
1_ .. D'AVILA
Ci'rurgia geral -' Doenças de Se-

Drs. Waldemiro Cascaes
')

e

Raberto Lacerda
,A D V o G A DO 'S

Cobranças 'amigáveis e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratõríos, natura

lizações, retificação de nome, investigaÇ,io de pa
ternidade, usucapião, indenizações, ações traba

lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem

..
como qu�uer outros serviços

relacionadós com sua profissão.
,-

RUA TRAJANO, 33 -,1° AND. - Fone: M-711.

Doa Serviços de Clínica Infantil'

ta Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade

;, nhorali - Proctologia CLINICA MÉDICA DE CRIAN-
k ' ' EÍe�;iciºade Mé,dica ç:AS E ADULTOS

-ConsúÜ;ór[Q_: Rua Vitor Meire- - Alergia _

les n. 18 - Telefone 1.607. Consultório: Rua Nunes Macha-

Conaultas : Âs 11,80 horas e:.,à lo, 7 - Cousultas dae 10 ás 12

• das 11i ás! 17 horas.
Residência:' Rua Marechal Guí

Ihe:.me, Ií _ Fone: '- 783.

tarde das 16 horas em diante,

Resídêncla: Rua'Vidal Ramos,
- Telefone 1.422.

I;

Dr: Renato Ramos da Silva
Adv..ogado

R\!J't Santos Dumont, 12 -
.. Ap. 4

Viagem com, segurança
e 'rapidez'

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4�IDO �(SU'-BRASILEIRO»
-,

Flaríanópolís _:_ Itajai - Joinville - Curitiba
/

Agência: Rua Deodoro esquina da'
Ruá Tenente Silveira.

COMPRA'
VEnDA DE

CASAS I Tf9RlIIOI

HIPOTECAS

AVAlI�ÇÕE5
LE6ALlSAÇOES I======��==��=�==
ADHII't15TQACÃO·I>!TF�'�cro�,,�c:---�n�"..�D�CO�DO�Q�O�,J'!"!S----..
DE IMÓVEIS III. 7.. ' r,OJ7IA,.cjpOll� , .s,.NTA CA rAR/NA

esc.

CASAS A VENDA

RUA S. VICENTE DE PAULA, 2' quartos, sala etc,

terreno 20 x 33 (Cr$ 23.000,00) financiado .....-.

AVENIDA MAURO RAMOS, co��todo conforto, I

quartos: garaje etc., terreno 10 x 40 (financiado

pela Caixa cf Cr$ 50.000,00) .I..
RUA CHAPECó, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

I

de madeira, toda pintada a oleo, alugada por

Cr$ 40(\,00 , .. , , .

RUA ALMIRANTE' LAMEGO, 2 pequenas casas, �cons
truidas em um de 51 x 70, ól;jmo local para depo-
sito etc" fundos para o mar .

SERVIDÃO FRANZpNI, 2 quartos, varailda, cozinha,

chuveiro etc, terreno 9,50 x 32 '_(financiada pelo

Montepio Cr$ 53,000,00) , . , .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva), 5 quartos, ban

nheiros, côpa, salão de �antar" salão de .yisita,_ P'?
rão habitavel, deposito-etc. terreno 24 x 60"poden
do ser vendido 3, lotes (financiada. pela Caixa

Cr$ 40.000,(0) ,. , , , .

ESTREITO (Travessa l°' de Janeiro), casa de madeira,

4 .quartos, 2 salas, cozinha, esgoto, toda pintada' -

a óleo, terreno '12 x 30, ., .... ".: ...........•

ESTREITO (Bairro de N. S. de Fatima) prefabricada.

,i! quartos, sala, cozinha, banheiro etc. terreno

16 x 35 '
.

RUA CRISPIM MIRA, 3 quartos, sala, varanda etc .

Rua FELI,CIANO NUNES PIRES, 5 quartos, 'sala,

etc. etc. , , , , ..........•...

SACO DOS LIMÕES (3 quartos" etc. serve tambem

para comercio , .

RUA MACHADO (Estreito), casa de madeira. com 3

48.000,q

61í.000,OO

lS0.000.8fl\

811.000,""

110.00U,0.

./'

70.000,IQ.

200.000,'"

SO.ooo,ce'

7Q.000,811
126.000,.

200.000,0"

quartos etc 11,000."
TERRENOS Ã VENDA

AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotes de 12 x 41i, pre. o

\

III

60.COO,OI.,
26.000,ott·

extremando com uma rua nos fundos, com possibi-
lidades de loteamento .: .

TERRENO Â VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessadoa em comprar casas, terrenes, claa-

60.000.'.

caras e aitios.
HIPOTECAS

l
.

Recebemos e aplicamos quasquar import.ancia com ea:ran.tiaIia
.

"-hipotecarias.
ADMINIS'l'RAÇAO DE PREDIOS

�iLmte modica comissão, aceitamos procuração, para a4JBI

pistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

CHACARA

SÃO JOSÉ (Estrada do roçado) 21.000,OOm2, arvores

frutiferas, 'café e outras bemfeij;orias
FAZENDAS

.. ._ . 18.000.00

Uma pequena fazenda em Canasvíelras, com frente á

famosa praiu do mesmo nome, 'tendo 4.344.728m2, ,

casa de resídencia, engenhos, local ótimo para a

gricultura, avicultura etc etc ................••

INFORMAÇOES

. liOO.060.Olt (

Sem comprorrãsso, para o cliente, damos qualquer informaoitlt
dos negocios imobiliários.

ESCRITÓRt'O DE IADVOCACIA
DO SOLICITADOR WAL

DIR CAMPOS
Advocacia em geral

Funciona' junto aos Insti
tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades.

Naturalizações.
Escritório: 'Rua Vitor

Meireles, n? 18 - 20 andar.

HAMILTON VALENTE'
'FERREIRA
Advogado

Serviços de advogaeía;
em geral, no Rio de Janei
ro. .Cobranças, Registros,.
Encaminhamente .de p!:oces-,
sos, Recursos aos Tribúnail§!
(Ia Justiça Comum e do Tra-
balho.

-

Praia do Flamengo, 12Z,.
apto.' q10 - Rio - D. F�

CONT4ÓOR MDDi�ões e arti-
Com 16 anos dê ativida- gos de caça f

des na profissão, oferece, Só' no Empório Flo;rian6--
seus serviços, nesta Càpi- polis.
tal, para escritas' avulsas,·I - Preços de mano •

Ofertas para CONTA� mano.
"

DOR - Caíxa Postal 419 Rua Tiradentes, I9-A.
Flqrianópolis. . I Tel. 1.591.

r.brlaant. • dl.tl'lbuldar.. da••famada. aaa ..

r.ag8ii -DISTINTA- e RIVET��Pal.ue· um IraD�
ele lartlmeato d. a....mlral; .l••ado••� "rID'
bODa e' ba••to.:, algodl'e•• 'morolu e ••Iameato.
,pa....Ifal.te.i q1Í"� ..eaebe cllretam.Dt. dai

Snr.l' Co..e'al••te. cio IDt••lo. 110 ••lItlcio d.-;:lh. fa....m\.m.
Flol'l.a6poll.:�.1FI:r.IAIS em Slura.nau e LaS•• ·

-

�..-- ---

'

..

"-

..

-

..
'

,..
--..
-•.� --

I·"

,

I••11101.. Idb..loall A Ca•••& CAPITAL- iham•• "-at••;.. 40.
'.",�.t. _ 'l'S.I,. Gnt•• cle .letuGlem IUch.·" aomprol! MATRIZ :••
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o ESTADO-Qui:nt.aAeÍtã, 14' de junJi.Q, de t95� 3

ESTÁ EM PLENO CURSO'OBTENDO ,UM-RETUMBANTE
SUCESSO A

'

II .SSEM�LEII LEGISllnVI iii�3E-
Como cronista, registramos os trabalhos da A;sem'- �

�hléia e os comentamos dentro de nossa maneira de ver e

interpretar a vida política do Estado.. E isto não pôde
.agradar a todos.

Ordem do dia
'Foi aprovado, por unanimidade, o requerimento de

zautoría do Sr. Osvaldo Buleão Viana, sôbre a inserção
:nos Anais da Assembléia do discurso pronunciado pelo
: sr. Almirante Carlos da Silveira Carneiro; em 11 de ju
rnho, em, homenagem ao marinheiro catarinense - MAx
:Schramm, falecido em cumprimento do dever.

,

- Foi aprovado, também em segunda discussão, o

:projeto de lei, 'que autoriza a instituição da. Fundação
'''Casa dos Professores de Santa Catarina" e dispõe sô-

GRANDE SEMANA DE JUNHO

A FINDAR-NO PRÓXIMO DIA 10 NA

14 DE JUNHO

]bre o seu funcionamento.

A data de hoje recorda
nos que:

- em 1818, Bento Manoel
Ribeiro, com sua coluna de
cavalaria, repeliu as tropas
de Frutuoso Rivera, em Cha
picai, na Banda Oriental;
- em 1839, em Campinas,

São Paulo, nasceu o compo
sitor Antônio Carlos Gomes,
falecendo no Pará em 16 de
setembro de· 1896;
- em 1857, na \ Sala de

Honra do Hospício de Pe
dro II (depois, dos Aliena
dos), foi inaugurada uma

estátua de José Clemente
Pereira;
- em 1866, a artilharia

paraguaia, sob as ordens do
General Brúguez, rompeu,
pelas 11 horas,' violento
bombardeio sôbre o acam-

pamento de Tuiuti; I
- em 1909, faleceu no

Rio de Janeiro, o dr. Afonso
Pena, Presidente da Repú
blica.

A MODELAR
COM A QUEIMA Du,:; SEGUINTES ARTIGOS·:

Para SENHORAS - Malhas e Saias de lã

Para CRIANÇAS _- Malhas e Vestidinhos
'),

Para HOMENS _' Capas de Gabardine-e Schantungll!
1.

"I-da �or,l·allstude Po'rtuooês�I d ti Inscreva-se no/Curso de
.

Português por Correspon-

Transcorre, hoje, o ani
-versário natalício da gentil
.ssenhcrita Elí Álvares Ca
�bral, filha do dr. Abel Alva
.res Cabral, auditor da Poli-
-cia Militar.

..

..:SRA. ROBERTO MULLER
Passa, hoje, o aniversário

"natalício da exma, sra. d.
.Maria de Lourdes Medeiros
Müller, digna esposa do sr,

.Roberto Müller, do alto co-

Influencia 'da' atitude do
IRAN

dência (da Jtevisora'Grama=ANIVERSÁRIOS.: tical), dirigido pelo Prof.�;STA. ELI ALVARES CA-
Ernani Calbucci, EssencialBRAL
men te - prático. Considerado
o melhor pelos ilustres gra
máticos Silveira Bueno e

José de Sá Nunes. 'Aulas
semanais (impressas). Du
ração: 14 meses. Mensalida
de: Cr$ 40,00 -;- Rua Anita
Garíbaldí, 231 - 60 andar
- Te!. 2-9361 - São Pau
lo. Inscreva-se hoje mesmo

ou peça prospectos. André Nilo 'fadasco

PARA OS MALES DO
'" FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,H E P I C H O L :1 N-:mércio local.
:SRA, GILBERTO GHEUR

fraqueza e

exqotarnento
.. FRAQUEZA E ESGOTA
MENTO no velho e moço,
perturbações funcionais
masculinas _ e femininas•
medo infundado vista e me

moria fracas, mania -de suí
cidio, tiques nervosos (ca
coetes), fdeza, desaparecem ,

com um só- vidro das Gotas
ZORAYA A FEITICEIRA Mendelinas. Adotadas nos

No programa: hospitais .� 'receitadas dia-
Ir - Cinelandia Jornal. riamente por centenas de

Nac. médicos ilustres, Mendeli-

2) - Hoje Tem Feijoa- nas firmou-se como o mais
da. Desenho. completo e categorizado re-

Preços:

'I
vigorante do sistema nervo-

Cr$ 5,00 e 3,20 so e das energias vitais.

"Imp, até 14 anos". Sem contra-indicação. Nas
IMPERIAL - Domingo dregarias e farmácias.

MEMORIAS DE UM MÉ
DICO

FRENTE A FRENTE COM
ASSASSINOS

RITZ - Amanhã
'A, SOMBRA DO PAVOR

RITZ - Sábado
DUAS ALMAS DOIS DES

TINOS
RITZ -..-Domingo

ViDe-Diário
Ocorre, hoje,' o aniversá-

nío natalício da exma. sra,

:-oildina Simone Gheur, espo
-sa do sr. Gilberto Gheur, al-
-to funcionário do Banco do A energia com que o go-

,]3rasiJ. vêrno do Iran defende a

MENINA VERA MORITZ posse de seu petróleo já co

Festeja, hoje, o seu an i- meçou a surtir efeitos bené-

'versár-ío natalício da encan-
ficos pelo mundo afora. On

. .tadora menina Vera Morítz, tem,. um porta-voz do
,

co-

o 'encanto do lar do sr Ewal- nhecido truste petrolífero
-do Moritz alto func'ionário norte-americano "Standard

- do Banco �do Distrito'

Fedê-I
Oil", reconheceu, e�1bora

..ral e de sua exma.jesposa d.: com pouca, espontaneidade,
Inês Ramós Moritz

.

que o petróleo pertence ao

______..;;.-_-_.___ país sob cuja terra se en-

contra. Isto é, aplicado a

um caso em particular, o

petróleo do Iran- pertence
ao Iran, e dele não pode dis
pôr, a seu talante, o govêr
no de nenhum outro país.
Implicitamente fica dito

que os beneficios principais
do petróleo do Iran, ou de
qualquer outro país no ca

so, pertencem a êle em pri
meiro lugar. Depois, e só
depois, é que se deve pen
sar em remunerar condigna
mente o esforço técnico dos
que contribuam com êsse
aspecto da exploração pe
trolífera. Devem, pois, con

sy!;rar-se caducos os di�s
em que o povo que possuia
o petróleo só recebia unias

ml._galhas a titulo simbólico,
- Walter de Oliveira, fi- como expressando que, afí

.Tho do sr. Osvaldo Elói de nal, o petróleo havia saído
da terra que êle considera
va própria. A atitude enér
gica, até agora, do govêrno
do Iran, começa já a render
dividendo1t Os governos de
outros países do Oriente
Próximo também se apres
tam a positivar o direito

primacial que tem sobre
seu próprio petróleo. En

quanto se elaboram proje
tos de nacionalização, vá- �
rios desses governos, ineIu-1
so o de Iran, solic-itaram
participação maior nos lu
cros fabulosos que as com

panhias petrolíferas, a 'tro
co de empregarem. na ex

ploração coisas que estão
ao alcance de todos - ma

quinário e técnicos - aufe
rem nessas chamadas "con
cessões" que mais deveriam
qualificar-se de "imposi
ções". O referido porta-voz
da "Standard Oil" não teve
escrúpulo em declarar: os

lucros deste ano serão de
238 milhões de dólares, o

que corresponde a 86 dóla
res por ação. À vista des
tas cifras é fácil- compreen
der-se as dificuldades com

que tropeça o Iran . para
provar que seu petróleo não
é dos outros.
(Do "Diárió Popular").

Dê um BOM ABRIGG is suas
(�Ilonom:as COmFrémdo lotes de
:fterreno

.

EFEITO,
,

SENSACIONAL- _NA

.ASMA
. R�médio'

'REYNGATE
"A Salvação dos Asmáticos"
As gotas que dão alívio

imediato nas tosses rebel
des, bronquites, crônicas e

àsmáticos, conqueluche, suo

focações e ansias, chiadas e

dores no peito. Nas drogs. e

farmâeiâs.

RITZ
Ás 5, 7% e 8%, horas
Sessões Clíics.

MOS.QUETEIROS DO MAL
Technicolor

No 'programa:
1) - A Marcha da Vida.

Nac.

2) - Atualidades War-
ner Pathé. Jornal.

'

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Irnp. até 14 anos."

ODEON
Não haverá sessão Cine-

f. I
matogra ica,

IMPERIO (Estreito)
Ás 7%, horas

CREPUSCULO DE UMA
VIDA

Technicolor.
ROXY'

Ás 7%, horas
CUPIDO FAZ DAS SUAS

No programa:
1) - Jornal da Téla. Nac .

2) - Fax Airplan News.

Atualidades.

FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

- Aristides Alves Ouri
«ques Junior, linotipista do
1ll0SSO -conf'rade Diário da

.. :::Manhã.
SENHORAS:

- Alzira V. Ribeiro, espo-
-sa do S1'. Afonso Ribeiro.

Mária Guilhermina
:.:8antos.

MENINA:

".Oliveira.
VISITA:

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

Preços-i
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp, até 14 anos".

IMPERIAL
Ás 7%, horas

Y4C - CAT�RI�'
�__..aS�

- Vera Maria Schmidt,
':filha � do sr. Dilermando
, 'Schmídt,

MENINO: VIVER! MORRER!
Ofoende do ungue. O sangue é e vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos iônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Valiadato e

Arseníato de Sódio, etc.

Camis8,s, Gravatas, Pija
mes Meias das melhores.
pelos llléoeres preç(;)s só .Da
CASA 'MISCELANIA - R••
Conselheiro Mafra.

- Para agradecer a no-

-ticia, em nossa edição de on-

'-tem, de sua promoção, este
"ve em nossa redação o "sr.
.major José Gérminiano Ci
-dade, do 14° B.C .

:FALECIMENTO
No Hospital de Caridade

.f'aleceu, à tarde de ontem, o

sr. Vicente Jacinto da Cos
-ta, realizando-se o sepulta-

-

.men to do seu cadáver, às 11
horas de hoje, no Cemitério

. Público de ltacorobí.·

SALA
Preciso alugar uma sala

no centro ou imediacões, pa- �
ra Escritório Comer·cial. I'Informações no Hotel Ca- __::.:.. ...... __

eÜl !.18, quarto, .3.5. 1

.

'IOS 80'8118118
A Dra. L•.GALH,ARB9,

ex-médica do Centro Espiri
ta Luz, Caridade e Amor,
cemuníca a mudança, do seu

censultérto para a Avenid.
N. S. Copacabana nO 540 -

Apartamento nO 792 - Rio
de Janeiro.
CONSULTAS Cr$ 2e,eQ.

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

..

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 'o ESTADO-:-Qllinta-feira 14 de' jun'P,O, de 1961
------------------------------------------------_.--�------------��----------------------------------------------------------------------�--�'

-.

Domingo jogarão Desta .Capital os Quadros
_do Figueirense e Cax'ias, de Joinvi_lle

11' ';'•••- -
_ _

�
-

_•......................._ -:_••••�••_._••
_

_._.�•••_._••
M••_._•••-•••-•••-.-.-.-.- -.---••-:-.----.-.-.-..---.-••••••-_-..,..,II

f.

"O Estado" ,'Esportivo
Dire"lo d. PEDRO PJ.ULO IIJ.CJIJ.DO

Um tento digno dos mais altos e entusiasticos en

cô�ios teve ocasião de marcar a Federação� �tlética Ca- i Prosseguindo a disputa do Torneio Quadrangular
tarinense de Estudantes com ? ret��b:",nte êxito �lcança-I "Flávio Ferrari", jogaram domingo à tarde, como prelí
do pelos Quartos Jogos Uníversttários Catarinensea] minar do clássico Avaí x Figueirense, os quadros do

v.el1('�jos �al�ardamente pela valor?sa. Asso.c}ação Atl�-I América e Guarujá, sendo a peleja ardorosamente dispu
tw� Acadêmica da Faculdade de DIreito, aliás pela

pn-I tada. Venceu o onze americano pelo escore de 4 x 2, ten
merravez., \ tos obtidos por Lua (2), Maurity e Ivo, para o vencedor

Estivemos presentes às disputas e podemos, sem e Oscar e Arí para o vencido. Com o triunfo, o América
nenhum exagêro, proclamar bem alto e em bom som o quebrou a invencibilidade do seu adversário, estando a

tremendo triunfo da jovem entidade controladora dos liderança dividida entre os dois clubes. Os quadros joga
esportes universitários em Santa Catarina. Faltam-nos, ram assim formados: América - 'I'ércio, Sirídakis e Ar
porém, as palavras necessárias para descrever tão bri- mando; Acy, Cordeiro e Seára; Coça, Lua, Maurity, Ivo e
lhante vitória. Virgílio. Guarujá - Sales (Hélio Rosa), Joel e Dutra;

Nada menos de 7. modalidades de esportes entraram Nazareno, Onôr e Jacy; Nabor (Sales.) , Oscar, Rosa,
em disputa, participando a maioria dos que cursam e-s Jairo e Damiani. Juiz: Geraldo Ol'iveira : bom.
Faculdades de Direito, Ciências Econômicas e Farmácia
e Odontologia, o que equivale dizer que o certame foi o

mais concorrido, o mais bem organizado e o mais bri
lhante que já assistimos.

Falando dos IVos Jogos Universitários, destacamos
em primeiro plano o trabalho do acadêmico e jornal ista
Hélio Mílton Pereira. Incorreríamos em er-ro de suma

gravidade, ao qual nunca nos poderiamos perdoar; se

deixassemos de saliantar o esforço do jovem maioral da
F.A.C.E. para que os Jogos Universitários do corrente
ano atingissem o máximo gráu de sucesso e elevação no

panprama desportivo de Santa Catarina.
Para a F�A.C.E. vencer em toda linha e projetar-se

no firm:amento desportivo do Estado, o distinto colega
de imprensa dedicou toda a sua inteligência, não pou
pando energias, mesmo com prejuízo financeiro, tudo pa
ra dar úma demonstração robusta de que enquanto hou
ver. homens desse quilate o esporte jamais perecerá.

Os esportes acadêmicos dia após dia se solidificam
no país, guiados por gente capaz e decidida a vencer to
dos obstaculos que surjam no caminho. Helio Milton Pe
reira fez jús .ao cargo que lhe foi conferido de 30 vice

presidente da" Confederação Brasileira de Desportos Uni
versitários, porque ninguém melhor que ele em Santa
Catarina vem trabalhando para engrandecê-la e prõjeta
la cada -vez mais alto no cenário desportivo do país.

Pelo êxito sem par dos IVos Jogos Universitários
muito trabalgaram, também, os acadêmicos Gil Ivo Los
so, Nauro Guimarães Collaço, Hermano Pereira, Geral-
do Gama Sales e outros,

' ' ..

Fin-alizando, queremos nos congratular com a F. A.
C. E. pela grande vitória conseguida, deixando' aqui' gra
vadas as palavras de Pedro Calmon, ex-ministro da Edu
cação e Saúde e atual Reitor da Universidade do Brasil:
"Os Jogos Universitári'os correspondem a' uma afirma
ção....varonil da gente nova. É a demonstraçãô da sua pu
jança nas exibições olímpicas de sua dextreza, de sua

força de sua perfeição física, de sua saudável espir'itua
lidade, do seu civismo, energico, inteligente e rijo. Honra
da raça, esperança da Pátrla, glória da Humanidade, é
o jovem atléta que aperfeiçoa, com a disciplina dos
músculos, o caráter' e a mentalidade. Na moldura da ci
vilização brasileira, êle ,se destaca como uma expressão
primorosa da robustês sem arrogância e dã força sem

violência, na harmonia fundamental de alma e corpo,
digna de um grande povo.

Todos os aplausos, pois, aos Jogos Uníversitãrios !".

Vitória ,di inleligência 'moça

Os participantes do Torneio
�undial dos Campeões .

RIO, 13 (A. N.) - Para o próximo torneio dos cam
peões, a ser disputado Desta capital em julho vindouro,
já estão inscritos os seguintes clubes: Vasco e Palmei
l'as, do Brasil; Estrela Vermelha, da Iugoslávia; Milano,
da Itália, Austria, da Austria; Sporting, de Portugal';
Nacional, de Montevideu e Barcelona, da Espanha. Ha
vendo dois clubes brasileiros no Torneio, foram organiza
das duas, chaves sendo uma encabeçada pelo Vasco e da
qual fará parte o Sporting, de Portugal, e outra pelo Pal
meiras, na qual participrá o Milano, da Itália.

triunfo dos «juristas)
DO Campeonato U. de Remo
Encerrando a disputa dos IYos JOGOS UNIVERSI

TÁRIOS CATARINENSES a F.A.C.E. levou a efeito, na

manhã de domingo, o CAMPEONATO DE RÊMO, ten
do por local a raia-oficial da Baía-Sul.

_

Os resultados dos páreos realizados foram:
1 ° PÁREO - Canóe - 10 lugar: Laélio Luz, da Fa

culdade de Direito e 2° lugar: César Batalha, da Facul-
dade de Farmácia e Odontologia. " N C BD'2° PÁREO - Yoles a dois cf patrão -'1° lugar: a .,. • o passeFaculdade de Farmácia e Odontologia representada pe-I d S f dlos acadêmicos Francisco Pfeilsticker (patrão), Angelo.

- e an ar
��nseca e Paulo Hunger; 2� lugar: Faculdade de

Di-,[ RIO, 13 (V. A.) - Deu 'entrada na C.B.D." o passe'
reito,

"

do médio Sanford, do Curitiba, para o quadro de prof'is-
3° PAREO - Yoles a quatro' c/patrão - 1° lugar: sionaís do Fluminense.

'

Faculdade de Direito, com a seguinte guarnição: Laélio
Luz, Eugênio Beirão, Claudio Horn e' Vitor Frankenberg, ..)�()....()._.()��...i..o._.()....()...()._.()...
tendo corno patrão: Ernaní Pereira do C. N. Francisco
Martinelli; 2° lugar: Faculdade de Farmácia e Odonto
logia e 3Úlugar: Faculdade de Ciências Econômicas.

O computo geral de pontos foi o seguinte: 10 lugar
- A.A.A. da Faculdade de Direito com 10 pontos, 20 lu
gar _. A.A.'A. da Faculdade de Farmácia e Odontologia
com 8 pontos e 30 lugar j -,- A.A.A. da Faculdade de
Ciências Econpmicas, com 1 ponto,

/

...........•...............8................ - Em prosseguimento 1\0 Campeonato paranaense
, 'de futebol, sábado o Coritiba empatou com o Palestra
Itália por 1 x 1 e domingo o Monte Alegre venceu o Mor

O genau por 6 x 1 e o Atlético abateu o Britânia por 6 x 1.
Próxima rodada: Atlético x Ferrovíârio e Morgenan JC

Derrotada pelo América
_

a' turma, da Guarujá Diversas
- o Palmeiras acaba de conseguir o con-curso do

atacante Ponce de Leon, do São Paulo, tendo pago ao

tricolor paulista Cr$ 350.000,00 pelo atestado liberatorio
do ótimo player.

- Em homenagem à Marinha Nacional pela passa

gem da data do Riachuelo, realizou>s€ no Rio domíngs
último sensacional regata a remo, sendo vencedor o Vas
co da Gama. A disputa em questão, sem dúvida, é a mais
longa do remo nacional, pois ela vai do forte de São João
até a enseada de Santa Luzia.

-

- Em prélio internacional, efetuado domingo em

Bruxelas, a selecão belga empatou com a espanhola pelo
escore de 3,tent�s. '.

- Pelo certame paulista, para sábado estão progra
mados dois encontros, a saber: Portuguesa Santista x

Nac'ional 'e Juventus x São Paulo. Domingo serão dispu
tados os seguintes jogos: Ipiranga :l\. Palmeiras, Corín
tians x. XV de Novembro, Comercial x Santos, Jabaqua
ra x Radium e Guarani'')l Portuguesa de Desportos.

- Com os jogos de sábado, ficou sendo a seguinte
a classificação dos participantes do Torneio Municipal.
Carioca: 10 Botafogo e Fluminense, com 4 pontos perdj
dos; 20 São Cristovão e Bangú, com 5 pontos; 30 Canto
do Rio, com 8; 40 Vasco e Flamengo, com 9; 50 Olaríe;
com 10; 6° Bonsucesso, com 14 e 70 América e Madurei
ra, com 16. "Sabado próximo será encerrado o Torneio.
com os seguintes encontros: Botafogo x Vasco, Flamen
go x São Cristovão, Fluminense x Bangú, América x Ma
dureira e' Olaria x Bonsucesso.

Jacarezinho.'

Melancólica a estreia de Helenl
BOGOTÁ, 13 (U. P.) - O jogador brasileiroHelene,

de Freitas reapareceu melancolicamente na desafortu
nada equipe do Atlético Juníors, que foi derrotada do
mingo em seu propr io campo, pelo Atlético Nacional. o

ultimo colocado na tabela.
Heleno atuou apenas no primeiro tempo, mostrando

se-fora de forma, alem de ,com excesso de peso, embora:
tenha tido algumas intervenções de qualidade. No segun-· -

do tempo, porem, Vivinho entrou no seu .lugar,
Os Juniors perderam, surpreendentemente, pela.

contagem de 3x2.
I

Falando aos jornalistas Heleno desmentiu que tives
se feito no Rio de Janeiro quaisquer referencias desairo
sas menosprezando o football colombiano, quando re

gressou ao Brasil. \.

.J

TIl'I'TAS PARA PINTI.JRA.
COTTQPAJtGratifica-se

Geraldo transterlde para
o íuteból gaucho

RIO, 13 (V. A.) � A C. B. D. resolveu conceder a

transferencia requerida pelo profissional Geraldo Fer
nandes, da Federação Catarinese de Desportos, para a

Federação Riograndense de Futebol, tendo em vista que
o Figueirense F. "C'., clubê que firmou o último contrato
com o referido atleta, terminado em janeiro findo, não
manifestou desejo de renovar o contrato 30 dia's antes de
.sua terminação, como exige o artigo 30 da Lei de Trans
ferencia de Atletas, não tomando, pois, em consideração,
a objeção apresentada pelo clube catarinense, contra a

transferencia do atleta.

Quer o Palmeiras
bi-campeonato

São Paulo, 13 (V. A.) - ° Palmeiras está tomando
providências, visando a conquista do bi-campeonato de
futebol profissional de São Paulo.

Assim é que, já no início do Campeonato, estabele
ceu os prêmios que serão dados aos seus jogadores, por
vitó-rias e 'empates.

'

Esses bichos vão de 500 a 3.000 cruzeiros para cada
jogador. Assim, se o Palmeiras vencer o certame invic
to, cada um dos seus craques ganhará cêrca de 100 mil
cruzeiros.

A quem entregar a Ave
nida Hercilio Luz 183, uma
calóta para automóvel Re
'nault, perdida no dia 12 do
corrente.

CASA MISCELANIA dístrt
buidora dos Rádios R.C.A.
Victor, Válvulas e Discos.

Rua Conselheiro Maf!'&..

,

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Volo
_

de quàlidade
(ALVARUS DE OLIVEIRA)

r

e
! "

, ;

Como o deste gigante, tem sido vertiginoso o 'cresci- ,

'mente da ...
,

. I

fogões

DAKO

fOGOfS f fOGARflROS
RHRICOS DAKO

.

Inteiramente esmaltado em porcelana
ou exelente pintura à t.uco.

Ap�sa� do baixo preço tem excelentes
�aracterlstIcas 'mecaulcas e elétrices.
;",,:ej' •.

.

Os dít cos elétriços DAKO de qualida
de Insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetíal al
tame_�t.e isolante com _grande concentração'
c�onbca

.

-

;...;

I

T�pniliportel§ regulares de c 1;;; ga t

CRUZEIRO DO SUL
Basta atentarmos nos algarismos abaixo

-

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
1928- 1.021
1940-

'

2t.;229
t94_5� 96.651
1950-287�5tO

SERV7éOSeAiEOS f'
C'RUZEIRO DO S·Ul-LTDA

,

AGENTES:-'
'

.
, "

Florianópolis e Blumenau
MACHADO & crs, ScA.

COMÉRCIO E AGtNCIAS

OUTRAS' AGENCIAS:
Tubarão, Lajes, Laguna, Itajaí, Criciuma, Joínville, São

Francisco, Mafra, Canoínhas .e Joaçaba.

í

I .

ÇURITISA TUECRAUA: PROSEBRAS
- >P'ARAN4 �

'I A L U\ G A-
- ótima sala no centro

1',' A
J

Praça 15 de Novembro, 201' 2· ande!
(ã1tos do Restaurante Rosa).

Tf(lhr no mes 'TIO lo ce]:

SE
SAO FRANCISCO n� SUL para

-

NOVA 10BI-'
-lnfo'mccêlllti (lomO!i Aqlllnt$�

i:loópo!ia- Carlol HoepckeS/A - C1- "!'r]t>:trf:C' 1 217 ( End. te1eg.
�t"iInci\!ícodo Sul-Certo! Ho eneke S!\ -el -Tel,.icne 6 MCOREMACB

)

..

,

Cónstruç�ies'
c'

e

rurais

um titulo de honra' para a

mais antiga e a mais espe-
.

cializada das casas Editoras
\

do Brasil, pois é também a

única que só dívulgôtr- até

hoje e desde 40 anos, tão "so
mente livros e folhetos dedi
cados á lavoura e à criação
para ° nosso .país.

____
-,.� ·z·----·-·'�-··a

V.eode ..se 00
aloga-s8

Vende-se ou aluga-se uma

chácara situada no Estreito,
estrada para São José.
" Terreno de 12 mil metros

quadrados e uma ótima re

sidencia de material.
'I'ratar á rua Rafael Ban

deira, 14.

FERIDAS, REUMATISMO
·E PLACAS SIFILI'FIC.AS

Blixir·te Negueira
Medicação ,auxiliar DO tr.....

tamento da sífilis

AUTOMÓVEIS
CAldlNH6es

CAMINfiONETAS

FIUZA LIMA. & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

A -rum , dei-a
Precisa-se de uma arru

madeira à rua Padre Roma,
130.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAZENDO SUAS COlWRAS

/C:as a
NA ':EsPETACULAR LIQ-UIDAÇÃO IJA

Oriental
A

.

QUE �AIS BARATO VENDE E QUE,
-

I!ARA ATENDER AO MAIS EXIGENTE FREGUÊS, POSSUE ri MAIOR
.

�

'.

SORTIMENTO DA PRAÇA.
' ,

SEJA INTELIGENTE E 'FAÇA SUAS COMfRAS,. HOJE MESMO� SÕ NA o R r E .� T A L,'
VEJA E OBSERV� OS NOSSOS PREÇ:OS, QUE SÃO OS SEGUINTES:

....... 0'0:-•.... o_' ••••••••••••••••• ;.. •••• •• 16,00 Cretone "-espeCial "em C01'es, largo 1,40 , .. ". .. 25,oó. Pano' dê cõpa dz. . ..

13,00 Cretone especial em cores, largo 2,00 •....•.. ,........... 37,.00 Toalhas plásticas nacionais -s -, ••••••••

18,00 Cretone especial eÍ11 cores, largo 2,20 39,00' Toalhas plásticas amer'icanas '
� , ..

14;õo Algodãe, largo 70 pç. de 10 mts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4õ,0Ç> DIVERSO'S r-
18,00 Algodão, largo 80 especial . .. . . .. . . .. .. ..... . . . .•. . . . . . ·80,00 Meias nylon pi senhoras (reclame) ...................•

18,00 Algodão superior, largo 2,00 . . . .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. 265;00 Meias nylon, sem costura, pi senhoras .

14,50 Morin III fraldas, p'ç. de 10 mts. .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00 Meias nylon, malha 51 (Ibram) .

60,00 Morin' especial, largo 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50 Meias nylon, malha 51, perfumadas .

70,00 Morin de cô r, muito bó m . .. . . .. .. .. . .... .. .. . . . . .. . .. 9,00 Meias nylon, malha õ4' (Ibram)"-._ ........................•
" 39,00 Passadeiras, largo 4õ _ ............•..... _ . . . . . . . . 20,00 Meias pi homem, à começa,r de _ .

45,00 Chitão estampas escolhidas
\ _;_........ 8,50 Meias 314 para meninos .

100,00 Rendão, largo 70 ...........•........ ·0 ••••• '; o •••• o o. 7,i. 1 Meias grossas pi senh'oras .

i20,00 Ma.,tél'ia, plástica lisa, Iarg . 1,40 o •••• •••• ••• 3õ,00 Casaquinhos de malha pi meninos» o

70,00 Água de colônia Cashmere Bouquet .

12,00 .. Guard�·napos b'l'ancos dz. .." ' '. . . . . . . .. . . 60,00
•
PÓ Gashmere Bouquet :': .

ARTIGOS QUE VENDEREMOS PELOS PREÇOS MAIS BARATOS DA PJtAÇA.
O SEU DINHEIRO COMPRANDO NA CASA O R I E N T A L, A CASA MAIS FREQUENTADA,

.
.

_,
.(,::> ) .. DA CIDAD�.

RUA CONSELHE_IRO MAFRA, 15.' -. TELEFONE '1.493.

Pelúcia lisa

Pelueía estampada .

Pelneia listada pi 'pyjama, largo 80 .

Pelucia fustão

Peluda fustão estampada, artigo fino .

Peluda tipo felpa, largo 80
,,:_

.

Cachá pelucía.. xadrez , .

_/ �

Lã jersey, pi vestidos, largo 1,50 ; " ..

Lã -jersey pura 'lã, pi vestidos, largo 1,50 ......•.....

'

..

Lã "frezalbene, pura lã,. Ial:g. 80 , : .

Lã preta cl salpicos brancos pi saldar, largo 1,50
Pura lã escoceza pi vestidos, larg. 1,50 .

Pura lã escoceza pi. casacos, larg. 1,50 .

Linon liso tôdas as cores '

.

Linón estampado "\. .

Tecidos estampados em bonitas estampas
'

.

ChÚa .

Crepon estampado, a começar de'

Crepon liso americano .•...........
'

, .

Tecido não enruga, estampado, a começar de '
.

Tecido não enruga, do melhor, cores .Iisas .

Opala estampada, lindos desenhos, r .

Opala estampada finissima, largo 80
"'i-"

•••....•.

Opala Iisa, artigo muito bom .

upàla Usa, pele dê' ovo, larg. 80 .. o •••••••••••••••••••

Opala especial, cores lisas, largo 80 .

Opala, Matarazzo, largo '1,00,' branca e cores .

Opala lisa, artigo regular .

Fustão estampado a começar de .......•..............

Fustão branco, artigo bom .......•...................

Fustão branco Matarazzo, artigo superior o ••••••••••••

Fustão piket, Matarazso .....
'

o ••••••••••••••••••••••

Fustão casa de abelha, larg. 80 , ..... , .........

Tobralco es tampado ..............•...................

l'obralco_......barrado -

.

'I'afetá de algodão .

Organdv liso Matarazz o, largo 80 " .

Org�ndy estampado .

_.
.

Organdy permanente,
c
largo 1,00 '

.

Organdy leg-ítimo Suisso, larg. 1,15 : .

Tricoline preto, superior, larg, 80 .

Merinó preto, largo. 80 , .

Gorgurão especial, preto e" manirrhn ••• :;.� ••••••-T',.._ •••••
-

••

Sarja, "ruarinho
'

; .. : .. o •••••••••••••••••••••••••

Zefir,
.

a �omeçar de .•.................................

Popelme �Jistada p! camisas, cores firmes .

'I'rrcoline artigo' supepior, làrg. ,8_0 ..........•............
'I'rtcoline branca; Iarg. 80 '

Trico)!ne 'brru:ca cordonê, l;r�.· :8;
.'.

: :� : : : :': : : :: : : : : : : : : :
Tri_,cQline bránca Nova"''Amér'ica, dã melhor .

. Tri.co:Hne lista ass�tinidà, pi pyjama, larg: 80 .. o ••••••••

Trjcoline p_1 pyjama, core� garantidas ..

i
.

'Escocia branca .0' preta ..........•....................

Granitê, largo 1,40 .

Brin eolegial, legítimo J16

Brin m!ITinho especial 0.0
'
••••••

Brins diversos, a começar de .........•................

Filó branco .

Filó' em coreS

Fil� roosquit!liro. branco, lar�. 3,50
Filó mosqujteiro COl'ei;, largo ''3,50
Filó mosquiteiro, branco, largo 4,õO .....•.............•

Filó mosq·uiteíro, cores, largo 4,50 .

Atoalhado' xa,drif7., ·Iarg. 1,40 .

Atoalhado ,'branco, l�rg. 1,49 ......... '.' "
,"� .

!J'ecido· list.ade pi colch'ijo, largo 70

Tecido listado p/ celc;hij.o, largo 1,40
Tecido cr�me f3/ eortina; largo 1;311 '

'
.

Tecfdo é�tampa�e pI c,"rtina, l�l'g. 1,30' -

..•..... , .

Teddo Ilst�Illpado pj cortina, largo 1,30 (Rena�x)
CreMa!! estamllado pi colc�as, larg� 1,40 .............•.

Cretone� branea, especial" ,"'., 0 ••••••••••••••••••

Cr�WIle bra,n'co especial, !arg .. 1,40 '- ,,".

Cretone ,bran,co sem'goma, .larg. 2,90 '

.

G�etone' br�nco, largo 2,20' � '

.

Creteln1l brán.co especial,-·larg. 2,20. . .

Cretone Iinhol, largo 2,20 (l'eclame) .

Cretene em cores,larg. 80, superior

./

E MUITOS' OUTROS
FAÇA RENDER

7,50
7,50
8,00
4,50
16,00
20,00
15,00
32,(,>0
,7,50'
14,00
10,00 Langerie puro natural, larg.' 90

J

.. ';

��.OG"
50,9�'
6á,68'

36,00
3(t,Q�
35.oe
35,0.
45,00
-4,00
8,00'
12,00
16,09

38,00
85,00

11,(H)
'J8,00'

Matéria plástica estampada, largo 1,40
Puro linho Belga pi vestidos, largo 90

SEDAS

......... :../ ...... Pulower .manga comprida pi rapaz .

·Pulower,'ma.nga comprida e z ip, pi rapaz o.

Blusas de malha de lã pi mocinha "./ .

Casacos de malha de algodão pI- mocinha .

Casacos de malha d� algodão pi ·seh)l.oras o

8,00
23,00
22,00
29,00
20,00
20,00
36,00

68,úo'
160.(.0
29,00
25,oQ
á,o�

Lamê .,
••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••• a •••••••

Casacos die malha de lã bordados pi senhoras

Pyjamas pe'luci ados por dentro, pi crianças
Camisetas de meia manga coÍnprida pi senhoras
Calças de meia pi senhoras, a partir de ...............•

Calçasvde meia cl listas de seda pi senhoras
Calças de jersey, de seda pi senhoras " -

••••••••• o •••

,,;:.,.
7Ó,00 .Calças de meia PI, crianças, a partir de .

38,00 Calças plásticas pi .)bebê .

35,00 Camisetinhas de meia pi bebê .

55,00 Casaquinhos de peluda lisa pi bebê- : .........•

50,00

4,'JO
10,00'

S,ÕO
8,00

20,��
25.'_'{):
'!tI.oe)

40,,,0
80,ót.
J8,ul}>
30)00
5,00
4(J,09
46.QG-...

'2\),09
2\),00'
õ.oo

8,06
100'0·

• 13,60
1.5,00'
.t,GQ·
10.0&

3,50-
15,(i6.
15:ó()
30,0a.
75,00-
80,0(1'

Lumier, largo '90, do melhor

Lumier lavrado, largo 80

Lumier lavrado, largo 90

Langerie liso, largo 90 .

Langerie estampado. .
'

.

Langerie misto cl natural, .lar,g. 90 .' .

16,00 Langeríe setin, puro natural, largo 1,00 .

14,00 Setin duqueza, artigo superior, largo 90 :' .

·24,00' Tafet;i faile, largo 95 .

7;50 Faile o que há de melhor, largo 90 :: .

13�00
14,50
20,00.
29,00

Faile escocez, largo 90 r •••• "" •••••••••••

Tafetá xadrez reclame � : .

Tafetá estampado .

Tafetá chamalote, largo 80 .

38,00 Casaquinhos de felpa pi bebê

15,00 Camisas de meia de inverno pi homem >

18,00' Camisas de inverno, pcluciadas, pi homem .

20,00 Pu lower de' algodão pi homem .

23,00 r-urower de lã .v! homem , .

24.,00 Aventais plásticos pi meninas .' ..................•...
"

o

18,00

j
Aventais plásticos pi senhoras .. :c•••••••••••••••••••••

20,00' Babadores plásticos .

33,00 Capas pi bebê
........................................•

25,00 Calções de seda pi meninos o

12,00 Ciuto e suspensóuio de 'couro pi homem , .........•

28,00 Cinto e suspensório elástico de seda pi menino

25,00 Ligas de seda pi homem . .

35,00 Porto nickel de couro '

.

Estojo, pente e espelho pi criança .

33,00 .,r;ênços' bordados p'/ meninas, cx. de 3 ..........•......
-

53,�0 Lenços bordados pi 'moças, cx. de 3 o ••

110,00 Fita métrica .

150,00 Aparelho gilette, de metal 1••••••••••••••••••••••••

'250,00. Grampinhos de aço, CX. de 12 dzs. . .

350,00 Gravatas pi homeil1, em belos desenhos

250;00 Gravata� para meninos, faço. feito' ...............•......
15,00 Lenços de gaze pi 'pC$COÇO .

90,00 Sombrinhas de se�a cabo de cOJlro .

110,00
. Sombrinhas de sedá cano de vidro o

45,00

65,0� PERFUMARIAS

90,00 Leite, de colônia

78,oQ Loc1!o bfilhante
0.0.' . 10,Qo.

la,-o�
11,090'
9,50
8,(1(1>
4,ó..
I$,Q!,!,

6�a8
9,fíó'>
6,50,

,Hl,OUf

a.3toi)
.18,0&
3,00
6,00-
8,5.,

..

7,50-
3,oa.

'

3,50.
12,000-
lS;90o
14,00
14,oC);.

35,00.' 'I'af'etâ chamalote, largo 90 .

13,00 Organza .Iisa, largo 90 _ ..

13,00 Linho e seda estampado, largo 80 reclame

.............
,

..

16,00 Fustão de seda, largo 80 .

14,00 Moarê especial pi colchas, largo 1,30 '.' i .

13,00
40,00
70,.00
16,00
15,00
18,00.
17,00

Seda, estampada, largo 90 • •••• -!_. ••••••••••.••••.•••.••••••••••

75,00
6�,00
12õjoO
1'00,00
145,00,

Creme 'rugol em potes .� '"
',' .

Sedas' estampadas a" começar na

Tussor 'de- seda

Seda s:urá lisa

Seda patú especial
CAMA E MEZA

Cobertor cinza

Creme nive�. ,
, ..

Creme de alface o'••••••••••••••••••••••••••••••••

Pasta Kolinoª; Gessy o ••• o •••• o o o • o ••••• '

_Pasta Colgate, Lever' ...............••.......... o •••••

P'asta Philips .0'0 •• o ••• " :-••••2?O,00
16õ,oo $ab!lnetes, Gessy, Leyer, Palmoli�e, Regina, �x. . 0 ••

190,00 Sabo,nete Vale quanto peza .

24G,o€l �abonete Orquidea cx. . .

33'0,00 Sabo!lete' Lava�da Alpina cx. . " .................•.

35,00 Sabonetes Rosa Rubra, Cravo Branco, cx. . o ••

50,.00 ,EsmaJte Fátima
-=- , . , ..

70,00
.

Esmalte "Cutex

6,00 Esmalt{! Peggy, S��····:::::::::::::::::::::::::::::::::
37,00 Baton Nali,á , .':- ' ..

45,00 Baton FIamour

260,00 ,Baton Michel
..........................................

_.. õ,oo . Cobertor
10,00 Cobertor

tamanho entre casal e solteiro .

especial, p/ solte.iro ' .

especial pi ca� ; ·

.

de lã barrado pi casal , .

135,00 Quina Petróleo San Bar, pequeno

42,00 Quina Petróleo Sari Dar, grancIk
.- ./ .

I
I -

13,00
16,oó

Cobertor

Cobertor

FLORIANÓPOLIS

18,00 ' Cobertor. de lã, xadr_ez pi casal

3õ,00 . Cobertor de lã xadrez pi s.otteiro

25,00 Cobertores pi bebê, a começar de

6,50
28.,00
10,00
12,00
7,50
13,00
14,00
45,00
50,00 • , •••••••••••••• !.

,-

13,00 'Cobertor xadu:ez pi solteiro ••••• o' •••••••..•• :,
••••••••••

I
I

itl:::�-.;,.;.
�
í {fl'� It.

I =,:f(1I!4t� CJA,WET!:!I����!:!!;�:::[LLm (Ma'''L''.lOi

...,,«,..--_.:'J.c.-..,._A.. ' ......�...-"'-.-....�"'���... "'...J.L.,���.c:e.�'":=.....==__...... ............. ....l_, IOIrn__.... ........ ..........,................""p;;"'."'r_.... .....""""""'''''''...

Cobertor xadrez pi casal

Col.chas
.

pi solteiro, em cores .

Colcha branca arti�o bom pi solteiro .� , .

Colcha, branca me:rcerisada pi solteiro , ..

'Colcha mercerisada em cores pi solteiro
Colcha em cores pi casal

Çolcha :branca yl' casal

,
......... ;, ' .

Colcha bra.nca mercerisada pi casal ......................

Colcha em cores m�rcerisad-a pi ca�al
Colcha veludo pi casal'60',00 ••••••••• j ••••••••••••••••• ,:

••••

63,<{0 Colcha piquet, branca e cores pi cas'�l .

22,00 'Colcha de seda ci bicos., pi casal .

23,00 Colcha de séda _cl franjas, pi casal,'. o •••••••••••• : •••••
,

7,5.0 Colcha dupla de purà seda ,cl franjas, pI; casal __
'

..

19,00: Colcha japoneza pura seda 'pl 'Casal •.... o 0 •••••••••••••

22;00 Colcha pt bebê, cl Um hld,o. peluciado .

19,50 Colcha pi bebê, tama.nho 'especial 0 ••••••••••••

26,00 Colcha piquet, pi é'dança ••

I'
• • • • • • • • • • • • • • • • • -�.' •••••••

30,00 Ts,alhas de rosto, a çomeçar de .

11,00' Toalha de banho" hranca, Ala�oana "
•..........

23,50 Toalha de banho xadreZ; tamanho grande� :.....•.

34,"00
. Toalhas de velndo, pi meza .

36,J;>0
38,00
62,00

Toalhas' adamascadas pi meza

Guarnições de chá c/ 6 guardanapos .. �
"

� .

Guarnições de ,granitê, pintadas .cf. 6 guar4anapos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Iate Clube �;�:�:�+}:�:�:�:�:+!:�:._.:�:�:�:..:.�:�:..:..:��:..:..:..:.:++:..:":":++:":.+��,
o

, -, .....' �t-
De poeta e de Ioücn Florianópolis ,:ii. ,�

Por AI Neto priada - -explica o dr. Per- Convi"e' .!. �··I
'Os parafusos, na cabeça narnbuco ,- é possivel evi- " I �

........

da gente, estão ficando ca- tal' os problemas da infan-
I h

Domingo dia 'd17, ás' d12 :::. �:�
dá vez mais frouxos. cia que, mais ta rdé, degene- oras e� .sua: se e posse a : ...�

O homem que entende do rarn em psíconeuroses". I nova DIretOrIa,.�om um

al-,.:. : I

assu�to explica-me: 'Entretanto, a questão in- i moço
em rego�IJo � �assa- �:.. I�:'�

"SI bem as psrcoses endo- fantil não é a unica fonte de gem do 10° aníversarto de � ..
,_ h I . ,

I f d
_

'

geneas nao ten am aumen- psrconeuroses.
sua un açao. .�. �:.'"

tado, as psiconeuroses estão I "Estas neuroses - diz o Inscrições com os srs. �:. / ...�

se
. ext;�dendo cada vez dr. Pernambuco - podem L,aeI:th. �iello, e João Pin�o ._t. Acaba de receber os modernos toca-discos LONG-PLAY .!.!

maIs... tambem ser provocadas por I
d Oliveira ate sabado dIa: ') 'I 'iddI' ,

' .....
Pelas palavras, V. já deve complexos emocionais. 16 ás 12 horas. ' �:. com t) ve OCl a es _ 33 � _ 45 e 78 R. \P. M. ..��

ter percebidó que -O homem "A inquietação

afetivo-Se-j V Y' ,.:.
�

J :!
que as diz é um médico. xual pode cansar serios dis- -ENDE.;SE �:... Toca-discos simples desde Cr$ 485,úO �t·,'Na verdade, êle é um dos turbíos mentais". "

'

�:.. '\ ' �:''''i
grandes medicos do Brasil. Olho novamente para os Vende-se uma casa resi- .,.. F

-

I'· " �:.'"
Chama-se Pedro Pernam- cabelosgrisalhos- do dr. Per- dencial, sita à rua Tenente '.+. ogoes e étricos e economicos _. Enceradeiras "ARNO�' - �••

buco.
_,

nambuco. Silveira, '46, ne.sta Capital, .t. Liquidificadores "

'.:�
o dr. Pernambuco e Pre- Este psiquatra calmo, ª_

e respectivo terreno com a
..�. ...�.

sidente da Sociedade Brasi- mavel, tem muito' do sacer-
área de 350 metros quadra- : ...��

leira de Medicina Social e dote. dos. ':\ �:.. ..��
Trabalhista. Sei que já'foi esbofetea- 'I'ratar com o dr. Laura +:* Admt-re a 4.Ua I- h d 'd- li

É tambem diretor de um do muitas vezes, por en fer- �uiz Linhares, à rua Tl'd- ,fi:.
'

' Ou....- 10 a os ra 10,S �:.�
grande sanatório no Rio deI mos alucinados... jano 53 ou pelo telefone +t \. «IN'VICTUS» 195 t �:.�
.Janeiro.

.,

"No dia em que o homem �315. , . ._

•• para �:�
Atualmente, o Brasi]. esta se conheça melhor a si mes- Negócio de ocasiao. .�. �:�

.

está sendo honrado, na pes- mo - conclue êle - quan- .t. �••
, soa do dr. Pedro Pernambu- do a psiquiatria e a psicolo- , ..�. �i�
co, com um lugar no Comi- gia tenham maiores elemen- �LU'GA-SE ._f. Rá�io-Vitrola a partir de Cr$ 5.300,00 � ..
té Central para Controle de tos de analise, nesse dia se-

• : \ ",�.I

Eni��'p��:Jte:' é um orgão
remos todos mais felizes ..• " tr�� f��:��IJ�ee�::.nte, en- :1: Os discos Long-Play A ELETROLANDIA �!�

das Nações Unidas. Tratar a Rua Conselheiro ti:. correspondem a 8 Edüício Ipase - Térreo .:�
Esta é a 'primeira vez que Mafra, 152. di

. .. '+...� ,

um medico sul-americano Anartamento Li; ISCOS comuns Floriítnópolis '+.��
faz. parte deste orgão inter-

ALUGA-SE
.'f. '

.,
' ��.) .

nacional. 80"a 11010"8"8-0 .t. ". III
Bem, mas vamos voltar aProximo ao centro, com 3 tJ \J \I ._'f. t...,..+.. � i!+. A.:................................... �

-

.. �:.�
gente que tem um parafuso quartos, salas de visita e Á base de comissão. � � .-.� � � � � � � � � � � � � '.� � � � � �'� � � � - ."� .•w"·O

frouxo. jantar, banheirô, instalação Trabalho facil podendo
Essa gente constitue a sanitária de- primeira. Ain- tambem ser executado por

clientela do dTo Pedro Per- da não foi habitado. moças.

nl:\mbuco, que ê precisa- Informações no Escritório Tratar á praça 15 de No-

mente um especialista em Imobiliário A. L. Alves. vembro, 20 - 2° a�dar.

doenças mentais.
"Por que - perguntou eu

ao dr. Pernambuco - as psi�

coneul'pses estão se exten

dendo cada vez mais ?".
O dr. Pernambuco olha

me fixamente. Um ' sorriso
assoma-lhe aos labios.
"É difici1 dar-lhe uma

resposta absoluta.
"Inumeras..,J'azões podem

....explicar o auménto das psi-
coneuroses ...

"
-

Faz uma páusa. Eu olho

para os cabelos brancos de

q}lantos anos 'de experiencia
'€les representam... ,

"O aumento das'psiconeu
rosis - diz o dr. Pernambu
co - deve-se em parte a si

tuações de conflito origina
das durante a infancia.
"Muitas vezes os pais não

compreendem os filhos, em

cujo espirito deixam germi
nar involuntariamente a se

mente da desordem mental"
Aqui o dr. Pernambuco

explica-me que já existe, a
qui no Brasil, unia ol'gani
zâ·ção cujo objetivo é preci
samente ensinar aos pais co

mo devem tratar os filhos.
Tal organização é a Liga

Pela Infancia.
A Liga Pela Infancia, se

gundo rezam os 'estatutos,
destina-se a pr-omover as

sistencia social, educacio':.
nal e medica á criança,

0-'rientando as mães e futuras
mães e formando educado-
res.

, .

� "Mediante educação apro- I

Nos bsstidores do mundo

Clube Doze de Agosto
A DIRETO'RIA po CLU-1

cida tambem, aos associados
BE DOZE DE AGOSTO, tem do CLüBE DOZE. -

o prazer dê convidar todos A partida' será efetuada
aos seus associados para a, ás 13 �hol'as, em ollibus es

excursão a cidade daLAGU- peciais e o regresso ás 17
NA, afim de participarem horas de domingo.
das festividades que o CLU- A lista de inscrições Ja
BE BLONDIN, 'promoverá se encontra à disposição dos
em a noite de 16 do corren- srs. associados na Secreta
te, sábado, e que será ofere- ria do Clube.

-GRATIS

A todas as pessoas que enviarem o recorte abaixo
devidamente preenchido será remetido um cartão nume

rado que proporcionará ao portadol" concorrer num sor

teio inteiramente GRATIS de um rádio novo de 5 valvu
las de reputada marca.

Cada pessoa poderá concorrer tantas vezes quantos
recortes preenchidos enviar.

A Sociedade Propaganda "ESO"
Caixa Postal, 90

Florianópolis - Sta. Catarina.
Nome .....................•.. :..ç;. ..

Ender'eço ............•.•
-

..........•.•....

Cidade .. , .........................•...•.

Estado
,

.........................•.

Nota: Junto Cr$ 3,60 em selos para a resposta.

/

-

f()Ç()ES
melhores-

Para

.... DISTRIBUIDORES:

JMACHApO
&- CIA.�SlA
COMÉRCIO E AGÊNC/AS-

1" •

ELET'RICOS f A LENHA
i ' ' -

! VENDAS À PRESTAÇOES

E.XPOSIÇÃO PERMRNENTE à

&a� çfclvrvUdl,42� FLORIANOPOllS

Btlântida Rádio Catarinense LimiI8dt'�
.

apresenta mais 2, insuperaveis modelos para 1951 t
, CARACTERISTICAS:,

;; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6'a I8mcs. 50'a9I t

c:II Alto-falante 61[2 polegadas" tipo pesado: Tomada para tõ'éa-scos.
m_s .

.. Transformador universal para 90, 110)/18tJ, 200 e 220 volts vdi

::I
Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro :- Caixa de. IMBUIA de luxo.

_ Grande alcance: Alta 5�sibilídade : Som natural.Modelo ARe-5-p Modelo ARC 515 I
, t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Outra�Modalida�e de . Roubo: «Conto do- tõco»
.

.

.

,
'. :if""Õ' '"

. ""'l,.�
f

•

�'; . ,,� ;;tr�

Constituíram-se em 'uComissão» para angarlar donativos; 7
destinados. à obras pías, Levados

\
quatro m� cruzeiros

d� um lavrado, de Forquilha ..

Inform'ações CARLOS OS vig!ristas �saram já cruzeiros na m[o, para en- No êa�inho, aproximada-

O-hl-
,

,- GOMES de todos os expedientes pa_/ trega-los a uma instituição mente em Capoeiras, Sapu-

.1 logra Icas ra a sua, "féria". "Trabalha- pia. Mas, por ser dia const-. ca saltem com outra idéia
ram" de todas as- formas derado feriado nacional, es-j "luminosa" - "seu" Duarte

"MICHAEL KOR- c o n he c i das p a r a e n- tando os bancos fechados" devia pedir a um amigo os A' DEVOLUÇÃO DO Dr.:.-
LHAS", um dos mais f'amo- ganar os menos avisados. O não lhes era possivel, então, I quatro mil cruzeiros, em- NHEIRO

- sos trabalhos de Heinrich "conto do vigário", êste foi, depositar o dinheiro.' e daí I prestados, até o dia- seguiu- Após haverem confessado»
von Kleist, aparecerá breve- até certo tempo, o mais ren- a' proposta - que. êle, João I te.

Afinal de contas, gastar os espertalhões o roubo, en.;_.
mente em põrtugues, inau- doso dos meios de vida dois José Duarte, ficasse com os com l imousine, desnecessa- tragaram ii Policia, dos 4;:,.
gurando a coleção "Novelas "espertalhões". Q do "pa- 86 mil cruzeiros, para guar- riamente, �ão era muito ne- mil cruzeiros, apenas um mil!'
do Mundo", das Edições Me- cote", êste ficou no cartaz, da-los até o dia seguinte. .. gócio. Os outros, então, no- e cinco cruzeiros, porque o. -Ó:
lhoramentos. '

levando, p�r isso, os seus Nêsse pé de conversa, vamente interferiram, ro- restante ... o vento levou!
Do mesmo autor, aquela autores às falas com as au- chegam os dois companhei- bustecendo o parecer de Sa-

coleção publicará "NOIVA- toridades policiais. ros, Lourival e Ditimar. Es- puca. E "seu" Duarte, nova-
DO EM SÃO DOMINGOS". Mas, os malandros, aque- tes, interpelados, confirmam mente, na onda ... Aceitou.

--- les mesmos que usaram e a conversa. Auxiliando a Na primeira casa amiga,

1
r abusaram-do expediente dos Sapuca, êstes informaram saltou. Momentos depois,

O r

. baratea'meDto A data de hoje nós recor- "contos", tornaram-se, desta mais que, para Duarte ficar "seu" Duarte voltou c,om os
.
'••.••••••••••••••••••• '.:'if.da o nascimento, em Campi- .

feita, conforme se verá, .@om os -86 mil cruzeiros, exi- quatro mil cruzeiros, en-

do "osto de ,I.la nas, Estado de São Paulo,
"m criaturas boníssimas, cari- g iam êles, nêsse caso, f ian- quanto os três o esperavam

O TEMPO- no ano de 1839, do grande tativas, empregando-se no -ça. Dinheiro assim, destina- no automovel. .?O sr. Prefeito »Municipal, brasileiro Antônio Carlos '

afã de "angariar" fundos do à uma obra de caridade,em portaria

..

que baixou

an-,
Gomes, a maior glória mu '0 ROUBO

Previsão do tempo até, 14.:
t t bli d

-

para as obras de assistência não era possivel ' entregar a
horas do dia 14.e-on em, pu ican o-a no sical. social. Dinheiro para melho- -outrem sem, ao menos, uma "Seu" Duarte recebeu, en-."Diário Oficial", fez revi- Compositor insigne ele- Tempo em gera} instavel...

A

d rar a sorte dos que são as- garantia. Sapuca, atalhando, tão, um maç,o em que os três
nevoeiro.gorar os preços o' pescado, vou onome de sua Pátria e

.. .
sistidos por essas obras de a 'palestra, tornou-se apazi- diziam conter 86 mil cru-revogando, assim, outra que a� suas magistrais .composI- benemerência, saíram eles a guador 'da questão. Não' zeiros ... O automóvel deu Ventos -

'

predominarão-
estabelecia menores, no ca- f I d d I os de norte frescosç�e� oraI? ap au I as em angariar mundo a jora. Tor- • era necessária fiança, uma volta, enquanto João José ,.

soo varres paises, notadamente
naram-se, para os otários, vez que o seu Duarte era Duarte rumava para a sua

Temperaturas extremass.
Face àquêle ato, a tainha nos da Europa. criaturas afetivas, homens homem sério. Mas, os dois �'esidênCia, com os 86 mil de hoje: Máxima 22,5. Mi-

tornou a custar Cr$ 6,50 o Faleceu em-16 de setem-, caritativos, cuja única mis-
.

não concordaram. Era preci�' cruzeiros, apenas em papel njma, 18,9.
quilo, hgja ou não fartu- b d 1896 I d � \

I
1'0 e

.

' egan o-nos são era a de ajudar o

pró-I so fiança, gritar/amo Sapuc.a, de jornal velho ...ra
.... .

uma copiosa soma de com- ximo... '

concordando com os pontos Fôra no "conto" que, na

ta��SI;�a�t�O;�g:�� p:ga:
.

posições.
. A "COMISSÃO" PREPARA de vista dos companheiros, Polícia, apelidaram de

"ordens" de' barateamento O TER'nENO propôs, c�o formula conci- "Conto do tôco" ...

do custo de vida, essas são, / * * Rejubilam-se os ude- Irineu Costa, mais conhe- li.atór�a um "negócio" - o

por enquanto, para inglês * no-trabalhistas com o
cido por "Sapuca", elemento dinheiro sena entregue,

vêr • "imenso prestigio" que au-
com várias entradas na Po- mas, "seu" Duarte entrega-
licia civil, Lourival Laudelí- ria a êle e não aos outros,reola a conspícua figura do

il d d S I R no dos Santos e Ditimar a quantia de quatro mil c.ru-I .ustre eputa o au o a-
Souza resolveram movimen- zeiros.
tal' essa hístória, no fundo João José Duarte, a prín
tão pungente... Constitui- j!ipio, calado, limitou-se· a
ram-sa em uma "comissão" ouvir, tão somente. Depois
para conseguir dinheiro com, de muita discussão em tor
que ajudar a manter ínstí- no do magno assunto resol
tuições pias... E sairam, veu não. aceitar as tentado
com êsse benemérito propô- ras propostas. Os esperta
sito, -estrada além. . .

'

lhões, vendo-se perdidos ob
Ante-ontem, nesta Calpi- servando que o "negocio"

tal, en"contraram o sr, Joãb periclitava; tornaram à pro
José Duarte, lavrador, com posta, dizendo que, si não
61 anos dé idade, 'residente' tivésse o "seu" Duarte o di
em Forquilha, municipio de nheiro em mão, iriam à súa INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS;,
São José, nêste Estado. Um residencia, de automovel. INDUSTRIA-RIOS
dos espertalhões,..acercou-se "Melhor até _ disse Sapu'ca DELEGACIA EM FLORIANóPOLIS /

do desconhecido, entabolan- _ porque o dinheiro ficará f - Comunico aos candidatos inscritos no concursQ>'·

do, então, a conversa, para mais seguro, não havendo para as carreiras de ESCRITURÁRIO' e ESCRITURÁ�..

fjnalmente, dar o golpe. possibilidade de ser' o "seu" RIO-DATILóGRAFO que aSJ>rovas de REDAÇÃO e�

João José Duarte, que Duarte roubado". Lourival,' DATILOGRAFIA serão realizadas na Delegacia do::�
havia estado no Ho�pital de então, atalhou _ "cérto.! A L A. P. L, sendo a prova de Redação dia 16 do corrente,..
Caridade, para saber do re- idéia é a melhor que eu já às 14 horas e a dê Datilografia dia 17, às 8 horas da...:,
sultado de uma radiografia

I
vi!"

. manhã.

que -batera, dias antes, ho- O GOLPE 2' - Para a prova'· de Datilografia, podem os candi--·
mem humilde e acessivel, E, nêsse vÇte-e-vem . para

datos trazer máquina própria. \._

não desconfiou, a principio, "acôrdos", o "seu" Duarte' Florianópolis, 12 de junho de 1951.
das intensões do ,seu presti- c.edeu à exigência, tomando,

"'- Nilson Vieira Borges
gioso amigo, que era no ca- então, com os "amigos" um --Resp. p/expediente.
so lrineu Costa, o Sapuca. automovel de praça, ruman-

.�o""o ()""{)""()'_'()""()"'()""()_1"'_""""
Em meio à.. palestra, Sapuca do à São José.
falou em caridfide, em obras
de assistência, dizendo que
ele, com mais dois c.ompa
nheiros, estavam com 86 mil

Florianópolis, - 14 de Junho de 1951

Slcedâneo.do
'Iano>Salle

mos.

Mas, como nem tudo que
luz é ouro, êsse excesso de

prestigio
I.
já estará sendo

usado para fins trabalhis

O ar. Israel Pinheiro con- =. o que não representa
firmou os propósitos do Go- motívo de festas nos setores

vêrno de elaborar um plano
-da U. D. N.

de prioridade de obras pu- .

É que, segundo �s�amos
bJicas nos setores de trans- lDformad�s, os �perarIos d..!?_
portes e energia elétrica, E�tado, an�da.�a.o _pagos no

para aplicação do capital de mes de �alo, dIrIgIram vee

um empréstiJno no Exterior. mente �p�lo ao,tlr. Sa.u�o Ra-
Esse plano de prioridade mos �ohcltaJ1do o� �fICI?S do

é uma réplica ao Plano seu Im�nso prestIgIO. Junto
SALTE e será dentro de ao Governo, no sentIdo de

poucos dias estruturado pa-
receberem os seus venci-

I'a ser dado á publicidade. mentos atrasados.

Tambem revelou o presi- Estamos como que a ler o

dente da Comissão de Fi- cabogra�a que o apelante
nanças, que o ministro' (tã conceberIa para o apelado:
Fazenda, sr. Horácio �fer

"Nesta hora de evolução po

estuda no momento a Íormu- lítica, social e econômica ...

Ia para o lançamento de um
etc.

. _

empréstimo interno,'"que se-
i I?�ehzmente � e�oluçao

ria complementar ao finan- I pohtIca, por aqUi, nao c�r
ciamento da execução des- respon�e ao pr�g.re�so SOCIal

'sas .obras e atrofIa o eqUlhbrIO econo-

_ Será' uma combinação
mico. Tanto a.,ssil:n que, nos

de dólares e cruzeiros para pagamentos, as ajudas-de
a realização de obras de al- custo pelas remoções políti
cance imediato para a eco-

cas preferem os salários dos

nomia nacional - disse o trabalha�res diaristas.
sr. Israel Pinheiro. Com os

dólares serão adquiridas
máquinas e com os cruzei
ros do empréstimo interno,
executadas' as obras.
Os representantes udenis

tas mostram-se curiosos com A Policia Catarinense, an
relação a esse plano gover- te-ontem, efetuou a prisão,
namental, tendo, entretanto, na estação de Porto União,
seus dirigentes manifestado de três temíveis batedores-
o propósito de continuarem de-carteira.

'-

a defender o Plano SALTE. A prisão se verificou de)).
Nêsse sentido, o

.

sr. Bilac tro do noturno da Estrada
Pinto, encarregado pelo par- de Ferro Paraná-Santa Ca
�ido de acompanhar o assun� tarina, quando os meliantes,
to na Camara dos Deputa- que já estavam sendo procu
dos, declarou que a UDN rados, pela policia do Rio
continuará a lutár contra o Grande do. Sul, procuravam
pro�et9 governamental que "agir", no trem que, na ;!Jádel':l10ga o plano de ob-t'as nhã do dia imediato, ruma
organizado no governo Du- va a S�o FJ.'ancisco do Sul.
tra, por considerá-10 como o Esses "gatos", segundo
esquema definitivo das 0- estamos #informados, se ·a

bras publicas de que neces- cham recolhido& à cadeia

lilÍfa o p'aís. daquela cidade.

Hospital de
Caridade-

DA
IRMANDADE DO SENHOR

JESUS DOS PASOS,
O movimento de assisten

cia aos indigentes interna
dos neste Hospital durante
o mês de !fiaio proximo pas
sado, foi o- seguinte: Consul
tas, 974; Operações, 164;
Formulas aviaras, 2122;
Exames Laboratorio, 156 ;
Raio X, 89; Ondas cl.}rtas,
82; Raios Infra vermelho,
53; UlÚa Violeta, 23; Cor
rente elétrica, 10; Eletro
cardiograma, 4; Radium,'2.,;
Tubagem duodenal, 1; Ra-
dioter31pia, 94; Ionisações,

MãS os syui> dias cheg,:{ram, I 7; OXigenot:rapia, 3; Ca:'
- A claque nem foi esperta: bogenoterapla, 1; AnesteSIa
Êstes dentistas ficaram p/gazes, 3; Eletrocoagula:..
Desta vez, de ... boca aber- ção, 5; Transfusão do -san-

ta. .. gue, 2; Curativos, 2110 e In-
Zé jeções, 3.818.

Batedores-de-car
teira's presos em

Pôrto União
Alfinetadas...
Agentes, da Delegacia de

Costumes, no Rio, numa

grande diligencia, consegui-.
ram deter 22 falsos dentis-
tas, os quais exerciam ile
galmente fl pr�Jssão.(Dos Jornais)
Esta polícia atrabalha!
Prender, e por coisa pouca ...
É' clas.se honesta, trabalha,
Quando o freguez abre a

bôca ...

I

Santos e Ditimar Souza che-
\

gavam prêsos de Itajaí onde,
foram capturados�

,

Mais um "conto", êste re� .. ·

vestido, não há aúvida, dee
interessantes episódios, dig=>
rios até de algum novelista ..�.

frei Bureliao
NA POLICIA

Ontem, em companhia de Frei Anselmo, da parõ->-
dois filhos, Joã,2_..José Duar-

..

quia de Santo Amaro, come- .. ,

te prestou declarações, de- morou, ontem, o seu 500 aní-«
pois de se haver queixado ao versário de vida sacerdotal.,
sub-delegado do distrito do Pelo transcurso de tão;"

Est:eito, à. c�ja. autoridade I grata
efeméride os seus pa-

pediu pr�vldenclas, enquan- roquranos lhe prestara:mC_f
�o lrineu Costa, vulgo Sapu- significativas e' carinhosasv
ca, Lourival Laudelino dos ·homenagens.

H :""·

AVISO

"Chega de Ramos", dizia"me um eterno vigilan-,.
te, já um tanto sonoÍento com a situação pplítica e·�

mais um tanto aperitivado.
E, foi citando, desoladü: - O Nerêu, na presi�-

d�cia da Câmara; o' :Mauro na direção da Costei�"
ra;- o Joaquim, na Comissão de Finanças ...

-

Alguem"no momento, entrou e mostrou um jor-··
nal com .o.-Sau�o presidindo uma reunião de 37 de-
legados trabalhistas... E o rne1:'!C amigo emendou _.
O Saulo já é pr9idente de convenção ...

Mas, como de propósito; surge outro jornal ca
rioca, com um cliché de uma das reuniões 'dos dele

.- gados cooperativ'istas, pre;sidida pelo' repi.'esentan'te'
catarinense, que é o mano Jaime.

O meu amigo continuou então-:' -, Véja você.
Não é simplesmente alarmante?' Q'ue é que adianta..

a gente andar por aí berrando o chega de Ramos•.
Parece praga. Que me diz disso' tudó?

Que poderia eu dizer?' Disseclhe apenas que a:\
.família sempre fõra muito enjoadà!,/

c;:;J.��:/' _..,. .. .-.:::h,·

,

(
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