
<,

ministros(j 'escol�i�'os não, re�resentam correntes.�oliticas
dente de> destruir ou ames-I Juscelino Kubitschek e a I Escolhendo novos minis-I no Estado. Tirou o sr. Ne

quinhar o poder político. I situação mineira tinham um tros 8, revelia dos governa- grão �de Lima, conservando

ENFRAQUECIMENTO Il:epresentante, o sr, Negrão: dores, o chefe do govêrno com Minas a pasta da Jus-

DOS GOVERNADORES cle Lima. ° sr. Etelvíno I não teve a menor preocupa- tiça, mas entregando-a a

. Os governadores não' fo- Lins e Pernambuco inteiro ção de colocar nas pastas um prócer que não reprc
ram consultados sôbra a re- prestigiavam

/

o sr. João nomes_ da' confiança as si- senta a situação mineira. °

fo�·ma. Quatro dêles apoia- Cleof'as. ° sr. Regis Pache- tuações estaduais -respecti. sr. -Tancredo Neves é um

varo ministros' do chamado co e : a situação baiana ti- vas." Tirou o S1:' Cleofas, e, aparentado do Presidente.

gabiente de experiência. ° e.ham no sr, Simões Filho não podendo recorrer ao ar- Tirou da Educação o sr.

sr, Lucas Garcez intere,ssa-I un; represen tanta, devendo- senal de Pernambuco unido, Simões Filho, que represen

va-se pelo. destino .do Mi- ,:e desde togo ressaltar que .f'oi buscar um nome sem tava uma fôrça política (12-

nistro da Viação, tido sa-' o governador da Bahia foi partido no Nordeste, o sr. I terminada na Bahia,' subs
bidarnente como seu repre-:., único a mostrar-se dócil José Américo, de um peque-I titui-?do-o pelo sr. Aritôn!o

entante no govêrno. ° sr.
I
à manobra do Catete. • Balbino, sua criatura.

Pessoal

RIO, 18 (V. A.) - ° sr.' os partidos políticos não nas instituições políticas. °

Getúlio Varaas está insta.' foram ouvidos nem cheira-' sr. Getúlio Vargas é o ún i-
b I .

I
lnndo no govêrno um Minis- dos. Dois dos prínclpais ti-,.::o árbitro da situação, a

�ério �rg�nizado sob cará- tulare,s - ,O.svaldo �ran�a I única fôrça política, sol itá

ter estntamente, pessoal. e Jose Américo - nao tem ria e exclusiva, assentada

Nenhuma fôrça política sequer filiação partidária e no poder central. É não foi

ponderável está por trás de nenhum dos dois conta com por acaso ném devido a con

qualquer dos ministros no- .im 'sistema de fôrças pqlítí- . tigências das negociações
meados ou convidados pelo cas que os apoie rio govêr- políticas que isso aconte-

Presidente. no. ceu. Vamos demonstrar que

Os governadcres dos GOLPE NAS INSTITUJ- o Presidente dã República

grundes Estados se ausen- ÇõES . ma rchpu por êsse caminho,

taram ou foram postos à .' ° critério adotado

repre-]
-o nsc ien te e deliberada

margem das negociações e senta um verdadeiro golpe mente, com o propósito eví-

_,,_o(���()�

!,�" DIRETOR I
Rubens' de I, �,nida Ramos

_

t- QEr.ENTE t
c Dominlo� F.

,• d. Aq'lIno ,

•
....------
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JOsé Américo Chegou, Ontem' !

"Vargas ,PrecislD de Milll!
"osé Amér.vo que a Constí> AMANHA A POSSE

. - , . I
to ou o insucesso de minha tu içuo e omissa nesse pon-'

"Adiantou o novo Ministro v
•

E alirlDlUI!
mo, 18 (V. A.) - O êxi-

missão à frente do Ministé-, to.

rio da Viação dependerá! - ,Depende da Assem- que sua posse se dará ama

d as condições que se cria- bléia Legislativa, do Estado nhã. Ao seu desembarque

rem - declarou o. sr, José"- acrescentou. no Galeão, que se deu às
" .

NOVA EXPERIENCIA 21.15 horas, acha'vam-se

Saudando o povo carioca,
.

presentes vários parlamen-.
o sr. J o�é Américo decla- tares, o vice-presidente Ca

mas do Ministério, poderia rou que 20 anos de sua vi- fé Filho, o ministro João

da pública êle a passou a- Cleofas e o representante

qui no Rio. do sr, 'Getúlio Vargas, ge-

- Prometo - disse neral Caiado de Castro.

..Américo, ao desembarcar,

ontem à noite, nesta capi
tal. .Conhecendo os proble-

�diantar quais são as suas

falhas e indicar ás pontos

principais da ref?rma que

.se torna necessária. ser o mesmo homem, nova- ° sr. José Américo, que

1\:';\, _por:,ém,'-: �oJltinuou mente arrastado de minha airida não escolheu nenhum

__
. uma diferença entre a obscuridade 'para s'el:vh'-ao dos' seU�' futúros aiixi.l iares

m.nlia posição anterior e: a Brasil, vou tentar essa nova no Ministério. da V�ação fi
atu al : antes, os poderes experiência num setor já cará hospedado no Hotel

discricionários me assegu- conhecido. I Excelsior, em Copacabana.

ra \'am ampla liberdade de

ilú:iativa. Hoje, tudo de

pende do Poder Legislativo;
Praticamente Veíado .; Nome

de Olegario Mariano
i

p'oblemas, procurando suas RIO, 18 (V. A.) - Com a cliscussões, tendo sido a- I

:-,ol,uções, e igualmente dos 18 votos contra, 4 em bran-I provada suaI indicação por I
técnicos cuja audiência não co e 20 a favor, o sr. Ole- 37 votos contra 2 e 1 elll
rode ser recusada. gano Mariano teve ontem 1 Iwa!\co. Reconheceu, assim,
'PHECISOU DE .MIM" I \'etada pelo Senado sua in-I ü Senado te1: ::::ido esta uma

_ Como o sr. 'mterpreta dicação parà .embaixador do indicação feliz, merecedor'

a atitude do Presidente da. Brasil em Portugal. Embora de aprovação.
República convidando a. \) sr. Café Filho t'en� pe- Tambem a indicaçã'O dei

ocupar o Ministério .da Via- i dido parecer da Comissão ,r. Acyr Pais não foi moti

�ão? de Justiça, praxe no Mon- \'0 de oposição, já qlie se

_ Acno que êle precisou roe, para casos s�melhan- trata de diplomata de ca.r

dê mim - 1�espondeu o sr. tes, é contar os votos em reira. Trinta e um votos a

José Américo. branco como contráriôs à favor, cinco contrários e

Perguntado se sua inves- nomeação. dois em b1�anco foi o -resul-

tidul'a
.

no cargo implicava ° sr. Cristiano Machado tado da votação. I
na renúncia ao govêrno da obteve apôio .para sua indi- Já a indicação do sr. Ole-jParaíba,' respondeu o sr.

-

"7 t f
,.

1\1r'" f.::uçao, com i) vo os a a- gano '�al'lano, con orme i
vor, 2 contra e 1 em bran- era preVisto, deu margem a

co. ;ntensa 'oposição' por pm:te IVATICANO, PORTUGAL, de inúmeros senaqores. .!- A 16a C. R. M. solici- ÁUSTRIA

qlle vem "estudando êsses

16a· C� R.
o reve Maritima'

Ite.�erva da 2a classe, resi-

ta o comparecimento, ;na la

Secção, dos 81'S. Oficiais� da
Durante várias' horas; es

têve reunido, ontem, o Se-

lado Federal, a fim de ser NOVA IORQUE, 18 (U.
dentes nesta Capital, para .

:lpreciada a indicação dos 2.) - 'Não se nota nenhum
tratarem de assuntos de. .

i1'3. Cristiano Machado, 0- novimento, em qualquer
!egário Mariano e' Acyr :lavi� americanõ, em todos

) .l,tISO DA CIDADE... Pai;;; para embaixadores, )S pôrtos do Atlântico e do

1
!'espectivamente, junto ao I Golfo cio México, e� conse-

.
1

.. ,_ V:tic[;no, Portugal e

AUS-, qUênc,ia
da greve do. Sindi-

-"i��'
trln. . cato dos Marítimos.

, _j�1'êl \r�h:�I�en:: �1�U c�:�.�:;!Acusação a

,) �I"�I�J,��j; .

NovoGo.vêrno IUJ�ES���(V. A.)
JY

=-

/1 Será julgado sexta-feir'a, no

/'" I ::'!:, ROMA, 18 CU. P.) - O Tribunal Eleitorall, um

,.;eu in terêsse.

Govel'nildo - Olha aqui, Partido Dembcrata Cristão processá contra o juiz, da

comarca de Mamanguape,Dona Udenilda, se a dQ prim'eiro ministro Alci-

sra. me fizer mais elei- de de Gasperi. reiterou a acusação d,e emissão. de mi-·

r- ções por êsse prêço, eu decisão de formar o novo .lhares de títulos no último

adiro ao Nelson Car- govêrno, desfazendo assim pleito. Segundo notícias fi

neiro, ouviu? É preciso a� sondagens que têm sido dedignas, as conclusões do

um tesouro" para pagar
I
feita� pelos extremistas da inquérito são' inteiramente,

isto! direita e esquerda. desfavorável ao juiz.

É do Antigo Testamento que Madalena, a pe
cadora, se arrependeu e foi perdoada e absolvi
da.

A U.D.N. catarinense, no momento, '·está
na posição daquela figura bíblica. Dia não pas
sa sem que confesso arrependimento pelos seus
vícios passados, entre os quais avulta o da de
senfreada demagogia. Para receber- a graça da

a�s?lvição faltam-lhe, entretanto" os bons pro
pósttos para o futuro.

Quc se esforça por distanciar-se cada vez

mais do passado tenebroso, é um fato insofis-
Recapitulação, "contudo. ,

máve], .que salta agressivo. ao olhar de todo o _
. ForI?a, ·elegant�. Não (li�o bem. Muito elegante .

analista. Ainda digo mal. Ma is que multo elegante, para pôr em

. .', �';Na s��' tetuPo ��l" ale�.t:e. Cr�ll�'l.1na; eondenou
curso um superlativo camíl ianq, Mas, o fundo, Ô céus!

t I
-

desenvolvimento'
I

IFaz-.rne,pena.

.a ·,c.on�tai.ação .. (galic.ism,·@).'No'''''I1.tanto,de-,
. a 111S a. açao e o esenvo vímento da energia "

�I

termo-elérr íca, inIciados no. govêrno Aderba'l
vo Ir, sem r eser vas mentais, atraves de verdade nua e

fi d sn A' I'�rua, à crítica dêsse caso de superst íeão, des:a PSI'cos'e
. a I va. gora, contrita, vai cnntinuar o '

. .,

sistema, que classifica de ideal. U? seu eSP.ÍI;ito, on�e ? �fl'icano e o buire injetaram, por'
.

Nos seus dias de escândalo, grftava his- I
via suge�tlva, as hlst?nas das Babás e dos Vovôs Indios.

tC'I'I'ca' I t I d
' Voce, .Renato, cre nos calung.as que dão sorte, nos

.

" pe o aumen o gera o funcionalismo, . b
'

"deslembl'ada que os govêrnos anteriores o ha- I O'�eves que .dão imunidades de corpo fechado, nos anhan-
viam eoncedido, no possível das receitas públi-

..,as, nos plagas, nas pedras preciosas, mas fatais, no

caso Agora, chorosa, tanto na Assembléia como i quebranto, na bruxa-vampiro, no mau olhado e na feiti-

C� 1\1f" I
caria. . .

•

na amara
� ��mclpa , virou de mão e de pensar, ,.

. .

para se opor as mais eloquentes promessas. de
,Bom e crédulo Renato! Aq�dlo CíJ.ue, para outros, é

melhoria dos servidores,
.

feitas pelo Chefe, .

apenas fonte de literário 'folclore, para Você é a espan-

quando caudidato. i tada crença da coisa-feita" a re.ligião do eS4\onjuro e do

Na sua era de peca-do's, exauriu-se em cri- i
candomblê. Assim, o meu crendeiro Amigo acredita no

ticur o excesso de pessoal nas repartições. Ago- i "azar" que Ruy lhe dá e já deu aos pessedistas como eu

ra, compungida, super-lotou os 'quadros, colo-
pequenos, e aos grandes, como Aderbal, Vdo Deeke, e

d �. 3 d' t
'até ao incomparável Nerêu Ramos, que preside à Câmar',ocan o al·e Ire ores no mesmo grupo escolar,

.•

G serveutes onde estavam 2.' Departamento há ,Fede'ral, sob íntegra decência, meritória retidão e pres-
, tígio nacional consequente.

que o numero de nomeados já se conta pelo tri- IpIo do existente em janeiro de 1951. .

° Partido Social Dem'oq:áticó perdeu o govêrno do

N
. . Estado por motivo que só Deus conhece. Perdeu, . Rem·a sua epoca de Qrgias demàg�gicas e p,ro- Imessas, fez cavalo de batalha das estradas estadu-

dúvida. Ruy deu sorte ao senhõr Governador Irineu Bor-

ais, anunciando-lhes o. asfaltamento. Agora, In�ausen - diria eu, já acreditando'na ingrata influên-

ungida, deixa que as rodavias se interrompam
I Cla, post mortem, de Ruy Barbosa, nas eleicões ele 1950.

pelos atoleiros e se inutilizem pela cabal falta
: E por falar nisso. . .

..

de conserva.
'

.

Será que o Ruy também a�dou distribuindo sorte�,

Nas 'suas horas de inspiração para o mal, I e felicidades, lá, em São Paulo? Aquela aliança de entre

arvorou-se em La Passionária contra o desme- I·�demar de' Barros e Lucas Garcez, não foi desfeita? São

t d
. . .

d correligionários, 'amigos inseparáveis, irmãos gêmeosramen'o 'Os mum�lplOs, qu.eren o-os intangiveis,
incólumes e indivísiveis. Foi ao paroxismo da p'ara a vida e para a morte na política paulista? Rena-

paixão, na defesa da soberania de Araranguá, ,to, não foi azar. Repita comigo: n�o fo'i azar! Foi sorti-

com preferir Turvo anexado ao território gau- Ilégio e benzedura, pará maior gló_ria do Brasil.

cho a vê-lo isolado em .novo município. Agora, I
Congratulo-me com Você, própondo-lhe, ainda uma

.de olhal' manso e piedoso, quer até a Criação de . ,questão, talvez ind·iscreta, 'mas indubitàvelmente natu-

comunas sem as mais mínimas possibilidades de ' IraI, e consentânea aos seus pontos de vista: Qual a Ta-

vida e prOOTesso para que elas vivam d joelhos : zão de Você cantar laudes e matina!> ao senhor Governa-

implorand� a pi�dade governamental, �eem defe� \ I dor do �stado � U�a vez q;ue me' dá o consêlho de cri ti-

sa sem liberdade sem autonom' D d' b .

cal' Sua Excelel�cra por mmha conta, ouso renovar em-
, ,. la. e OIS po res, b 1

• I' f .

quer fazer' três mendiO'os' argos re .attvamente aos seus e oglOS, em rases corrI-
e. •

queiras. li;
,

Nos seus momentos de volúpia e loucura, '''e
via obras suntuosas, sÓ"de fachada, nos ve,rda- Elogie, UI uma vez, e por sua conta o ilustre e ben�

deiros templos de solidariedade humàna que o quisto Chefe do Executivo cat;ninense. Elogie 'e que lhe

cérebro de Nerêu e o coracão de Aderbal cons-
' preste.' Se a minha crítica ao sucessor de Aderbal Silva

truiram para os humild,es f!' pequeninos, para os

.

lhe traz aborrecimentos, esteja certo de que pf!ssoa al-

/ enfermos e os desajustado's sociais, para aque-
guma .. a não s!Jr eu mesmo, é responsável por ela.

\

Ninguém me deu ordens de ataque, como ninguém
les, enfim, que só sabem agradecer com orações

me eomis�ionou para lhe musiquear al,voútda-s à porta.
e não com votos. Agora, genuflexa, ergue o Pa-
lácio Encantado da Agronômica. Justiça, Renato, ao seu, de coração,

Nos instantes de luxúria e lascívia, pedia
providências e prometia rigores iníquos, a to
dos quantos abusavam da gasolina e dos car

ros oficiais. Agora,' cabisbaixa, assiste ao des
files dos chapas-brancas, buzinando-lhes aos

calcanhares e ridicularizando-a nos pleitos elei-
tMa� .

Nas suas ocasiões de embriaguês, em deli

rios messalínicos, gargalhando deboches e in

sultando em Cala0 de prostíbulo, negava as pró
pr:ias tradições de honradez, de bravura cívi

ca, de glorias, de cultura, de inteligência e de

trabalho, dos que, 'mais e melhor" as assinala
ram em nossa terra, como Nerêu RaD,lOs. Ago
ra. pés descalços e ahlo\a. lavada, con.fessa que

esta4ista é o sr. Irineu Bornhausen!

M. Soares

,"

. \Superstiçio
. l ,,� .. ,--;:.

Meu grande Renato Barbosa:
Nesta espécie de combate simulado em que 110S

empenhamos, deixe-me, primeiro que tudo, agradecer
.hs o cavalheirismo com que treplicou à minha pobre
rôn ica no Estado, rica somente a meu ver na iustica
la apreciação quan to aos seus dotes intelectuais.

. .

° estilo do artigo, na Gaz.eta, escri-to por Você, é
un ressalto' mágico de humorismo e bom gôsto.

Encantador Renato!
Li-o, reli-o e, com franqueza, recebi a licão que me

leu. Lição pública; aliás, de que êste seu alUl�o saiu ma-

Iravilhado e contente com" a honra de lhe haver merecido
. tlma preleção de fidalgas e belas letras.

, � ,Volto a .agradecer-Ihe. Além de bem educado, Vo

i
ce e uma primavera em flor, na expressão intelectual

,

I hras ile ira.
Não lhe digo mais, para não lhe melindrar o recato

Iiterârio, que não tolera genuflexões n em incensos fu
megantes,. com mel de' pau por sobremêsa.

Só lhe peço isto: creia-me e não deite fora a adrni
ração em que o tenho e a amizade que não me canso de
lhe consagrar.

Entre nós não podem existir mentiras e reticências.
.

E não as há, com efeito. Tanto assim que lhe vou
dizer alguma coisa destoante no que tange à substância
ao conteúdo, às idéias das colunas de Hércules, n�.
"Gazeta".

,

Barreiros Filho

Funcionário!
Coope·ra, com a tua presença à Mesa Euca

rística, para o maior brilhantismo da PÁSCOA
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS, que se realizará
ás 7,30 dó 'próximo domingo,. dia 21, na' Cate
dral Metropolitana,

A COMISSÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL; FÁBRICA DE PONTAS RITÁ

. MARIA, FBRICA DE GÊLO. /
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O.... h...•• - 41", c. da.. DÍL WALMOR ZOMER GARCIA I; ). I •

...
•

Diplo�ado p�la .Faculdade Nacional de Medicina da
tt.ai4••d. - ".u.. 1eIa.1... 111. - 1'•.t 1'" i Universidade do Brasil

1 Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
('Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
'Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade

I i nOENçAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de .Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. TeI. 2.692.

28' domingo - "Farmácia
Noturna ...:_ Rua 'rrajano.
'Luiz Osvaldo.U'Acâmpora

-,--'Inspetor de Fai-mácia .

O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias

L,'avando" ·com· .8
.. ,

"

'aba-O Santo Antônío, Mode'rna e

Noturna sitúadas às ruas

E
.

I d êJ
.roão Pinto e Tl'ajano n. 17.

·

Sh
.. .'.' A presente tabela não po-

Ir9e t11 '. )V'e (; Ia .', I, a e �:,:áa;:;r;:�:;:dad::t� p�::
da Cla. IITZEL. INUUSTRIAL�J6iD·JiIl6. (marca r8gistrada) I :�;t;;:�:�:;;ento de Satlde
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DR JOSE RAmA ��. HI'I"I'IJ�NCOlJk.
•• DICO'c

Clhllea ".r.1 - r.DLlT.l"

,
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DR. GUERREIRO DA FONSECA
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........ AJ....lll.,•••

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CI.uaGIA Ta.muTOLO.IA

01'.......
0.•••1..1'... lo&. Pia", II.
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DR. ALFREDO Cln�REM
\
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DR. SAMUEL FONSECA
\.

CIRURGIÃO DENTISTA .

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia: ]3ucal Dentaduras

')Jontes moveis e fixas.
Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira:
Das 8,30 {�s 12 horas aos' sábados. •

H;ORAS MARCADAS.
-,------------------------�------�

OR ARMANDO VALERIO DE ASSt�
••DI(;O

... ..,....... •• CUlaJea •.r••UI .ta Aul••••d. •...eI... . ._

.1..1 •• Carl....

OLINmA ••mC4 D. C.I.U:C48 • ADULTO'
- AI...eI. -

("a lt4rl. I ... NIlD••••cà.... 1 - 0.••• 1...... ., u li

• ••• li " ".raa.

.......d.' .•••••r.dlal G.m.ra. I - r••• , 'I.

Corpo de Bombeiros 3.:11.:1
Serviço Luz (Recla-

, maçõss) 2.404
" .Polícla (Sala Comis-

" sárfo) . . . . . . . . .. 2.0:lR
. \,. ,folicia (Gab. Dele-

.gado) " 2.59.1.

',.,
.

COMPANUlAS DE
Trlb.

"

,TRANSPORTE
AÉREO

TAC :t7110
.

Cruzeiro;'do Sul •... 2.500
P . ,

an�.lr :,. ':, . . . . . . . .. 3.553
VarI� ,� ..•. '. . . . . . .• 2.325

�Ó:i,dd,{í\ér.�o.,...\ . " .. " 2.402
',lleal\ "

... �"';"�' '.' .. " 2.3.j8

!Advocacia e Confabilidáüe ��;�n;VáS ..

'

..... 2�5()0

Vii. aST.VAM Ji'R1GAP..lN) , , .' Lux
'.' . . . . .. 2 021

- Adv'lr;ado - Ma·gestic �.... " 2.276
H A\lü GARIhALDI S. 1'UIÀGO Metropol ..• ; . . . .. 3.147

- Colitabiliata - La Porta . . . . . . . .. 3.321
!!Idlflclo '1 P .<\:;1]" - 60 a.dar. Cacique 3.449

\OR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA "i::::� :::':'::::::: �:���
- ADVOGADO - �' � Ideal. . . . . . . . . . . .. :t6:>9

Caixa r_cal III - ltajal - 8..&11 C.carll.; ,

�STREITO
,.

. :pisque
DRS. CIRgI����:�NUN�S E,\

1 rarma,:c'i'as ..

ADVOGADOS' .: '. de Plantão
Causas cíveis, comerciais, criminais e I 4 quinta-feira ...:...... Farmá-

trabalhistas I cia da P(é � Rua Felipe
Rua Nunes Machado, 17 -- sobrado - sala 2

. Schmidt.

I 6 sábado (tarde) - Far-
()R. CLARNO G. GALLET'l'1 li m.ácia Moderna - Rua João

- ADVOGADO -

. Pmto..
lIDa: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis. I

__________. -'-_._�
I 7 domingo -.,. Farmácia

,

. Navio-Motor, «Carl Hoepcke»: �!�:,,�a
� Roa João P;n,

RAPIDEZ - CONl"f'}RTO - SEGURANÇA
" I L.. sabado (tarde) - Fal'

�'la�en, entr. FLORIÀNÔPOLIS. RIQ OI: JA!'IW,cm., I má_eia �anto Antôn-io -'Rua
.

'I .Tr·ao pmto.· '

Ellcalai latermediárial 'em Itaja' • � ... u,. ." .. 1'1
'

lI'õro em r;eral, Recursos ,erante o Supremo
... 1 F'ederaJ � Tribunal,Fede-ral de Recursol.

ESCRITóRIOS

! fi'!orlanópolis - Edifício· Slo Jorr;., rua

/lll - l° andar - sala 1
.

-'---1 . Rio, de Janeiro - Edificio Borba ·Gato,

i Anl ôn 10 Carios 2'07 - sala 1008. / i: "

:

DR. JULIO D·OIN· VIEIRA:.
t<;:-.PIi:UAqSTA .EM DOENÇAS BOS OLHOS,. "OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

.

EX-:'\:;I\i�tente na Policlí�ica Geral do Rio de Ja�ei- !'
o, na Ca ixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Raliway � no Hospital São João Batista da Lagoa. -]

,

Cu' rs o no "l!e?àrtarnento NaCi,onal de Saúde I( OIl";U II a" m:::'lamente das 10 as 12 horas.
3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I'
A tende no Hospit.al de Caridade, de 8 às 10 .

horas. I

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
f{'esidência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

DR. I. LOBATO FlLBO
. I)o.,.ç.. 40 ...ar.ü.o. rea.Ir."r'.

l' U: B .I II C V L' O ••
l4IJltJllltAJ'IA • RADIOSCOPIA. DOS PULA0••

("'Iurel••• T.ras
.... r .... ;Ú( 1I.la '.culd.do N.cion.l 4....didn•• Tt.lol..'.",.

fl.loeiru.f,lio do f.lo.pital Nula ".08
( .....' ....p�ci.!izaçlo pela S N. T. h-interno •. h-•••l...... �

nl.rlll'lI'l. do Prof. VirO Pinheiro Outm."'•• ('at.,
• :"".'Jltóno· . Iln.. F..üp. SeAmi4' a.••..

Bes.: Rua 810 JúrAre •. 80. Ihari.m.nt., .da. l' l. 18 .bor••.

Ult JOSÉ ROSARIO ARAUJtJ
CIiJ!llca Médica - Doeaça •• erl••çu

Tr .. f.Oou,,,,,,,u. d. Bronqlllitu .In .dulw•• �.oç••
C"'lUIlllltorlv. V.tor .eir.l•• , 18 - l° .od.r

!;",rarl.; Oa.. iO••u ... 11:'0 • da. 1.10 l. 1.10 Ilor••

4.>.HI� ..d.: A"enld. 1.10 Braileo, lil - roo. UI",
------_._---��--------

\ j � DR. ,NEWTON D'AVIL.A _

LI r.t·�'. ceral - Doença. de SenA!,,,a• ...., "1'."'''.iI'1_'
Eletrld.tade Méélea

c I&..rI •. : Illla Vitor lII.ir.l.. n. 18 - T.I.,o",. , "

L IIIU.: ,A. 11.10 hor••• ii tarda d•• Ii .or� 1....

4leal.'.d.:, Ru.· Vidal a.mo., - T.I.ton.-1.4n
---.-.,-

,1 ,:.
I J'.� -e •••

li .... 1II.te'.... J.ll ..... , ••

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
- MÉDICO"":""

. CLINICA DE CRIANÇAS
AnULTOS

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas'

Telefône - 3.415 - Florianópolis _:_

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
.'NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS.
ARMANDO\ CARREIRÃO
- CONTADOR ,-

Rua Jerônimo

ADl\HNISTRAÇAO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

'lel 3022 - ex. Postal, 139.
Diretor; RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE A(�UTNd.

.

Representantes:
Representações A. S� Lara, I::tda.
Rua Senador Dantas, 40 _'!l0 andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor- Ltda. I
Rua Felipe de Oliveira. n. 21 ,- 60 andai
Te!.: 32-!)8í3 - São Paulo.

.

ASSINATURAS

N� Capital

j Informações. Uteis

I o leitor encontrará. nes

Ia coluna; informações que
necessita, d iàriamente t! de

.

'imediato: I

JORNAIS Telefone
O Estad» :L022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde '" :::.âi9 "

Diário da Manhã .... 2.46:.1

I A Verdade ...•..... 2.01(1'
Imprensa Oficial ... 2.6S�·

, HOSPITAIS.
.1 De Caridade:
(Provedor) .'.. .. .. 2.3H
,( Portaria) . . . . . . .. 2.030
Nerêu Ramos : :).831
.Uilitar :U57
São Sebastião (Casa
de Saúde) : ..... 3.153

Maternidads Doutor
Carlos Corrêa ... :U 21

CHAMADAS UR-
GENTES

Ano Cr$
o-s.

1711 ... I
90,00

06

Semestrr- ,

................

No Interior
Ano, . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Cr$ 200,00
Sr-mestr« ... .........•.. Cr$ 110.00
An úncius mediantes contráto,
Os originais. mesmo não publicados,

serão devolvidos .

não

14 0oming'0 - Farmácia
Santo Antônio' - Rua João
Plnto.

20 >'<1hndo (ta.rde) - Píe
.,':,cia Catarll1ense - Rua
·Trajano.

21 nomingo - Farmácia
('atar'nense - Rua Traja
LO.

27 sáb�do (tarde) - Fal:
mácia Noturna - Rua Tl'a

janG.

Coelho, 16 -. Florianópolis
.�-----�------------------�--------�--

A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos asstnados.""
v��_ ;_.

•

ADVOGADOS ..

UH.. MÀR.1() LAUR1NDU
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

NAVIO�MOTOR CARL HOEPCKE.
Próximas saídas

IDA VOLTA
de Fpolis. de Itajai do Rio de SantoE

19/6 23/6
J

24/6

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

NOTA: - Ao retornar dessa viagem o navio será pu
xado e submetid'o a limpezas, calculadas em' 1I.ma
semana. "

Em se·guida será organizado o horário de' saí
..
das do 30 trimestre.

,

""al'. mala íDlormaçõell à.1ríJ&m-u .•

�u. Deodoro -- éãixa Poatal .; n - ,..I.fo•• : 1'111.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOS QUE PENSAM EM INSTALAR UM LAR CONFORTÁVEL

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS M O B I L I A R lOS

A MODELAR DE MÓVEIS, 'fRAJANO, 33

OFERECE UMA ADMIRÁVEL E BEM RARA OPOftTUNIDADE!

Diante da necessidade imperiosa de adaptar
o espaço para a instalação da A MODELAR
de modas, que ali atenderá a sua freguesia I

• durante o tempo que durar a reforma do
seu prédio n. 7, da mesma rua.

•. I

Os belos, os caprichosamente aca 'iados

'_

'. i:. Oi_.. �: \�r.>t: :o..-:,.�

QUARTOS DE DORMIR; SALAS DE JANTAR, GRUPOS ESTOFADOS

.
'

I

estão sendo vendidos com
-

20% a 30% DE DESCONTO!!!

'I'

3

, '

-----_.', '-"--�'-----'------'-------'---------------;_-----

I'
...0....0.-.0....0....0...

� ACITE ,
II �

I -:0,:- I
,11 A���I�I��D�E i

I
,�-:0:- _

o
RADIO _. JORNAIS I
'e o

I
leite e leve ao fogo até f'er- ,ver. Retire do fogo, junte a i,

REVISTAS
ç

I baunilha e sirva quente: .0....0....0....0....0.....0
I Este chocolate pode ser

, saudoso con ter ran eo sr:
servidos simples mais fica,

Luis Albnní, Junior. I
� gentil aniv�rsaria�te Parjicipação"era �Ivo de manlf:staço�s Ide estima e apreço, as quais, Ç!' I D 11' h M'

-

'I zsmva e mg ausen e a,

nos associamos com Pl'a-,' .

,

I
na de Lourdes Ferrari Dei-

zero '

h ti
.

:'mg ausen, par icipam ao"

Par.ícipé;lçã'a 10 1·n e' "Y"Yl a 'sRUY PORTINHO MORAIS I '

.J.�.L
E SENHORA,

participam aos parentes
e pessôas de suas relações,

I -........:.
o nascimento, na Materni-

dade ,"Di" 'Carlos Corrêa",
de sua filha Maria-Amália,

Florianópolis, 17-6-953.

NO LAR E NA SOCIEDADE'

Dolores Del RIO - Vic

tor JUNCO em:

A.S IRMÃS MALDITAS

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

I a rentes e pessôas amigas l�.
'

Q n asc lmen to de seu prim.:-'
I .,(_ .••

'

, .' g=n ito CARLOS ORLAN
Transcorre, hoje o aUl-, ,.

'

A data (ln ôn tem assina- -,

t I" d
L·O, ocorrido dia 15 do COI'

<, '" ' , L

I versarlO na a ICIO o sr.

lçu O �nivers'Írio natalício O
. TI h t , ,elite na Maternidade "Dr

'_ -- �.�
"

•• , -: c

snl_"""'l}r H
.. 2' ,gerente

da" ...... , ,C ,,'"

da eXI!1" SI'a dona AII'ce G
'

-
-

-

,�� � '-'\ IQ" ",,011 ca .

... <.
,

ale ria das Sedas e pessôa
--

'Gopzag-a Petrelli, espôsa do grandemente r�lacionada
:\1'. dr. Leonardo Petrelli. I na sociedade local. I

------

..
--

Pela festiva datà a ilus-
I _O ESTADO cumprírqen.

tre dama recebeu significa- ta-o.
,I

tivas homenagens de aprê- __

,
-0---

ço do largo' rol de pessoas' �R. PATRICIO BORBA
das suas relações. O ESTA- Decorre, hoje o an iversá

OO� respeitosamen te, ex-
I

rio natalicio do sr, Patricio

��!I�ando-se pel? invol�ll1tá-: Borba, do comércio lo�al. I
[10

.

atrazo dest,e registro, I O 'ESTADO, apresenta-lhe Ienvia-lhe respeitosos cum- cumprimentos. .

I primentos.' i ·---0--- I
Um vestidínhó 'simples para toda hora, com blusas

\ ---0---' I FAZEM ANOS HOJE:
"

frente única, transpassada e sá ia ligeiramente rodada.
SRTA JANETE A�ARALI., .

O único enfeite s,ão duas f��res aplicadas, uma no �orpo Festeja, hoje, o, seu ani-I '- Sr. Walter Wanderley, I
e outra na saia. (APLA) versário natalicio, a genti- funcionário do I.APETC

* lissima senhorinha Janete - Sta. Gema Nap i
* � I

EXPERIMENTE HOJE de Il?geJ', na chapa mais ,Armara'l, p:rendada f,ilha do' - Sta. Olindina Silva

.' , grossa.. Açrecents o aipo e
s. Dernerval Amaral, f'un- - Sta. 'I'eresinha Borja,

DepOIS d. e algumas roda-
'. I cionário do SESC e SENAC filha do sr, Virig in io Borja

•

. os temperos, misture bem ,.'
das de buraco ou de bridge . '. � nesta Capital - Sta. Beatriz Vieira,

,
com a maIOnese, Retire tD- ,

.

toda dona de casa gosta de _

I
A inteligente an iversa, funcionária da Imprensa

I h 1·,·
da a crosta do pao velho

.

I
'

servir um anc e igeiro 'o' t '

'

C "Oí" I
_ "para sanduiches e corte I

rran e, que .cursa o olegio

I'
ICI;fI

,.

que e geralmente composto'
b f' .. i "Dias Velho", oferecerá ás � Sta, Zulma Soares

h- bi I em mo, ao eornpr ido, ,
.

de c a com ISCOJtOS, san- _ ,; suas amiguinhas em a re-
- Sta Zulma Bernardes

, Unte o pao com mmon ese
'

, ,

'

I
.

duíches e docinhos. I 'd 'd
. S A ld M h

JU .manteiga e depois com
31 enc,la os �eus P,�s, 1.au-,

-

.

r. ma o. ac ado

Se você, porém, prefere t d dõ b b d d V
a mistura de carne de ga-

a mesa e oces e re 1 as a erga

linha, Enrole a fatia de pão I fin,as.. .. � I .

- �enin.o' Fernã? ,Ne
e prenda cem, um palito. I As multas fel icitações, as ves, filho do sr. Solon Ne-

Enrole n�m guardanapo e
de O ESTAD,O. "I v,:s, comerciante em Tuba-

linha com chocolate que é ' Oleve à geladeira por uma --,-
'

-.-.
- I ao

ótima para se servir quan-
JU duas horas antes de ser-

SRTA: W�\NI ALB,ANI I - Sr. Osni Machado
do o jogo foi até muito tar- J ° t d

. 'S
vir, Enfeite os sanduíches corre, nes a ata, o arn- ouza

de.
'corn palitos, espetados com

vel'sário natalicio da g,en-!' - Sr. Manoel Born da

SANDUICHE DE tilissima senhorinha Wani,' Silvaazeitonas e pickles.'
Albani, ol:namento da so_1 - Sra. Geni

CHOCOLATE AMERICA. ,�iedade local e filha do! Corsini.
NO

oi

servir lima refeição mais
substanciosa, eis aqui uma

receita de sanduíche de ga-

,

GGALINHA

Misture os ingredientes

2 xícara de carne de gà
linha passada n'a maquina

2 colheres de sopa de

maionése ou môlho forle'

de salada
4 colheres' de sopa de

2 ovos cozidos
chocolate amargo

e bem
2 colher,es de chá de mai-

amassados
sena uma pitada de sal

6 xícaras de leite

4 colheres de sopa de a

çl,car

3 pepinos em conserva

Y2 xícara' de aipo picado
Y2 xícara de azeitonas

-reCheadas e picadas
-

sal e pimenta Yz colher de chá de bau-

lJ-í, de colher de chá de nilhil.

p!lprika
Passe a carne de galinha, .:l.ecos e acrescente o leite,

as azeitonas os pepinos � �Tadllalmente; até formar

os ovos por uma máquina Im:l pasta. Junte o resto do

mais gostoso com uma, co
lher de creme Chant.illu ou

.

cisco Büchele Barreto, rua

,

24 de Maio n. 433,

: tJ, B i >] -(1 !' ESTREITO.

Ate'nção
Aluga-se quarto para ca

sal sem filhos,' moços e mo

ças, sem pensão, Onibus na

porta:
Tratar' à rua Tiratentes

nO 14 - terreo - Salão

Ilheio com o sr. Mario Bo-

IPlIIt',
As 5 - 8hs.

,

.

,

'

[2()X

, -As 8hs .. -e-Ó,

Gary COOPER - Mari

ALDON em:

TAMBORES DISTANTES

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 .: 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8hs.

Alan LANE em:

COBIÇA DO OURO

Gary COOPER - Mar!
ALDON em:

TAMBORES DISTANT�S
Continuação do seriado:

GUARDA COSTA' ALERTA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preço único: 3,50

�mp. até,14 anos,

creme

�

azedo. (�<\PLA),-
FLORA

,

O MELHOR JURO -

.:tJ:11
I
I

, \

, As 8hs.

Ray MILLj\ND
drey TOTTER em:

° ENVIADO DE
SATANAS

, "t

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,uo - 3,50
Imp. até 14 anos.

, x x

ANIVERSARIOS
--0--

'-
Dona Alice Gonzaga

Petrelli'

SR. OSNI,BÁRBATO

, ,

5%
,

DEPOSITOS POPULARES '

BANCO AGRíCOl�:
RUA TRAJANO: 16 .. \,

nORIAN6POLis
\

As 8,30hs:
.

Vic-

F'ran-

Ve�de-se
Uma casa recem-cons

truida, com terreno medin

do 55 m. de fundos por 10

frente, sito à rua Ruy Bar

bosa 92.

• Vêr e tratar no local.

AULA8

Dolores Del RIO

tor JUNCO em;

AS IRMÃS MALDITAS ,I

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços': 7,00 - 3,50

.Imp, até '18 an qs.

As 8hs .

Concurso para preen- Burt LANCASTER
chimento de vagas do Qua-I Dornthy Mac GUIRRE
dro de Funcionários ,da O SENHOg 880

Assembléia Legislativa No programa:
In�ormações: Livraria Cine Jornal. Nac.

'Lemhkhul ,Lider, Rua Tenente Silvei- Preços: 7,00 - 3,50

I' J
Ira, Edifício Pathernon

" ,I Imp, até 1 4anos.

PIANO
"-

Vende .. se um, em perfei-
to estado.

Fabricação alemã.

Vêr e tratar com

em:

natelli.

DO ZE-MUTRETA. ....AVENTURAS

Au-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO TEREMOS A CONTINUAÇÃO DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFlSIONAIS, ESTANDO MARCAI)O DOIS
,BONS ENCONTROS. AVAl E PAULA RAMOS ESTARÃO FRENTE A FRENTE NESTA CAPITAL E O A'rLÉTICO IRA' A IM
BITUBA DEFRONTAR-SE CO� O CLpBE DA CIDADE QUE LHEEMPRESTA O NOME.
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Waldemar Thiago e o Grêmio Esportivo'
Olimpico, os laureados - Classificação

geral
Presentes 54 atlétas,

fe-I
3.0 lugar _ Raulino M.

fico x Ir is, .ampeonato, tornando mais riu-se pela quinta vez a da Silva, do Olímpico.
Dia 28 de junho _ Cole- Jifícil a carreira do líder; ,e;'sacional prova rústica, 4.0 lugar _ Raul Leite,

gial x América e Radium x mquanto nos aspirantes )atrocinada pelo Grêmio i do Duque de Caxias
Flamengo. nantinha-se o DOZE,' como Espo rtivo Duque de Caxias, I 5.0 lugar _ Marcilio Ro-
Dia 4 de julho :- Treze lider invicto e praticamente .om a supervisão da Liga I. drigues, do Duque de Ca-

de Maio x Flamengo eRa· .arnpeão de sua categoria. At lét ica Blumenauense. I xias
_ Sábado passado, os O extraordinário 'atl-éta i

.

6.0 lugar _ Pedro d� Sil-

juvenjs do LIRA confirma- catarinense Waldemar Tia- va, do Olimpico '

-am suas credenciais de lí-'� I' . I 7 I" J' H F:50 aureou mais urna vez, .o ugar _ ose .' er- �)....().-.()-)....()....o....().-.c).-.c,..,.�l�.
vencendo por equipe a do

I
reira, do 14 B.C.

Olimpico, pondo em desta-: 8.0 lugar _ Guido Piske,
lHe mais uma vez as qual i- I do Duque de Caxias.

d ades .de treinadoi, do pro-I . 9.0 �ugar _ Eduardo sn.
-- Segunda-feira passa- fessor Arruda, colocando-se ve ira, do Olimpico. .

ia, na peleja ansiosamente em segundo lugar a repre-: 10,0 lugar � Avelino Ma-
Dia 2 de julho _ Avaí x x União. -sperada o quadro do CA- sentacão do Duque de Ca- chado, do Olimpico.

Figueirense, á noite. Dia 18 de julho _ Pos- I1AVANA em noite infeliz, xias e em terceiro a turma!
Amadores tal Telegráfico x Treze de leixava-se no tempo com- do 14 B. C., de nossa capi- 11 lugar _ Paulo de'Oli-

Dia '20 de junho _ Tre- Maio e União x Colegial. .lementar envolver pelo tal. Após a prova" os prê- veira, do Duque de Caxias.
ze de Maio x União ,e Bangú Dia 19 de julho - Iris x ju inteto do pBIRATAN, :-r1:os foram entregues, ca- 12 lugar _ Jacob Soares,
x Ir is. Ipiranga e Flamengo x A- -raticando o jogo tranqui-I ben do 'a taça "Cidade de· do 14 B. C.'

pia 21 de junho, - Cole- rnérica., o que é o feitio do ,�rico-I Blumenau" ao clube vence-' 13 ,lugar _ Luiz Gonzaga
01'. Enquanto os capítane-] dor, entrega feita pelo CeI. Alves, do Olimpico.
idos por Luiz Alves parti- MARIO SANTOS, cmt. do 14 lugar _ Antônio ele-
avarn o jogo rápido, esti- 23 R. I. o cap, COLIN, en- mens, do Olimpico.
'el!am sempre a frente no

j'
cerrando a solenidade, pro- 15 I AI

.

d K'
Art. 3.0 _ Por todos êsses motivos e; amua. corno

�Prosseguiu, ante-õntem, I o Sporting por 3 ,x O.
.

ugar _ CI es rreg sinal de gratidão ao Poder Executivo, 'a prova s dedica-
o Torneio Octogonal. de I Próxima rodada: iarcador, para se inferiori- feriu, palavras de agradeci- do Olimpico. •

da ao Govêrno .do Estado de, Santa -Catarma.
I

.

zauern quando passaram a! mentes .a todós os que co- Pelos resultados ,acima )'.4
Futebol. No Maracanã, a- Sábado _ F'luminense x

rdotar o ritmo, das ação do operaram para o brilhanti�- poder-se-á prever como se- II - Da provapós estar" perdendo por 2 x Hibernian, no Maracanã e I .

I seu contendor. E pela con-, :110 da competição. fá disputada 'a CORRIDA, Art. 4.0 _ A "Cor-rida da Fogueira", a real izar-se,
0, o Fluminense logrou em- Sporting x ,Olímpia, no Pa- di 24 d

.

h d d
. ,. ,

tagem de 29 a 22, sagrava-' A prova de pedestrianis- D,A FOGUEIRA, marcada'
no la . e jun o e ca a ano, com mlCIO as 20 horas,

pata r com o Botafogo por I caembú.
I

I ' constituirá no percurso do seguinte itinerário, quatro
2 x 2. I Domingo _ Botafogo x

;'e' vencedor o quinteto ,de i
mo que se desenvolveu por para o dia 24 em nossa ca- vezes:

I· Aldo N.unes, em gr,ande for.-I cêrca de cinco mil metros, pital; pois a decisão porNo Pacaembú, o São

pau-,
Vasco, no Maracanã e São .

ma ultimamente, Na preh-, apresentou o se'guinte ·re- equipe ,limita-se aos cinco Saida: Praça 15 de novembro, defronte ao Palácio
lo não teve gr�nde dificul- Paulo x Corintians, no Pa;- ,

U
' do Govêrno.

.

- ninar venceu tambem o - sultado: órimeiros colocados. Talvezdade em levar de vencida caembú.

�IRATA� em. �ugna equ�- l.o, lugar __" Waldemar
I

1 represen'tação de nossa ci-
�Ibrada e deCIdIda nos ml- Tii.\go de Souza, do Olimpi- dade seja o fiel da ba:lança,
:lutos finais. Com a v�tória �o com 14 minutos e 30 seg.1 apesar de não termos con·

.io U:BIRATAN n,os tItula� I 2,0 lugar _ Trogildo Es- f:ança em nossos fúndistas,
['es pode se' consl'deI'a' lo I t d D d C

.

I" 't f t d' d 1 Chegada: Rua Felipe Schmidt, defronte a, "A 'Sob�-
,

.

- .

.

.

_

. -

eves, o uque' e

a.xlas, ,11f\.
n1UI o a as a os os 0-

rana".
'"

RIO, 18 _ O . atacante: Juniors está vivamente in· pratIcamente campeao de com 14 minu. ,e 44 sego cais de treinamento.
Rubens está no cartaz. 'De I,' teressado erYj ,obter o con- _ma categoria.

'

há muito, aliás, seu ·nome
I
�nrso .do excelente atac.ante _ A próxima rodada reu- .��,._.��__'__

ocupa o principal' noticiá-' l''lbro-negro. Tivemos, ali· 1e os quadros do LIRA"
rio nos jornais. Domi�go, .'�3, opoltunidade de pa,les- 2ujas atuações no returno! Em Joinville· ' t6ria do Guaraní, o certame

3stão sendo marcadas por I _ Quarta-feira passa9a, � exigiria um super�campeo
i!ficiente produção, contan,. dia 10 'do corrente, reali-! nato entre os tres disputan
:10 com o triunfo sôbre p lOu-se a peleja entre o Gló-

i
tes: Gloória, Guaraní e Pal

:í-der, e o BARRAGA VER- tia e o Palmeiras. Na preli-
I
meiras. E de fato isto acon

,)E, com três pontos perdi- minar vitoriararm-se os de-
I

teceu, pois o Guaraní, em

lo�, e que. tudo deverá fa-'I fensores do 'Palmeiras pela
i
lima noite de grande inspi- III - Da ,classificação e dos prêmios

Art. 7,0 _ A classificação será individual, e pO':
:er para permanecer como contagem de 36 a 30. O ração conseguiu vencer a.o equipe.
�an(iidato ao vice-campeo-I quinteto d� Palmeiras con- categorizado quinteto do,
lato citadino. ,I ;,eguiu triunfo espetacular, Palmeiras pela contagem de § 1.0 _ A classificação individual será apurada p�-

.

�m Blumenau 'errotando o quadro do �5 a /J2, exigindo destarte "ia ordem de chegada, devendot para _isso, os atletas colo- ,..-J
Sábado passado, o Duque �lória pela contagem de, Lim terceiro turno para de-

carem na mesa de chegada as respectivas fichas de con

trôle, as quais, apos o período regulamentar de chega-
[e Caxias que se mantinha I

7 a 2.'3, colocando o qua- :::idir qual dos três clubes, da' (até 4 mi,nutos depois do primeiro) serão confronta.
omo líder da tabela baque- 11'0 "periquito" a um passo Glória, Guaraní e Palmei- das com as anotações dos juizes de percurso e de chegad..t .

lU inesperadamente frente lo cainpeonato"cuja decisão ras, será O representante
�o conjunto do Iberê, em lependerá do seu' clássico de Joinville no campeonato § 2.0 _ Entender-se-á por equipe, o conjunto dos

.

\" cinco melhores atlétas classificados de uma mesma re-
iaspar, ",stranhando,' tal- dval de todos os tempos; o estadual. Quadros e cesti- .

'1 presentação, observada o critério de cont:ígem mínima.
gação do Flamengo' nessa Declara-se }1l'1etendido pelo 'ez, a deficiente iluminação j.uarani E. C. A renda foi rihas:

excursão. O dirigente do Vasco [a quadra, além do campo 10tável pois acusou a im-

n,Lro-negro, abol'dado não :_;;m palestra com FadeI, Ru- [ue estava enlameado em Jortância de Cr$ 2.200,00. Guai'aní Harnack (3),

;glÍs formular declarações, bens, declarou estar sendo' 'ertas zonas. O quadro do 'lúãdros e cestinhas: Perini (2),' B'olha (12), Fa-

OS RESTANTES JOGOS DOS TURNOS
DOS CERTAMES DE PROFISSIO

NAIS E AMADORES

OBTEVE SUCESSO INVULGAR O VO
,\

.

CIRCUITO DE BLUMENAU
BASQUETEBOL ,EM
SANTA CATARINA

�m Florianópolis
- A surpreendente vitó

ela do LIRA sôbre o UBI-p.'ubl icamos abaixo

are-I gial
x Ipirariga e Radium x

la ção dos jogos que faltam Postal Telegráfico.
para o encerramento do 1:0 Dia 27 de junho _ União

I

turno dos Campeonatos Ci- x Bangú e Postal Telegrá-
�(,ATAN, sexta·feira passa

Ia, deu -novo colorido ao
,

.

tadinos de Profissionais e

da Segunda Divisão (Ama
dores) :

um x Ipiranga e América

Profissionais
ma 21 de junho _ Paula

Ramos x Avaí nesta Capi
tal e Imbituba x Atlético,
em Imbituba.

Dia 25 de junho _

dium x América,

Dia 5 de julho União

x
.

Postal Telegráfico e Ipi-Fi-
I

gueirense x' Bocaiuva, á

noi te, nesta Capital.
Dia 28 de junho _ Paula

ranga x Bangú. -der invicto, vencendo ao
.

Dia 11 de julho _ Bangú DOZE, enquanto os juvenís
x Io UBIRATAN venciam osx Flamengo

Iris.

Dia 12 de

e Colegial
iuven ís do ATLÉTICO.Ramos x Atlético, nesta Ca

pital e Imbítuba x Guarani, julho - Radi-
em Imbituba.

.-.o.-.o-.-.<��_�>.-.c�.
,

\

TORNEIO OCTOGONAL DE FUTEBOL

RUBENS AFASTADO nA EQUIPE DO
FLAMENGO

todavia, muitos matutinos' �rar com alguns dirigentes
dedicaram parte do seu no- co vicecampeão carioca os

ti.ciário
�o atacante

rUb'ro-,
quais não

confirmaram. n�m
nE)gro em virtude do mes- desmentiram a notícia.

mo ter sido desligado da Passível, de punição
delegação do Flameng� �ue I O,atacante R�b_ens está

se encontrava em CUl'ltlba .. I')f,::,;slvel de pUl1lçao. Além

O aludido player desen- de ter se insurgido contra o

tendeu-se com o' técnico ! �é(;nico Freitas Solich em

Freitas Solich e, em conse- Curitiba, fez ainda à im

quência, foi severamente 'rensa carioca dec'larações
punido com a expulsão da :l1e não deveriam ser f.eitas

. embaixada. m face de sua condição de

A pareç'am os candidatos Jl'ofissional do' Flamengo
Falamõs com o sr. Aris-, �om contrato em plena vi

teu Duarte, chefe da dele- -,êneia.

[I tendendo ii circunstânci'a
.- •

'(te qu'e' àntes' de tudo deve

La entregar do Flamengo
(I ue cabe;';, apreciar o inci

'-(ente Rubens'x Freitas So-
. ')

'.ogitado pela Portuguesa

I'iberê jogou bem e mereceu

Je Desportos e pelo Vãsco l vitória, mercê do meIhor

d� Gama. Entretanto, o pró-, Jntendi�ento de seus lio
)!'jo dirigente rubro-negro ,nens. A contag·em final a

lcredita não haver nenhu- �usou 33 para o' vencedor
'11.a proposta neste sentido, ,;ontra 23 dos 'vencidos;
lpEmU!'l ·querendo· o profis- _' A situação' atual do

�arppeonato é a seguinte:
. 1.0 lugar Ipiranga,
eom 1 p.p .

Pa1.meiras _ Buba (2), isca (12), Manolo (I6) e

?empa, Strohmeir, (13), Wilson.
Birchkofez (I8), .Beno (4),. Palmeiras _ Buba (4),
':=tato e Raulino. Peropa (6), Srtomayer,
Glória .:.._ Arnq (1), Den- (I3), Birchkolz (13), Beno

ro (4), Léo (3),., ,Walter ,(2),Busch (3)" e Rato (1).
9), Richter" Scheidemann ��' preIiminar ven'ceu o

6), Xaxá e Jairo.' [uadl:o 'do Guaraní, con-

_ Sábado passado, de- quistaí1do assim o título de

'rontaram-se, na última, e .�ampeão de aspirantes de
"lais s·ensacional partidailo ,3, invicto, da Limc .

·eturn.o os quintetos do' Funcionaram como JUl

')�ilmeiras e Gllaraní" es- :es os senhoras Oay Var,ela
�ando os periquitos com.1 (Lanc) e Urubatão Santos

lantagem de um. ponto sô-· FPE) com de�st'acada atu

'1l'e, o� bu�rinos. Basta dize.r II ;lção, tendo ,a renda impor
que na lppotese de uma VI- tado em Cr$ 2.0\0,00.

,,,,,..,.,,,,,,,,,11':• .,.,

ACi'CS'c�ntO\l, todavia:

. .
-'- Que, apareçam os can

(liJatos: Naturalmente que,

.donal valorizar-se .

O sr. João Silva, diretor
.
:l-e fu tebol do Vasco, infor-�'e, fizerem uma proposta

.õuperior 'ao preço do passe ,:nou-nos nao haver tido até 2.0 luga.r _ Duque' de

do atacante quero ,crer .qu� . .) momento entendimento Caxias e Olimpico,' com ,2

rI Flamengo negocie o seu neste sentido com o mesmo, p,p.
I atestado' liberatório. pois o Vasco já contratou 3.0 lngar _ Iberê, com

Jllte,resse do Boca Juniors os elemento� 'que necessita- 5 p.p.

4,0 lugar Palmeiras,Extl'a�oficialmente fomos va par,a a presente tempo- .

infonnados de que o Boca rada, com 6 p,p.

,I
I
I

CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE
AVISO

A Diretoria do Clube Atlético Catarinense avisa
que a lotação que fará no próximo dia 21, para Imbitu.
ba, sairá ás 6,00 horas do Largo da .Alfândega e segui-'
rá o itinerário abaixo:

Largo da Alfândega _ Rua Felipe Schmidt, Rua 24
de Maio (Estreito), Rua General Gaspar Dutra, estacio- .•
nando em frente ao Cine Império, de onde partirá ás
6,30 horas, impreterivelmente.

.

'1
Os lugares serão tomadoS' segundo a ordem de che-

gada dos passageiros,
.

I',
_

,
'

NOTA: _ As passagens para Imbituba, estão sendo
vendidas a Cr$ 50,00 '(ida e volta) no Bar do SR. CAR
LOS NESTOR DA SILVEIRA, no Canto.

REGULAMENTO DA CORRIDA DA.
FOGUEIRA

I _ Da finalidade

Art. 1.0 � A "CORRIDA DA fOGUEIRA', tradí
cional prova rústica realizada, pela Federação Atlética
Catarinense, em Florianópolis, destina-se a nrepcrcío
nar aos a:tlétas em .geral um ensêjo para ver+ücarem
suas possibilidades físicas no que concerne à corrlda de
fundo.

Art. 2.0' _ Serve, também, para despertar ,jnterêsse
pelo desporto, _ através um espetáculo de pedes trtanís,
mo de rara beleza.

Contôrno: Praça 15 de novembro, Catedral, Prefei
tura _ Ruas: Conselheiro Mafra, 7 de Setembro e Feli
pe Schmidt .

Art. 5.0 _ Para tornár a prova mais interessante
serão acesas fogueiras em vários pontos do percurso, de
vendo os atlétas saltá-las na corrida.

Art. 6.0 :........:. A título ornamental, os atlétas deverão,
na reta final, na última volta, empunhar um {acho a lhes
ser entregue na entr;tda da rua Felipe S<1lmidt, o qual, /

para efeito lie classificação, deverão conduzir à meta

final.

Art. 8.0 _ A Federação Atlética Catarinense confe
rirá medalhas aos três primeiros colocados individual
mente, podendo os demais classificados selem recompen
sados pOl' terceiros. A eq�ipe vencedora caberá uma taca
alusiva, de posse �tr'lmsitória.

-

� único '- A taça fjcará definitivamente de pos�e
da equipe que conseguir ven'cer a prova três anos con�e
:!utivos ou cinvo alternados.

\

IV _ Das inscrições
Art. 9.0 _ A "Corrida da Fogueira é prova livre, de

responsabilidade individual; nela podendp ser inscrit�
qualquer pessôa, mediante o pagàmento da taxa de in
denização do material, de Cr$ 5,00, Ilté, o dia 20 de junho.

V _ Disposição final \

Att, 10.0 _ Os .casos omissos .serão resolvidos peia
Diretoria da Federação Atlética Catarinense, podendo,
para isso, ouvir, préviamente o Conselho Técnico.

Florianópolis, 2 de junho de 1952'
a.) Osmin: Cunha _ Presidente
a.) Cap� Paulo lVIen�onça _ PresoAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T h
�. l
IS: A Beleza De Sua Casa x

LOS ANGELES, 17 (U...�.
C P I J I";::�:\_ers�;�l��:S dc�e��;i�::'n�: :i: . ameça e a� ane as

-ovela ram, ontem, existir a ..�.
_Jo�.;sibilidade de que as ino- �i.
cu lações à base dos mesmos �:..
301'0S que se usam contra a .....

.�.
febre tifóide e o tétano po- T'

...�
dem dar imunidade contra ..

..�.
as radiações atômicas. ..t.

Caso fôr prático o novo : '

princípio, seria possivel o ::: QUE POSSUE AS FERRAGENS KIR?CH, "Pi\RA TO-

tratamento do câncer com ..t. DOS OS lJPOS DE CORTINAS"\� SÃO FÁCEIS DE INS

radiações mais fortes cio' ..t. TALAR! PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM

:i: FERRAG�NS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL!

O dr. Gecrge V. Taplin e ..t. JA VEM MOINTADAS
.t. LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES �(
.. �.
••• DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA ': j

: .
� �
.. <to , � .LA. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . �. �

�.�+��T'V.V'V.TY V.TV�T'I'+_ + 'i _.'f>"""'� '.' ••••..,•••H _ _••••_.

ImDDiza�ão con
tra. o �aDcer

NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI
TAR ·PR1MEIRO A

JOALHERIA e· onCA GALLUF

que as agora usadas.

um grupo de colaboradores

informaram que, segundo
seus experimentos, os ma

crôfagos, células' defenso-

�'as do organismo, podem
.er levadas a combater os Vendedor Pracista

Precisa-se
Conserte se

•

"feitos na radiação, quan- Fogão Econômico servi-

do devidamente estimula- ';0 rap ido e garantido em I
das. Em suas experiências residência à Rua MACHA-

.

.om animais de iaboratório, 1
DO DE ASSIS N. 131.

) dr. Taplin, segundo in- ESTREITO.

·GeDio ger.al "do S. -P. I.�fJACIDO
·!:::::fF.::!:p�;'S::ii:! D�stl::fii::;:�;:i.::I:�_ \:�,-_;��t(O
timativas existentes tá n ..I· sua maioria concen- ii:J�:: .\ ":\,

...

Censo geral em 1960
tradu na Amazônia, sendo A Falta ... ·��J�\�,i�;�.:·:;\,-,

,oRt;,·��:�1��:aa�::�::�: �:�n::�:I:: ;:��S2d:;:i:: :��.:g:�fi��í�
�::.,,::::::::t::::.a�::�:� :���':;v�E�:;:I'a ,:�o:�gg:n?ei� ::�?: ·:;���'t1�.za,;f.o prnrutrva, falam 1111

t F . t"'"'' """.Ji_", "".

Janeiro do ano em curso, a men e, orma Crls �I� ;���, )que I•

. .través de sondagenm nas gU�t própria e se conside- objam na, articLli�ç�'J�i' J��Nndo OI

.'. populações. indígenas que ram como grupos isolados cruciantes dore.}dQ i-fli:iricati,mo e

habitam várias regiões do da civilização brasileira e
outros males dó �i�tll�J hinário.
AI Pilulas De WHt(i:lfuilli\ <liMamenle

norte. cristã.

Essl'i in.iciativa tem por O estado de isolamento é

finalid�des avaliar, em ba- auependência da agricultu
ses mais precisas, o mon- ra corno meio de subsistên

tnnte e a distribuição _dos cia são a causa da maior

abo,l'Ígenes, para um pla- (�€midade dos grupos ama

nejamento mais racional zon,cos. A existência nessa

d.e políti.cn assistendal, bem i'eg'iio é facilitada pelo cul

como colher elementos sob I t;vo da man.dioca e do mi

o ponto d-e vista científico lho, bem como a caça f e a

e demográfico. J:'0"ca, As aldeias chegam a

Os maiores obstáculos à abrigar até 400 pessoa;:;.

concretização dêsse empl'e- E!(ndo a população de cada

endimento decorre da ina- uma de 200 indios. para os Rins e ti Bexiga
ces�ibilidade das regiões Utilizam os lugares, '(11'€- Em vidros de 40 e 100 pilulas

O grande é mais e<onõmi<o
hab.itadas pelas tribos, sen- viamente preparadqs, du- ..,._IIIiiI _

do que algumas até desco- mnte 3 a 5 anos, abando

nhecidas. nándo-os depois, em face cia

O SPI procura, no mo- :mpl'odutividade causada

mento, contar o número de peio desgaste das áreas flo

índios que vivem nos pos- !:'('stais, verificando-se des

tos ou em aldeias vizinhas. '"u forma, a impossibilidade

�s tribus ar:edias são

aV�-1
das grandes concentrações.

IlUdas de acordo com a ex- - .....---------....

periência dos funcionários J(O
•

r dos Pe'sem exercícios naquelas re-! cei a
giões e até dos próprios in- Combatida nct.1.o Dia

Precisa-se' de vendedor

l�e.1
)21' praças principais Esta

.

.iôa apresentação, prática. do. Exige-se bôas referên-

�:;nhecedor freguezia sêcoz, ' e ias. Sigillo,
.

molhados, ferragens e teci-I Cartas de próprio punh»
'os, q:'8 possa também via-' para Caixa do Jornal n. 13.'

;orma, pôde comprovar ser

e suspensão temporária da

.it.vidude dos macróf'agcs a

.au sn da morte em casos

de radiação atômica. Mas,
[tirante o-processo - dís
.e - as células se agrupam I

I .iara combater as bactérias,
; substâncias estranhas que

.

2n.tl:am no organismo. As

nj eções de sôro contra a

febre tifóide atuam como

.im estimulante enérgico da

.rtividad e defensiva",

Manifestou o dr.

Lira TenisSãu João no
São grandes os prepa r I· festejos seguirá, a Dança d ,

tivos que a Diretoria, do Ratoeira, uma homenagem

mais Querido, vem orgar.i ! dos jovens convidados aos

zand� para o próximo sá�3'1 Jiu�ente�, mais um POUC,)

do, dia 20 quando os saloes i, adiante teremos a Dansa d.,

característicamente oI.,n"'ji Quadrilha, que segundo: •

mentados, como uma ve.rda Dono da festa, deverá ser

deira festa de arraial,
.

dansada somente pelos que

- a mucosa estomacal
fica irritada e Iríper
sensível, exigindo o

uso de um alcalinizan
te como a Magnés,ia
-Biaurada, para prote
gê-Ia e prevenir a

hiperacidez. Magnésia
Bísurada- em pó e em

compri-
midos.

sobre OI r
í

n s �Hll�i�d�Úhes a

;'�:::�:::i.:�\l�tdI::
zer voltar o, riÜ. ��

'

••k:Ú r estado
normal, aFi'1' J{ ��d�r ler

Filtrado �; efid� �r!��) t por,
isso que, '0, P;ili.Tá'f'De Wi It,

consegue� dar" aliviO,
nós mais rebalde;' caso',:

tornarem parte nos ensaios.

Durante todo o desenrolar

dos festejos o Pai da meça.

que' casou, oferecerá amer

<1oim - pinhões -- bel'g,t-

casa de seu Mané para o C1-

sámento de uma de suas :!':

lha sinhá Joana e nhô S'

bastião, o moço mais d esc

jado do arraial São João.

Taplin
{ue espera poder compro-

va r sua teoria de que um
.

Hlmento das células macró

;'ag:ls 'podem ·evitar os efei

tos da radioatividade: "'Se

lSSO
.

fôr certo - disse

�E'r:a possível então empre

'n r maiores quantidades de

_'�dinção no tratanlento do

. O programa para aqueb ,matas - quentões, etc., et�.

noite terá a s.egu5nt.é 01$3-_. :E!,stão marcados ensaio"

" ;]ização. Os convidados d �- para a próxima 5a feira e'

'lerão comparecer, para a3- sexta, com início às 19,,1')

;3�"tir ao casamento, às 21,30 bo·ras.

hOl'ét<l quando o Juiz de Paz

amarrará os dois moços coru

o laço do Cupido. Não ha

verá espera o casamento �e

rá mesm') às 21,30 horas.

MJlgnésla
'8isurada�'

Pilulas

DEWITT
-------------------

GRATIFICA-SE-
encontrar:;il.ncer". Quem um

ilrquivo colegial, conten

Úl material de.... interêsse
r:1Iticular.
'[";Ivor entregar na rua

(I)""elheiro Mafra, 93.

FraquezlS em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)RECREATIVO CLUBE Mais para a frente elo-

INGLESA
. ça�:�l��za;:��i��s:d�o eR�e�-1 [ti ;'i'�'IiJ III]
Concórdia, à rua Xapecó, I

r Õ N I C A . A P E R I T I V A
bailes dedi.cados aos seus

CONCÓRDIA

associados.
A Diretoria'

OLHOM - OVVlD08 - NARIZ • C:lAKUANTA

DRe GUERREIRO DA FONSECA
••pecWlat. 4. B....tt.J

formantes indígenas. Seus pés coçam. doem e ardem
.80to a ponto de quasi enlouque-

Estimativas atuais· ce-lo? Sua pele racha, descasca ou

. sangra? A verdadeira causa destas

Os dados estatísticos re- afecções cut5lP�s é um germe que
se espalhou no mundo inttlro e é

fel'entes ao total e à dis- conhecido sob di' er_as denomina
ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de SingapUl·'.. "Dhoby" co

ceira V. não pode iivrar-se destes
sofrimentos senão dépois de elimi
nar o germe causado)'. Uma nova

descoberta, .chamada �'ix ..derm,
faz parar a coceira em I lninutos,
combat.e os germens em �) 1 11cras e

torna a pele b_a, macia e. limpa
em 3 di...s. Nix'õd··· rm . à t (I bons
resultados que oferece a gar::mUa
de eliminar a coceira c limpar a

pele não só dos pés, c_?mo na

maioria dos casos de afp.cçoe�: cutâ
neas, espinhas, acne,' <.rieiras e

Impingens do rosto o� do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje m"smo. A nossa ga-

Mixodel''' ���t�a�o�
I'I1'II 1& IJICeI.. caIU••• proteçao.

'Rect'lU!. de Oculoll - Exame de Fusdo d._Olho
'!l",�iflc&çio ia PT4Iulo Arterial.

Moderna Aparelharem.
ConlllJltllri. - Vl"co"tit' 11ft OUrf. Pl"..t·, ,aborígenes,tribllição 1 dos

.m nosso país, 'São muito

precários, embora se deva

salientar que êsse fato não

ocorre apenas no Brasil.

As estima ti vas para a

população indígena na A�
mérica do Sul variam de 4

a 30 milhões, o que revela

a afabilidade dos critérios

adotados, supondo-se que o

dlculo mais aproximado é

o de Rosemtalt, em 1945,
qüe apresenta cêrca de 6

milhões e 700 mil índios,
dos quais mais de 4 milhões
concentràdos na região dos

Andes.

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

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitari Jlore._

�LJ V LA AS CÓLICAS UTER1NA�
�mprega.se com vantagem par.
combaler as Flores Brancas, Cóli
cas t:terinas, Menstruaes e apb. o

.

parto, e Dores nos ovário••
t poderoso calmante e ReJU}a·

dor por excelência.
.

"'LuXO SEDATINA, pela MUi com

,)l·ovada. eficacia é receitada por
médicos ilustrei.

fLUXO SEDATINA encontre.... em

toda Darte.

CJ.UEE ATLf:TICO GU A

RANI .

A �il'etor;a do Clube A.I
I t�ético Guaraní tem o grato I;ll'àzer de convidar seus a '1-

!

"ociados e exma. f'amíli�
No Brasil, as estimativas

v"iam ent" 1 milhão, 500 ''''a a ,oh·', q" d.v,,' i

PÃ�$' COJ
realizar dia 20 ás 22 hora�,mil e 200 mil ,)Iborígenes.

$
oferecida ao". atlétas �Ij'

Segundo os etnólogos, a úl-

,·!Jube.

:i:U c��::a:tea �:�sUl::::� rn:��� blIÜ�el�v�r�ê�e i:� ,.I/_. f'
A'

ftllftANTr 7i'l'aftO DIAsuas avaliações, de pesquisa �" UVIU4I,,(; 'lU

�;i��,m;!�i�idt:!:':�:f:r::;!:
'unho

1"" 1I0S VAP{JOS
ção etnológica sôbre grande DINHEIRO",

D"�"ft�,t't
.

'

número de grupos indíge- Quem o perdeu pertoda. /.;; "",
nas, na provável densidade Grupo Escolar "Lauro �

_ t,..,' »" �.ii � �
demográfica e área

ocupa-,
MUller"; diri�a-.se à direção JI. � '7t' '

�
da. do EstabeleCImento. .'

- t;

____............._-....,..._......_.... Representante. Comércio & Transportes C. Ramu""t'__............_......o;=oo=:-

OL3
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO'

Eduardo dei Campo adotados. A 20th' Century
Fox quas'e terminou a fil-

Da Globe Pressa magem' de "The R�be" e' a
metro "The Arena", "R0-

NOVA IORQUE, Seis pés En'd" e, "Scarlet Cont"'j
estudantes' secundários ím- Esses três últimos, filmes;

puseram um mau quarto de do mesmo modo que "Bwa

hora, �o ponto de visita di- na Dev il", que continua fa

plomátíco, 'ao delegado do zendo grande Sucesso serão

México na Orgnn iae ção dos em Ansco Color, pois o co- ..

Estados Americanos, Dr. lorido é um fator de impor
Luiz A. Quintanilha. tân cia> vital para se obter

,

AQ"LJ ECEDOR

ELÉTRICO

ftnn-�4,
, � , '

IMERSÃO e, CHU,yEIRO.--=�.....---

Depois de ouvir o .discur

so pronunciado em Washín
"ton pelo Presidente Eise

.nhower sõbre a 'unidade in-

• Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

O Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

um l:�alismo completo nos

filmes de três dimensões.
Capacidade 30 LITROS

Um estúdio já filmou am

"short" tridimensional de

trinta minutos ele duração,
em Arisco Color, e atriz Lil

I'i St. Cyr, famosa bailarina,
teve de comparecer perante
a justiça, po rqu e em 'alguns I

de seus números / apa'recia I
com muito poucea 11Jupa.
Lilli argumento que se tra

tava de pura arte, más a

polícia usou um qual ificat i- \

vo diferente. Qualque�� 'que I'seja a nomenclatura adota- I

da, contudo tenho c�l'teza íde que o leitor, se tiver oca- ,

ter-americana,
dor Quintanilha

o embaixa

dir igiu-se
a Nova Iorque, para tomar

parte num pro/grama de te

levisão denominado "Forum

da Juventude de New Ior

que Timos". Os jovens en

tre 15 e 18 anos de idade,
imediatamente' começaram
U fazer-lhe uma série de

pergun tas Indiscretas, ta is

como sua opinião sôbre ' a

atitude dos homens de n e-

\

CONFORTO absoiuto
Grande ECON'OMIA

., , I. ,

J.1__
. �i.'
"f '.

'AQUECEDÕR E�ÉTRIC9 CENTRAL!'

Capacidade:
-

1,00 a 1,000 litros
•

Fabricados nos tipos
horizontol e vertical. -. 1.\it1.' c ,

-. Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã dé vidro).
• Resistência do tipo tubular. lnteiramente blindada.

• 'Controle automático de temperatura por.' H_RMOSTATO.
, que proporciona grande ECONOM.lA.

�tZko -�,��� O QUE FABRICA"(
�.....---..�

O MISTURADOR DÁKO, de reçu-

logem instontanea, permite a

demaior escala de graduações
/

TEMPERATURA,

'�"";_�J}
';,,,,'

,j

",_,,_'_

-,

C., fi A �tOs 8/4.-Comércio e 'OêDCi.8�
, Rua Je ão Pintol '-.Fpolis--Sta. Catarina

gócios norte-americanos 'em
sião de assistir o filme; fi-facé da América Latina, a;" .

Iiti t Iíf d' C
cara convencido de que o

po I lca pe 1'0 I era e a-,. '

. _
sistema tridimenslonal' é

racas, a exproprraçao das
uma grande coisa.

minas de estanho na Boli-

via e a ,política interna de
.

Fraqueza e
. IpO'Jiexqotarnento I�

i
FRAQUEZA E ESGOTA-I

MENTO no velho e moço,
,Sendo um excelente di- xas - O,s jornais anunciam perturbações funcio n a i s
plomata, o embaixador con- que um, homem de 106 anos . :masculinas e femininas, me-
seguiu abordar aqueles

aS-I
de idade, que acaba de re- 'do infundado vista e memo-

Sun tos satisfatoriamente, ceber uma herança de qua-
'ria fracas, mania de suicí-

410, tiques nervosos (cacos-
sem ao. menos uma vez se' tro 'milhões 'de dólares, re- ORGAHISADO tes), frieza, ,desapal:ecem A data de hoje recorda-
referir nominalmente a ceheu, além disso, no espa- E_ rom um só vidro das Gotas nos que:
qualquer país. Mas não foi ço de 24 horas a partir do EDITADO Mendelinas. Adotadas nos
muito fácil. i momento em que divulgou a PO� hospitais e receitadas dia-
,

I t'·'··
riarnente por centenas de de'li, nasceu José Gervásio

-' no ICla, q u m z e propostas' -

'[)(J!lÁLl(?/(J g(J4!l[g médicos ilustres, Mendeli- Al'Úgas, vindo a falecer emJustamente quando o em- de "'easamento, tanto de 9'[/XAg�.fTTO nas firmou-sé como o mais
baixador parecia

' l'�sPiraJ;"1 "btotos". como .de
"

"balza- I t t
.

d Assunção, n'o Paraguai, a
FLOR'ANÓPOLlS_SANTA CATAR'NA comp e o e ca egOl'lza o re-

aliviado, uma mocinha a- queanas". ----------l,'igorante do sistema nervo-, 23 de Setembro de 1850; ,

bordou-o, perguntando-lhe ----------"'-------------- 1:'\0 e das energias vitais.

LI·ra
r

T.I Cln'be
Sem contra-indicação. Nas .Icsé Bonifácio baixou in s-
boas casas. Pelo reembolso

truções regulando o preces-
-'�aixa PostaL 3.685, RIO

f O da eleição da Constitui-

(_ão convocada por decreto
rie 3 de Junho, sendo adota

do o sistema da eleição in:
direta;
- em 1.840, o então Te-

dite Antônio de 'Sampaio
(cnotou em Vereda, entre

Mon ím e Ig'uará, o caudilho

Raimundo Gomes;
- em 1.842, deu-se a pa

cificação da Provincia de

São Paulo. O então Barão

,de Caxias acompou 'com a

I
força sob

seu.
comaiÍldo no

Ilugar chamado "Passa-

I, Três", aqu·ern da cidade de

SOl:oc�ba ;
,

-0-

vários países.
AUST,IN, Estado de Te-

19 DE JUNHO

Colchoaria Atlantica
estofados, colchões de mola,

I

assentos de veículos ;'
etc.

Serviços de reforma em geral � Ruai Conselheiro
Mafra 182, esquina de Padre Roma - Plorianõpolís

COLCHOARIA ATLANTICA

- em 1.,764, em Montevi- de OSMAR CAMARGO.

�erviços perfeito e garantido, vêr para crêr,

')

I

--;- em 1.822, o Ministro

E o emIYaixador Quinta-
.

.nilhü· se livrou de majs invasor paraguaio, sob o co°,
essa. , I

l'RMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
mando do General Estigar-E '

'

I O Centro de Irradiação ribi�', depois de saquear a
,

HOSPITAL DE CARIDADE, ,Mental "ArnQr e Luz" realiza'

I Bd·tal d' I t
I -

E t" t d Vila ,de São Borja, ince'n- .

I e ��U8� meu o I:!�:� f!�a�:là�s'20'3�s :sr�� diou algumas casas, come- 5 INUS ITES,
HOLLYWOOD -�A cor-; _

I?e ord�m l.Ia Mesa Admmlst�atlva da Ir�andac}.Q do ,Conselheiro Mafra, 33 - 20 teu assa�siriatos e mal'chou li'! INFLAMAçõES DA CABEÇA E GARGANTA.
. '. . � : Senhor J·esus dos Passos e HospItal de CarIdade, desta I andar.

.

í!lli direção de Itaqui;
,

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
l':da pelo ,cmema tndlmen-,' Capit�l, previno aos intere�sados que, até o dia 26 d�ste I, ENTRADA FRANCA
8;onal esta no apogeu. Com mês, as 12 horas, recebera esta Irmnadad'e e Hospital, i

- em 1.880, 110 Rio de Ja-

o êxito de "Cin.erama-»,· e 'I ila sua S�cretaria, {lropostas, e�, cartas fe�h�das, pa'ra i , ;lfiro, f:Jleceu o júrisconsul-
"Bwa'na Devi!", tod�s -os.'es- o fornecimento de todos os artlg?S neeessal'lOS ao seu I' .

._

_,

t,"
I Antônio Pereira Rebou-

,. '" _
_ [eonSUrí(o, durante o semestre de Julho a d·ezembro do CASA MISCELANIA dlstn.

<:as. nasc'ido em Maragogipetu<!Jos prmcl paIS estao pro- 'OTl{erite ano. L ! buidora dos Rádios R. C. A. A
'

duzindo filmes 3-D,. por al- Florianópolis, 10 de junho de 1953. II Victor. VáJvula�- e Discos. 1'1
10 de Agosto de 1798.

dos vários procesS'os Luiz S. B. da Trindade -, Secretário I Ruá Conselheiro Mafra. André Nilo Tadasco

se era verdade � que ouvi

ra, à respeito da situação
, .

pouco satisfatória do sexo

feminino em algumas repú
blicas 'latina-americanas. PROGRAMA DE FESTAS PARA O )\fí�S DE JUNHO

O embaixador

suspiro.

Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João
um denominada "BAILE .DA ROÇA". Apresentação de mú

sicas juninas - Conjunto de acordeons - Dansas d"

quadrilha, ratoeira, .do lenço e chapéu - Casamento de

Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple
tamente a caráter - Muita alegria - Fogos, balões,

a
espanta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela-

do, pé de moleque etc .. Premios ao casal, moça·e moço

que se apresentarem com o traje -mais original. Reserva
àe mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

Cr$ 70,00. 1 I

.

Dia 23 - Terça-feira -" BOITE, _.- Uma gentileza
,dos distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita
da inédita - Boité da Colina ao som de. acorcteons e

no conjunto de ritmo. Ambiente .junjno caraétel:jzado uma

festa no Arraiaá de São João. Início 21 horás, �ão ha-

deu

- Eis uma questão real
mente difícil, começou
dizer:

Mas logo foi interrómpi
do pelo animador do progra-

m�, que, observou:

� Sua Senhora está

auditório, Excelência.
'lerá res·erva de mesas.

Dia 28 - Domingo - Soirée .-
. Início 21' horas:

•

Com iste valol" 'V, S.
ó.b .. i .... umÓ. conta que

:I�:;�_••�::-Ihe ..ende .." ju..o cOm·
\I. pensto.do.. '

I 'e

§�iE��§�ê�••�""-= leve ...ó. PÓI'Ilo sU<o ..esidên-

,
I. I II cie, um linde e útil preGente;

um BELISSIMO eOFI?Ede ÁÇJO eROM:lJDO.

NCO AGORICbLA
12w:J. c7�, 16

..... FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA H.O'"

.uI. t�,::�\,�

ULTRA SONO
, \

TERAPIA •

� em 1.865, o exército

,

,,-0-

.'
.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
'ro PARA INFLAMAçõES E DORES.

TRATAMEN'lO SEM OPERAÇÃO DAS

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA' CASA BELO. HORIZONTE.
�ESlDeNCIA � I<'ELIPE SCHMIDT N. t13.

(J""'l;' "b
.

!. \. " .. ..

.•�
<

Ui Q
" ,

4'
, I

'
,

�� ..

-(t _..,
'

h

0
... Aso_to

PROGRAMA SOCIAL PARA () MÊS DE JU�HO

DIA 13 - SÁBADO _', GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DIA 21 DOMINGO
"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS: DIA 27 - SÁBADO '-- GRANDIOSA FESTA DE SÂO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO
DOS OS' SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO.PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES-\ ' \ )

SÕES DE CINEM,{l,,AS, 19,3,QJJO�i\S� ,PR.ÓPRIA� PARA OS FILHOS MENOR�S 'DOS SRS. ASSOCIADOS., TODAS QUARTAS-
..

FEIRAS, SESSõ"ES DE CI]S'EMA, ÀS 20 HOR,!'\S. IMPl1,ÓPIuA� rARA MENORES. .....,_,................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Derrotado na Câmara MUDicipal
foi para o jornal... I

lbandonadoZem pleóo recinto pelo� proprios corre

Uglonárlos o líder odenista por' soa politica
d8. ataques pessoais aos companheiros

A nossa critica foi pelo' nibun a e saiba perder com I
futo de êle atacar o -líder i'AL RECEBA COMO FAR- decência.

Osmr r Cunha - homem ina- \1 t\.CÊUTICO DO MUNICIo I Ntuguem, e muito munes

",acá\ el em sua honestidade PIO 'E RECEBA COMO VE 03 vereadores pessedistas

__ porque a Câmara resol- [�EAD(jR TAMBÉM DO são culpados, se os seus

�,1UNICIPIO DE FLORIA

NóPOLIS.
"CU oficializal� a sua ida à

lleunião da Associação Bra-

corrcl ig ion ários de bem (�

daixarrr falando sozinho em

s ilerra de Municípios e es- Essa, sim, é que é a E- ,';rtuce de seus
' discursos

quecer-se o �l'. Gercino de l\'ORlI1E MARMELADA dr, �xcusos e mal íntencíor a

que, apesar de não ter dado -r. Gercino Silva, que quer los ...

'; uma palavra, não ter-traba- ',Q,C"11(\e1' o sol com a penei. O sr. Gercino Silva deve

lhado um minuto em San- la IIJI'oemar o mal em si mes-

tC8, não ter feito nada, nem )1 re- � ê o sr. Gerc ino no mo,

ln comparecido pràticamen- própr:o t':-udho,. I Abandone os seus méto-

te, não ter devolvido o di- 'I'enha i.m pouquinho eh; i dos de ataques chulos, 'i:l)J�'�

h
'

b d P "'I·" c r ít ''',' h'
n '::11'0 que rece eu a re- n •• , -, ! J..,,,. ,j e c :stosos contra os seus

fctu ra. F�(.�.l como fez o vereador I colegas e não será aban do-

Ora, o sr. Gercino. rece- Osmar Cunha que consul- nado pelos próprios comps

beu ,'\ representação. Porque- teu, honestamente, a enti- ahe.ros de bancada.

o s r. Osmar Cunha não po- dade ('I) c1e trabalha. O sr, Gercino Silva vai

de ria recebê-la? Consulte o sr, Gercino Sil- falar muito tempo sõznho

O sr. Osmar Cunha' tra- va, IIONESTAM:ENTE, o pois ao .que sabemos os V�'Il:>,lHí<u no Congresso e foi seu l'130 à, Assembléia Le- readores udenistas estão

f,g,tr!l de expressão no con- g is lat iva ou vá para a jus- dispostos a não tolerar mais

clave. O sr, Gercino nada tiça e vei-ificará quem tem a sua liderança morceguea-

fez. Porque 'critica quem re- a razão, na.

cel eu se êle também rece- Tenha o sr, Gercino Silva E é só, porque não volta-,

bei., não trabalhou ,e não um pouco de homhridade remos ao assunto.

dovolveu ? Agora o sr. Os- oolítica e respeito aos seus Temes matéria mais ,;:\ !(l

mar Cunha recebe uma mis- advers ái ics se quer ser res ressante va tratar do que

�ão ce expressão pelo seu peita-lo. responder a babozeiras que

trulalho e o líder udenísta O seu passado é muito refletem o temperamento
fica furioso, fica despeitado bem .conhecido nesta eapi- doent.o do ex-líder uden ie-j

e corre a ofender a Deus e tal. ta.

todc o mundo. Não venha com candidês O povo já julgou êsse ho-

Critica o abandonado li- que não possui. mem, que ao invés de traba-

der udenista o fato de a Câ- Não .use o seu despei;r . lhar pelo interêsse do mu

mara, por sua própria deci- Escreva jpêentemente e d is- nicíj.io vive a tratar de ca

são, depositar o jeton a que
e uta em termos, usan.lo ar- sos puramente pessoais pa

tem direito o vereador pes- gumen tos, ra servir ao seu máu espio

sedísta. Os ataques pessoa.s, sr. rito e enfeitar com p,�iJ ').,

O quc.queria .o lí-der ude- Gercino. são armas de anal- de pavão às suas chulices,

nista? Que o sr, Cunha re- f'abetos morais,' C vereador Gercino S;:",o,-

cebesse o jeton como êle re- Os argumentos nEll) 111'0- r;_llC E'stá falando às moseH"

c:eoe'! 1iferam com ofensa', r-rs- n!1 Câ:r.al'a Municipal v:li

('r'(mos que sim. �oais a l,essoas ilibarln,3 e u�mbfm ficar Úlando :1tJzi·

YfH,e por aí quem é o de- dE' vida pública reeOU1le!?I·, ! �10 110S jornais ...

Hl:H'stO... dl1mente necente, É o fim das mentalifh,l('�

O �r. Gerc"ino e o sr.
Tenha a Câmara coa':) noentivs ...

C:I'lÜI" �or hipótese, têm

l'(�,nr;t;ó€_s quanto ao recebi

mento do jet�n.
() :íder ])essedista, en,tre

t.n t ",. recusa-se a receber.

A Câmara não reconhecen
do a 1 ecusa deposita e o sr.
Osmar Çunha não se utili

z'" de um único ceitil. Sabe-

---,---_._-�----,.;._--

mos que S.' Excia. recorreu

da decisão do Banco e o

Hanec, até agoi'a, não deu

�OIUção
.

ao caso que sabe

mos, certamen.te, lhe será

fav,' {�el.
(,) (lue faz, entretanto, o

'.ic!en :sta Gercino Silva?

A ld não permite que êle

l'ec"lha jeton. A Constitui\.

ção é expressa.. Não póde
havE'[' acumulação de venci

:neni C'>: e ninguem póde se1'

Yil' a dois poderes, simultã,

l�eumente.
A Lei Orgân ica dos Mu- -----------------------------r---------------

nicípios é clara e diz que

as restriçõe6 valem para o

vereador quando a pessôa
públie-a for o prÓprio muni

cípio.
A ressalva do art. 10, das

Disposições transitórias va

lem para as outras pessoa·;,

portanto, que não do pl'lÍ
prio município.

L
=
':=.
-
-
-
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-
-
-
-
-
-

.ULTRA SONO
. .

TERAPIA
o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN

TO PA�:\ INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMEN�� SEM OPERAÇÃO DAS
Diz �ntão o insopitável

líder udenfsta ql;e êle trd� I,

5 INUS 'IT·EShalha n�s horas vagas.
,,'

Ninguem proíbe 4lH!' {ç E 'INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

trabalhe.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

O que ÉLE NÃO PóDE É

.rECEBER P,Or. DOIS LA� I DR, ,GU E'RR [,·1RO1 OS ACUMULANDO VEN- •

rIMrENTOS _POR�ÚE
o

A CONSULTÓRIO _ VISCONDE DJ<� OURO PRETO
rONSTITUIÇAO NAO PER- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'VrITE QUE O VEREADOr. 'RES1D�NCIA �ELlPE SCHMIDT N. 113.

FUNéIONÁRIO '�l\!U:�HCJ. _:-------------------------------

------------ ----�--
,---_._-._--_.. ,-�-'--

AS VERDURAS COLHIDAS.fo EM, CASA�

SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer uma boa horta•••

Comece adquirindo boas sementes

E boas sementes, de germina
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO»
'lUERCADO PÚBLICO \

e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

* ÇOuvt:-FL0R
* com MANTElOA

* NABO BRANCO

\ir Com RABANO
* REPOLHO

* NADO AIltABELO
* TOMATE

* RARA....ETE

* PF.PI'NO

* ERVILRA

* ALFACE

* CENOURA

.
* RF.TERRAl!A

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

Lira T. Clube NOT-A
Acham-se abertas na Escola, de Aprendizes Mari

·

...ROGRAMA DE FESTA8 PAHA O MÊS DE JUNHO uhe iros deste Estado, a partir de 1° de Junho ele 1953 a

Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João J1 de Agôsto de 1953, as inscrições de civís candidatos

'_{enominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú- à m�trícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros,
.icas �uninas � Conjunto de, acord,eons _ Dansas d"-_jl nascld,os

entre � de, Jul�o de 1934 e �1 de Julho de 1937,

ruadrüha, ratoeira, do lenço e- chapéu, -::: Cas.amento· de ;
Todas as mfoImaço-es que se fIzerem necessanas

�é Fulgéncio com Sinhá Mariana. _ Ambie;te-·���jJ�i-'l)'od·em ser o.b�id.a-s frl'·aludida EscQla, no 5° Distrito Na

tamente a caráter - Muita alegria - Fogos, balões, i val� n� CapItania do�. Portos, nas suas. Delegacias e

spanta coió, pinhão, amendoim, queimada, car.á, mela- I AgenCIas, e nas PrefeIturas Municipais de todo o Estado.

lO, pé de moleque etc .. Premios ao casal, moça e moço

jue se apresentarem com o traje mais original. Reserva
ce mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

�l'$ 70,00.
Dia 23 - Terça-feira - BOITE -- Uma gentileza

os distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita
a inédita - Boite da Colina ao som de acordeons e

ohjunto d.e ritmo. Am,biente junino caracterizado uma

esta no Arraiaá de São João. Inicio 21 horas. Não ha
erá res,erva de mesas,

Dia 28 - Domingo - Soirée - Início 21 horas.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS 1?ASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

Edital de Fornecimento
De ordem ..ia Mesa Administrativa da Irmandade do

,enhor, Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta
\

'apitai, previno aos interessados que, até o dia 26 deste

"lês, às 12 horas, receberá esta lrmnadade e Hospital
ta sua Secret.aria, propostas, em cartas fechadas, par�
I fornecimento de todos os artigos necessários ao seu

onsumo, durante o semestre de .iulho a- dezembro do
31'rente ano<',

Florianópolis, 1Õ de junho de 1953.
Luiz S. B. da Trindade - Secretário

Viagem' com segurança
,

,e rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS" MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO (SUL-B·RASILEIBO»
Horianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transpones
Rua João Pinto. ,9 FpQH�

.Agência: n.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira' Cerâmica· São Caetano

Cofçhl1ari11· - Alfanlica TIJOLOS PREN�1\t)OS, TELHA.S, LADRT
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGAEspecialidade em jogos estofados, colchões de mola,

rina, capim e d�ivans, I'Reforma-se Jogos estofados, assentos de veículos
'te.

Súviços de r�forma em geral - Rua: ,Conselheiro
Mafra 182, esquinu de Padre Rom� ".!_ FlorianópoliE OsnyGama & Cia�

JERÔNlMO COELHO, 14 - Caixá Postal,
\

239 _. Florianópolis
DISTRIBUIDORES

COLCHOARIA ÀTLANTICA
-

de OSMAR CAMARGO.
Servi'ços perfeito e garantido, vêr para' crêr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Como o Govêrno "Venceu", ,

As Eleições
('

em Taió : lIomenagem aos I
I novos Secretários I

,": L;, Conussào urga!1izado-
I l'a L:e lima homenagem, cons

•
tn n te de churrascada na

Chácara da Penitenciária do

ce.

,; moa !iélje pelos Lotequius

I'
ue preparada P:l":i simular

desta cid.vde é f! aquenta uma t'entativa 'elE: ,dep.r:da
cuvir-se de destacados ele" cão, que pudesse justificar
mentes de af irm..r que, Si I::. necessidade da presença

,reI' descoberto que. um, prn- elos policiais.
'ressor votou cont-a será de- Nestas condições. a vitó-

E a ss im, o ple.to em Ta :1) se pode c�nsidera r prõpria
-vorreu den tro de ,;:1',1 forma mente vitória,"mas sim uma

li'. ';',' vt ação, 'pe-:-: opres

,!'ir," ":.! '11 press.io C" sen,

iUl:J:T';i) :' que �:::; custadc
"

, L D7,'i muitos :! it cruzei-

:",;: C 1::,(,'Orreu, afmal, para

Q h"
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

,',ue pudessem depor contra .o. uem ac ou " GABINETE DO DELEGADO
'

) proceder leal e legal. Urna I.'LmentarrlOs que tudo istc
"

• Tendo em vista fl! publicação de �'A VERDADE" com
I jrJ a acontecido porque, ,respeito ao Sr. ANTôNIO VIRMOND, êste Gabin'ete,
"dI'('f)oaménte, nã» póde re-

1 -

Perdeu-se um molho com! sente-se na ohr igução de tornar público o seguinte:
"n�' ndar bem o "tua! Go ! 5 chaves, inclusive uma de: 1°) 9 i.n�ivíduo meilCionado, nào. é, f�ll1ci�?á�'il)

d -.:;, d 't' I G t'f'
: desta InstJtUlçao nem mesmo seu assocIado, nao eXIstIu-

/' ':'l'ldor o D�ta o que an 'omov.e , ra 1 Ica-se a I
'

'. . .' ,

,'.!, ,
do por outro lado, processo ou expedIente que o' posSlbl.

H" l,erece a m,:,hor Estlmll quem entregar no Sesc, a Iite reinvicar q'ualquer direito junto -à esta D�legacia
e consideração. I Avenida lIercílio Luz, 57, Regional ou seús Órgãos subordinad9s.-

2°) Trata- e de um ex-soldado da Polícia Militar,
que, quando destacado na Cidade de Joinville, no serviço
lle' Trânsito junto a Delegacia de .Polícia, ter'ia auxililt.

, do, por fôrça de sua qualidad�, a fiscalização dos CO�l�

dutorc3 de veículos, no tocante às contribuições devi,das
ao I. A. P. E. T. C ..

r� propósito do pleito em

I"rn corrucios no Interior, Na
I a.ó, o jornal A VOZ 'DE seção de Passo Manso este

';'AIÓ, órgão independente, I 'e presenta o Delf:!1'ü'do li.;

que repetidam�nte'teni. pres-: J:-olícia Lie Ibil'an"'l� Na de

tad o apôio/ ao �r. Govern�'1 "" do. (�<:mpo, Li, .Delegadl)
de r do Estado, em sua edi- :,e PO!!Clü de 'I'u ió, o qual
ção de 7 do corrente, publi .: uxiliadc pelos Policia ie

n o seguinte: Impediu o tráfeg ') é. varies

Quarta-feira última, dia. .amin hões que' transporta-
3 (:0 corrente, ver ificaram- I' ê:m e "e it.ores, em�Jarcando

se as eleições para o cargo 'êste3 10m caminhões da

de Vereadol:es' dêste mun�-"_'T'� fazendo t,r{·ca de cha

cipiç. , I, as eleitorais at,� dentro do

Segundo estamos informa-
I :'fc:nto,

ou melhor, do raio

rios a coligação UDN-PRP .lo:; lü() metros da �)Iesa Re

'I 4d' I \
D D" dconseguiu e eger os seus .. rptora, O r. iretor e

c nn d idatos e a coligação "erra" f' Colonização e os
I

P:�D-PTB 3., Os votos de le- 'l,:i e a e,': ,:8 Terras percorre,

gcnda foram,' respectiva-
I
-arn zetr.sament e a zona de

o-ente, de cerca i.100 e 900.' ;,:'0 elo Campo e autoridades

(I" ,'r, :.i·ndos, pe a. ordem da
I
�',":O',�l,'es iam de sscola em

\ n:;:,'flC', foram o.; seguin-c] r�':;(;(l�a reunindo O:� j.refesso
tr- i\ I�'el' Schn,itz UD�'1 ,ps � nrometer-Ihf>s a "li.
en,lI 21 ': '.'otos: f-T,,'r,:ílio An· i uc:relacl�" ele vorar 1.0S can-

rn!,tjd�.

das...:,.-er.c;onha
+entro das mais absoluta

'lisura" e "retidão".

Não notamos, da 'parte
los elementos dos PSD, atos

-ntativa de denvedação, d·�

,'ma caminhonete do Depar
Lamento de Estl'adft'l de' R,)

'�agem, =!'i'� 'O" prete'nde ah;·
')uir a elemen lu") ,)t'ssedis
as, pa rec: :,d ',I:' gf:rt;l adr,'"

')� 183 V')tos; Luiz, J:da tos da UDK (. fazer fÔê'-
Tnm! !,;.; PSD 1G4 "(1tos; Jo- c; r. para que

�'{' A:!!lt'.� UDN 150 votos: ! :>ob a rJfl1a

.r-.:ili'e'· ..
· Uennü,g PSD 14u

'.'<11r<: \,Ial Va',:n'oini UD1\11'!3 \'(,t05 e L�'()i)(\l(,o Jacob

.�;'n l'j'l� 143 V,)I,',..

,:',;n�,l se sabe, o l'RP é ,">

e;)' ;;ra�,;) vitalicio da UD:N,
e c i, '.'.lU doi!" ',:)8 seUf\ a·

dpptos .Iosé NlInes � Vital

�eh',n eleitos

d'e demissão,

Josa.

Na hora do expediente o deputado Coelho ,de S(!uza

A J!Jl� rnob:, .. J.,., l'u:'lsi I, procurou sem resultado justificar as o�uri'ências da clei

,ção de Taió. Foi aparteadQ pelos deputados Fel'l1ando
'Oliveira, Gomes de' Almeida, Estivalet Pires i! Tenóno
Cavalcanti que ressaltaram o clima de insegurança e:n

que se procedeu aquela eleição. Insistido para que dé�,se
::J seu depoin1ento sôbre as máquipas de terraplenHgen8

nos �t!timQs dia', e,:,teve e.11 que traziam letreiros avisando que elas foram mandadas

visita ":'! esta c'ôade e ao
ülí a pedido dos candidatos da UDN, prometeu abordar
I'l assunto mas até o final do seu discurso não o fêz. A

in terío�' - I), Secret-l I" éJ de S �- certa altura confessa que o Se�retário de Segtll'ança
proibiu ao fotógrafo, em Taió, de fotografá·lo qL�alldo

:
se achava em frente a automóveis diante do hotel, e,
mais, que o Secretário estava exaltado e verbeJ'ou �!;) fo
tógrafo. ° deputado Coelho dê Souza, continuando, faz

ataques injur,iosos a famÍJ:a Bertoli, esclarecendo que
colheu esses dados de elementos udenistas, isto é, do , ;' bll�'l;:n.ci'l de firlar c1e�hden-

• • ., I 1<00, ° ,,(\VerIlO reso veu C um- O dr. OFnto Campos, Prmno-
partido do orador, reSIdentes em TalO. O denubdo Fer- bar os três pallelões que tanta tor da Comarca de La�es. ora

nando Osvaldo repele enérgicamente essas aCllsaeões e. insô.nia lhe causa�am. Finalme�- elevado é Secr'etitrio do Intérior
, ,_': te toram preench,rlas as trcs e Justiça não pretende voltar a

tário rraticou a "b:,leza" de
defende os Berto)J, Em aparte, no fmal da Ol'-1ii;ao ::lo dep. 'Sccl'ebrias! ,/ ocupar o seu ant.i�'o carp'", (mur.

�sn' b fi..
Coelho de Souza; o deputado Fernando Osvaiuo meneio· I

murou a amig,os) de vêz que
c, ,unar e es o e f'ar um I

,.

'

.'
.
Rangnelo "quer corôada 'sua carreira de ho-I'

.
'

..'
na va:'lOs pontos que fIcaram sem resposta, na lcusação mem público.fotoglafo na pla�a ao Hot.�I '

que Ílzera contra a UDN, e ·aos quais o deputado Coelho I ,Dentadura'!° "'d E' ' -, ,,_. , " tlr, Fernando Ferreira .des ..... O ln so PI)l'Cjue des- nao re�!lonoe. Na, hora das exphcaçoes pessoal:; o (;;:pu- i �!elo, que OCUllava três secreta- O Govêrno teve que usar as I

::onfi,: li que prete'1desse 'bd- tado Cass:o MedeIros sauda os representante<=; di) distl'i- rias. perde�1 duas: assumin�o. a suas e tomar �mprestadas ou- i
, to de PresIdente Getúlio e reafirma sua solidar' ,,:I" le .. id:, Edu�açao, Saude e Asslsten- tras para mastigar e en�ulir o I
t:::l' :lma chapá de dezenas . _ . , .

c .e ,,( a. ria Social. Quando se perde os ·MandadQ de Seg'urança Impetra-
cr�aç["o daquele mUlllClplO, /

jdentes da frente a fala fica tão do pelo dr. Tolentino.,.
engraçadinha, . , , , .. BUM.

'-------

S, Paulo Um «Constelfatiou)) iiBPaoaír

Assembleia' Legislativa
S�ss�o de 18 de junho de 1953.
Pr�sitlente: Volney Collaço de Oliveira.
Secretários: ,Lenoir Vargas Ferreira e Elpíd lO

Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Junho de 1953
Valt'llti(l i.

Taió "OS últil11�1, elias qUê
n! ::C(ld\:�"fm à3 �;·ti"··cões pa.

.
'

• 1." '!;l ,:(. ;11ais com 10ma pr?.

(�. ,'1, ?Lel'ra do (JI'::; com a

:Jadelr, �flcata � aboriM,1

;;:,,01'-,) ;r.teira cvr,� in intui,
'(, de !,;'Jnhar as f:eições a

o· a:\,l;':' preço ( "e <lual.
l,:' ", Il::,':eir'a. A�, 'm é que

glil'f' l ;'t Pública, h.' F.',�
,1:l'lrill J trreira dG Mello, e

:0 J..o • Ó .3oldad03 tl � polícia
estiveram manteJ,ó'J ordem"
a mando ao Seâetario da

Segurança e' do Dtlegado de
Polícia daqui. ° Dr, Secre-

et�.

Explodiu Sôbre

o possante avião destinava-se a Buenos Aires, -morrendo,
,

,'Iodos os, que nêle se achavam I
RIO, 17 (V.A.) Com fixo _PP-PDA da Pan�ir

' do

"
e Armando Souza Coelho. he, fOi. localizado de um a-I'destino a Buenos Aires, le- Bl'asll, tendo como pIloto o Uma h6ra depois, qua,ndo vião da Cruzeiro do Sul fo-!

vantou vôo, ontem às 20h comandante Bruno Rota e, sobrevoava a cidade de Ja-. go, nas proximidades de Ja-
30m., desta capital o quadri- �omo O'ficiais os comandan-I baqyara, verificou-se com o i baqual:a, concluindo-se que

C::isso fez grosslJS d:ô,cursos motor Constellation, de pre- ces Agenor de Paula Duque _:ljal'elho um desastre em se .tratava do aparelho sr.:

Derrotado nal eaAmara" Mu-o__'_'I·c'I·P·a-I-I'::irCUHstânCias
ainda ,desco- nistrado e que o mesmo te-

_

11hecidas, morrendo tôdas as nha sido presa das chamas

pessoas q.ue nêle se ac_ha- ao cair ao solo.

101· .

para o ,·ornal
.

�::,j: c��:m:l�a:�i���� !:� umO d�:X:�:i�a:��i�:t;i10���
••• ,

;:,ílico de vôo Darcí "3ai.'l'os, da Panair do Brasil, tendo'
.

Abandonado em pleoolreciQto p8lo� proprios corre- �ol'��;�����:�fl�:�� o�l�aon�::: ���te�::tO:a:i��::n;�:�.esne���
'ligioaários O líder udenista por, soa politica ;::;�o: �:l��: �d:���id:a: �:�:;�ç::����.l: e:�:ê::r��

, d8 ataques pess�ais _

aos c�,npaD_elros .

.» pHsoageiros abaixo indi- náutica, por haver comple-
,

De uma ingenuidade

in-,
,Oml)alihelros sao pessoaIs ,l�e ouvIr as sabuglCes. :;:ldo,,: tado 10.000 horas de vôo e

fanti! foi o lírico vereador j�;mai ..; e se os atacados to-. ° sr. Gercino Silva que sendo, portanto, um dos no-

udenista Gercino Silva nos\ n:arem um vindita pessoal
I
acha por bem de atacar to-

'

Do Rio para Buenos Ai- vos' milionários do ar...

/
:,ells nov�s àtaques pessoais I tedw o apoio dos homens .lo mundo é um ilibado que 'ces: A 3.500'METROS DE

ao;; \"ereadores pessedistas ele hl::!l1. i {;hega numa confe!,�ncia pa- Samuel Noam e Antonieta ALTURA

sr,�. Alvaro Millen da Sil- Vejamos quem é o verea-
I
l'a n qu·al recebeu dez con- !cm,evenuto; De Londres pa- S. Paulo, 17 (V.A.) - Ao

\'e;ra e Osmar Cunha.
.

dOlO Gercino Silva que tenta
I
los, com dois dias depois l'a Buenos Aires: J. H. Sin- que apuramos, o avião C�ns-

FOI' o sr Gercino Silva
I enlamear colegas· qu,e o po- Gela comecada,.. gel'; Do Recife para São tellation da Panair de pre�

. .

" I·'
cognominado de "morcego I vo sabe sérios, e de nível, J'Tinguem achou i�justo Paulo: Lidio knsald; 'De fixo PP-QDA, que fazia a

'hematófago" com muita I que não póde ser compara- LIli � êle se retirasse do con- Paris para São Paulo: Jea" linha Londres-Buenos Ai-

justir;;'t, pois despr,ende àpe-: do com o líder vulgar ude-II.Si'esso pelo \ falecimento de ne Blagioni, Raymond Wur- res-Rio 'no seu' vôo de n. 263,

nas ;'ai\"a e babuja
�

o mal. 'n.ista q�le f�ica falando sà-
I

: mi l�l;�ge.nitora.. Qualquer msor, Maria Almeida, Ma- explodiu no ar sôbre o bair

C" ',tr.ques que fez esse ve-' :"ll1ho na Gamara enquanto

I
:i:-!l far:a lSSO e nlSSO o elo- noel Almeida, Alfred Bu- 1'0 de Jabaquara, quando se

r .:tdC'!' udenista e �ue fo;,' �ua própria bancada se r�- ,(limos. zaid e Adise Buzaid.
_ I encontrava a uma altura de

ram ;'epelidos' pelos próprios, tira do plenário para não (Continúa na 7a pág.) Minu tos depois do desas- 3.500 metros,

L1L' c·:tminhonet.e3 e .,Ijeep�"
.'[:c'ai" ela Seg�lrhnça Pú
t1!:;:'l, do Departan!ento de

GilC LO momento St;! enco!!

tra,,:�l'11I na frente do hotel,
Cl",'1! os para l�"a.,_, tal' fer-
i" Não satii'lfe",o com esse

ato de "bravura" l"inda es-

coiceol! em freille ao men

c:onado hotel a um outro

inofensivo cidadão., Além

I

° PSD mantêm Prefeitos nos municípios de
quarf, Campos Novos, Capínzal, Concórdia, 'Cr.iciu
Guaramirim, Imaruí, Indaial, Laguna" Itajaí, Itaiópo
Ituporanga, Jaguaruna, Lajes, Mafra, Palhoça, Piratub
Pôrto Belo, Pôrto União, São José, Taio, Tijucas e Tu

A UDN elegeu Prefeitos nos muni-cípios de Arara
guá, Biguaçu, Blumenau, Bom Retiro, Caçador, Camo
riú, Campo Aleg!'e, Canoinhas, Gaspar, Ibirama, Jarag
do Sul, Joaçaba, Joinvile, Nova Trento, Rio do Sul,
deio, São Bento, São Joaquim, Tangará, Timbó e UrUls
sanga,

.

Serão convidados -- de

honra o sr. Governador' Iri- ° PTB fez ps Pref'eitos de: Brusque, Chapecó, Curi.
.ibanós, Or'ieães, Tubarão e Videira.

neu Bornhausen e, especiais, 'Os Prefeitos de F'lorianópolis e São Francisco,
::JS SecretárIos da Fazenda e Sui" foram nomeados pelo Senhor Governador.

Viação, srs. Bayer Filho' e •

.João Collin.

Estado, em Trindade, às 12'

ria ; da UDN de 4 :t !1 não

horas de amanhã, sábado,
aos Secretários d'Estado re

cem-empossados, 81'S. Fer

nando Ferreira de Mello,
Olinto Campos e Luiz de

Souza, recebeu O ESTADO

gentil convite, que agrade-

23

fragorosa e vargunhosa der

rota, pois. que �';d0 quanto
foi "licito'; foi empregado
iJara amedrontar, af'astar e

coagir eleitores. Este o co

men tár io, que a bem da ver

.Jade, nos vemos infelizmen-

e forcados a consiznar nes-
•

I

as colunas, porque de bo''l_ -'------ _

'é não se péde contradizê-

TIM '...

"x
o Partido So(.;:,,1 Democrático, conta com 2:3 Pifei

tos eleitos, no Estado, num' total de qO! A União De
crática Nacional. possúe 21 e o Partido Trabalhista B
sileiro 6.

I.A.P. E. T. C.

;),0) A exec,ução áo serviço aludido no it.em anterior
está prevista no aJ't. 10 do Decreto-Lei n. 2.235, de 27-5.

1940. '

Dôr de deptes nl'·implant.a�ão

40) Qualquer outra versão carece,

fundamento.

Fi,wianópolis, 18 de junho de 1953.
HAFAEL GOMES CRUZ LIMA

Delegado Regional do I. A. P. ,E. T. C .

Bar-

i
,

I o �r, (;ovl'rnador sentindo um

I ,Apesar do calôr das medidas chacoalhante congestionamento
postas em prática, nas recentes nevl'áll):ico na Secretaria de Se

I eleiçôes municipais, pelo situa- gUl'an.;a nela re·implantou o dr.
: cionislUo estadual - (é ... moli· Luiz de Souza.
i entes de primeira, foram em', Roticão
pregados: Secretário de Segu'- i
ranca; fiscais de fazenda; poli-

'I
O sr. Major Trogilio Melo, a- de

I dais com vistosos infra·verme- I
ora sob as ordens interrrais do'

I lhos á cinta; o Diretor de Ter-' r. Luiz de Souza, já est'á olhan-
! ras Lobo, com su� pele, quente do de soslaio para (lsse dolorô-
diatermizando os pobres possei- so instrumento extrativo.
ros; o prefeito Waldemar Bor- i
uhausen, envolvendo no cache- Icoi !!,overnamental, em caríçias

Itipo Mr.' Hyde, pequenos indus- FIli novampnte afastado da Di
triais e lavradores; o deputado, reeão da Colônia Santa Teresa,
Nelson Brasil com o seu abafan- o dr. Tolentino de Carvalho,
te show feminino,' made in Itú- � presa de forte infec_ção política.
poranga, ,integrada por ardentes
jovens trocadôras, de cedulas,
ricas em calorias, etc etc.) -'não
escapou, o sr. Governador de um o. dr. Luiz de Souza, em dis
tremendo resfriado Que, alta· eurso de posse na Secretaria de
mente contagiante, contaminou

I Segurança Pública, fêz questâo
toda a área governamental, pro- de acentuar que. na sua gestão,
vo'cando infecções, á distância, não permitirá violêncil!s, partam
até na zona oposicionista. E a de quem partirem.
diminuição de resistência pro·

.-

vocou uma dôr de dentes' in soo Dente de ouro

lidum,' O deputado I\urten e sr,

Emílio Neis, ambos dentistas (o O dr, Bulcão Viana, rerente·
professôr A Machado não foi mente llí\�to , ..m ,lisponibilidade
convocado) não tiveram mais. Pelo sr. Getúlio Va,·n .. ,� ('''�'1 i
descanço: 'cavoucavam noite e

l'
Juiz Substituto no Distrito Fe- !

dia... deral; vai ahisco,tar t"êrca de!
um milhão de cruzeiros nos a- ,

Obtura.;ão' trasados e dezesete e setecentos I
nos futuros, < • i

Corôa I

Vais documentos valiosos foram lidos, na ses

,;üo Lie segunda�feil'a última, na Assembléia, pelo
ilustre deputado Fernando Osvaldo de Oliveira. O,
primeiro, foi um artigo do jOi-nal Voz' de Taió, qlíe

�

mserimos nesta edição; o segund0, foram as infor·

mações que o "r. Irineu ?ornhausen prestou ao co

lendo Tribunal Eleitoral, a respeito de fatos ocor·

ridos nesse mesmo pleito. Assinando, de cruz, as

bobageris que o seu irriquieto ex-Secretário da Se

gurança cacabor'rou em várias folhas de papel. S�

Exa., o Chefe do Executivo, não só faltou com a ver

dade ao egrégio Tribunal, com6 ainda çonfundiu
prestar informações com defender atos ilegais, aliás

confessados riesse bizarro documento.
A leitura desses certificados da coacção ofidal

alarmou ri bancada situacionista, sem embargo da

aparente t;'anquilidade do meu ilustre amigo; dr.

J. J. Cabral, líder do govêrno naquela Casa.
A presença, em Taió, de uma fila indiana de

veículos oficiais, ficou patente, apesar de o ex-Se

cretário da Segurançà � poderiamos usar o apeli
do, como o órgão palaciano faz com os pessedistas
_ assaltar um fotografo pam confiscar-lhe as cha

pas probantes. E o líder da U. D. N., uma e dez
vezes convidado a declarar se vira carros oficiais,
aos magaJ:es, por lá, no dia ,do pleito, embirrou e

lacrou o falador. Os deputados Cavalcanti, Estiva
let e Gomes de Almeida foram impiedosos com a

quela mania de vento encanado:
_ Mas V. Exa., sr. líder, viu ou não viu chapas

brancas, às dezenas, por I,á?
'

E nada! ° homem estava' meta!.urgicamente
hermético. Lá das minhas grad,es, eu já estava en

cabulado. Para que, afinal, aquela insistência? A

quele constrangedor -silêncio do líder merecia tra

tamento menos cruel e mais respeitoso. Ele, afinal,
C''ltava sendo honesto: n,egar, não podia!, E cOnfe -

sa:' também ficava feito!
A sua mud'a impassibilidade, tecida daquela

resignação que santifica os mártires e daquele psi
quismo anestesiante, quiçá mórbido, que consagra
'os faquires; fez romperem-se os diques de solidarie
dade humana. E o riso deflagrou desapiedado, contun-,

dente, feroz, canibalesco, no recinto, H,ás laterais,
nas, galerias, nas tribunas solenes .

Aí, o líder, espicaçado, reagiu com bravura:
_ Sa:igam todos que' n meu silêncio não é co

vardia. Tão logo o omdor sáia da tribuna, ocupá-Ia
.
ei 'pUl'a dar a ele e a todos que me interrogam cabal
e fulminan te resposta.

'

Essa pr.omessa deli-lhe o direito de ser olhado,
daí por frente, com' a melhor simpatia. No momento

oportuno, de fato, a Casa ouviu os sacramentais:
-- Sr. Presidente, peço a palavra!
__:__ Tem a palavra o nobre deputado Julio Coe

lho de Souza, líder eh União Democrática Nacional.
° silêncio desabou sôbre a Assembléia. Até o

pulsa l' do relogio era ouvido: tic-tac, tic-tac.
._ Senhor Presidente! Peço inscrição para fa

lar na sessão de amanhã!

,Extração

'Dente do siso

x x

x

Na sessão do dia seguinte, a cena repetiu-se.
Movimento geral de atenção, etc. etc.

E o líder' fez uma saudaçãozinha eleito-colegial
a uma comissão que visitava a Assem,bléi.a!

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


