
E�, <lHg��!�!�!) _ F,'- -Vitória do rSD em Piratuba
tando ainda oito urnas, o resultado

:: �l�it�e;��rl:!�:l��;�, ;;�:f:it�;J�r:�: Eleitos p�lo partido o prefeito e
readores : tinco vereadores
P.S.D. - 229, D.D.!\. - 217 (

.
-

CConoorrlia, 13 (O Estado) - O que lI1tegrarao a a111al;a·
P·S.D. - 235, e.DoN. 216 'I

Partido Sli)cial Democrático acaba Essa vitoria demonstra e Olim'lI-

de rcgistl':lI- esplendida e retumball- te compre'ensão dos propósitos 'Iii.

te vitória, c'legendo prefeito de Pi- levaram o G�vêmo a dar emanei

ratnha ,(') seu candidato FredeT'ico pação politica ao próspero muni

Poy Filho e cinco .dos vereadores cipio de Pir-atuha.

A resposta de Turvo
O PSD elegeu o prefeito e seis verea

dores, e a UDN 1m vereador
,

Ararangná, 13 .(0 Estado} - p('- � cargo de Prefeito foi eleito por
la espetacular dif'et-euça de 1492: a.161í.0 wotos. Apesar das explorações E T g

;

votos contra' apenas 466, o Pantide I' . A • _
m an ara

Social Democràtico eleaen nas e lei _ fel�as em torno (la cnaçao do 1l111-
" .

"

'

_

1 domi
'" , ! micipio 'pejos lideres e jornais I I r

J angara, 13 (O Estado) - O lr'C-

y�e:� (e ionungo, no m�l1icipio ele" ',', u.

sultado do pleito de domingo, nes-

�Ul vo, �CIS vt'rea.dores, cabendo ..un 1J.D.N., este partido não disputou :1 te municipio : U,D.?iL - 7H e P: S.
_ V,D.1'\. O candidato pessedista ao .pref'eitura. D, - 659.

.i
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Agradecimentos do
sr, Nerên Ramos
Ao SI'. Governador José 3U:lbaid,

e sr . Ne rêu Harnos, Yice-Prr-si.tcn
te da Hepubl ica, endereçou 1) �('-

1f; guinte telegrama:
Rio, 11 --- Acusando o recebi-

monto d(> telegl'al1la de 2 do cor-Iren te, ugradeço as homenagens ·de
crclarlas pelo Govêrno do EsladrJ I
,"r motivo d.». Jalecimcnto ao d.r.'
Cândido Halliôs. Confiais s::Illda-
çõcs. Nerêu : Ramos.

o ministro Luiz 8al-1
lotti agradece ao
Governador
Em resposta às felicilações ciuC','

em sell nome e em nome do Esta
tio ,enviou ao sr. dr· Luiz Gallotti

por m()tivo da nomeaçãp desse
ilustre coestaduano para o Suprelllo
Tribunal FederaJ, recebeu o sr. Go
vernador em exercicio, dr. José
Boabaid, '0 telegrama seguinte:
"l{io, 12 - Nenhuma homenagem

me poderia srr mais cara ((ue a do

nosso' amado Esta<:,[o natal C01l1

<'(uem devo parlilhar, pelo muito

que a êle devo, a distin.ção a mim

conferida. Peço receba·a' expressão
00 meu comovido' agradecimento.
Cordialmente, (a) Luiz GaUotti·'.

o projeto. que dispõe
sobre os beiu dos

I
subitos da- Eixo
RTO, 13 (V. A.) .2..0 Ó projeto. de

lei que dispõe sobre os bens !lo.<;
suditos do Eixo, que se encontra a

nada menos de seis meses na Co-

,missào de Constituição e J'ustiça do

Senado parece que tera andamen-
t

'

F'
I

o, pOIS o sr, < errCIra e Sousa -

que havia pedido vista da matéria
e, posleriorme.nte, apresentará JUIl
tamente com o sr. Joâo Vilasboas

Ium requerimento sotidíando a pre
sença do ministro das Helações Ex-lter.lores 110 Senado - adianlou-DOS,
hOJe, ((ue possivelmente no' fim da I
semana corrente, ou mais tardar
1'1,0 inicio da pró�iJ11a; emitirá' o

seu ponto de vista, que se consuJ)s-
-lanciará num substitutivo.

Asism o sr· Ferreira dr Sousa vi
será dar melhor redação e mais I
eX))lHcita coordenação a um prnjf.>-'

I
.

te (fue ha ql1atro anos se encontl'<J'
em transiJo no Congresso.

o MOMENTO

•

Correspondência ·jovial
Senhor Osx ahlo H. Cabral,

.

E�t"rÍ. ·V. s. muito a jeito de quem, ao empunhar o rtorr-te,
não descurou ;! p rudóucia dR deixar ao ak.ane« das m�l)'; a

·'bol'lIll[n a elo xavantc ". Esgr-ímiudo com agiJillade, n}\o oIJ�

tante, f'az -m e li advcvtõncla de que- dn, <I, sua hor-rluua, se

acl.a encnstarla iI. sua mesa, Ví 18'nY];é� n;1I') sou t:'tnl illivrevi
de ute tjU,' liÜO cunserve 'a Llor� j.1'á;;so;f curtos a minll:.!. (.'.1:.\ a,
parao qire tler r- vier. �em dúvida, 'eu não cometei-ia para com

'. o udversávlo que é .v. S., depois do ajuste das armas com qUI
110S bateriam os, .a desclcgâneia de revelar-lhe uma tal pr-ecau
%';lo contra a possível quebra du acórrlu prévio, se o meu

lolntag'Ol1Ísta, antecipando-se nl) gesLo, nüo me df'ixa·�se muito

� yontacJ e para t,<I1 tu. -"I as, vrossig'lImos cani!.ltei I'!'scamentp.
_\'a ciua carta de Oll Lelll, yoHa v, :;. a dl'felldel'-se rle su

posta calúnia. ;':eria en o calunia\lor. Engana-se v. s. ?

:\ão. Faz /J[fll/Ile. 1<; lJ/(((jve [Jem a seu gô�lo, COlllo tantas

vez('s lhas [enl1 o ollvielô na Assembléia Legislàti\'a. Falare
mos disso um pouco adiante. Por ag'ora, insistindo v, s. em

(jlli' eu o caluniei, de\'o defender-me para eximir-me da pe,
.cha, que, então, terei de ·lhe devolver.

�ão tenllO, infelizmente, à mão, as noLas laquigráficas
ua �essão da Ass'embléia em que v. S., com a palana, anle

ciptlu os debates sob ré o projeto de aumenlo de vencimentos

do funcionalismo público. Hei-de olllê-�as.

Enquanto, por6m, não as possuo, perm i la-me que Ih e

'pel'gunte ([u:al o motivo de, em igualdade' de condiçôes no

,p'rojeto, outro caso não 1i1e 11a\'el' merecido a i neülência da
crítica? Sete 'le;tl'als num pulo, talQ.uaJzinho o OULI'O, qL}e, l'us

ügádo inclemenLemenle, eleve ter )baslanles razões para sen

ti r-'se alvo d uma in�qua preferência, em rela(;ão ao co-ir

Juão ...
�ão nie dig'� que ludo não passou duma inadvCl'lência

já ,agora lastimável. Esmiuçado o projeto não somente numa

análiBe que �he evidenciasse as lacunas e arestas, mas numa

eritka de mOl'dacid,a;de jovial, impossivel escapar de dois
e,esos semelhantes, um - e. esLe, (para a·proveilal' u�la bla
{/HB d.e y. s. que, à 'l1HUilieira de àparl.e, 'Joi. gozada em tôrno')
,juslamenk o. de qllem,. "não esta!lrlo perLo do fugo, não' se
aqueceria, ,como o outro" ...

J� vel'fJalle que ê,;se dito, alusivo a laços de parenlesCO
não lhe ·ocorreu a pt'Opósit.o do (/1'. Mário. WelldhauÚn. Ma�
v. s. não o ,00n leve ao ferir '1\ .�itl1:ação (10 pI'oIessorado e

indicando 'um determinado eRSO, entre mais de lÍma [fezena.

;\PI11 í1,tisim se perderia (' tah,ez; nlesmo, () Lenha· recOlhido, I
como uma not& de· espírito em 'p31'IeI1(la 1.ão, <)l'ida, a provi
dencial taquigrafia da llobri) Casa. TenLaremos veriricá-lo.

Concli'do-lhe que Iliio vá em tudo isso mais do que .a

incontínê,'l1'cia Ido illJ'pro\V.so chjsto�q� l1álvito ill,O�,el1<te qu'e,
levado porêm a recinto tã.o respeitável, não e)alha ao forma

l,i,smo regimentál. Nem oull'a qualquer inLellciO'l'lal e premedi
tada razãu o eXiplical'ia, por exemplo, 'qunndO, certa vez,

. !Jvrd'{(nando o Execu Ih'o, o 'sr. Fernando Meio censurava o

faCa ele 11m requeril1lf'I1Lo de informação, ou coisa assim, per
manecer Se?1 solução de.pois de nove mes'es de proposto; então,
neste ponto, v. s., lllui+o lf\pidü e muito I"ostosamente, saiu

se, com esta: - "Nove mese,s.,. período JlOnlllll de gesta
ção ... " - A Laqlligl'>t fia rf'gj.�trou a blr/(JIUJ p mais o riso

geral. Valeu a pena.
15ãO diyerle., -pois não é? Ti: a J)emocra(üa, cll,ía ff'müülí-

",_ ..
dade adere às desenvoltur.as dos' tempos modem.os, bá-de

\1

Chapa completa, em Capinzal
•

Ca p inza l, 1:3 (O Est.ad<l) - o P. S. D. neste ruuni.c ipio, lJor

!15:2 votos elr-geu o pr-efr-it o e loúos os vereadores.

Vitória . espetacular na
Laguna, 13 (O E�;tado) - O P. S

Laguna
D. venceu esmagadoramente as eJ�i-' Na cidade a votação foi a segni.lr!�

ções de domingo, obtendo 2.092 \:0- te : P.S.!)· - 892; U.D.X � 321 •

tos, contra 577 da U.D.X e 211 do P.R. - 126. Pleito decorreu máxima

P.R Foram anulados 'lO votos e I'" ordem e cordialidade entre purt i�

gístram-se 18 branco dos.

-.
.

Venceu o PSD em Taió
Hio do Sul, 13 ·(0 Estado) - "O

lu.D.N.
- P.Ir. e P.T.E. - 531. Tam

resultado final do pleito nó muni- bém na. votação .de legenda o J).S.D.

.eipio de Tuió foi o seguinte, parn suplantou os colrgados prir (i3fi �O�

prefeito: p.s.n. - 628'; coligação tos contra 523.

Espetacular vitíria em GuaramirilH
'\
do o prefeito por 1,.924 sufrágios

Jaraguá, 13 (O Estado) - No em oposição a 651 dados a D,D.N.

municipio de Guaramirim, ·0 P.S. D. Para a chrrpa de vereadores a. l'.�

ven.
ceu com enorme diferença lI.'!

I
tação apresentou 1.896 votos ••

e lciçôcs de 11 do corrente, r!leg�n- P.S.D. contra H9'.1 da. r·D.N.

," i

_.__......�__._ ... ,_.___._ ...�:-
•.__:"'1'Itr'.,..;.......--.'

...- ._-----'----- --_.�,""',- ."_-�-�,-..,_.,,--, •. ,..� �-:'----

Morre Richard Strauss
Em' 'ractort o passamento do graade

compositor alemão
11io, !) (V.A.) Noticias de. Francfort anunciam o passamento, naquc�

la çidacle, de1J01s de alguns dias de enfermidade, do famosó composiLdr
alemão' Hkhard Strauss.

Com o seei desaparecimento, perde a música uma das mais allas ex

pressões e 1) gillfonismo, Lal\"ez, a sua mais nobre figura na época :iLual,
na qual se .aliavam, muna fusão feliz; o pnssado e o presente das ten

drncias criadoras.
Filho de Munich, onde nasoeu a 11 de 'junho de 1864, Hichard

Strauss se fez notável também, como regente, tendo vindo nessa <iuali�
dade ao Brasil à frente da FilarmôniC'a de Viena, há muitos anos.

I Sua lllús�c,a, de forte sugestã'o expr�s��va, nutrida d'e uma seiv� re�

.cunrla, tem 1l1llSClllos, nervos, sangue e Idt;laS que refletem a energIa do

nulo]', em busca dos seus altos pensamentos artísticos. Foi êle um con

tinuador do "Poema Sinfônico", inspirando-se em páginas literárias e

filosóficas. E no gênero escreveu verdadeiras obras pri�las, como "Doa·

,luan", "Morte e Transfig'ul'ação", '''rill Eulenspiegel", "Assim falava

Zaratrusta", "D· .Quixote", "Vida de um herói".

}. Sua ol'queslnação' é um prodig'io de riqueza,' colorido e variedade,

I
sem resvalar, todavia, para o mau gôsto e o estravagante. E se soube 'l:X·,

IP]orar
o sentido dramático com poder-de transmissão, não menos abun

dante se fez sentir na criação romântica e jovial, como é o caso da opos�

I' la significação de "Salomé" e "Cav'albeiro da Rosa", cada <lual no �eu

gênero, assinalando as suas qualidades criadoras; .

I Outras. páginas falam ainda da sua arte, destacand.o-se aquelas
. cheias de i'nspiração, com que enriqueeen a música vocal de câmera,

I· Faz poueos meses, ao completar oit(mta e cinco anos, 'ainda regeu.

�11l Viena, um concêrto de obras suas, recebendo, por essa ocasião, ho

menagens as mais expresivas.
Seu fim, porém, estava próximo. E eom. êle se vira uma pagina da

nmsica uni\'el'sal, precisamente aCjllPla qne serviu ele ponte entre a I1HI'

sica do sécrlJo XIX oe a músÍGa do século XX, na qual, como un! marco,

passará Richard Strauss à história.

ficar-lhe muito agradecida ... O PQYO é que não gosta de

gracejos, quando paga para que ITw propugnem os .mais que

I'11LlHo sérios interêsses.

;'Il50 me esqllecereí de ageadeeer-lhe, :finalmente, as ex-

plicaç;ões sôbre a "marcha dos projetos dentro do parlúnen
t@". Confesso-lbe, tod'avia, que não me -per,slladi1-am da l)OS

sibjlli�ade de se evitarem cerlas atitudes intempestivas nfj)

:fjluário.
E oomo já vai ltlIolga esta carta e adüml ada a Roite, fique-

..1i '01' al{u í.

AlellcioSlame»t-e,
lJU:i'PAVO NHYE�

I"
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"'i�ESTADõwl, HosrasariOrodd8oS'·j"aerWI"aPsre.. Gonvocavão de ANsembl,éia Gerül
.Iledaçãe • Oficiaas à rua � De conformidade com 03 ar liges 1", § 2-, e 25, S§ 10 e 3·, do Hegi-IJ.ão Pi.te •. ó mento Interne deste Tnstituto; e de ordem do Sr. Presidente, cgl1voc�

Diretor: RUBENS A. RJ.:M9S IOlGUND.A-J'IlJ'IU
para o (lia 29 do corrente, �s 20 horas, na sede social: a rua Tenente

.Proprietário e Dir.-Gel"ente lIlxpryliO Mo CLlItó-vll.o - LqUiU SíJ ve ira, n? 69, uma sessão de assembléia geral para eleição da dire-

SIDNEI.NOCETI
7 f:!�l&çAo l'!.aja! _ t1ajat - 11 _jtOria � das comissôes perm�n.entes que f'uncionar âo no biênio que cu-

Diret.r ele Redação: .

. ru.;._· -u__ .-u.,qlle _ l1leçara") 12 de outubro proxnno,
VE

=--prenso �
. .

d
..

fGUSTAVO NE S UI boru. . Caso a essa reunião não compareça a maroria os SOCIOS e etivus
Expresso BruJlqU_ - No" orr-rtc>

, � -'

l'.

_ 16,30 11orat. fica, na forma do § 2° do art. 2::>, marcada nova sessao, que se reau-

Auto-Ylllçlo catarin_ - JofIll'Ut zarà no dia 10 de outubro, no mesmo local e à mesma hora, Iazendu-
-. horu.

.. . ..

Áuto-Yiaçlo CIltulnenae - CurlUba se a eleição desde que haja a presença de dez SÇlCIOS, sendo quatro da
- ���ãrl. 8ul-Bnatl - t'eI'to .AI... \ diretoria.
- li boro.. \ Florianopolis, 19 de setembro de' 1910�.
Rápido Sul·Brasllelr. Jol.Tl1e -

13 horas. . Gust.n. Neves
Rápido Sul·Brasilelr. CurlU" 2" Secretàrie3 horas.

'���JV��������������������������

�U�Vi.ti���- pene.AI.
•....

·-OO�MPANHiA-�-�AÜÀNÇA-·-DA·-.-BAiiíA-;;
- - - - -

�,
.Aut.o-Viaçlkl Cataxm_ Curitiba

- 15 her.e
.Auto-Y!eçAo Catarln_

- • horo .

.Aufu.VlltçAo Catarin_
- 3 hora•.
ExpresllO 110 CriIIt6Tlo - Lac&JIA -

7 lWru,
EllJ9l�ea GI6r1. - l.AC"UIla - f�

• o',S hora.
�HO :lir'uQu_ - �....-

lfl b.1W4U'.
..�

... ·,to-VI.çao na,.. - I_l&f - 1• .,.,

ra•.
Rápido Sul-Brasileira

13 heras. .

Rápido Sul-.rasileJra
6 horas.:

...

a.d:i!.�
Tel.: 22-592. - Ri. C:e Janeiro
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Animci� -.diante contrito.
Os ori...... mesmo não
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A àirello ... se respon
saltlU_ pel@s eeaeeítes
e_titios nas artip:os

assinadas.

Chefe de Pagin-ação!
FRANCISCQ LAMM'..QVB

Chefe ele ImpreMi.:
J0AQUIM CABRAL.A SILVA

Representaate:
A. S.LAM

,

Kaa Senador Daatas, .I·- ,.

Vi.cá. Aérea
....

Morá.rio
Segunflt1JofeirfJ.

n1'AL" - 13,06' -: Lajes e P.....
.Alf'gre

.. PANATR - 1'@;4tJ .:_ 'Nerte
,

V>\RW - 10.40 - No-rv.

PANAIR - 14,15 - lul
rd-\UZEIRO DO SUL - 13,55 -.

Tn-ça-ftJi",. .'"

I -TAL" _ 8.00 - Joinville .

Curitiba _ Paranagaá
- Santos e Rio.

, "m 1.0,40 - Norte
.:1-1U2'.EIRO 00 SUL - tU" -

Morte
VARIG - f2.30 - Sul,

PANAIR - 14,05 :_ Sul
(J'l.tartt1Jofeira

- 13,00 - Lajes e"TAL"

Alegre
pANAIR -� 10.40 - Norte

CRUZEIRO DO SUL - H,OO
ftorte
VARIG - t1,'O - :N'erte

PANAIR - 14,05 - Sul
Otlintâ-feirli .

'"TAL" - 8.01 - Jobiville
Carltiba _ Par....pi
_ ..tos e Rio.

PANAIR � 18,40 - Norte

PANAIR - 14,05 -:- Sul
VARIG - 12.36 - SUl -

eRUZEIRO DO �lJL -' 1'8.51
)!torta
CRUZEIRO It(} S1iJL

inl
n.DO

Se:r:ta-fetra
"TAL" - 13,'8 ;_ Lajes e Pôrt.

Alegre-
CRUlEtRO DO SUL - 7,íõ

JIlorte
PANAm - 10,40 - Norte

IVARI6 - 11,40 -- Norte
PANAIR - 14,05 - Sul

Sabado
-TAL" - 8,00 - Joinville '_

Curitiba - Pal'an'águá ..

!

.

- Santos e R.io.
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO l)() SUL - 13.l)fi _

IIfQrt.f'
PANAIR - 16,4' - Nnte t
PANAIR - 14,@5 - Sul

Domingo
PANAIR - 10,40 - Nort�
CRUZEIRO 00 SUL -- 1}.Ofl
PA.i\.\.JR - 14,05 - Sul

,

JO,oo
46,00,
2ipo

Curlt!".

QU.ARTA,.-J'IIIU,
Auto-Vlaçlo cat..ln_

- II hOi"U.
Auto-Vlaç" ca.tat'!n_

- • horas.
. .Auto-Vlaçlo ca...m-.o

,_
5.�0 horae,

.

Rãpid. Sul-1!Irasllelra - eJ:..Irltl... -

6 horas. .

Ráp:da Sul·1!Iralil.elr. - J01.TI1. -

I13 !:\ora$.
E;&:presao ·810 Cd.torte - �a -

7 har9.JI .

• E;z;:prellllO .Bru..u_ - �1H -

18 b(}r.'.
.Aut-�Yla!)le l1i1jU - � - 1. ..

ru.
.

IJIIIpr.e_ .aru..u_ - No.. 'I'n<Jlto
- 16,30 hOil"u.
RodoTiãri. Sul Bl"UIIl _,.. � .AI.._

- I liol'....
QUINT.A-J'ElR.A

.lUto-VlaçAo Catarin_
A.ll!>g1"e _ ti hora•.
Auto-VlllçllO Catarla.11ft -_ .�1ÜNa

- õ hor". ,

Áuto.VlaçAo CIltarlJU!lIl"
- • horas.

.Auto-YIa�o Cata:rm.nN
- � horas,
,.A'Ilto·Vlaç!o t:'lltarlnenn. - �

- 6,30 tlora,s.
�regoo São CrLsto"o - L.'lp!la -

7 lIa'as.
_pr�sa Glória - Laclma -- • l/I

a 7 1/2 horas.
Expresso Brll9quenoo - Br'tl,.qUG -

II horas.
Âuto-YiaçAo Ita]!:.i _. Itala! - li tIO

rIU),

Rápido Sul-BrasileIra
13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

• horas.
Empresa Sul Oeste Ltd. - Xapecó - II

- O horas.
SEXTA-FEIRA ,

ftodonfirla Sul Brasl1 ..:.. J"Mtc> .AI�
- 11 horas.

.Auto-Vlaçllo \
Catarlnenao

- li "horas.
Auto-Vlaçflo catar�nH

1-
'-horas.

auto·YIação CM.arlneuM - 'Laa1ma

P� t
- 6,30 horas.

or o Expresso São Ci"I.,rt01ilo - LAa-una -

7 horas.
Auto·ViaçAo Itaja! - ltaJa! - 111 ho

raio
Expresso Brullquenw

16 horas.
Rápido Sul-BrasIleIra

13 horas.
Rápido Sul·Brasileira

6 horas.

JolnTlle

Curltlb.

JoInfib

Fundada em 1876 - Séde: BAHJA
IN@NDIOfl E TRANSPORTES

Cifras ti. Bar�.ç8 de 19....

CAPITAL E RESJiRVAS Gr$
ResponsabHdadel'l C:r$
Receita Cr$
Ati"0

'

_.... Cr$

Sinistros pagas nes últimos' li u\}! Cr$.
Responsabilidades Cr$

:&ire.t0re.!I :

8U.!80. 61Hi ,:to
5.97S.-i01.755,97

&7:053,245.30
142.17n..GO�,80
!l8.687.816,30

76.736.4Q 1.3flfi,20

Dr. Francisco de Sá.
Araújo e José Abreu..

Selecões
,k. RI"I<1cr.: Ingl'.'1

......_ ._

�i�,��!

BI·-:l-� --

Jolnvl1e

CurItiba

SABADO
Auto·Villçli.o CIlta.rln_ - CU!r1tJ,bl

- 5 hora,s.
Rápido 'Sul·Brasllelra

13 horas.
'

Rápido l;lul·Brasilelra
6 horas.
- • horas.

.Auto-Viacâo Catarlnenae
- • ,hora&.

.A.uto-Yla,çAo Catar!rneIlM
- 6 horas.
ExDr'lSSO 81.0 Cr1&toT� - Lacuna

7 horas.
ExtireSllO �uenH - BnHIqu,

14 horas.
� .A.utc·VlaçAo Rala! - na"." - II' Jao.
,raso

Expres!lO BMliIIQu_ - N<IY& Trate
- 9,30 horu.
Expre.sso Glória - Lacuna - • 1/2

,. 7 1/2 hor...
..�..

R�pIdG Sul·Brasilelra - CUJ"lt!b8 -

fi hilrall.
.AL....

Jolnvl1e

Curltlbs

JolnTtle.

. .

�CR$
Cia•

10.000/00
Lider Construfora
sA'ô PAULO

Dr. (LARNO
GaLLETTI

ADVOGAIJO

G.

Cl'im. a cível
CClllltitu!.ção rie Socl.lldaõ.,

NATURALIZAÇÕES
Título. D.olar'lt6rio.

E.crit6rio I!l Re.id.ncia
Ruà l'had.nt.. 47.

FONE _. 1468

VINHO CREOSOTADO
"S I L V E I R A ,,�

FRAQUEZAS EM GERAL

Séde própria - �dificio Lider - Rua Wenceslau Brás,
175.

Com Inspetoria Geral do Estado de S. CatariN.a, ttlll. Jeiill

vile, á Rua 9 de Março, 397. Sala 3. CaiXia Postal, 268.

Em'FIOTianópolis, Agente - sr. Ataide Ramos da Bilva -

Rua Lages, 86 .

Ainda no sorteio de julho 'ultimo, foi premiado com um

valioso imóvel no valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
ó sr. Osvaldo Rosa Alves, residente nesta capital, á rua Felipe
Schmidt n. 217 ..0 felizardo era portador do titulo Lider Cru�
:?ieiro n. 55.469, que foi pr,emiado com uma milhar e havia Ji)i.
go apenas 16 mensalidades de Cr$ 2(),00. Agora todos poderãs
adiquirir sua própria casa, com aplicação apenas, de Cr$ 20,eID
ou Cr$ 50,00 mensais. Procur,em conhecer nossos planos epo
nômiCos, com nossos agentes, autorizados ou em nosso escri
�(Í)rios no ender,eço acima citado.

I RIOI'O ,TUOa' ZVO 9
,

•

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

I
1530 kilocidos ondas: médias de 196 metros

..
TUBARÃO -- S. CA TARINA

]
I
I
I

I
Se o resfriado
é a sua doença
INSTANTINA

Casa à venda
Vende-se uma, tôda de tijolos,.

m�dindo 6,50m de frente pdr 11,9'"
m iile fundos, com as seguintes di
visões: 1 área, 1 sala de visita, 1

cozinha e W. C. ConsLruida em. fill!!};
m.8 aRO de 1942. Localizada no Es

Lreito, à rua 4-ntônio MaLos Areas·
JIl. 511, ibem prQximo, p0rtanto� ,'3�'
1I@nte de ôRibus.

Os interessados poderão dirigir
se à residência do se. Aristides B6r

ba, em Biguaçú, jilara melhores iJI.,

formações·
A venda é motivada pelo fato de'

o proprietário estar há anos resi
dindo em'outra cidade do Estado.

A casa em aprêço se encontra de-·

socupada.
. . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. � .......... � ....... �

PASTA DENTAL
ROBINSON

CASAS E TERRENOS

Pessue V. �.. casas ou terrenos par�

vender?
Não encontra compr�<lor?'
Entregue ao Escritório ImoblllAriv-

A. L. Alvpo

Rua Deodoro lia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'o "Ih P"I· I CINEMA's evange OS e a a ria ,NOTICI;\S DO CINEMA
Os evangélicos ratificam os pt;jil- bons brasileiros que devem ser, es- Veremos em breve uma obra de

_,l,.:\,IVER.'-;ARJ.OS cipios da Etica Cristã, segundo u§. }arão presente a tôdas as solenidu- John Huston: ""VE WERE STR.-\N-

',PROFESSORA JULIETA quais, todo o cidadão em deveres Ides que marcarem mais esta pas- GEHS" com Jennifer Jones e John

GONÇALVES ;indeclillávcis para. com.. a' Pátria. sagern da Semana da Pátria. Garf'ield Huston colaborou no ar"

Os alunos d Gr E, 1
Pai-tíndo-se <la ideia afirmada por (Proc,lamação feita pelo Rev. gumento. A. A.

O upa sco ar
iit 'I "P trl

,

f '1' 1 ""r
.

CI Ií
,

1IJfodêlo "Dias Velho" t _

mu: os (C que a na e a mm la saar de Camargo .presidenâe dn lv 8UI'jCe leva ler vem ai em
"lU pres a I' f" d'"

.

T) 1
- - . Iulóid "L'� }'01" li

rã:ü, hoje, sígnífícatíva home ..

anip 1 ica a
:' segue-se que os de- .e egaçao Regional de Santa Cata- novo ce 11 01, e, t '\ ,( Ireçâo

nagem à sua diretora senhora ,vercs ?ue o_JJ]dIVIdl�O tem par� com rrna da CONFED.I:;;RAÇAO IEVAN- ele Sauvajon. Com êle, veremos Anie

Julieta Torres Goncalves 01';a Iarnil ia sao, em Iinhas gerais, us GELICA DO BRASIL). Duraux e Simone Desmarets. A. A.

notivo da passagem d
' P mesmos que tem para com a Pátria. Já está programado, no, circuito

,�iversário natalício.
O seu

Esses deveres podem ser sinteti , SERVIÇO DE METE0- do Plaza, um dos cinemas do Rio,

A ilustre aníversaríants ,
zados em tres palavras: patrtotis-

ROLOGIA
o filme "CONFLITO DE PAI-

", que b d iê
. v -ES" H l' d R II

ocupa, no magistério catarí,
mo o. e ren cra 'e serviço.. ,. '

AO , com vossa ln usse .

nense lugar de merecido desta- Assim como o dever prrmarro <.k Previsão elo tempo até 14 horas Embora ii publicidade da RKO.

que tem sabido impôr-ss pelas
um membro da familia é o amor :10 do dia 14: Rádio Pictures 'Prefira esconder

.suas virtudes e dotes de íntelí- lar e a lealdade para com os seus Tempo: Instá vel passando ii isso, trata-se da versão. cinemato-

gêncía. interêsses, o primeiro dever tio, ci- bom; gráficu da famosa obra de Ó Neil

Com trinta e oito ano,;; de dadão é o amor da Pátria. Por ])::1- Ventos: Variáveis, nioderudos ;
- "MOUHN1NU BECOMES ELE··

\ .
professorado, d. Julieta con- tric�tiiS1110t �olllPreendelll1ops, t �qllelc 1T'emperatura: Está vcl ; ��:��'" lima obra prima do teAattA·oquistou, entre suas colegas e

scn men o e al1l�.r pa a a na que ernperaturas ext rcmn-, ,k' hoje, rno. .
'

1 ,r' "LOPE'NZ,Z,O(�CIO", d "\6 "
seus alunos posição de grande .nos eva a r�gozIJanllO-nos com a vláxima 18,1 miníma 1-1,5. 1, \

Ii l

- - _ C inusse.;,

relêvo. Dai as homenagens que
[sua prosperidade, a chorarmos os

_

vai ser 1 mado, sob a direção de

lhe serão prestadas às quais, seus fraca�sos e a estarmos pron- Andrá Cavctte. A. A.

.segundo sabemos, vão assocíar, tos a dedlcarm�s todos. os �10SS0S, rINE-D'fARIO Henri Jeansori está elirigindo um

se os demais professores do esforços e energras - ate a VIda, se I
V IlOYO filme francês e que se

í

nti-

Grupo "Dias Velho". preciso fô.r, - para o seu hem es- HTTZ, ás 7, ,30 horas tula "LADY PANAiVIE". A. A,
Florianópolis

tal' mater-ial c moral. ODEON, as 7,30 horas "OS CORCMBAS" yAI SEH FIL-
•...••...... , .......•..•..••••••

,SR A. ISAA H, 'UAlV[ARGO O segundo dever fundamental do Simultanenmon te MADO

Festeja hoje seu aniversário bom cidadão é obediência a lei. Co-
. Na téIa: Informações que tivemos de A-

natal irio a exma. sra. Herminia Imo os filhos devem obediência ás CHANTAGE DUPLA racajú, dão nos a conhecer que já
üamargo, iliftlla consor-te do Hevmo. lordens dos pais - que são os que COM:-"Villial1l Marshall Adele I

foi i'I,JiCiada naque�a cidade, a rn-

Isaar Oamurgu, Pastor da Igreja dirigem 05 afazeres do lar - assim, 'Mal'a - Ricardo Cortez magcm (lo conhecido romance de Serviços de energia elétrica
Prvshitcreana e nosso apreciado o cidadão deve obediências às leis No palco: Amando Fontes - "OS COHU1I ..

em Joinvile, Jaraguá do Sul,
rrilaborador. Ao dístínto

'

casal, as do Estado, que é a esf'era til! Di; I' Grandioso "show" internacionnl BA,S" - que. desde seu apareci- São Bento do Sul, Mafra, Ti-
nossas í'elícitações, Ireito Publico. .Aprescntaçáo da' encantadora Can- mcnl.o, já alcançou seis edições. jucas, Rio Negro e Lapa.

! O serviço é o o�tro �level: fund�'-ltor,a --: B,aila/'in�, cujas Pernas estilo Já se cucontr-am na capital se rgi- Material elétrico para insta-
]:\,DIO FERK.... :\'Dl!;S mental do bom cidadão. Corno .. s seguradas 'eu) Lm MlIhãJ de Cru- pana, diversos técnicos do cinema lações - Motores - Dínamos

Ocorre boje o aniversário nal a- membros da fumil ia dela recebe:n lzeíros,
,.

europeu, tendo a atriz Bihi Fcr- - Bombas - Lustres - Fer-
licio cio 1l0SW prezado couterraneo beneficios que devem retribuir <:"(11). LY1\ IV\Y' reira sido contratada par:!. o papel roo de engomar - Lampadaa
sr. Illdio Fernundes, antigo e dedi- 'serviço voluntário,' assill1 o ciria/Fio A Embaixalri.i:· da 'Mu$ic:� Popu- princijJ,al, que é a personagem - Ventiladores - Serviço de

, caLlo �cniclo1' do Eslado. Ique eleve ao Estado tôda a pro1:rç':1o lar Cubana nr, Brasil "GaçulinIJa". O selo da nova pro- instalações por pessoal técni-
e amparo para Ullla vida moral li- .-ema ruaraviJIJ(.JI)<1 festa para iÍ'i (h.lção serú o da Tapuia, com cer- co especialisado. i

:J1EXT:'\A vEn.\-:"(lELT vre,'deve a êle serviço Jeal e volun- oUlos! Musica - �<\r!e _, Elegallcl:l teza. O filme será dirigido por Lu- Loja e crítório á rua 15 de
Yera-s.\ueli, filhi nha do SI'. Osmal' fArio. Estes serviços podem ser in_ - Plá�tica! cio Cardoso· A. A. Novembro; n. 449 Caix'a Postal

lh'gueira e de sua exma. sra. Van- diretos, qllando ··somos trabaJha(lo- Abri) o prog)'3ma: �()tieias da Se- n. 62 - End. tlegr. - "Empre-
da HPgupil'a, j'e�!eja hoje, enLl'e res fiéis e deligentes nas diversas mana - :0iadol1al Excursão a Cãldas sul" Joinvile - Sta. CatariDa
.suas i11Ul1leraS amigl1i�has, o seu ocupações e quando temos interês- Preços: Cr$ (j,oo e· ,Loo - Brasil.
nalalici'Ü. se' ativo e intelige.nte ,par� com os Censura até 'H anos. Clúb� 12 '" .

... Militas felicidades pelo et••a
t afazeres pubJjços,; e �}retos"" c!_!wn- ,... . .. , ,......

'

F,\ZEM ANOS HOJE: do, a chamado do povo e COll1Õ' sens'" HOX1\ hrrje Ú�, 'í,no bOl'as A Dircloria do Clube }')oze de' to 4e I5eU fUbinho 1

\1' d ( t \. t ',M.as, não esqueç.a, que o .m0U,.,
-_ a ';Tta, f Ice a lOS a 1 e,un es; representantes, tomamos parte ati- QUASE NO CÉU Agôslu tem o prazer- de êllmrluihll'

I presente "para o '�II "P'01POliBO"
a eXl1la. sra. :\lal'ia Lobo <:ei1'50, f'S- va no govetno e na aclministração COM:, Lia de Aguiar _ Paulü aos s'etls distinLos associatios, que •

,

C'
-

! é uma. ead�eta 410 �DITU
,1)0,-<\ cIn SI'. I<:llg'elllo ,euao; a sr a. do pais, de Aleliicar lealizará no próximo dia 2 de Ou-

HtI"l'lJO PREDIAL.
sidi Silveil'a; a srla. Ligia :\'asci- Os eyangélicos repetimos -- No programa: 1) O Esporte 'crn, tnbro, uma excursão ás "CALDAS
menlo: a sl'la. :Vf.al'ilena Evange- ratificam êsses principios· E uma Marcha - Nacional. 2) Metro .TOl·' DA nIPEHATHIZ". Acham-se desde

: lista; a exma. �ra Irene Ri']J«iro parte da função social da Igreja é nal - Atualidades já, no horário das 14 ás 17 horas,
�21chering-, eciposa do sr. 'Tomas Pi- formar cidadãos dignos e uteis. à Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 abertas as inscri�'ôes para os que de'

'(..hering; o �]'. Ol'ioswaldo iV1al'inhll Pátria é à sociedade. Censura até 14 anos. sejarem fazer pade deste convesco-

de Fl'eiLas, radio-tei"g�fis(a (la Em apôio a esta afirmação, fa- .., ,., ,.... te, bem como para a aquisição dos

(Capit.ania dos Portos; e sr. Ualn'iel zcmos saber que, no proximo do- nfPf.:.RlAL, hoje ás 7,30 horas cartões, ao preço de Cr$ 10,00, que.
,Cabnil., ativo e dediea-clo fUTlcio- mingo, as Escolas Dominicais filia- LA,MBRA_TE DAQUELE DIA! darão direito à condução.
nário cio 5. Distrito Nayal. das à Confederação Evangélica d'l COM: JOh.I� Payne - Claac]eUe ----------------

Curso Normôl
de Ttlogôrá
A propósito da criação desse cur

so, o sr. Governador José Boabaid
recebeu o seguinte telegrama:
- "Agradeço gesto Vossenóa

cria Ildo Curso Normál Regional Ci
daele Tangará, ao qual foi dado meu

modesto ll\)TIle para patrono'. Essa

homenagem, qlle excede meus mé,.i-
•

tos, será novo estimulo pam pros

seguir resto minha vida trabalhan

do sempre prol essa crllzada que
lllerd de Deu;; tem sido coroana

\ Brasil, eS,tudarão o seguinte aSSllll- Colhert
VIAJA;\l'l.'ES to: "NOS E A NOSSA PATlHA"; No programa: AtllaJidades em Re-
DR. AFRELro P I\'HO ROTULO Nesse estudo, entre outt'as, serão vista·- Nacional
Por ,aéronaye da Cruzei]'o (I-Q �lÍ1 feitas as se�lIintes afirlllaçt'ies: "'ú Preço: Cr$ 3,20 unico

,chpgará, boje, a e�ta capital, pl'o-IJgl'eja cumpre, cooperar para a Censura até 14 auos.

cedenlf' elo Rio de JaneIro, onde grandeza moral e espiritual do no' '... . _ , .

y 1 11'1" "1 "Conte' ,

-

.chegou (a a 1<1, l�eo vo, pa:'a solução dos problemas so- HITZ, hoje ás 5 horas

.Gl'.unde", {) iluslre medIc.o dt, Au-
ciais, para a observancia das leis ALendemfo a inumeros pedidos 1

rélio Pinho Rótolo.
. 'justas e honestas, para o cumpri- QUASE NO CÊU

Esteve o ilusLre facullatl\'o em I .. I CO",!
'

.

,

','
'

jlllento de todos os deveres ClVlcns I I. : ,Paulo de Alencar � LIa de
'a los e"":ldclS naqlle'e nal� ell- , . , A '

'

::aCllI L. �"",
, ,� ao lado dos deveres rellglOsos". I gmal'

)'OpeLl' llealizando proveJlo�os e
E

' ,

d' 'd ('" t I N 1) O T:', •

"

'. < tll COl1lcntano ao Llo e _1'1S II 1 o programa:, c.sporte em

l)]'olnllg'aclo;;' esLágios uas malOee:3 ,
. " I';' J

.

,

"

. _ "daI a Cesar o que e de Cesar e J. mare la -- Nacll1oal. 2) Metro Jor-
1· '. sela cidadp de '-"Ilho o clt'. ,

. I.
,c Illl,[:,�' �' ,�' .

'. >' Deus ,I f[lle é de Dues", dir'-se'á nal - AtualIdades'
J\urp',tO PI�',ho l{otolo, \�11l de !.\I.�'- mais: "Cristo deu ao Estado Tern-· Preços: Cr$ G,o oe 3,20
tal' tt sua Ja hrJlhante ie dp DilUI)

I tVI�E C
.

.

.

_

, poraJ o lugar de honra que lhe ca- J� ,\'. reançf!s maIOres de
maIs algun�, soberbos galoes,

,

, be, como há ,o lugar de honra su- anos poderão entrar.
Entre os diversos cursos que Il e-

"
.

1 g ltc prema à Igreja de Deus. Cada UIll, .,.. . ....•...•....• ,...... • " •.••

qUl'lltou, pana uenetlClO r a el" I

),wàsileira, ,;alientam-se o ClIl'SO de na sua esfera, é' autoridade e tem IMPí�HIO, hojc ás 7,80 (Estreito)
.

t I direi,tos reconhecidos, O bom cris- Na tola:
-Cil'llrgia t'111 gel'al e 'I'l'alHllll \) ()-

Ião é tambem o bom cidadão". Des- ,AMOR DE PERDIÇÃO
g'ia realizado no H{lspital ")11aior"

De Camillo Castelo Branco
, .de Milão e na elinica Uirurgicil da

mr�llla cidade e o ele Cirmg'ia Torá

xica que fez no Sanatório de Gar

bag'na te ele Mijão.

5 ple-uo êxito.

João, dos Santos Areão"

sc asserto, .inferir-.se-ão aillda os

seguintes principios: da autoridade

(la colaboraçã,o e <la bôa consciên-

No palco:
ANGÊLrrO

, Dia 15, ás V! horas:
Processo n. JCJH8/49
Bedamante: Vicente Pinheiro

Maravilhoso Intcrprete de Tangos Outros
,

'

Heclamado: Carlos Hoepcke
Obj':to: �\<lúrios.

Dia 1G, ás 14 horas:
Processo n . .TeJ1G7/ 59
Heclamante: AdiJio Dayid. Matos
Rcclamal(lo: Adalberto Tabalipa
Objeto: Salários.

Dia p, ás 9 horas:

HecIamante: José Maria de SOl1sa

Reclamado: Demétrio Camburis

cia.

Estas considerações nã'O vem sem

�OIVADOS um propósito difinitivo, Estamos

Contrai on casamento com a gen-: e()meJllor�ndo � Semana �a P,átr�a,
til senhorita Valda. Vancla

.

'MaJty, js;ndo hOJe o

..

Dla _da Jndepel1�,�n.Cl:1.
filha ela VlUva EmIlJa l'dacIel :\Ial-' C01l10 bons cltladaos, os evan",elIcos

jy o sr. Nivio Pinto rÚ Andrade, I reafirmarão comigo os princípiOS

(Je',,:)gaclo do J. .\. p, �L em .!:<'lOda-! d� colabo�'�çã? inteligente e d�

lIÚjJOli.S. ,boa consClencut crente.

E nC'lta hora em que, nUlll sen-

ARMAZEM E SELARIA timento digno de brasilidade, toüps I

S.(O JORGE f[LHlfltos amam esta terra gloriosa

S. A.
e Boleros.

Amanhã, R [TZ ..

TORMENTAS DE óDIO
.

4 •••••••••••••••••••••••••••

(.ia feira, RITZ
OS FILHOS :MANDAM

'Perdeu-se
de João Vieira de Sousa

Objeto: lndeniz2.ção, aviso-pré-
Ro�a-se a quem achou um. "io, ferias e repouso semanal.

'

envelop� cpntendo filó, entre- Florianópolis, 9 de setembro de

t;á-Io à rua Esteye Junior 11. 27. 1949.
(Pensão da� Irmãs ele Çari,dade).

I
Antônio Adolfo Lisb�a, Chefe da

(Pensão das Irmã", lie Cpt}u,L�)" l Secretaria da .1. C . .I.

e bendita lembram-se com orgulh(J
Gêneros alimentíci()s - Miudesas em do grande acontecimento que mar

geral -- COllros e artefatos de couro con época nos anais ela nossa e\'o

R. :_\IrA�-OEL .1OAQ·cnr PI.:\\TO X. 3 luç,io l'(,jitlca c feslejam êsse fato
São "aaquim - Santa Catarina auspicioso. os e\'angélic'os, como

•.. I·cune som ... acabamento ••

solidez... no piano perferte l

Além de vários modêl"s para
pronta entrega ... êste maravi

lhoso piann pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

SvbwartzmaUD
REPRESENTANTE
para 'Sa�ta

KNOT
Catarina

S/A
Cx. 134 - Tel. KNOT

1i1MPR!;SA SUL BRASn.�
DE BtETRICIDADE S. A.

- EM1;'RESUL -

., V A.L� 1It1 1'1 A.iA,!

P1'Oeurem lU' Ag_ti"
Progresso,

LJYfUdUA 48, LIV�
RotU

. . . . .. .
"

.

IlS@RITôRI9 W(;)BtLIABIO A. Lo
AJ,VIilS,

Encarrega.se, mediante IIDmiS8lío,
Cl9J11pra e venda de imóveis.
]!tua Beedero 35.'

CASA MISCELANEA dbtr! .

buidora dOI �Rádio. Ri O. A
Victor. Válvulas e Di.coI.
Rua Conselheiro'" Metra

................. � ..

__ ..... -.l

Ih.lro da UWitrnQikl ....cuc.. em.;;_....
llie. em, lUIté.vel gesto, nm c:l.hoo d..-

excel"Bte aperiti'ITo K t'l 0'1', iGtn'b�

.. v. Sia.. da e..creêoont.aI". ao n.g�.
o." .. gilDfide&a:ESíEÉ TAi.,·
Bf� () NEli APEIUTiVO

.... I'n!flJlJ.ETlJl

jfm:i�t�l>
UI'! PfldJJ(Jro IJA -rnorfA. (tI/)',avr. e !E6U1l0$ ,

______ í'''fJ..J4.I _
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PLACAS SIF'ILITICAS

• Elixir �e Nogueira
: \ M.dlco!;jda QUX"i!�I!U·. no t.rGltnmont,

da 1i.1�lJu
.................. e , .

deIndustria aqulnas
a�d;r,i l�tda�

A maior li mais aperfel $o�da Fabrica' de

Maquinas ,Agrico!as, Turnos, .Teares e

'Artigos de Cute�arl�s
,

F.slorica em Americana - E,.t.ado da São PaU:lo

rqQPPQ,SQqtan U2S ºÁ�llJsi\(oIS papel o 6stado
(I"J Santa �atapiTld

Industria Comercio e Seguros Mool S. fi.
Pr c ço 15 de Nove rn.bro, 20 - 2.0 andar

Caixa Postal 139 - Tetejone -'- 1324:

"

"

,
- - P d;il,:,n • Tel; KNOT

U TElSOU!i.t;

Da instrução esta ao aloanM
de todos. Dá esse teaouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o & um
'CU1'SO da alfabetização no Grupo
Esoola.r,São Jos-é, na .i!jscola. Indus,
trial de Florianópolis ou n. �te.
dral Mstrll<Iloli-ta�

li S
. g

1,. 8 Vl,aja u

V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas
Antigas do Brasil e enriqueça depressa.

Peça em qualquer livraria de F'ler ianópo lis. Custo Cr$ 20,DO. P-elo
Correio Cr$ 25,00; pedidos a José Claudino da Nóbrega. Rua General

Bittenceurt, 91, sob - Florianópolis.

Reside no Interior I

,

Aceita-se rapresentont 9 no interior do Estado. Cartas P<H'q
Co

í

xo Postal 139 - Fll'ri·"inf,poli ..

I'VII� E ESPEC· LiD DE:"
lA� WETZEL ,INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrClI. i'ehi'"

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

\

... - --

Dr. Llndolfo A;tl.
Pe,reira

Advllgtado-Contabilista
Civel -- Comercial

COlillltltu'içõu ci8 .ooiecad•• ,

ii .$rviço� co reb,toll!, em geral.
, Or�Q:nizoçôe& Gontahoi•.

Regllltrol o :narcow. di"pendo·,.
no' Rto. de cnrrea.pon.dente.

E..critÓôo: Rua Alvaro d.
Carvalho n, 43.

Da. 8 eh IZ hera.,
Telafone 1494

o E

NAVIO-MOTOR "ES'rEl,iA"
'Df xima rapidez e garantia para transporte de !lUSS mercadoria.

Agen' es 'em Florianópolis GARLOS HOEPCKE S. A

LOJA ,DnS CftSEMIRftS
Especializada ,em artigos para

,Á> homen»\
VARIADO SORTIMENTO DE C.A,SEMIRAS NA

E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

PERMANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS
PARA. HOMENS

ARMARINHO EM GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA

TAS, PIJAMAS,· CHAPEUS, ETC.

Iuôo pelO menor preço da /

praça
Faça uma visita ii nossa CaNa e feriU.quo·

nOS80S prevos e artiqos

RECEBEU
ClONAIS
MANTEM

'INDICADOR AZUL DO RIO GRAND� DO, SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que' vem
prestando durante seus 15 anos de existência ao comércio e

. I índustria
Agora tambem anexará informações dos Estados de Santa

Catarina e Paraná
Já estamos angariando publicidade para 15a Edição

Informacões com o sr. João Pires Machado á rua Conselheira,
�

Mafra, 156

Florianópolis Santa Catarina

QUifi
.

VUTlR·SE COM CONFORTe E ELECiANCIA 1
PROCURE A

aUaiatarla ello
Rua Felippe Schmidt 48

MÓVEIS. LOUÇAS E MOEDAS ANTIGAS

Deseja comprar ou vender?

Cartas a José.-Claudino da Nóbrega. ,

Sà(') José - Ponto final do ônibus, - DISTRIBUIDOR DO .• _

Católogo de Moedas Antigas do Brasil

Pelo correio Cr$ 25.00
'

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Oferece seus serviços.
Cartas a MaTia Inês

Ferreira. ./

Caixa Postal 55.

VE DE-S�'
Automóvel Chsvrolat, 1�48,

importado. diretarnente dos �s
-tados Unidos' Fleet-Master de
Luxe, com apenas 5.000 milhas,
Pintura original preta, .rua

tro portas, 'equipado, molejo
de fábrica.

- Tratar com PLINIO MOREI
,

RA no Tribunal Regional Elei
toral.

PASTA DENTAL
RORTNSON

C{i§i} Recem
ceastrutde
DE S O CU PA DA

RUA FELIPE lvEVT?$
6x10 metros, toda de

meter ial, \

'TRATAR NESTA REDAÇÃO

Os Rins que devem eliminar
todos os traços de substancias
toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um

excesso de acido urico se acu-

. mule e penetre, em todo o

, 'Organismo.
A falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins é a

causa fundamental das dôres
.reumat.icas, lumbago e irregula
ridades urinarias."

i .Este acido urico rapidamente f6r

i ma cristais agudos, que se ala-
r jam nas articulações, causando.
a sua inflamação e rigidez, as

cruciantes dôres do reumatismo'
e outros males do sistema urina
ria. O tratamento apropriado de

ve fazer voltar os rins ao seu

estado normal, afim de poder

j' ser filtrado o acido urico. É por
, ISso que as Pilulas De Witt con

� seguem dar alivio permanente

I' nos mais rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes' a sua ação natural

I -de filtros das impurezas do.

: .organismo.
Acham-se á venda em todas as.
farmacias.

PILULAS

E WITT€"
Para' os Rins e a Bexiga

. EM VIDROS DE 40 E 100 PILULAS,

! o GRANDE E MAIS ECONOMICOI

'I
,0'

I
.1

o Plano Rodoviorio Nacional inclui estradas para
as regiões mais importantes do país. Assim, o Nordeste,
com suas caatingas e sua valiosa produção de carnaúba,
foi incluído no plano de construção de estradas.

Hoje, e cada vez mais, as boas estradas são um itttperativo
do progresso, exigindo a cooperação de todos na sua

realização. Com boas estradas e os caminhões lntemotionel,
o Brasil terá um ráoido sistema de transportes, para
incrementar o-comercio e facilitar a distribuição das produtos.

Ir Rodovia
Tronsnordesfl
na - ligando
Forlaleza
(Ceará) a

Salvador,
(Bah;o), através
do região
Nordeste.
Percurso!
Ui 5 Km.

1.

IHTERHATlONlIl HARVESTER MAQUINAS, S. li.
DIZ O ADMINISTRADOf< DO PO�TO:

O movimento Ao ..,pJrta aumentou...
�

pois, as boas e!:tfrod'cH e os camin-rões
Internali<nal, fad/ilom a exporlação
09 nraferias primai /'

I gl"
lliZ O CONtE�SiONARIO INTERNAfIONAI.:
.0<5 ·pl'opt'f-ef+aT'i.os- .�é:.t'(f!.i�ii.hDà1'-·..,,_�

...,,_·

Inlerl1atiQllol' enconfi-ôni····n'a. flIínha
caso o tn ri i s completa ass;),tent:lQ.
técnico e mttçãn;.ça.

Rio de JC1".,iro - Av. Sotão de Tefê, '74;-
São Paulo I"

, .,- Alegr.
Rua Orienla, 57 ,,,'

R. G�$PQr Martins, 203

Cirurgia- Clínica - Obstetrícia
Dr" Antônio Dib Mu,ss,i,

DORIVBl Dft S'llVa LINO
Agências e Representações

Agn'ldecendo fl atenção que lhe vem sendo âuipensxuu»,
I solieita an€Jtarem o seu, novo eiuiereço.,•

Edificio déJ IPASE, 2.· an�ar, Caixa p(jjstal, 260

M�dico .efetivo do Hospital de Catidad_.,
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Modernos métodos de tratamento
Horários

'

Das 10 ás 12 horas e das 13,3& às 14,30 horas
Consu ltór io : Residêtf;ia:

Rua Tiradentes. 9 Hotel La' Porta
�����.

í
_,

!
� ,
, .:1
I Transportes Aéreus limitada II
i "c 2as. 4as. e 6as: Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
é - Joinvile - Ftoruinopoli» Lajes e P. Alegre. ..,;
, Sas, 5as. e sábados: P. Alegre -- ;"J.jes -- Florianópolis II Jouimle -- Curitiba -- Paranaguá -- Santos e Rio.

,

,

I 4;�;i;�: Afi;z;OULi�;3& 2irl;i;� II Rua Conselheiro Mafra, 35 - Telefone 1565 Ii i
.-.c�()._.�)��()�();f.II1ID()_.()�)..

Tronsportes Coletivos
e Novembro SRS. PASSAGEIROS

Prepara candidatos de ambos os sexos ao exame de ad- f
'

,

PARA

missão para todos os estabelecimentos de ensino secundário. I'
ITAJAf - JOINVILE e C.URITIBA

REVISÃO GERAL da matéria do ano. Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore-

ATENÇÃO: Não funcionará o curso, como era costume recem o máximo em
_

nas férias, em Dezembro e Janeiro. I CONFORTO E PONTUALIDADE
Início: Aos 3 de Outubro próximo. Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

Horário: das 2,30 às 4,30 da tarde. H O R A R lOS:
Local: Av. Hercílio Luz n. 20, sobrado (Albergue Noturno). Carro direto a Curitiba: parto 6 Hs.
Matrícula: Dias 28, 29, 30 de setembro, das 13,30 às 15 ho- Carro de Fpolis. a Joinvile nos dias úteis: Partida às 13

ras, no local do curso.
.

horas, podendo prosseguir de Joinville a 'Curitiba no dia se-

Despesa: Cr$ 150,00 para o 'curso todo, pagáveis no ato da guinte ás. 6 horas.
matrícula

.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven-

Um aluno fraco não precisa perder o ano, nem suas férias. dendose passagens .

O nome elo CUlI'SO é uma garantia.
'

Aceitam-se despacho de encomendas.
JOSÉ WARKEN, diretor. Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

Florianópolis S:!Dta Catarina,

V 1':10 prncisu miAis ver seu fi hinho não é.s -ntida e não l1j:::'IIC!I[i, a r=upa.
suírer o nHlI'�il'Ío j!(l eczem ttdo. ES:-D nxo sendo uecoss.u+o usar IttadUJ'H8.
fOl'ma ínrrlniU de CCZPliJa causa ['.0 seu Belzema já hl�dou �.Jg'U[}S casos das
lililo muito ma.o- son ímento que qual- mais obstinadas t::d'ui:ç,ões de eczem -

quer outru doença. As coceiras cons- rides, em pouco tempo. As coceiras
(antes não clelx.uu a criançu dormir,

I
cessaram com a flplicação di) Belzema

causando urna íuquíetação que conduz e 'com ii. continuação (lo tratamento a

ao PS1!otanh'nto nervoso. Não é possí- pele tornou-se novamente limpa e per
vel impedi., que o seu Iilhinho cause feita'. Se o seu filhinho está sofrendo
uiceracões na pele com as unhas, pois de eczernatíne infanti I, dê-lhe imedia
êle não S�I orta a coceira e não se tamente o alivio de Belzema, Continue
pode impedi-lo de coçar continuamente a usar Belzema atéa pele tornar-se lim
a pele irritada. Dai resulta a formação pa e nova outra vez, Não encontrando
de cicatrizes que desfigurarão por tô- Belzema em seu fornecedor mais próxí
da a vida a sua Itslouomia. mo, queira escrever pura Paul J. Chris
J3elzema é uma forma de pomada não tonh Co., C. Postal n.v li8í, R,io de Janeiro.
gordurosa que penetra ràpídamente na

pele da criança para combater a. do
ença na sua origem. Faz cessar as co
ceiras, é invisível quando aplicada, BELlEMA

Curso de Admissão em

Outubro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r Domingo o•

obediencla
domiJ'lgo os'

..,....l «._ '\. _ ..... :o� .........

de' Proiíssionais, deirontai-se�ã9
Avaí e Figueirense.

tabela de jogos do Camneeuato
grandes rivais do socer Ilorianepchtane:

,

a

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO grandes e tradicionais adversários na?
- Avai F. C. e Figueirense F. c.,

, ()uero desconhece o valor do qlla-

Vencedor da VoHa de Porto 410nre lNuME��:r�o ��RTC��!D�MADO- ::�:�e,glOlri2.S do esporte barriga-
dro figueirense, que tanto tem

9 honrado o futebol catarinense?

O ga DC'bo BPlttell' Com a realização da primeira 1'0- Assim, justifica-se, plenamente, o

u a dada do primeiro turno, a situação' cníusiasmo despertado pela Iormi- • Aguardemos, pois, o grande en-

E� '21' lugar o re or es e ntante cata inense d� Campeonato �a Segun,da Div;- ti'avel peleja, que se prenuncia gi- contra, certos de que lhe seja digno
" , '

r
-

I T
'

l i
, suo (Amadores) e a'\ seguintc : gantesca. dos valorosos futebolistas que se

Constituiu um êxito a rca rzaçao c assi Icolr,se, o CIC ísta uruguaio I 10 1- " , G'
' orn 3 '0- O " j t id iunt vão dcgladiar, ostentamdo as gelo-

,

'I d '1' A" T d 'I' C' 1 ugar - uararn, c ' ,J S (]OlS f es erru os corijun 'OS - {J
� �

{la prova mternacíona e CIC' lS1110 merrco urncs, o {l vera ',lC es
, ".". 1 t 5 1

• '

I
A

'

• , • o"os 4 vitórías e em1)a e, pon :os preparam-se cuidadosamente e es- dosas camisetas alvi-celes,Jes e a _,

"Volta da Cidade de Porto Alegre", Clube, de Montevidéu. Ervin o
'"

'1 1 I' '[ 9 t t f
S 1 'I

'

li
,.

'1 ganuos e perr IC o, en os a '1- tão em perfeita forma e em condi- vi-negras, /

domingo ultimo efetuada na capital cnroener, o C1C l_sta JOlI1VI cnse '� K. CA"LISTOVaI' c 3 contra. ções de desenvolverem brilhantrs- 1

gancha, num percurso de 100 qui ló- en viado pela Federação Atlética
� :lo lugar - Olímpico, com 3 [o-

metros, Triunfou o pedalador gau- Catariuense, não dispondo de uma

cho Valter Bettella, do C, R Alrni- bicicleta tipo de corridas, nada

r-ante Barroso, Em segundo lugar ponde fazer, obtendo a 2P coloca-

• ção.

arqueiro Gonzaga
, Abalt:u , profllnda�11e�te ,.os meiO" S I d�se, de fon�ücida, A dOl,O,r?Sa (�c:)l'
futebolrsttctrs=de Joinvilé- e, do Esta- ..enCHI entr-isteceu OS meros )010-
do a· mor� do espetacular arquei- vilenses onde o extinto �ra bastan
TO do América, Gonzaga, ocorrido te estimado, da-das às suas belas
na noite de sexta-feira ultima, 0:1- qualidades morais" O seu enterra

quela cidade, O jovem goal-keepcr, .mento verifjcou-se na tarde de sã

que no ultimo certame estadual foí bado, com grande acornpanhamen
protagonista de um dos mais se.1- to, tendo discursado à- beira, do, seu
sacionais e ruidosos casos já sur- tumulo o sr. Plácido Olímpio de Flávio, do Ipiranga ; Julinho, do

Sidos no futebol de Santa Catarina, Gliveíra. Lira.

pÔs termo à vida, ingerindo í'ortc
"

ê .
1� a seguinte a relação dos :l.r-

queíros vasados ;

8 vezes: Galo, do Lira, em 3 jo-
zos.:

HO;{ARiOI'" 7' ,:�zes: Sant�na, do Olirupico, I
em 3 jogos.' ,PARTIDAS DE 'BLUMENAU: Segundas aos sabados ás:

J 5 I'ezes: Alexandre, d() Ipiranga, 7 e as 14 horas,
'_, ,

em 1- jogo,
'

P�R.TIDAS DE fLORIAN'é)�OLIS: Segundas as Sextas: às 7'

4 vezes: Silvio, do Ipiranga, clU
C as 17 horas e aos sabados as 7 e 16 horas.

ª jogos e Knoll, do Lira, em 1 jOgo'j AGÊNCiA EM FLORIANÓPOLIS
� yezes: Ernani, do Guarani, em Rua Cónselheiro Mafm n. 35 -- Fone 1565

2

�:��'ul1la vez: Abreu, do Guara� AGÉNCIA EM BLUMENAU

hüje
Pura o sensacional "clássico" lI<: treino físico le conjuntivo, sob a d i

domingo próximo frente ao SCl! reção dos 51'S, Antônio Salum e

maior ,rival .de todos os tempos .- Oswaldo Meira, os quais, por 1105-

o Figueirense - realizará o Avui, S6 intermédio, convida todos os ju
esta tarde, com inicio ás 15 heras, gadores efetivos e titulares a com-

110 estádio da F,C.D" uni' rigoroso parecer no local e horúr io acima,

líder invictoo

Suicidou - se o

,
,

Para Behê,!SêU
� ..-'-----

,
Enxoval ,vistoso -e de fine gôsto Roupillhas
oe peças avulsas p/oriailças � Tricô, e Bordados I

C(,NHEÇA 8 'rRABALJl8 'BA C@ST'fiREl'R,A.

CACILDA .-NOCEITi
Coqueiros - 2a• casa pr@xima à 'Capela d8 Bairro.

---------- '----

Hospital .de 'Ca'ri ade.
ServiUQ de trans'fusão de sangue

o Bancorde Sang'ue do Hospital de Caridade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que _deseje doar ou -v'en
deil' !S,eu sang'ue poderá procurar os técnicos enCRl're-'
g'ado� do Serviço entre SelO ]lOra's. Terã,Q os doadol'es
g'ratuitamellte exame clínico e exames de sangue.

Doar sangue' não prejudica, traz benefícios,

CURSO de Contabilidade ou contador com diploma? Fa

ça-o por correspondência no Instituto Rio Branco. Oratis a t@

fio aluno. 1 carteira de identidade, 1 pasta, material <iie estu-
. I

. .

dos etc. Peça informações quante antes, sem. ceMpre:misso.
ex. Postal, 5215 - São Paulo.

............................................0 ...
vez.

I'
,

IEntre os aspirantes a situação é DR.'
a seguinte, por pontos perdidos, I

I 1° lugar - Olimpic.o, O; 2° lugar

i A� DAl\iASCENO D{\ SItVÂ I-- Guarani, 4,; 3° lugar - Lira e

lpiranga, 5"
' A D V O G A li) O :

O PRóXIMO JOGO EM DISPUTA fi AÇõES CíVEIS' E COMERCIAIS " IDO CERTAME AMADORISTA IDando a!ldament? ao

campeOlla-1
Praça 15 de Novembro, 22 - 2° and.. '

to AmadorIsta da CJclade, frente a I:frente estarão no próximo sábarlo os (Edifício Pérola) •
co-njllntos representativos do Clube

_ :
Atlético GuaranÍ e do Clube

Atlé-I
Fones: 1.324 e 1.388

_jtico Recreativo Olímpico, ambos �
.

cJ'edenciados a proporCionar uma Florianópolis - Santa Catarina

luta equilibrada e celll por cento. _

C;110cionantc. • a•••••

gos, 1 vitória e 2 derrotas, 2 pontos
gatilhos e 4 perdidos, 5 tentos a ía

vor e 7 contra,

2° lugar - Ipiranga, com 4 [o
�os, 2 vitórias e 2 derrotas, 4 pon
tos ganhos e 4 perdidos, 7 tentos

a favor e 9 contra.

3° lugar - Lira, com 4 jogos, 1

vitória, 2 derrotas e 1 empate, 3

pontos ganhos e '1 perdido, 10 ten

tos a favor e 12 contra,

São os seguintes os ar-til heiros:
1" lugar - Com 4 tentos: Toinhó,

do Guarani.
2° lugar - Com 3 tentos: Lauda-

res, do Lira,
I

3° lugar �- Com
-

2, teu tos: Or
lando -e Borlinrio, dp Guarani; Zi-
ninho eMal1éca.dolpiranga; Wal

ter', Denizart e Paulinho, do Lirn,
,tO lugar -- Com 1 tento: Sadí,

Nerí, Jaime, Boy e )lotorZÍnho, do
O limpico ; Gi linho, Rodr igues e

O púhlico es-portivo aguarda, sima atuação, prooorcionando aes

com verdadeira anciedade, o sen- amantes do "association " um ma,

sacional 'er:Jbate de domingo pró- nifico prélio futebolístico, desses,

"imo, sem duvida o ele maior íntc- que 'eletrizam a assistencia, trazen
resse e iruportancia do certame da do-a em constantes sobressaltos.

cidade. E, enquanto espera, vive Quem ignora as glorias que tem.

horas de intensa emoção, pois sa- conquistado para si e para o espor

be de que maneira 'lutam os\ dois te de nossa terra" a falange avaia-

ni, em '1 jogo,
Dirigirám tlS jogos os srs, OtWo

Alves' t' João Batista Berreta .Ir., 2

vezes; Norherto Hoelrigues, Aeari

:.\1argarida e Dulcidio Silveira, 1

lViAL'l'.I!;G, contem malte,
ovos e mel - os ,grandes for
necedores de vitaminas. É
melhor complemento alimen
tal' pam crianças e adultos. J.

venda em todas as 'farmácias
armazens.

PASTA DENTAL
ROIUNSON

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

EXPRESSO BRUSQUENSE
.

DE'

VECCHI & CIA_ LTA.
Unha Blurnenau a Flo-Ianónu'rs e V ce

Via Bru r!ue
Versa

Rua 15 de Novembro. -- (Hotel São José) -- Fone 1283

AceitamPdtse encomendas

arvores· frutiferas
Arvores Fruiifera,s enxertadas e plantas ornamentais lllU

me.lhores qualidades oferece o "lranrIe Estabelecimento de
Flori e Pomicultur�

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de Santa
Peçam catalago gratuitamente,

Catarin8;-

SEJA SOCIO DO A Y A I, O GRBMIO MAIS POPULAR DE SANTA CATARINA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

�'T'll nO-Quarta '."lI 14 !II. Setembro (illw '.49
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..

RADIOTERAPIA
RAIOS X

n.R. ANTôNIO MODESTO
Atende, .diâriamente, no Hospital de Caridade

Especialista
Médico - EfetivQ do Hoepital de, •

Caridade RIJA VOb.UNTÁRIOS DA PÁTRIA,N,· 613 I,· AI'IDAA - PRC-3 - RÁIDI@ GlffANA-
O'UVIDOS - NARIZ e GAR.· C"'XA f'GSUL, 583 - r-€LEF0f'1E 6MIl 'NLECllRAMAS< ."Il.�TO,". .ARA; do Ri. fie Janeíre _

GANTA
&. fi I 'C·

1.':369 quilecicles, .ferece' Y�1i.-
ResiI::�t�e�lt3i;e °jce:!1��� 99 agtH1CliI uer:8' 'para Sltt ata,rl03 �,0,prêrrlio a qüemelhe re)":eter a

Telefone: 1,560 !ua ,PeUpl:} Schmidt, 22 _ Sob. . ., lüstoria, a notícía GU. iate
Consultas: Pela manhã no Hospital: Caixa, Postal, ti9 Tel. "P.·oteclora" FLORIANO,P8L'lS naís erígínal e curíess, e8serJ-a-
Á tarde: Rua Visconde de Ouro :<il.0 nesta regiãa. @ pr.gtaw,.a.PrHt�rá�i:' Das 14 ás 17 horas. "Copacabana Bluce" c

..� .m.s-

Carros para fi
_
i'nterior do Estado, �:����:r!�e�s��sultad. tl.êsse

o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a coaceítuada ,Escrevam pa:t:a � :Rá.'i9 Gua-
firma Fiuza Lima &: Irmãos, é • seguinte: '

nabara - Avenl(i� Treze' ,.&

�RESSO BRUSQUENSE Diariamente..:._ Brusque 16 horas Maio, n. 23 - 25· andar -- lti.,

1, horas
àe Janeíre, centand•• �ue 'lia-� excessão de sàbaàG ..

bem, de trágice:, âe eri:r2çatl..2 ., .a. e 6a. feiras - l',S', horaa
eu fora do comum, e ,ciR.1'1ia-

Neva-Treme tem-se a um v�li$sê "refilio �U$E. A. VIAÇÃO ANITAPOLlS - sa. e ia. feir_ - '12,11 lleru .aquela emí�sora) remeterá a
--�-----------------------

quem fêr contemplade..

"" ' -/-- "Copacabana Clube" - tl.e
. �� ,_ 'Segunda à sexta-feira, das H:,'�tJ

às 15,30 horas; e aos sábaà®.s�
.ãas 13,30 às 15 horas,

,

Diretor filo pro�'t�m.a: Carl�s
Pallut.

'

Consultório: Rua Vitor 'Meireles n.

28 - Telefone 1.307
, EXPRESSO BRUSQUE:.l\ISE

DR. ÚNS-NEVES ---�- Consultas: Ás 11,30, horas e à tal'·

",I 'd d sdi d I de das 15 horas em diante
Diretor da tu8teraI a e e me ICO o

R idê
"

R Vid 1 R
\

.

Hosoital de Caridade I .

esi enciar ua 1 a amos n,

CLINICA 'DE, SENHORAS _ Cl-, ,[65 -_
Telefone 1.422.

HURGIA PARTOS ,CURiea Médica e Cirúrgica tIo

,Otalo!�ós�ico, c()ntrole'. e, tl'ataI�elito I DR. AUJOR LUZ
bpeClalizado da gravidês.

,

. Distur- Médico-Opel'ador-Parteiro
lDioe da adolescência e da menopau- Doenças internas de Adulto. e

u. Pertubações menstruaís, j:lfl'\. Crianças
mações e tumores do aparelho geuí- Alta Cirurgia - Cirurgia 'Gerai'
tal feminino., Doenças de Senhoras - Partos -

Operações do �!1teio, pvárioll,,·trolIf-, Via� ,>-Urinárias - :Rin�'� "ÇorÂção
�, apend��"..héjiÍl{�,,�i:i��f .":",,p.ul�e!!t,.....�i(�to-ni*�i'jgàd:J,. '';.�;..'
('.Jrurgia plástica: d:()' perüleo. '(,ru- Tratam�nt� d�" i1:ili.ercuÍ��e

",

ml."as) -.
I ... ' ::. <" ,

Raios X - E�etr'oéardi�gl'a:fi�\'; -
" '.., oi

ASSISTENCIA AG> PARTU.É QiJE- Praça �ré-iI;a e'Oliveira (atráz do.
.

RAÇõES !)B.sT'�'rRicAS",,'" T:ribúitai) Rua Sanios Du,:Wont-. n. 8..<

Voenças glalldhlà'I-es,' tiroidé, ová- Consultas dl!S' 9 ás"12 ,e d.as�- is .fI

nos, hipopise, .c:te.)
,

:.:� F6.n� 841. FLoRIANÓPOLIS
f�tsturbios ,ner'vdsós';-� -'Eslerilidad.e

...

.r. Alvar� de Carvalho!Doenças i� Crianças
(Jollsult.rio: ltua Tenente

8Ií'feira., 28
lIorário fie coasultas: � ás 11

m.
,

Sábades = 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simol6
"Pereira

,
Clínica Cirucgica

Mole.tias de Senhoras

C1RURGiA :GERAL
Do' Serviçes ••s, Professores!Bene
dicto Montenegr@ e Piragíbe No

gueira (São Paula)
C&nsultas.: IDu i'Lás i7 .Bons
Rua Feraaade Ma2hado, 10

- Regimes. <: I, "

Cons,ultório R: J�ão Pinto,
1.461

7 - Tü·
l

Resid. R. 7 de Setembro - Edif.,
ClI'tlJl e 'Soma - Te!. 846.

•

DR. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e parteil\G

Po Hospital de Cari,dade de 1"10·

raso
CONSULTóRIO :

Rua Vitol' Meireles o.' 11'
Fone manual 1.702

RESmENCIA:
Avpnirl� 'Trompowskl 82

Fone manual 7f1f1

'Dr. Mário "'enA.....
CHale. médica de ad'ultcto • cnanjla'
Consultório - Rua JoI'o Pinto, 16

Telef: M, 769 .

CO!1sulta das 4
-

(lO 6 horal
anldência: F..Jipe Sebmidt iii. II.

.

Telef.'"

Dr•. 8uerl'eil'o da
Fonseca

"

<Uolneis Rejuvenesddos
AÇOUGUES DÓ' POVO, PQPVLAR KivrQi6'EL®�-,-.-.-" ".',., ,porlrâfamen,oGlandularl

OS MELHORES E1STABELElCIME;NTOS: �Q (lElN':m�€) ... I,,·. 'Frequente. levantadas ou m;eç�. no·

- HIGIENE ABSOLUTA - ARTrG0S DE PR�A -! turnas, ardência,.reBfduoB.esb:anqUlçado•
. � •. , . � . . .

n'a úriria, 'dor na base da esplnha dorsal f
QUALIIDAl>E, ;, . , ,

I .n,a inguR, nas pern"., nervosismo, debi-

I lidade, perda de vigor, pódem ser eau-
.

sadas por' umà enfermidade na pr6stata.
Esta glándul� é um �OB mais importantes
6rg'ãos ma.!'lculinos. ·Para controlar êstelll

transtôrnOB e restaurar rapidamente a

.eaúde e o vigor, siga o novo tratamento

cientHico ,çhamado Rogena. Ivresmo. 9ue
seu sofriluento seja antigo, garantllllOS
Que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com Que

\,'. se sinta nlUitos anos mais jovem.,Peça
R.ogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia 'é a 8ua melhor proteção.
U51,

... - indicado no tl'a

�ogena tame"to de nroRt,a

tites, uretrites e clstites,'·

.lVENDE-SE, paf' ruotivo de mudança
Grande área d_f} terl'eno iã cuUtvada

(Distante' cerca fie seis 'qui1.liJme'tros da c-cLpitat-Eftiff6",B{I;1'reiros
Area cie 142 ,metros de lrente por lJ5' de fundos, inchtinc@

ó cesas· de madeira e uma.' êe material.
TMTAR:'

Flarian6".!is - neste redação ou Escrit.rio I, fie A L, Alus
Barreu'o;IJ - com o }troprietário Mathi.� .lba. .

Blumeaae - com o sr" Christiano Knoll, no Hotel Grazeir•. ,..
'

�,
�
�;
I,
I '

o',
'I '

I'
I '

I'
I ,

DR. NEWTON d'AVILA
Cirurgia g�ral - Doenças de Senho

ras -'- Proctologia
Eletricidade 'Médici

. Dr. RoÍdão'Cons�Jd
r.I'RuRGIA" GERAL -- ALTA CI
RURGA - MOL�STIAS DE SI;

NHORAS - PARTOS
Formado pela F,.culdaiie de Medi·

lina da Universiàade de S10 Paulo,
ÚllU'<;: t01 assistente por vário. anos do'
Serviço Cirúrgico do Prof. 411pio,

Corr�ia Neto
Cirurgia do estômago e yia. ein:uI�·.
!"e.. intestinos delgado e grosso, tirói·

de, rins, próstata, bexiga, utero,
n....á.rio8 ""e trompas. Varicocele, hidro-

,

ceIe, varizes e hernas.
Consultas: Das 3. á. 5 horas, .. rua

l'elipe Scbmidt, 21 (altos dá Caoa
Paraiso), ,Telef. 1,598

IIle.idéncia: Rua Esteves Jnnior, 170;
Te1ef. M, ·764

nos CONTRA
TRABALHO �

PORTO ALEGRE

Dr. r••lo 'oat.8
Clínico e operador

C''IIlultório: Rua Vitor M<lÍrelet, 16.
Telefone: 1.405

C"",.ulta. das 1 O ás 12 e dai 14 i. I
H hr., Residência: Rna Blumenau,

22. - Telefone, 1.620

"--Dr. M. S. C.Tale.ae
Clinica exclusivamente d\� criançu

Rua Saldanha Marinh!", 10
Telefone M, 732
---_._--

·'vôos DI!Í�IÓS DI�ETOSÁ S,PJ!.ULO E.RIÔ:;·' " VEZES POR SEMANA VIA'JO!N·,"t.,,"! �

.,VÔO� DIÁR10�:A PORTO A�EGI?E 'EXCEtO-;1 SERViÇO INDEPENDENTE REGULA.R O'E��
" AOS,DOMINGOS:"',';' ;'�;�-, .. ';V;,/ ,,:;c�r,:CARG.UEjROS.• ·.. .::, ,",,,!;,,,,,;;,,,,,

ARARANGUÁ - As 3a - 5a _:_ Sábado�,
MAIS INFORMAÇõES NA

FILIAL A Praça 15 de Novembro Edifíci_
.

. . � .

TELEFONE: 1.325
HIj)TliL LA PORTA

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Faculdade NacIo
nal de MedIcina da Universidade

do Brasil)
UéO!co por concurso dn AsslstêJ\
':Ia a Psicopatas do Distrito

F'ederaI
rx-lnterno d, Hospital Psiqulé.,
tl'lco f' Manicômio Judiciário

da Capital Federal
I:x-Interno dá Santa Casa de Mi
sericórdIa do Rio de Janpll'o
OLíNICA MÉDICA __; DOENOAS

. NERVOSAS
Oonsultl'trlo: Edifício AméUa

"eto - Sala 3.
Residência: Rua Alvaro de Oar-

'valho, 70. '

Das 15 tos lá horas
Telefone:

f'lon�1Jltó...io - 1.20B.
Residência - 1.30/1.

Distribuidores .,para, o Estado
M. H. SIMON LTDA.

Rua Jerônimo Coelho, 3 - Caixa P0stal, 3�9
Endereço Telegráfico - SIMON -;- Fone' 1'.lSfil"

Flarianópolis - Santa Catarina' ' ... ,.,.

-------,

.

vista e -a p,razo
Enrolamernto de motores, dinâmos e transformadores.

Instalaçãa de luz e f@rça.
Venda, de motOl;es, rádios e acessorios; Gutros \aporelhos elé

'tricos, artigos elét.ricos, etG.
Representações diversas, com_ exclusivídaile dos' insuperáveill

receptqres "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY".
A EL'€TRO -,TE€NICA

Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 _; Fone 793.

Fabrloante e cli.,trlbuidore. da. 'afamàdc.tI\ cem- ffécçõ•• -DISTINTA· • RIVET. 1'0111"'1..'10 um "ran.
d••ortlmento d. oa!!iQmi!'aa� ..S",cod,,&!,' hll'fln/íl Ibon•• ba.l!ctoe, clgoderao. mol'in@ .. o�iomGnt(j1

paJ.'o cdfCl.i(lttf;GI. que !'<:1.!IcehG �h-@tt.HnGntt" CtU

IOln..... Com.aool!lilf!!ltwl!I de') lJ'j'tQJll'tc� ""� �ot'l'rdd(.) d'll lhf' faiol<!TIHT �lm",

f"l"''''f'llntlp,dis6 �� t'll..HU� �l"", i=li1�1nH"1"'l�:"· '.', í. '"1'''''
.

,

2Qlitdé!IR'"'trcn. '1!IJf!!Fll�_IIIlIi__"""' .·lIõllõllli1!IIIIlI!!ilIIIIWf_AIII!iA;!B!Ifil4ii1lim�Sm;;;;_l!IImr_III._IIli_IIIilI:'iI1i'-Kfil!ml!gwlll'l!ll�_IQI__!!m.I'" "I®DQ�Jilj·zmwameae'�·8&� r�

I "
J ...Iho.... fdbl'�colJ; A GCIlliO "J.\ CAPlTAL" Clh'l!.-,.Q Çl. 'GI('"O:'Glllt; �bil

.vlfilt"! Cl!'\�""!Ol. d8 illIbt'i.H:�"'���'ft l!I'i.un <J�:r-:t\ tlf''''Il!: J\,1�"f'Ri1:l " ....

•

Onll
'J,

Aliviada em' Poucos Minutos
Em poucos m.inutos a nova receita.

- ft'endaco - começa a circular l)ff

sangue, alLviandô os acessos e os ataqu6�
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
ré possível dormir bem, respirando livre e

'

. facilmente. Mendaco alivia-o. mesmo

"que o mal seja antigo, porque dissolve ft

remove o mUCHS que obstrúe as vias l'e:s-'
píratórias, minando a sua energia, an-ei
naudo sua saúde, fazendo-o sentir-se
pr-emaburumente velho. Mendaco tom tido
tanto êxito que-se oferece com 'a, garantia
de dar ao paciente respiração livre e fáoij
rapidamente e completo alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mei1daco, hoje mesmo, em qualquer
fermécia. A nossa garantia é a. frua maior-
pr.teção.

._ ,

IIenda teo A�a:�m(:.m

Aviso aos
1,
·Ieifores

o •• o_.�•• � ',0

SENHORITAl
A ultima creação "e� retti

gérante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o' �stá
.acompan'hando a moda.

Floriant>polis ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



duas grandes acusações, em dOIS mérli co-soc iai-s - () aspecto br né

julgamentos de desnazif'icaçâo- i\u fico que os Haius X e as. substnu

segundo, realizado em julho -ulti- cias radioti vas podem oferocer ao

Na sessão realizada a 8 do cor- resolução tomada pela bancada ITJ3- mo, a Côrte de Apelação de :VIu' hem da Comunidade, com a desce

re:ate mês na Camara Municipal, [nr itát-ia 'da Camara Municipal ele nich reduziu sua sentença de tra- bert a precoce de doentes rr-cupcra-,

tie Urussanga foi apresentada e Urussanga.
1 balhos forçados ele cinco anos pu' veis e no tratameuto de detcrrni-

aprovada pela maioria, a moção Sala das Sessões da Carnara Mu- ra o tC1111)0 já tirado' por ele na nud as a í'eções.

lIe Iprotesto pela publicação no nicipal de Urussanga, em 8 de se- prisão ,� três c meio anos. Bucn Salientoll 08 iiscos a que c ,-;liio

"Diário da Tarde" de um artigo tembro de 1949, o presidente ela Côrte do partido sujeitos os í.écnicos que lidam com

Í'aJ'ulldado, bem C01110 presta soo (Ass.) Fernando de F'aver i, Jor., Nazista quando se realizou a in- esse ramo da med icina e que não

l idar-iedade aos orgãos �overn>l.- ge Cechinel, João Cesa e Rosalino vestigação secreta sôbre a e li III i- estilo er-rcados ainda de garant ia-

lJIent:.li5. Damiani. nação de mais de cem judeus por sul'ir ient ev para, IJ dcsempeuho rlc

Nós Vereadores pessedistas, re- NOTA: _ Helvidio Veloso F'ilho ocasião do "programa" rle novem-

JIN'(".sentantes da Maioria do povo votou de aeô rdo com o voto de con, hro de 1938. Seu julgamento caia

Urussangucnsc, com assento do na fiança ao Sr. Presidente da Repu-
em poder dos aliados, depois da

Camara Municipal, com Q intuito blica (O Vereador Veloso Filho foi guerra l" dizia que os executantes

flle desmentir o artigo publicada eleito na Legenda do Par-rido
eram' inocentes de qualquer crime, Discnrt'eu, ainda, sôhre O rlescn-

•• "DIÁRIO DA TARDE", de Flc- "União Democrática 'Nacional"). pois obedeciam fielmente a "01'- volvimen
í

o di! campanha anti-tu-

rianópolis, do dia 22 de agôsto de deus vindas de cima", As conclu- heicul oxa entr-e nós e dos n-recusa-

1�"9, 2a feira, n. 6.929, em sua pri- sões de Buch nesta investigaçáo, \ eis (J uxi lios de entidades parti-

RJl'ira página, 1)or não exprimir a que foram cnvia(las a Hermanl1 culares, I)cstáeoLL o pape', ,da Igre-

verdade dos faios, bem COlHO de �eu Goering, diziam que os 'sangrenles .ia, men(!,ionando mll comunicado

lllÍssivista, pois as Illoções :nele in- ,excessos do "progrom" foram Jo- da CUI:ia :\·leLropoliana I'ecomen-

sicadas não exprimell1 \'erctadeira- !sePh (;oebbels e só tiveram "'um dando a prol1agallda cio R. C, (T.,

"lente o que ficou deliberado l'é\
fim depois da intel'Vl"nção de nu- o papel (ias 11'J11fis de Caridade' lJ.l1C

Ca�.ara Municipal, razã'O porque,
dolf Hess. que era, então, o pre- exercem verdadeiro "Culltime,.

,ropomos, depois de ouvido o PJe- melro na linha de sllcessão do Fue- sem l\onorario e sem fl�J'ias ol'ieiuis,

.:ário, seja consignado .em ata a nos-
llJ't'l', BllSll llun,ill apenas alguns a obra do Padre ]lama]' ·entre as

.a repulsa por essa publicação 1'ei- Não espere que a doenca vi nazistas, os quais admitiram ter as- crianças, com o rs'colislllO e a sopa

ta pelo .f'DURIO pA TARDE", bem' site a sua casa. Defenda � su sassinado judeus e que foran; .illl-l ,�-,----_._--_._._. __ ._ ... - ,

COlllO seja consignado elll ata um
saude e a dos �eus filhes, tI) gados secretamente. Doü,' destes

voto de confian.ça e solidaricd:ltie mande l\'lALTEG. Frio eu gela nazistas foram e4Pulsos do partido
ao Chefe do Governo, Exmo, Sr. d., é uma delícia. É .. maio e e'ntl'egues para acusação, em tri

Ceneral Eurieo Gaspar Dntr:;i, ao !ernecedor de vitantinas, e; po bunal comum, porquanto um de

EXI110 Sr. Dr. Nerêu Ramos Vic�- ISS., • melhor f.rtificant�. A Ies confessara ter yiolentado um:1

Presidente da Republica e 'Pr('si-' venda em t.das as farmácias judia c o outro, segundo ficou pl'O-

l1('nte da Comissão' Executiya Nn- J arnlazens. vado, ha"ia roubado propriedades
ci(lnal do Partido Social Democrá- R

'

T
judaicas, cm \'ez de entrega-las ao

[i ('(I , ao Exmo. SI', Dr Aderh:;!! Ra- "'Ista aquigrâfica padido. O julg'amento de BllSh ele-

lilI,S da Silva, Governador .do Esta- Mais um exémplar da "REVISTA piorava a queda das leis 'de "pu-
i!.) orá licenciado, ao EX1110, Sr, Dr. TAQUIGI-tÃFICA", que odebece à

reza da !'H(;a" 1)e108 vio',c'ntado!,es

,.José Bmlbald, Presidente <Ia Assem- direção rio Professor Osear Dini.7. i e pela desone"tidade dos que ty-
blt'ia Legislativa ()ra no exereicio Magalhães, Chefe do Serviço Ta-

maram e, se apoderaralh de bens

(lO Cargo de Governador do Est;t- quigráfico da Assembléia Legi�la- q�le devenam ser entregues ao mo

fio, ao EX1110. Sr. Celso Ramos, Pre- tiva desie Estado; temos em mãoE! :'1mento naZJsta. Ontros nazislas

"ici('ntl" da Comissão -Executiva Es- referente ao mês de... .Tulho do an� Julgado por Buch 'refe{rintIUJst� a

tadual do Partido Social Demoed,- corrente, I fuzil'�ll.lento de homens e ,mulhe-
Ueo, ao Sr. Torquato Tasso, Prefei- Editada no Rio de Janeiro em

res lSI aelltas a sangue fno, sem

I () Munieipal do ,Municipio e ao Sr. ótimo papel e impressão imp;cavel, que, para lais crimes" houvesse !',irlo

Zeferino Burigo, Presidente do Di- a 'revista em referência é bem o r�glstrada uma repnmenda seqUtl"

l·�tório Municipal do Par.tido So-, porta-,voz da 'classe dos taquignt- ""-"'- _ --- .---•••.

clal Democrático, cujas linhas de fos brasileiros, inscrindo noticÚrio
conduta adlllinistrativa e pa,rti(l:,\- e colaborações que são bem um

rias merecem n()SSOS apl t t I dansos e sQ- a es ae o a, capacidade intelectual
lidariedade. dos seus �rganizadorés.

Somos gratos ao exemplar COIU

que IlOS ·disfinguira,m.

I Suicidou-se Walter
Bucb. coubecldo
nazista'
í\ilJN1CH, (V. A.) - A policia

anunciou que o presidente da Su

prema Côrte do Partido Nazista,
o "reicllsleitel''' Valter Busch; sui
cidou-se' cortando os pulsos e ati

rando-se no lago Ammcr, O corpo

foi retirado do lago na tarde de

florlan6polh, 14 fja selembro de '9'19

Protesta o legislativo :Dlunicipal�
de Ilrussanga contra falsídadesl

do «Diário da Tardeu

sexta-feira. Buch roi julgado sob

I

Participaçã ()

Hequeremos ainda que sejam no

tificados os acima l�e!IlciOnadOS da

Aldo Nunes e sua sra. d, E
désia

'

Nunes Ji)a.rticipa.m ás

pessoas amigas e parentes o

nascimento de sua filhinha.
MAlt,CIA

no dia � do corrente mês, o

corrido na. MaternidJade Car
tas Corrêa.

Ca�paDb� de discospara o Asifo de Orlãs
lr�zer alegna aos outros é a alegria do povo de Fl,orianópolis.

conheCIdo pela sua bondade e o entusiasmo com CJue concorre par�
todas. as obras de caridade com que sacrifica do seu para aumentar a

alegl'la � o contentamento de todos os ilhéus. Por isso não é de admirar
que a Campanha do disco para o Asilo de Orfãs enconlrou um éco tã�
resoant.e na nossa população. Podemos puhlicar de novo uma li�ta-de
«oadores gcnenosOl:

Sara Regina . . • • . . • . • . • • . • • . • • • • . . • • • • . • . . . • 1 disco
Capitão Duarte Pires

'

9 discos
Alexandre Evang'elista 10 dI'SCOS•••••••••••••• e •••••••

AnónÍlno .. , ..... ' .................•••••. , .

Mel'cedes Conceição ........•....•.....•...•

Anônimo ......•......•.....••.•••.•..•. ' ..•.

Enóe Cunha •..................•....•.....

LUCTNDA DE CARVALHO
e

GEORGE L1HZ: DE CARVALHO
participam às pessüas de suas

reIaqães o nascimento de sua

filha LEILA, ocorrido a 7 de
<:ctembro do corrrnte ano, na

Capital da Republica.
Delegaél0 do I. A, P. M, de

,

ImbiLuba - Estado de San
tarin.a.

2 discos
18 discos
1 diseo

10, discos

CUTU CASPA,
IUEOA lOS CA·

BElOS E DfMAIS

AFECCOES DO

/

lCrônica a
Ao sr, Ranlo Ramos, 2° Vioe-Pr-e-c . uo jurnale iro e a Vila Vicentina

s id en tc coube dirigir a sessão ele ria Pedra Granric, mantida llel.·�
ontem, que contou com a prr-scnr a Conselho Celll ra I Met.ropol i Lano:
de 30 SI'S, deputados. O orador fez referéncl as espe-
A ata roi aprovada e lida volu- ciais ao projeto de lei enl transilo

mosa matei-ia: de expediente, na Assembléia, visando atender
O::; ILL\[Q8 X I;:: OS PROBLEMAS aos, l'uuci onários que lrahalham

MEDICO-SOCIAIS com (l Haio X e as substanc-ias ra-

O SI', Hiase Faraco, do P. �, D" dioti\"as, ouoarecenrlo a I)I'l'e:->sida

ahurdnu - prosseguindo na série d.ulc cle ser (l J11e�JlI0 conshtcrado
dr. jralestras sobre os prohlcmas pelos legisla.lnrcs COllJ C'ari nho

interesse.
.\ seguir roi declarada CIH'ClTa

ela a hora-do-expediente, pa""a ..-

d o-sr: à ()rd,cJll-do-dia, que, seul: ,

mal é r i a e'sem oradores, roi a ses

siio suspensa.
DO VICE-PHESlTJl';\'TE \,1';H1U],

ll.·\,VtO:-; . .\ ,\:-;SE:YIR L I:: I A
LE( HSLA'PI \<,\

A Assembviia Legis.lal iva do Es

lado ('n\'iuu o ,�I', Xel'f�ll Hamus, "i

ee-Pl'esidente da \-\epuhlica. <.Ite.

dcrulo ao apelo ClIH' lhe d irigru, hoi. \

dias, aquele Porlrr, SI"UI'C' a ligação
do Lrecho RllllllenaLlc[[l�jaí,. II:!, Es
Lratla de _FPJTO 'Santa Catar-ina, a

seguinte mensagem t clegrúf'ica :

"8 Ç) 99 Acusando o r-ccohimento
do telegrama de 29 de agosto,
apr-az-me comnn icar a e�sa ilustrl"

A�sel11lJlria, P(Jl' inlel'lllrrlio de

Vossa Exoelrllcia, que, 'acolhelldo
com sill1:rratia o scn a11(\lo, von ia-'

tt'l'e�sal'-l1le perflnl (' o sr, �i inistro'
da Yia,;'iio no sentido de soltH,;ãa
ra\'or;hel do trecbo ele liga('iio d�

EsLrada ele Ferro Sanla f:atal'ina-'

Tlajaí. Cds, sauds. (a) _Yl'l'Iftt:

Ramos,"

suas aj.ividades. Devo-se a isso a

escassez desses tpenicos que assi

nalados serviços podei-iam prestar
alI JI(')11 Citar coletivo.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

QUALIFICAÇÃO ELEITORAL
SERlO ATENDIDOS T01)OS QUANTOS DESEJ1REM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RIJA FELIPE SCH1UIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÁS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS.

DIARIAMENTE.

- reportel' procurou OUVÜ' ontem aJ

sôbre o resultado do pleito municipa.!
o nosso cripto

guns pal'lllmentares,
de doming'o.

O ilustr,e deputado \Va!llemar RllPP, senl'{lre aienciosÜ'

e educado, foi o' ijl'imeiro a Sel' inlel'l'ogael� E afirmou:
- Concentrei meu quartcl-g'e'l'1eral em rllangal'ú. E, ao>

(,jue "ei, foi onele colhemos a única yiLÓ'ria. Estou saLisCeito.
- Corre por aí um boaLo que, em Tangará, a CamlJanha

foi feita sob ,co·acção. y, ];-;xa. alI' reclamou .. ,

-

, .. anl.es da apllra�,ão! ,HisLórias. O pleito foi o mais li

vre da América do Sul.
•

menoS'O H, delpu'Lado Buros, Lemos, eneontl'amo-Jo
eufórico:

- V. Exa. sr, depu Laelo, deve estar satisfeiLo com o im

prrio ela, democl'aeia, no 'fun·o.
- Bolas!
- \', Exa, não queria UIll pl,eJ)iscito·?
- Bolas! Bolas!
- Sabe V, Exa. que a uma que, em '19!17, lhe deu a cadei-

l'a de depu Lado, desLa veil al)l'esentou êste resuJLado um tanto

qnanLo um quanto tanto diferente: p, S. D. - 184 e U. D�
N, - O!!! ./'

- Bolas! Bolas! Bolas!
- É verdade que V. Exa., depois disso e diante disso..

vai fixar residência do lado de lá da fronteira?
- Prllxdvtx]Jwí'gcjk ! 1 !
Era o fim, PasRamos ao sr. deputado Os·waldo Cabral:

---:- Como V. Exa. recebeu o resuHado do pleito no seu

redu10 lagunense?
- MuiLo bem. Meu couro não estava no fogo. Os ou

tl'os? Q\le se danem!
- Mas 11.0 pl,eiLo estadual o seu partido venceu na ci

darle, }Jor 1.032 votos contra 627. Na eleição municipal tor
nou a vencei' por 1.215 c(lnll'a 706. E agora perdeu por 892
contra 3.21! Que "irada! V, Exa. nlí.0 Lerá influieLo nêsse
àesasLr:e?

- Nilo votei,l

.

r

"

- E O fuLul"@?
-'- O Ademar �ar;;Hüe!

•
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