
o Partido .Social Democrático, em Santa Catarma,
não está, como não poderia estar, indiferente à sorte, dos
funcionários vítimas de exoneracões arbitrárias e de re

moções contrárias à lei, com as' quais o atual govêrno,
desde seus primeiros dias, vem apavorando todá uma

classe, a que ontem evangélicamente chamava de pessoal
de casa.

.

Compreendem os dirigentes pessedistas que êsses
-odiosos atos oficiais, raiando pela irresponsabilidade, vi
sam sobretudo ao partido, cuja liquidação parece ponto
�cia] no programa administrativo do sr.. Irineu Bor
nltausen. E por isso estudam os meios mais práticos,
mais rápidos e mais eficientes para o P. S. D. prestar as
:sistência judiciária a todos os que, por motivos pelítí
ê� 'tenham: sido ou venham .� ser atingidos. pelos des
mandos e pela truculência udenista.

.

.

Na lei está o audídot« dessas violências. Q próprio
Estatuto dos

.

Funcíonárfes o declara formalmente, no

s: ·seu art. 74 ,-,- "Nenhum funcionárto poderá ser removido
C.'_

_-pôr motívu 'de crença .relígiosa '(}u"poIít"ie�, que 'não .im ..

plique em desrespeito à lei".
.

. .

Provará o govêmo que ser pessedísta implica·' em
,,1lesre�peito à lei? Se não o fizer, como não poderá fazê-

·

]�! vai responder, em .tedos os pontos -do Estado, ações
de, reintegração e indenização propostas pelos prejudica
dOs contra a Fazenda.

Sabe o sr. Irfneu Bornhausen. quanto isso custará
.ao erário, pois que, quando prefeito da sua terra, demi-

· titi, também ilicitamente, um funcionário, levando à Pre
feitura o prejuizo de mais de sessenta mil cruzeiros de
indenização, por sentença do judiciário.

Os atos que vem praticando contra funcíonártos es-
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taduais, não têm sido estudados, Basta um pedido de 'um os casos comuns, a i�teIigência d� â�1:"73�dOs71E!;itatv,tos
-soba. udenista 'qualquer ou uma simples indicação de um dos Funcionários, em cujo final há uma ressalva do

diretório do ínterfor, para que.' a situação exonere um' '''sempre que possível e. sem prejuízo da admínístração
servidor com vários anos de serviço. Professoras enca- pública", aplicável, apenas, a hípõteses ext.r:ao.rdinárias.
necídàs' no serviço do, ensino não têm escapado a essas Mas, ainda assim, a funcíonárta casada com funcionário
violências, ,apesar das Inegáveis garantías com que as civil ou militar do Estado, ex-vi do art. 177 do Estatuto,
cercam, dentro da lei, as interpretações sempre evolui- terá direito à licença com um terço dos vencimentos.
das do Direito.

.

quando acompanhar o marido e êste fôr mandado ser-

A U. D N., aliás; não pode ignorar isso, de vez que, vir, independentemente de solícitaçâo, em outro ponto do

antes de ser govêrno, fez alarde com um caso desses, no Estado, ou do território nacional' ou do estrangeiro.
qual um professor provisório teve ganho de causa no Su- Em' muitos casos esta licença, que é direito inegá..

. premo Tribunal Federal, que restabeleceu. e confirmou vel, interessa à funcionária, por isso que, em out.ras (leU'"

unta sentença do então Jufz da Capital, hoje desembar- pações, poderá conseguir renda que, a recompense dos

gador Osmundo" WaIide:r!�Y, ,da Nóbrega. dois terces perdidos nos vencimentos. Daí recair sôbre o
.

; Se todos õS nossmLapêi'ôg; e protestos contra a sel- erário u'm onns.cmaís que redobrado, com o pagamento
vagería dessas 'demissões politico-partidárias foram em integral do substituto e mais o de um terço ao substí-

vão e até contraproducentes, Í;t,i recurso 'à Justiça resta tuido.
..,

como caminho último. E êsse .�. P. S. D. vai possibilitar Dentro em pouco, o sr. Irineu Bornhausen verá que
a todos os seus correligionários ilegalmente exonerados os seus atos de demissões e transferêneias ilegítimas de

pelo govêrno de paz, harmonia e "hlstiça.
-Ó,

servidores, se, de um' lado, só lhe .têm deslustrado o go·
.

Idêntica assistência. terão os funcionários, cujo lar vêrno, de outro, estão comprometendo apreciáveis parce-
as remoções desfizeram, separando odiosamente os ca- las dos. dinheiros públicos..
sais e criando os mais torturantes problemas para as fa- E verá, ainda, que a Classe dos funcionários, dó pes
mílias .. Estando a família,' como determina a Constitui- soal de casá, ao contrário do que S. Exa. julga, não está
ção da República, sob a. proteção especial - compreen- tão desamparada de assistência.
da-se o termo - do Estad(), somente motivo de alta .re- O Partido Social Democrático não abandonará os

levância poderá permítír que, o marído funcionário se seus fíelssoldados, por sua. causa feridos na batalha de-,
separe da mulher funcionária. Sem essa razão suprema, mocrática - batalha que o contendor; que ,se julgá o

cabe. ao Estado, sempre que remover de oficio um ser- mais forte, não quer travar com a lealdade,. a elegância
vídor, cujã. espôsa seja também funcionár'ia, lotar esta e o cavalheirismo que dão beleza a esses torneios polf-:
na mesma Iocalldade onde fô,r .servir o marido. Essa, pata ticos.
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: deal arcebispo do RIO de Ja- anos depois de sua mOI te, to d� n:ulta inflígida
BUDAPEST,

. 29. (U. P.)
I kas,

condenado a 8 anos, çao de dQIS dos condenados, '
.. D J' d
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B ., em', perfeito estado de cón- consorcio Bemberg no t(}�
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e 1 erar varIas ape ara0 das sentenças. Os CA • 't' t
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servação e entre outros de- tal de 100 milhões de pesos.
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. '.. . . amara, re OInou on em ao ..

I
· d . er ca o ICO a ungna, orgamzaçoes ascIstas e de 'advogados de Vezer pedi-o R' d

.
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talhes im.pressionantes há Tendo a Câmara d,os Depu-
'
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d' I M'
,

t' 'd d
.
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� .
- 10, epOIS e par IClpal,

seguIU oJe o car ea 111- exel'cer a IVI a es contra o ram clemencIa para seu R d I'd
.

d o de que seus braços man- tados aprovado recentemen-
ds t'

. -

b' E t d . . em . oma, as so enI aes..
"zen ,y a prIsao, so, as s a o. constItumte. d B t"f"

-

d P' X tém ainda regular flexibili- te o cItado prOjeto tem o
mesmas acusações de ter A

.

Côrte anunciou que o .

e �a 1 Icaçao : I�, .' - .

-

. f�'" .

.
'.

d d b d AI' P ..--- e carmhosa recepçao fOI-lhe dade. PIO X nao fOI mumI- mesmo, agora, OIça de

.eon�plra. o pa�at eroru. a.r o

f
r.

. aJ,o�
d onLgracz_:- dex- prestada pelas associáções ficado e, a seu 'próprio pe- lei".

IegIme comunlS a. alce- unclO.narIO a egaçao os P·RORROG·AÇA-.O DO 1"
-
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. dido ficoIl entel'rado nas
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U 'd' re IgIOsas es a capl a, re-' , .

ulSpO, e anos, 01 con- s a os nl os, acusado de
REG'IME DE LICEN-

'
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1 d catacumbas da Basilica de TECNICOS ALEdenado a 15 anos de prisão. espionagem, será entregue PI es�n: an e� o ,c e.ro e a
_ , .

-

A t f
.

b'd' 'C� t M'I't f' d" admullstraçao pubhc:>" que Sao Pedro, notorIamente
I MA-ES DESEJAM '()

s'en ença 01 rece 1 a com a OI' e 1 1 ar a 1m e ÇA' PREVIA
.

""'d M
. - I

. .' compareceram em' grande umI as. 1 esmo aSSll.n, nao Ia m,aIOr calma
..

pelo dr. ser Julgado pela mesma. ,. .

d
�

:"t houve processo de decom- COLABORAR NA
'

Grosz, que admitIU sua cul- Segundo a Côrte, Pon- RIO, 29 (V. A.) - Em nume�o ao I�als o tPOI dO, posição e o estado em que -'(r
,

Pabilidade gracz deu informacõe'" d regI'me de lJ.�gellcI·a, o Se- para evar- e os vo os e ., EXTRAÇA0 D .

.
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. se encontra presentemente ,

O cardial MindszBnty, natureza,militar à Legação nado aprov "ontem, o pro-
oas vm as.

,

I "{" . . NOSSO PETRÓLE(
condenado há 2 anos, está dos Estados Unidos jeto de lei. <la Câmara que

O arcebispo do Rio de Ja- e c aSSI Icado pelps cIentIs-
. .

.

. neiro, na ocasião de sua tas, como de saponificação..cumprindo 'pena de prisão O cardlal �mdszenty fOI prorroga por dois anos, a Infol'moll D. JaI'''''e Ca�ma-
't d d h

- chegada, concedeu ,à im- �u

perpe ua. con ena. o. f1 2 anos pelo vigencia da lei fiue subordi-· l'a que depoI's das cerI'mo�-prensa carioca, ainda a bor-
Uin homem entre os oito mesmo JUIZ. e. p()lo mesmo na à licença prévia o inter- .nI·as em RO'ma vI·aJ··o·u pela-

. do do "Comte. Grande" al- •

que se, achavam hoje no. promo.t
..
o.r pUb.lIco. . .

câmbio comercial de impor- Itália, para apre'ciaI' .0 mo-
O V I Olt d

. gumas declarações sôbre suabanco dos réus foi conde- JUiZ, 1 mos 1, IS- tação e exportação com o vimento cateque'tI'CG espe-t· h
.

d viagem, que foi também de '

nado à morte. Trata-se de se tque ma" pronuncl.a o exterior. Ontem mesmo, a
descanso, dadas as múlti- cialmente o orientado pelos

Ferrenc Vezer, de 32 anos, sen enças suoaves, ,

cou.. sIde- lei .sub,iu. à, sanção presi- salesiall0s.
d t� d pIas atividades que vinha

�x-prior de um mosteiro ran o as CHcuns anClas a- encIaI, uma vez que a mes� , . De passagem revelou ue

paulino; acusado de ter or- tenuant�s na .�aior!a �os ma só vig?rará �ora do país I �e�::v��::ll:t:�v��n:':;:�:� durante a via�em concl�iu
ganizado camponeses ricos I é�SOS, mc�uslve a mflne.n- no.ven�a dIas apos a s;'-la P'l�- mais prolongado. o quarto volume do catecis-
e elementos antipopulares c:a do Vaticano, as confIs- blrcaçao e a atual I�I eXP.l- mo que está escrevendo, fal-
numa campanha para caçar I soes completas dos �cusa-. ra seu prazo de vlgencla Frisou inicialmente. .que tando agora os d

. "lt' .

d b t d t I
..

d' d
OIS U Imos

e matar soldados russos os e os ons- an ece en es nos pnmelr9s las e outu- sua devocão por Pio' X" o da se'rI'e
-

.. , -, que sao para os
As outras sentenças

im-I
dos rens. Todos, com exce- bro., Papa do �atecismo, foi que mEmores do curso de admis-

postas foram: VendeI En-
...

o levou ate Roma e chegado são e último ano primário

ad d· d O'd oeee....... ..··· '1' . . . - . ..
.

Ifl·o'eladre 1, exmonge. a I em . a, VIl\-se alvo de dlstmçoes DIsse amda D. Jaime que asCisterciense, condenad�,a :VA-O· EXAM IN.AR A
'ii ue, mod�s.t�mente, at.ri.buiu I

se avistou com o Papa Pio '

.

. ••
14 anos, acusado de aÜVl- como dIrIgIdas maIS ao XII e que o Sumo Pontifice Chegou a Curitiba,
dades .. de espionagem para

PROPOSTA RUSS
Brasil do que propriamente mais uma vez manifestoú de por 'em execuçãifro l

uma potência estran,geil'a. K
.

K A à sua pessoa. Uma das' três especial interêsse pelo Bra- go plano Agache, há m
Gyula Hagoy, condenadoa' missas da solenidade, na sil, fázendo-o portador de aband()nadó, o engenl
13' anos, acusado �e colabo- WashiJ;igtõn, 29 (U.P.)

f

Entrementes, Acheson Basilica de São Pedro, cou- sua bênção espe�iaI ao po- paulista Prestes Maia,.,
Tal" com os cOnspIradores e Os representantes dos paí- reiterou que as questões do be-Ihe. celebrar, acolitado vo brasileiro. Esta bênção (Dos Jdrnais)
de fazer mercado. negro. ses membros' da ONU

-

que fu�uro de Formosa e da ad- exclusIvamente por sacer- será transmitida na Cate- Quem sabe, talvez um lapPau Bozsik,.«ondenad� a 10 tem' forças na Coréia cele- mlssão da China comunista dot�s brasileiros, entre os dral·Metropólitaná, no prÓ
anos, ,acusado de chefIar .e- brarao, amanhã, transcen- na ONU não serão con�i<le- q�áI� um sobrinho-neto de xi,mo dia 3, data 'que coin
lementos contra-revoluclO- dental l'eunião 'para decidir radas como fatores, em PIO X, que é da diocese de cide também com o aniver
nários désde o an.o ,de 1948. a respeito .da proposta rus- qualquer so�ução da guerra i Caxias, no Rio Grande do sário de sua transfel'ência
Istvan Jenoe Asell�r, ex� sa de que os chefes milita- da Cor�ia: e. p:eveniu con-. Sul. P�rmitiram-Ihe também para- o Arcebispado do Rio.
chefe. da Ordem d� Sao PaU-I �'ês da.s forças co�ba�entes, tra a dlmmlllça_o . d/a. luta �

que ajudasse a revestir o' - À tarde, no Palácio S.
IQ, condenado a 10 anos; I mcluslve os das umdades, contra o comUnIsmo mter-, corpo do novo Beato, com Joaquim,. o cardeal Câmara
acusado de esconder crimi- I voluntária�" da China de- nàcional, no, caSD de poder- 'paramentJs pontificiais. -. O recebeu os c1' nprimentos
noS'os procurador por assas- ! vem n.

egocraT, sem tomar em 'se chegar' a um acôrdo pa- Purpurado"brasileiro decla-

�dO clero, das ass.ociações ca
sinios e de ajudar alg-uns: consideração problema polí- ra a suspensão das hostili- rou que ,o corpo de Pio X tólicas e dos fiéis 'desta Ar-
·deJes a fugir. Andrei Far- I �ico algum. idades. . como teve ensejo dever, en- quidiocese.

•

RIO,29 (V. A.) - O:
sidente da República ntl
politica de atrair us.. té
cos estrangeiros par:.
pesquisas de nossas I

�as naturais, encaminh,
Conselho Nacional de
tróleo para fins va�.�)!l'j,
o oferecimento dum ,.g.
de técnicos alemã�s q'ue de
sejam colabor.ai' sob a ori
entação do, �oy�ri1o 1�;�si�
leiro na p�rfur�çã;o ue Põ '

de petróleo !l'o Brasil'�
.

SQ,
Deixai'aro o plano à gand ia;
Em não hàvendo colaps. j,

'

Verão então que diz Ma a, .

Si Prestes tem bôa
Motivos outros nã.o f

A coisa não sel�á ih' [),

Conquanto não. se agac
,

Zé
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.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFTA - METAim
LISMO BASAL

Radioterapia por ondas curtas<Eletrocoagulaçiio Raio., Ultra

�ioleta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua TrajaDo,.no 1, l"andar -"Edificio'do Monte-

"

,to.
Horário: Das 9 as 12 horas Dr. Muss!.

Das 16 ás 18 horas - Dra. Musai.
. lt••idencia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2. 209.000,'"

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
de diversos

Curso Nacional quartos etcdoene.asde ........
-

, ., .

TERRENOS A VEND r\•••tail.

h-diretor do Hospital Colonia
�.nt'Ana.

Doenças nervosas e mentais.

Impotencia Sexual,
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das.,15 ás ,�9 horae.
FONE: M. 798.

DR� MARIO
\VENDHAUSEN

AVENIDA MAURO RAMOS, 8 lotes de 12 • 4ó. pr ..

por casa lote .
, ..

RUA RAFAEL 'BANDEIliA, 2 lotes juntos de 10 x %1Clinica médica de adulto. e

Especialista efetivo-do Hospital. de Caridade,

Ins�ifu�os e Caixas

60.000....
'

',' "':"'0""":

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

Retirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
-0-

RAIOS X

Moderno aparelho .para radiografias da Cabeça .

. "'ransiluminação, para contróle d� cura das Sinusites. Infra
V�rmelho8.

. '(preço' dos 2) •...........•..... '.: ..........•.•.. ,.
RUA FELIPE SCH,MIDT, um lote de 11,60 x 30, lren�

á Avenída de contorno á Ponte Hereilio Luz (lugar'
de futuro) , .

COQUEIROS, um terreno com a área de 27.829,oom2 "

CAPOEIRAS (um teyreno com a área de 84.0tlO,OOm2,
extremando com uma rua nos fundos, com possibi-

I '.
_

'

Iidades dê lotê,amento ; .....•

TIdiRENO Á VENDA EM PRESTAÇOES
COMPRA DE ÇASAS, TEBRENOS, CHACARAS e SITIDS

Temo� � sem'pr!! �nteressados, em comprar ca.sall,� terre� e�
caras e SIlhos..,

'. ,
.

",
'

HIPOTECAS

manças.
Consultório - Rua Joiin Pinto,

18 - Tel. M, 769.

Oonsultae: das 4 às 6 heras.

Residê;ncia: Rua Esteves Já

. nior 4ó. Tel. 812.. '

119....,..·

50.00&••
�.OOO,...Ree. Rua Santo'lI Sarai"a,

- illStreito.

Dr. lolôftitrMooird,e Aragãu
• 'Co�imic� a��us ';d�n�es e.'��9r�-�!11'",r1}i-nicl()U �'clínI-ca:\testa ,taPlta}'r "

,

CONSULT6IUO: Ru'l' Nunes Machado,
(consultorio Dr. Oswaldo Cabral) .� Das 15 às
17,30 horas.

RESID:GJNCIA: Rua Boeaiuva, 13» - Tele
fone M-714.

-0-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela manhã - 'Hospital de Cuidiad·e).
(Á tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto,

da Casa BelIo Htuizonte).
Residência Felipe Schmidt 101. Telefone

R.ecebemos e aplicamos qüasq,uer import.a:ncia com· CIU'.�"'"n. 2. (Altos
hipotecarias,

ADMINIS'!'RAÇAÇ> DE PREDIOS1.560.
Mediante modica comissão, aceitamos procuração, ,par••4...

----�---------:------------- .

nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando ·empostos etc.

CHACARA
SÃO JOSt (Estrada do. roçado) 21.000,OOm2, arvorellDr. Renato RamB's da Silva

Advogado·
Rue Santos. Dumont, 12 -,Ap. 4

.DR. SANTAELAA. DR. I. LOBATO
(Formado pela Paculda<ie Na- FILHO

�ional de Medicina da Universi-' Doenç.. do apa.rêlho respiratório.
dade do Brasil}. TUBERCULOSE

frutiferail, café e outras bemfeitorias
.

FAZENDAS
Uma pequena fazenda' em Canalivieb'as, com frente. á .'famosa' praia do. mesmo nome, tendo 4.34it.728m2,

casa de residencia, engenhos, local ótimo para a-

18.988••·

Médico por .concurso de Assis

tência a Psicopatas do Distrito
Federál.
: i'x-interno do Hospital Psi
quiátrico e Manicômio Judiciári�
da Capital Federal.
Ex-interno da Santa 'Jaea de

.isericórdla do Rio de Janeiro.

'·6inilla Médica - Doenças Ner4

Cirurgia do l'or'lx
Formado pela Fa.cuidade Nacio

nal de Medicina. Tisiologilita e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu I

Ramo!!. Curso de especialização
pelo ê. N. T. Ex�internó e Ex

assistente de Cir:urgia do Prof.

Ugo Pinbeiro Gllimarães. (Rio).
Cons.; Felipe Schmidt, 38.

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

INFORMAÇOES
600.oee....
'.'

Sem compromisso, para o cliente, clamos qóalquer. inloZ'IDaca.
'dos negocias im!>biliários.Dr. José Medeiros Vieira

ESCRITÓRIO DE' I
ADVOCACIA

DO SOLICITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocacia em geral
Funciona Junto aos Insti

tutos e Caixas de Aposenta
doria, Acidentes do Traba
lho. Iüventários. Sociedades;
Naturalizações.
Escritório: Rua' Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar.

ADVOGA'DO HAMILTON VALENTB�'
FERREffiA'

,osas.. Consultas, diàriamente. tias 11)

conSUltóriO:. Edif.ICiO Am.élia

J
às 18 boras.

Neto ,.- Sala 9. .

Rua Dom Jaime Câmara,
.,.»Il.sidên�ia: Ave�ida Rio 'Bran-

20 apto. 2�
, 144. ,

.

Fone M. 802.
Consultaa: Das 15 às 18 horas.

ITelefone:

�oJl�ti.ltó�io: U68.
DR. ARMANDO VA-Resldencla: 1.385.

LERIO DE ASSIS

Caixa Postal 150 -- Itajaí .• Santa Catarina Advogado
Serviços de advogacia,.

em geral, no Rio de Jaeelo-
roo Cobranças, Regi8tr�
Encaminhamento de proe.
sos. Recursos aos Tribunau..
da Justiça Comum e do Tra
balho.
Praia do Flamengo, 122,;.;

apto. 510 - Rio - D"F.

Drs. Wald8l1iro Cascaes
e

Roberto Lacerda
ADVOGADOS

Cobranças amigáveis e judicia�s,' inventários,
despêjos, desquites, títu-Ios declaratórios, naturll
lizações, retificação de nome, investigação de pa
ternidade usucapião, indenizações, ações traba
lhistas :ontratos, requerimentos, protestos, defê
sas r;cursos bem como quaisquer outros serviços
reI�eionados com "sua profissão.
RUA TRAJANO, 33 - l0 AND. - Fone: M-711.

I DR. NEWTON
D'AVILA

rrurgla
geral - Doenças d� Se

nhoras - Proctologia
�. Eletricidade Médica

.

Consultório: Rua Vitor Meire

�s n. 18 - Telefone 1.507.
I Consultas: Às 11,30 boras e à

�rde das 15 horas em diante.

Residência: Rua Vidal Ramos,
- Telefone 1.422.

MEDICO

DOI Servi�os de Clínica Infantil

ta A.II8lstência MuniCipal e Hos

pital de Caridade

CLINICA MEDICA DE CRIAN

CAS E ADU:I/"OS
- Alergia

Oonsultório: Rua Nunes Macha

to. 7 - Consultas das 10 ás 12

• dali 16 ás 17 boras. IResidência: Rua Marechal Gui-

lhe�'Ille, 5 -" Fone: -:- 783.
•

SEUS INTERESSES NO·
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARf_.INDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/4
Telf. 3�-6942 - 22-8005.

.

__._---_

pw
....

'" G"',__...·

A,.I1:AI-,.16
rab..laant•• dl.tl'lhuldo.... da. afalnadal aOIl-��AO

/.iiÍ
'1171 r.aga•• ·DISTINT.· • RIVET;�POI.U. u� ...aIl3•• rr

d. lo..tlm.llto d•. aal.mira.. 1'11.ado.. .11..
bon. • baiato.; algoda••, '!lÇDol'lu. • a9Iam.llto.

• pa.a allal.t... qu.· ••_b d�Ntam.nt•.
'

cla.

IcI Snrl. Oo.....olli.tel elo late.lo, 110 ••atlcio d h. fa...·.1n \.ma'
";.

Idb.loa.= A Ca.a •• CAPITAL- iiham. - '·at••ala o.'·m 81 L ivl.lha ant•• d••f.tua"....ua•. ' aomp.. ::ut� MATRIZ Flor!aIl6po!!I.'.:� �FILI.IS .m IIm.nau OI!
.

a •• -

_LCU&awwmr2l&JL: eucs:c:::armR;::r-, Fê �!JI.IllIiQ:&lI.!II.lI!!l__.. " .., - ...----------

_d"c,.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'EM MESES DE CONTINUA E ESPETACULAR
. -'

QUEIMA DE MERCADORIAS
Em razão da retirada de um- dos sócios os estabelecimentos A MODELAR ficam sob a responsabilidade exclusiva do sócio

:fundador da firma, o qual, tem o d�cidi.do propósito de transformar, brevemente, a atual Cas� de Modas e Roupas Feitas :em
.um estabelecimento modêlo. .....

-,

_

cl
.

. .

_

Por �,razão e .:p.�r fu:tr�s-':�Cf)f�,��,S. ida .. i:�tirlfla,.oo, ;s�ci?" .,P:'�U'·'·Ac··M9DEl4\R;'- lfm��LJ4tUI��O, "C\iljóS
J)re:ços.:,.� UM.'.. ,:V:EROA-DEIRO,· RECORD.' D:E BARATOS, liquidação CU}O sucesso permanecera duradouramente na me-

.móri.a'dâ população,
'

, ',' "

'.

nURANTE JULHO:
LIQUIDAÇÃO de todo estoque de 'artigos de

""._.

.;' .
: .i

.,...... ,

.. .. rft,", .'_' A -..... ft ,O�".�. 'Y. '.' '41-. �
,

_ ..... -_ .. � .....

.

-,_ .. �

'. Em plena estação, para Senhoras - Homens e Crianças. ,

Casacos de Pele. Casacos de lã. Casaeos de Naylon. Taílleurs, Vestidos de lã. Casaees 2.f4! e 3/4. Saias, Malharia. Capas.
8,qupas de lã e Malha para Crianças. Ternos de Casimira. Sob retudos, Capas de Gabardine, Blusões, Sweters. Cobertores.
·Aeolthoados de Seda. etc. etc. etc.

DÍIRANTE AGôSTo�
. Liquidação de todas as mercadorias de verão, como Sedas, Linho em metro, Vestidos, Blusas, Tailleurs de Seda e

Linho, Vestidinhos e Terninhos de Crianças. etc. etc. etc. ll!
ATENÇAOpara

UM AVISO SINCERO E AMIGO! ! !
Não compre nada agilra. ,

.

" Ãgllame a maghi!ica óJ)ôrtdnklade que oferecerá. a tradi cional A'l\1()DELAR de 10 a 31 de Julho" para co�:iâo que há
·tfe maísbeloe melhor, em art��__deinverno. ,

'.

. .. ,

-

�. ,

P,(l,Jt,PREçoS ESPETACULAR �., KXCEPCIONALMENTE BA.RATO rn

,� Vida Sacia I -,C·'I·D�e·D·�1·a"r·IO· ���1ff.�- :������g
, ,

.

'. .

. .... nos que' Goncalves atacaram pela'..A.NIVERsARIOS . CASAMENTO r I "
.

- '.
-

- •
•

.

F·b· Ra
.

'! Terá lugar hoje, no edifi- RITZ
� em 1722, partiu de São primeira vez Pôrto Alegre ..a 10 mos Preços : Paulo, em busca das minas sendo repelidas pelo Mare-O interessante menino cio do Asilo de Orfãs S. "Vi- A-s 21l./.", horas

.

C-'" r; 00 e 3 20 d G' B rt I h 1 J
-

d D M7:: '<'ii' v" e ouro em oiaz, a o. 0.- c a oao e eus enna
.Fábio, filhinho do dr. Ru- cente de Paulo, a cerimônia

. Sessão "ZIG-ZAG". "Imp, até 10 anos".
meu Bueno da Silva (filho) Barreto;

,Í'bens de Arruda Ramos e de do casamento da gentil se-
..
Um programa para todos. RITZ � 4�'2, 7 e 9 horas.

_ o Anhanguera; _ em 1885, nasceu o Ge-
;.,sua ex.ma. espôsa 'd. Gessen nhorínha Elvira Pinheiro, os gostos'. IMPERIAL - 5 e 7%, ho- _ em 1828, em Cama- neral Amaro Soares Bitten-
..da Costa Ramos, e aplicado com o jovem Hilárino Va- Programa': raso quãn-chico, o. Tenente Joa- eourt que, como Tenente-co- .

;;aluno do Jardim da Infân- lentim de Macedo, emprega- 1) - O Esporte em Mar- AVISO AOS NAVEGAN- quim Teixeira Nunes derro- ronel comandou o 20. Bata-
."cia, com�eta,. nesta data, � d-o da firma Fett. cha. 'Nac. TES tou um destacamento' ar- lhão Rodoviário, sediado em'mais um aniversário natalí-j O ato. civil terá lugar às 2) _. Notícíario Univer- No programa: I gentino. Este mesmo oficial Lajes, neste Estàdo ;-cío, 115 horas, servindo. de teste- sal. Atualidades Mundiais. 1) - O Esporte em Mar- 'de milícia, como Tenente _ em' '1887, o. ImperadorNa residência dos seus munha da noiva, o sr, Nar- 3) - A Ciencia Popular. cha., Nac. . Coronel, serviu no Exército Pedro II e a Imperatriz D.
,�pais, o .acontecimento vai, bal B. da Silva, �r�vedor d� Short Colorido.

.

2) - Metro Jornal. Atua- Republicano do Rio Grande ,Thel'eza Christina, partem
-ser fesbvalllente Co.�emol·a-: I:'mandade do. Divino ESPl-. 5) --:-:- Variações Musicais hdades� do. Sul; tornou Laguna

'.

e� 'para a Europa, começando.
....do, com u�a, reumao que, rrto Santo e sua :xma. es- do Duke. Desenho Colorido. '.. Preços: 1839, 'venceu em Santa Vi� neste' dia a terceira regência:-Fábio e .�a��o� .,ofer�cerão'íPo�� Irací L?pe�- Silva, e�do

'

6) _ Sabído. e'p�ec.l1vido.'· Cr$ 6,20 e 3,20, '. tór'ia e foi derrotado em da Princeza Dona Isabel
.eaos seus ,,1i'�lgumhps. . I no,l,\'o.,

o. sr. MIlton" Fet� e
Desenho. Colorido.

. ".LIVRE" Creanç�s Curitibanos e Arroio Gran- que terminou a 22 de Agôs��a,�lo, . h� " poucq� dla�" sua exma. esposa Zenaide 7) _ Anjos de Uniforme mal-Ores de 5 anos poderão de, onde morreu em comba- to de 1888.
.' -<1

.. aníversartando-se, nao po- Rovere Fett. Branco Hoje e Amanhã 2 entrar nas sessões- diurnas. te a 28 de Novembro. de
..

"de, por estar emprovas, o-I A cerim�n�a reli�iosa que partes.'
.

IMPERIO (Estreito) 1844; André Nilo 'I'adasce
:fere�er aos seus cQI�gas a; se ?fetuara. as 15,30 horas, 8) _ DETETIVES A- Ás 7%, horas
�festmha que pretendia. Ho- sera paranmfada, po: par- VOADOS. ALGUEM DEIXOU ES'J:'E
je, ambos, ·retiniJ:ãó quantos te da noiva pelo sr. Alvaro Os 3 patetas. MUNDO
,-.{) forem cumprimentar, pa-' M. Mafra, com a senhori-

Preços: ODEON
xra as comemorações de um .nha Remilda Hüttl 'e pelo Cr$ 3,2-0 e 2,00 Ás 5 e 7% horas
':feliz aniversário. noivo o sr. Ned Perrone "LIVRE" Creanças A CONQUISTA DA FELI-

Antônio Romeu Moreira Mund e sua exma. esposa maiores de '5 anos poderão I CIDADE
Filho Lídia Mund. entrar. t No programa:

O inteligente garoto 'An- � A noiva é filha do sr. An-
1 1) _ A Marchá da Vida.

+tônio Romeu Moreira Fi- tônio Felicio Pinheiro e es- ROXY I Nac.lho filhinho do dr. Antônio tá. há longos anos naquele Ás 4 e 7%, horas 2) _ Fox Airplan News.
;:Ro:Ueu Moreira, Procurador modelar estabelecimento, Sessões Colósso. Atualidades.
Fiscal do Estado, vê passar, 'deixando-o para constituir 1) _ Cine Jornal. Nac. Preço.s:
"lloje, mais um

.

aniversário. seu novo lar; grata pela 2) - PRADOS VERDES Cr$ 6,20 e 3,20.
':.natalício.

.

i educação que áli recebeu Technicolor. "LIVRE" Creanças
Por êsse motivo, na resi- das desveladas Irmãs da Di- 3) _ O RIO PERDIDO maiores de 5 anos poderão

,.dência dos seus .pais, have- vina Providência. 4) - NOVAS AVENTU- entrar na sessão de 5 ho.ras.
'rá ü'a mesa de finos do.ces Estarão. presentes. ao ato RAS DE TARZAN
"<e bebidas que oferecerá aos to.dos os membros do Con- 9/100 Eps.
:seus amiguinhos. I selho Administrativo. da Ir- 5) - AVENTURAS DE i.... a.IRlZ{FAZEM ÀNOS, HOJE: lmandade do. Divino Espírito .FRANK E JESSE JAMES pa'.OIl

'Senhoras:
.

Santo. II.UPIIO_: Maria Jessete TIa'l 80- Aos noi-$ \l apresentamo.s I
1 D 1 f l'

.

t
� Consiga mais conforto

'ler, esr ;sa' do sr. Abe a e ICI açoes,
ao respirar, desta forma

�:So.lf ! Trata-se de um grupo. de

I' rápida e convepientel
..

'

Senhoritas: EXCURSÃO componentes do. Clube de .::.E�fica��zl..""�"
� Salvatina 'Espindola, Deverá excursio.nar, no Excursões da Ilha, organi-

.

filha do sr. Vitor Espindola. próximo domingo., dia 10, zação recém fundada. I
_ Hilda' Rocha 'Bit'ten- um grupo. de rapazes de A partida deverá. ser efe-. i .

-- . --- .. -

'eourt, filha do sr. Manoel nOSSa capital, que tentará tuada, na madrugada do I CA�A MISCEL��IA distri

'Umbelino. Blttencontt. fazer o percurso em tôrno próximo domingo, às 4 ho- bUldora dos Raqlo.s R.C.A.

___: Maria Osvàldina 'Sch- ,de nossa Ilha, no tempo de I �'�s, com destino ao sul da I Victo.�, Válvulas � Discos.
i�d�, Ld:�;a sema:UL .:.Ji1a. . Rua Conselhe.ro Mafra.

(O REGULADOR VIEIRA)
.

Á Dlulher evitará dores
ALIV IA AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para
combater as ·Flo.res Brancas, Cóli

.

cas Uterinas, Menstruaes e ap"! o

parto, e Dores nos ovário!!.
É poderoso. calmante e Regula

dor por excelência.
""LUXO SEDATINA, pela lOua com

,Jrovada eficacia é' receitada POI
médicos ilustres.

FL�XO SEDATINA enco.ntrn-se em

toda parte.

o Ginásio em 1 ou 2 anos I'ror corre<'i pondencia
CURSO JOSÉ BON'FACIO

I
.

Diretor: Professor Antonio R. Rollo
�ecretária: PrOr�Rsor3 Gilda Rodrigues

Praça da Sé, 28- C. Postal, 6.374- S, Paulo r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA VOCÊ UM DOS PROPUGNADoREs '1)0 "NOSSO :'-PROGRESSO ESPORTIVO, AUXILIANDO' A ,FEDERA..

çÃO ATLÉTICA CATAIUNENSE 'NA "CONSTRUÇÃO DA· éÁNOIA PARA 'OS' JOGOS' DO CAMPEONA�O.BRA�
SlLElRO DE BASQUETEBOL, :A, SEREM REAI.JZADOS NESTA CAPITAL,' EM SETEMBRO .DO CORRENTE �O.'
DOAÇÕES coa O DESP()RTIS�{\ )VlIl/rQN 't.tHMKUHL. (Colaboração dQ "O Estado Esportivo'? à Campanha d() T�j,olo}�._. .. _ _"...._
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Samuel SantoS:. oi)f�Jeflde' ,o dís- �s melhores resultades
, ...", . ,,�,�t1lção':':' �br.as,iI�ira.,

puter. ,a, «9 de Ju Iho»
o.

�� aeÔ�dOO com o "ranking' da Natação Brâ,Úei;oa,
Está conquistando o país

' '" �.
".

'1""' rdi
,

Ii barri organizado pelô Conselho Técnico de Natação da C . .B,-

". nar la o c�c l,Smo rnga- �. "
.

'inteiro e o Contínente, a pela real'ização 'da empoI d f ta .t .: ' , D" foram estes os melhores resultados obtidos de Junho, ._
'. - ver e, como o ez an as ve-", ' ':"..

'. _ _.
g'rande prova cíclístiea de gante competição em que zes.

.

, de 1950 a ma to- ,de :195l!
, ,', :

. ,

caráter internacional deno- ínt
. -

tes mé HOMENSin ervrrao os expoen es ma- Falta-lhe e n t r et a n t o,
100 metros' nado Iívre '_:_ Aram Boghessian -,59,6,8..,

.

míhada "9 de julho"; pro- ximos do pedal.

jmeiOS
para se transportar

id I" A GAZETA O 400 metros nado livre - Tetsuo Okamoto -
, ... '.' ,

,mOVI a pe a ..... . . .ntem tivemos ocasião de para a Paulicéia, razão por- ' ,
__� _

ESPORTIVA" a rea'Íizàl'-. ouvIr,. o ,�ampeã� catarinen- que aqui deixamos um ape- 4m4�g�' metr�s"na'do' "

de �o�tas � 'Monteiro' F fa'r'm'a' 0'-<tas .

mo em São Paulo,. se de ciclismo' de v'elucida- lo paraa Federação Atléti- onseca

Sabido é que êste ano o de e reslstência, samueIlca Catarine�se' e o Governo
- 1m07,Os.

'd I t'-númer d tIS tO' .

1-- t "100 metros'nado de peito - Ademar Grijó F'ilho"':':'_' .

,.,.' 'e·· p' an aoo e concorren es u - an os. Jovem CIC IS a não do Estado, no sentido de ", ..
"

t�apassou os, dos anos ante- esconde o seu interêsse em

Itúmal'em
'

as '-Plovidênc.ia�, 1mll,4s.
'e)

,

m Junho
;

nores� cresce, cada ve� mais parttcipar da grandiosa afim de que na "9 de 'Julho" 20,0 metros nado livre - Aram. B:,crgh�siam, =+: ••••. . ,.:'. _ :.,,' .

o entusiasmo 'do público prova, 'defendendo com ga- um catarinense lá esteja pa-
2m13,7s,

.

-

" ." "', 30 Sábado Fartnácia. iCa-":
brasileiro e sul-americano- ',"'" ra. empolgar a todos.

1.500 metros nado livre ,- Tetzuo 'Okamoto'- .,.'., tarinense - ,J3.lu� Trajano .

. -, , '. '19m�3,3s.", •
,

,.

10 Domingo (julho) Far-
- .---- '-'" -- -_.

. *; I
. 2OÕ-'mefros nado àe costas - Ricardo Capanema mácia- Catarinense _ Roa.

GI·I' oe' Merací p"a" ra' o Av'"�,,'a' '�I�;' 2�;;:'��tros nado' ,��'�eito - Otávio 'Mobigliá'. Tr�i:�t�iÇO noturnc.uerã e-

.

2m41,3s. :
.

,

"

e- ," ,
.

fetúado, pelas ; Earrnéeías
( Ii' ':' .MOÇAS Sto. Antônio- e No-tº,rna"si":-,:"Há dias que corre pela

"

,.

"

Inem é pr.eciso falar;- Chuta'
---',

100 metros nado livre _:_ Piedade Coutinho Tavares tuadas às' ruas João Pinto
cidade .a. noticia de que o tal a hegemoma do futebol. bem, arma os ataques 'com ).ml_0,5s.

. .,.. ,e Trajano na 17.
Avaí manifesta enorme in- catarinense.

" thabilidade e desembar!lço'e' ,400 metros nado .Iivre � Pleda�e Coutinho Tavares A presente tabela hão po�
terêsse em conquistar os a- ,A presença dos dOIS expe- quando, menos' se esperai: =: ,5.m3i3,Ss,

.

, .
'. derá ser alterada sem pré

tacantes' Gil e Moracy, am- r'imentados ases contribuirá bola. no barbante! O, outro;' .

1()0 metros nado de costas - Ana Lúcia de Santa via, autorização deste De-<, bos campeões pelo Figuei- sobremaneira. para fortale- quer como zagueiro ou 'ex-
RIta - 1m20,Os. partamento.

rense, no ano passado. cer <_> conjunto que luta com trema direita é um elemento ,200 metros nado de costas - Idarnia Bugin -

... ------------

Ontem, em palestra com a falta de bons avantes.
.

de reàl valor, embo.r.a al- 2m58,6s, , D.t!s.,'enbis'a,destaca�o procer ava,iano I Gil é Moracy já deixaram" gims "e'ntendidos" pensem
100 metros nado de peito - Marilena Vieira -

.,

fomos sabedores de Ciue a patente que são bons dian- o contrário. Sua grande vir- 1m29,7s,
"

Aoxll.- (\ r" -,
.'"

notícía 'é verdadeira. O grê- teiros; com' t;m grahde fu'-- tude está na velocidade. In-
� 200 metros nado' de peito - Marilena Víeira -:- U

m,,io a�vl".e l)'ra�co� .com.
o j.á I tu:o pela frente, desde que fatigável em todos os mo- 3m14,2s,

dlVuIga�os esta armando sejam bem orientadOs. O mentos de uma contenda, ------ _

- 31m grande pelotã,o, capaz primeiro corno' 'artilheiro Vam6s aguardar' os a-

D
. ','

. de fazer voltar pai'a a Capi-' ,'; .

" .'
.

'conte.cimentos.
'

..
'

1Versas '

I •

LIVRE-SE 'DA TOSSE'"
É. DÊFtNDA OS

. SEUS 'BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL
,

. .::,

PRECISA-SE
.

No Escritório de Constru
ções de'Moellmann ,& Rali
Ltda.

.

K Mal. Guilhel"me nOl.

,
- O Flum.ip"çnse com seu conjunto. prÍncipal ,jã se

en-cont:ra em São Salvador, devlmdo disputar três jOgO�,
sob o: patrocinio da Federação Baiana de De:;portos. Ter-
restres.

'

, "

- O tricolor carioca jogou ante-ontem em At'lfarb
Chaves frente ao Atlético Mineiro, vencendo por 2 x O.
Na equi-p� fez sua estréia () centro-avante' peruano Vila
lobos, que agradou.
.

- Foi adiado para meados de agosto o Campeonato
Brasileiro Infantil de Tenis. /, .

- A ",Copa Rio", troféu a ser 'disputado no Torneio
Mundial dos, Campeões, será ofertada pela Prefeitura
do Distrito Federal.

- América e Caxias os clássicos rivais do sQccer
l joinvilense, "oItaram a pelejar na tarde de domingo, ern
disputa da segunda partida da s€rie de três pela Taça
"Jornalista Arcy Neves", vencendo desta vez os america- e

nos pelo escore de 2 x 1. A peleja final pela posse do ri- Senhora
co troféu terá lugar amanhã. ,

participam aos seus pa-
- Em Blumenau, o Olímpico enfrentou e. venceu o

rentes e amigos o nasci-
Marcílio Dias, de Itajaí, pela ampla contagem de 9 x 1. mento de seu filho

-Em Joaçaba jogaram Atlético e Ipiranga, triun-
.

.

PAULO,
fando o primeiro .pelo escore de 2 x 1. ocorrIdo a 23 do corren-

- Já se encontra em Montevidéu a equipe do co-I
te, nesta Capital. '

rintians Paulista que disputará um Torneio Quadran- V ·--d----guIar, do qual também participará o Bangú. I en' e - �e
- Píndaro quer 250 mil cruzeiros para renovar com '.'

�

.

° Fluminense, Os t,ricolores acham a proposta um tanto IN
Uma camlOnete "TNTER-

elevada. ATIONAL" em perfeito
- O Botafogà, prosseguindo sua excursão pelos I

estado.

gramados ganchos jogará amanhã na cidade de Rio Gran-I d
Ver e !ratar na Agência.

de e dia 4 em Porto Alegre, enfrentando o Renner. a Cru.zelro do Sul, com' 0-

- Ademir não estará presente na equipe do Vasco
sr. MeIra.

para o jogo de amanhã com o Sporting. L---�'----l-Ao
contrário do que foi divulgado, o Botafogo eciona- P.

não pretende o COncurso de Yeso. Para o concurso do Banca
_.� ;. -, Em São Francisco do Sul, o campeão da Liga do Brasil, a realizar-se em:

7oss1� "JOinvilense, o Atlético, recebeu a visita do Riachuelo, de setembro próximo.
Joinvile. A vitória sorriu aos atleticanos, pelo escore de Inform -

Raçoes - ua Cria-
i 4xL, pim Mira, 14.

" :

'. �
. .j

Quarto de Imb-ma. Vê!" e·

.ti'at�lr no alto do Restauran
.
te Ros·a; 'Prãçá 15 - 20 an.

d�r·.
FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS "SIFIL\TIC..uf

Blixlr·de 'OQUelra
Medicação auxiliar· no t;ra..

�mento da sífilis·

I

II \
Paticipaçào
Ernani Born da Silva '.

I
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o t<.:STADO- Fábado" 30· ��. jU!':DO de 1951 -; fi

Um dia dêstes de .outono, depois das prlmeiras á
.:guas haverem limpado a paisagem: e 'feitO brotar .flôl'.!:ls
muma ermida caiada, reverbanto de sol, com seu luz'idio
:registro de azulejos, recortando-se na atmosfera intensa
<te anil; beladonas, como lírios arrouxeados ; os vei'me-·.:.

• 'Ihos casadinhos � :ós brancos juriquilhos; as papoulas
.amarelas corno oqj,:o; e outras muitas plantas queapare-
<cem a agradecer as gotas iniciais dos brandos �JlliveÍl<os, .'
-tépidos pelo estio.que abalou; um sino, 'badalando '110 res- '., ..

;.pectivo campanârío ; foguetes, chamado, -eom .. .seu esta-
'lar seco, à festa' tradícíonal : eis o quevímos ao �'�vei";" ",

no mes find{), n.q�o berço natal.
.

.

.,

.. '

São, em conjunto, elementos de alegria que só uma
. cidade do interior pode' oferecei'. Sem o sino, to�ô" ':0'
,·-colorid{) arraial. perderia a metade do seu .valor..Festa
sem: sinos, não 'é .festa, dizem sempre os seus moradores.

Ninguém Jil.a:�·a tocar sinos como êles'; ninguém p�ia
-cempreendê-Ios.i.eomo nós ... ·

.
.

o\; Haverá alguém que não tenha ligado às recorda-

• <ções da mocidade certo repicar de: sinos (1:0 bairro onde
"passou os verdes anos ?

Nós, por .exemplo, temos ainda gratas r-�cor(lações,
=dcs da torre. da. igreja de São Praneísco; imc,iriia4a Pêlo
,-galo, nos quais o sineiro exibia, entre, as ..v-ariàçôe.s.· (W'
.seu vasto repertório, a Maria Caehucha l Nunca podere
mosesquecee .êste nome, pois que êle .nos tra� .cà,r·a�· ê
..:.sentidas recOrdações!... ':L ,0,... .

.... -

. "',
.

.

, 'Q'ue cOIltl:aste, Ó 'dos sinos, 'segunQü .a .hora ..eIÚ gu'�
-ee fazem ouyjr! Nada mais risonho do. que aa ,!!?rte.s pa:'

.zoquiais de, F[oríanópolis "lembrando à

população :os 'çlfa's
-de festas, ou' chamando-á para a missa' ou novena, nem'

.

"',

-de mais profundameíite pavoroso que o toque de fiJiiíd:õs',"
-ou o rebate; tão comum outrora, avisando. um incêndio,
·em noite n;g;t'a .e .desabrída !

.

s

'

••
' ,,- , •

Nada .(iiQmo os sinos,' para traduzir .dols .·.a�nect6s
.fundamenjals, da humanidade � fi vida. e a ::morfi.

.

Há, p'o.uYentura; no dia, momento mais· respeitoso,
-:mais cheiude poesia e de encantos, que aquele- �m qt-(e
J.\iillet se.Inspirou para pintar a sua obra pr ima.v'L'An
_ge.lus" - .ac hora da Anunciação, a hora da Av��Marja?

.
Essa· .hora que, mal o disco transpõexo horizonté, e' .', ,..

'recordada a todos , nós por tres badaladas que 'os" si- ';..

-:nos tang:eW;· e cujas, harmonias, pouco a,Íwuc_o, se, 'vão
.. -extínguindo no caminho do sol, assinalando ef"'Iflo,:nento

Li, .. em que ,!:cabam �odos os tÍ-abalhos e o termino da lu�z so-
� :' lar anuncia a presença do Senhor... '."'. . -:

..

'No me),l passeio, i'ecordando lugares dos tempos ídos,
'vimo$.u�"sino que, apesar de ser·igua·l aos d.emais, fez
nos bater. mais forte o coração! Não tocava, não. dil'lÍa
-:nada, e;úemos, que havia muitos anos que, o !:Ião fâz;�am
·soar tristezas. e l·egosijos. Absolutamente discreto, uln
·-tanto ab.�ndonado, em atitude de ginasta, ... ,

Não' foi sem custo que conseguimos, chegar. 'ao �eu
.lado. Então, t'icanios maravilhados: era um .sino gótico;.
·de bel�' e delicado lavor, que a distâ'ncia inicial �m que
"..o obsery,�ra não permitira 'apreciá-lo em tôda a sua, Jje�'
]eza e.,m.:agestade.

.'

Que larga história êsse formado hronze não 1'!:os pó:
<leria contar! Quase dois' séculos estavam ali l;epresen�
-tados, como o atestava a data nitida.mente gravada!

'roçamos-lhe, levemente, com um lápis. ResPondeu-
nos, baixinho, prolongadamente, como se repill:�i.)tisse
'um c�ro beatífico de monjas, arrecadado por. muitos .'

.:-anos...
_:_. Ainda aqui estou, porque sou pesado e vivo fóra'

·da açã.o' d<>s vândalos ...
Embora da fábrica não restem' hoje s.enão poucos

--vestígios, �remos que existam, ainda, por êste B,rasil a
<,

óra, outros mais.. .
. .. ,: '

(Manuel Ferreira de Melo) 'J '\

dONVIT,.E
'.

,

·t.. 'A<iRADECIMEN.TO,

p MISSA
.'

:Guido Bott e Familia, Mario Bott e Família, agra
,,:decem os telegnimas de condolências. recebidas pelo fa
]ecimento de seu pranteado irmão

OSCAR BOTT,
. ocorrido em Pôrto Alegre ê apioveitandó a oportunida-
.de convidam as pessoas amigas para assistirem a missa
'llue mandam celebrar pelo descanso de sua alma, no dia
: 2 de julho proximo (segunda-feira) às 7,30 horas, na 'Ca
,tedral Metropolitana, no Altar do S. C. de Jesus.

Antecipam seus agradecimentos.

�..

,..,--�----

,ALUGA - SE
� 6tima �ôla no centro
;;/\' P,aça 15 de Novembro, 201 2' andar
(.Itos do Restaulélote Rose).

Trdar no m-e�rr.o local

•. Barras excepcionalmente .altas, pene'

t�am:m�is no solo, aumentando a tração.

f '. .

,.' •. :Bár.r�s 'reforçadas na base, oferecem 8 :

. .mâxtmc' de resistência. _

-. : '.

,'. DIStribuição uniforme das barras pro- .

:

pó�ti�na um rodar sem solavancos:
; .. � nem .deslisamentos,

" ., 0--" '.

."E; d garantia do nome Goodyéar, Ia
,

moso -ern todo o mundo. conio: o: má-

,
x'imo que a técnica especializada. pode:.

, {irQduiír em pneus. .

. .
,

.', _'

",

.; .. :-

•

. ;:.
1 ..

'';

.. ,
•

1

.

�: .",.i' I.Hentiu. '811rQ .�pnel�·.

'"a. trát'res .

.. oterece TODas
eStas ,antagens·:

�
.

..� .

. '
.

�-.-�;,-.-�
- ",

.,.
..

'

.

,.-

. ":. 'o ·desenho· de centro aberto permite
a' penetração total das barras no solo,'
oferecendo um máximo de tração. .

��, , ..

. ':"", .' O· �neU'. não acumula barro ou .lama, .

r. ;. ! .. 1 -fimpa-se sozinho à medida ..que roda: .

';'_' .: J', -'
Elimina

-

derrapagens.

.

,

f -

,
"

i
/.

.. �

-,! , ••.

,",

. '. .

.� ..

•
:l '.

�-
.....

.,',

•

-',f

"

. ;

..
,- .

','

Bô�r.as .

abertas
n:ó '. �entro. Não
há c::.antQ5 nem'

concàvidodes que

acumulem' barrlo.

Pneus Lameiro C-e-n-l-r-Q A-b-e·-r-l·o

GOODjiEAR
Parficipação·
OSCAR DAMASCENO DA
SILVA E ESPOSA, ALDA'

GOMES DA SILVA'
participam· aos parflltes e

p-essoas de suas relações o

nascimento de sua filhinhá
SOLANGE, ocorrid� na

.1 "Maternidade Dr•. Carlos
Corrêa", dia 21 do fluente.

\

D·afilografa
Que saiba fazer corres

. pondencia, precisa-se.
Tratar Edificio S. Jorge,

sala 4, das 11 ao meio dia .

RECREATIVO CLUBE
CONCÓRDIA

O Recreativo Clube Con
córdia, à rua Xapecó, reali
zará, hoje e amanhã, às 21
horas, animados bailes, a

I que ?omparecerão os seus

i aSSOCiados.
._----

,'".' ... , .... �
'. ''" ....

UÔR Colocavão
l-Á base de comissão.

Trábalho facil podendo

I
tambem ser executado pór
moças. .

. Tratar á praça 15 de No-
vembro, 20 - 20 andar.

/
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t' ,grandiosa t'
o

êspBlaculãr F 'estonteante" à --arratadora liquidação, para'
o

balanço d'a ,Casa .Ortentat
PARA ISSO, OFERECE PELOS PREÇOS QUE SE,-A CASA ORIENTAL, QUER A.cABAR, COM TODO O S$U 'STOCK, PARA FACILIDADE DE BALANÇO,

- _. -. LÊ ABAIXO. TODOS os SEUS ARTIGOS·

Ca ..·aeo t...... 10"'1'.4 .. �-,,_ .eda lumier. pau·. 8eDho ..a� á C'r$ 200,0(}

'165,0-0 SaBonetes;.>' G:es'sy, Leve,r, Palmolive, Regina, ex.

19(},00 Sabonete Vale qunnto lleza .

240"oolBsbonete Orquid'ea ex. .
, � '",''' .

330,00 I Silbonete Lavanda Al'pinà ex. .
.

3&,00 Sab-c::,etes R"osa Rubra, Cravo Branco, cx. , ••.. " •..••.

50#0 f Esm,
alte

Fá,tima,
' .. ,

-

••. " . '

.. :
, .

7!t.o(l Esma,lte Cut.ex .. '.' , , " , .

6,00 - Esiilalte peggy Sage , .. , ..•...•• '" ••••••..••...

37,QO Baton Naná
'

..

46,00 Baton ]'\amour . , . , •..•. , ........•...••• " ...•• " .

200,�1) Baton Michel .... , .. ''- .............••••••............•

86,00 l'oalhas adamascadas pi meza . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,00 Quina Petróleo San Dar, peqúeno ....••••.••..•........•

38,00 Guarnições de chá cl 6 guardanapos , . . . 42,00 Quina Petróleo r.�n Dar; gt'ande .•.•••................

60,00
i
Guarnições de granitê, pintadas cf 6 gu�rdanap()s 70,00 Âgua de colônia Cashmel'e Bouquet ., ••.••....• ',' .....

12,00', Guardanapos brancos dz. . • . . • . . . . . . . . . • .• . . . . . . . . . . . . SO,oo PÓ Cashm'ere Bouquet ...•.•.....• , .,. , ....•..........

um dos primeiros a se aproveitar das ofertas
Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone,

Fe1ucia Iisa •..........•.•.•..•.•......... , . , .... , . , ..

Flliu-C'Ía es-talll.pa-da·, ...•. � •. ,
,

""","."""

Fe'I,ue'ia listada pt pyj.atna, larg.. 8G '., •••••••••••• , •••••

Fei-uda fustã-o •.•..•••..•. , .••..••.•.••..•....•.......

Pêl-uela fu.stiio estampada, artigo fi'l1o ••.
-

.

Fel'lida tipo felpa.. ia�. se ',!.'"
Ca\!uá pelucia, ltadrez _'.' ". �': .

l.i }ersey. pi v-esti-doa. l'arg. 1.50 , .

� �'II� J1-1l.t'$ lã.,. p;1 'V-e1!tidClS., l'arg;. !Jít! ...........•..
Lâ;" f:rezll1be:n.e, pn;ra -lã.· Im. IW ...c. '

•••••• 0,' • _. , • " • , •••

, Li ,�re-ta. cl s�gt�· b�-à4C'08 pi '614�i", l�ir.· 'i;60 .

,
.

�

PUfll., lã ��� pi �d-os; larg�' 1,liO .

:nlra lã e$'Cocile� pi CM&CilS, targ. _1,i0 ..•••. , .

Linon lrse tôdas as c.orell , .

Linon, esta�-do ' , ..•... " _

Ted6ol!. es�os em b.oníta-s _tamp� . , .

Ch'ita-- ••.•.••• '."" '," .' .• " •.•.. ; .•••..•••. '
..

,

..•••...... _.
''o

Cl'la_PnD. liso am-eri-ca-n'll , .

�eddo. 11â� enr� t!'lií:a�, a conres_ar d� .•..... ; ..

��o"rtâõ en.r� db mflh1ir, c!l.rn li!as ...........•.

()pá1w esta-�aila, lintro., �h-()J! ••••.. , ••••••.•• , ••.

(>pla estampd'a fi1li�!ijQ'l:r, la'rg� SO ••••.•.•••••.•••.•

p�a litra-. artigo mi1� ®ltl ..

�PI![a liG" flli!1l! d� UV.Q, l'ilrg\ 80 .

p,ptta e!lpi!dal-. C01'eS lisliS', l_à;rg, fIO. • •• _•••••••.•.••••••

()lPrlllo M"atara:Zl'lD" hu·g. li®, I'nanca e C1>r!!l5 ••••••••••••

()cf!�la tis� artí'gQ r�r, . '.' • , ; , ..

Pum'l} estampado * cti�l" �e '
.

F.u:S±ât1.; bNl-D'C.t>, "rt��; 1i�. t..
..

" :.: ..

FIl4iio- b-rBm:ll Mata�b, 8vfig!> §ll�t'iDr .......••...•

Futllã-o' p1br, Matal'azztl .......• ; .................••...

Jlu�'() eMll dI! abe111a, llirg-. 80 .....•.......... , .

T"b�co. �t3mil'll'll.ll --' ........•...• , ... ; ..•............

T-db_ra1c-p ":'11a'l'Pa$ •.•.•••.••••. , • ; •.•••••••••••••• , ••••

'.Fat� d'�' 1Il�0 •••••••• ' •.••••• , •• ; ••••••••••••••••

(l·rgand·y li-sa Mat8'l,'azz.Q, 14:1'#;, 80 •....• , .. , ...•........

()·rgandy estarll:pa'li.ó •...........•..............•......•

(lrga'ndy _pel'lUsfl:ente" latg. l;�O •...•.... ' ...•.•....•..

. ()rgan6f legitimo sUisll'Q, 11l:tg.· 1',1$. • •••• , .•••••••.••..

.... ; .

Merin-ó- p'l'eto, larg.. SO . , . " ..........•.................

GQrgurà-o' e1;pecla1, '(lt'eto--e mariflllo ••......•--

.. 'T. �'''''.--''',-

Sa1"j-a·, ma;rinb-o .............. t ••

Zefir" fi com�j;ar de .

-

_ .....•..........•........

p.qpelíne_ listada pt c.am!'S.&!!, c,ores :firme's .•..•... , ..•.

TricoHne artig{! supe-:tio-r, la,rg. 80 ....••................

Trlco1ine branca, larg. !W
'l'ricoline- branca cox-dnn:ê; la:r:g. 80 -

... , .........• , •.. : :-.

�rico1ine bral}ca Nova América, da melho-r ,

'l"ri'co1ine lista assetina�la, pi priama, largo 80 .

'l'rieo1ine pi Ilyjama, cores garllll�jâa:s' , •.......•. , .

Escoda branca e preta •....•....••..... , .

Granitê, largo 1,40 .................•........... , •.... , .

Brin eolegi'àl, legítimo JHl .................•...... , •.•

Bl'in marinho eSpll'Cial
Brins dive\'l!!'O'S, a come.çar de .........•.• " •....... "'....

Filo branco ...•............•........•...........••..•.

Filá em cor-es .. � o .•• ;" ••••••••

Filo �osquiteir() branco, largo 3,51r •............ , .•....

FUo mosquiteiro co-reJS, largo 8,5-0 •...... , .......•...._.

F·Hó mosquiteiro, branco, la1'g. 4,50 •.••.•....•.... , , .

Filo lUosquitefr!'; cores, largo 4,50 •...•..•.... , .

!Atoalhado xadt-ez, largo 1,40 ••.••........•............

!Atoalhado branco, l!lrg. 1,40 •.•.•....•.....•.....•.....

Tecido listaodo r..1 colcliãó, largo 70

Tecido listado pi colchão, largo 1.40
Tecido creme pi cortina, largo 1,30

............. ; .•
\
....

Tecido estampado pI cortina, largo 1,30 •............•..

Tecido esta!llpado pI cortina, largo 1,80 (Renaux)
Cretone estampado pl colcbas, largo 1,40 ........• _. •....

Cretone bra'Ilco, especial
Cretone branco especial, :arg. 1,40
Cretone branco sem goma, largo 2,00 ..•....••.••..•...

�retone. branco, largo 2,�O -

•..............•.............

;Cretone branco especial, largo 2,20 ••.•.•.....•.......•

Cretone linhol, largo 2,20 (reC!lame) ,

Cretone em cores, largo 80, superior

Sêja

1!l,� �.tJ;lJ\1! �ci.Al em COre"$-, .!:llrg. �.4:0 ..••..•.••..•....•

1&.�1). I CreWD'Il e"!rPect.l.l em cores, farg, .2',00 .

18.00 i CreÚWl1l Il$pe-ciàl � I:ores-, larg. 2,20 � , .

15,00 AIJNdào, larg>. 7-0 pç. de tO mts. . . -, . , .

t�o Alg-Odíkt. l«r."ç. 88 e�'Ciàl ...........•.......... , .

t8,0& ooã'o 6ulle'riQ.r, larg. 2,06 de ],() mts. . " .

l.3.,50 Morin pi f�1t, �. dI! 1.0'm-ts. . , -;- .

60.,.00 Mo.ríll el!.p.ec.ía�, !·arg. 90 •..•... , .
'

,

•. _. , ..

7'Q,D.9 M-o.rtn de cj,-'I:�' ml1i'to bom -»:» •••••
,

•••••• ', ; •••

3S,.o'O Passadelrae, larg'. 4·5 , : , .. '.' ,., .".,
.

..u;,oo Cb.itã-o esrarnpes éSccrlhUia-s , , .

90.,00 �nrlào, Ilu:g" � ."...•• , •..• , •.
-

•.••.• ; ••• , ., .

too,oo Matá'i-a p.rnti-i!a lisa,. l\t:rg-. t,:{O . : .....• ","'r. :'.:': '; ;':.', ••••
7-,DD Matéri-a tl-ta"lltica estampada. targ,.�,,40 .. ., .: '�".•..•......
7,QO J Puro litfh-o Bélg.a p./ �-esfld� l.af:g.• -90 ••..••.••...••.•.

7,00 SEb!S
4�o i f.4lmê " ".;� '

......•.... , .•..

l&,:oe ,L,u.O'l,rer, lârg" <IlV-, iio :Q1-t!Uior ..•........... , , .. , , '.

l!l,oo ll.u·l1fi�r 1a:v-rM-a. lá:rg',. � .

'
, .

ló�o<'-t LulfLkr I'IU''l'fI,da; lii�. &:& '.<" • : '
, ..

3�1l-O I La.nge-rjj! lr�.o" ta.r�. 00 ...... � -� I ••.•••., •••• ' ..

't,60 L!Ulf>eXi� �'Il\tDld(l •. , .•. , .•.. : -. , ...• , ..•. , .

14�o ta,nge..r\ê rnrsto �] nat1l_l;'iit {�1g .. 90 ' : ..

1-0;00. J.�'i'e pm-p natu\'al, bLrg. � .

t6,(1) ,Lang�rie s-e.tib, �!J.ro (),a.tura.l. t.. rg� �"IJO •••.•••••...• , •

1-4.,00 Se.t.i·n do,q.lle'za,' atj;ign �-il)r, tÍlrlt�!lO . ' , ...•.....

24,� Taf-e.tá faH,e; IIlrIP G5 .• , ; ..... , ; , ,; .. , , .

7./jl). E'llUIl ç' qae tá � �hor. largo �� .

13..00 Fafrã �seoelW, tirito QO ••••••••.•••••••••
-
•••• , ••• ; •••••

1-4,5.0 1"sfetá AAdrll.Z ré.{!lãme ...• ,--o ' ••••

2Q,00 Taf-l'!t� efltattl�dô '. _.
'

.

29';00 'i'afe:ti\ cham�l'Ó:te. lárg. 80 , , .

35�oo .Tafetá c})am-alott; lllrg� 'So .. , _. , .

t3,oo OTga�a U"§'It, largo 9.Q ,-.- ;' .

13',0'0
.

Linho e, s-edl). �!ltllUl'Plfdo" larg. 80 .rli'tlame· '.
'I,

'.. .. '.'

l-&,-od ·F'tfáÚQ d� s.eda, tlllg.. S'O : .

14,00 Mam'ê e-sp.e.ciãl pI c'PlCàal;, iàtg.. 1,�0 •...............•.

.

13;00. Seda e!!��;m.pad':\, l111'g, �O .

4{\,00 &!tià'S e-st:nllp�d!lS a começar tie .. , ,: ...•. _. , .

'1().: '-t'aS-SOT, .de ,S'êaà : ". , .

11l,0'O Se.da surá ll$.a, .

14,5Q Seda P!1'tú e$peclal
t8,00

�
....................................

17,00 Co,bertor cin� , .

5,0-0 Coberto.r taman.ho en.tre cASal e -solfiljto , , ..

l�,oo Cobertor elilpecial_, pi sl1lteiro .. , , , .. , .

la,oo Cobertor especial p./ casal , ...........•...............

1:6',0.0 Cobertor dê lã barrado pi I;ãs.al , . , , . , .

18,00
35·,00
25,00.
13100
6,60

28,00

lO,oq.

Cobertor de lá, xadrez pi ca:sal
Cobertor de lã xadrez p-/ s9t,teit:o
Cobertores pi hebê, a começar de , ..

Côbertor xad're_z pi �ol'tejto , .

Cobertor xadl.'ez, pi. casal ...•....•....................

Colchas pi solteiro, em corall- ' .•..•......... , ..

:Colcha branca artigo 'bom pi solteiro ' ,

12,0<) Cólcha branca m�rc'erisada PI 1W1t-eiro .•..•..•........

'1.60 Cõ.lcha· me:tc.e!;iÍl.ada �m cores pi solteiro , ....•.....

1-3,00 Coll!ha e.m cores pi casal , .

14,00 Colcha branca pi, casal ............•...•.........•....

46,00 Cokha brllnc.a- mer.cerisada pi casal .....•............•• ,

50;oe Có:teba- em c�r!ts mercerisada pi casal ......••.... , .

60,:10 Colcha velu'do pI casai •...........•.......... , , .

6.:�,oo Colcha piquet, branca e cores Til casal , , .•......

22,00 Cokba de se'la cl bicas, pi cas.al ..... , •................

23,00 Colcha de se!ia cf franjall, p/l élÍ$'al .. , , .

7,50 Colcha dupla de p)lra seda cl fl'llnja�·, pi casal
19,00 Colcha japoneza pura seda 'pi casal •....•.............

22,00 Colcha pI bebê, cl um lado pelu<!i!ldo _
............•.

19,6.0 Colcha pi bebê, tamanho espeCial ...• ' , .

26,00 Colcha piquet, pi criança .
,

.

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

80,00
11,00
23,50
84,00

Toalhas de rosto, a começar de ..........•.........•...

Toalha de banho, branca, Alagoana .. , .........•. , .. , .

Toalha de banho xadrez, tamanho grande , .

Toalhas de veludo pi meza , ..•..•.... , .

o SIhio1
�i'

2õ.,.oo Pano d:e cQ,pa dz. ,
'

-

'
..

37,.<'0 ,Toalhas piástteas nacranais . , :
...•.... ", , ...• :

..

::�: 11'oa��s p-lásti-ea$ ,un-eri(:an;fV!�Ó�""""""""'"
8(l,.o-o t Meias_, �;vlo.n pi senhoras �.rC:cranre7 ..•.......•.....•...

2t;-5,.oo. ; Meias ttyl-ou, sem cos-tl!rllo, ,I jifl'l\ttoras •.•••............•

511,.00 'Meias nyion, O'I-lI'lha ;"1 (lbram) ••.•• " .••....•.•..••.•

11,50 f M-eiws 'n.y'lon, !ll·a1filJ, 5·t, p1!'nllnlad-as •..........•.... , ._ .

��·I'Mei.aS ity"to.n.,' ín-a:l·l'la 54 V�r.am�
.

2ü,.o0 �-as.pl h-o.r--"<!Ill, ,a .!'u.nte":ar de ..........•.............

8$0 I Meias 3/-4 �ara' <IlI1!1ti'll().S .•.••• �,L' , ,
' ..

"
. , .....,' ..

'1,10 M-eias gro-ssa-s nJ �:e---ll;' :oras' , , , ........•.

3'5,0.1) Casaquinhas d'll \il->llh-a gl_.nrellíh·os , , ..

38..0-0 Pulower pol �apaz _
.•-,

, :..

85,06 Pulower m-an__ga .çvm.p-ri-tla � ,ú.ij, ,pi rl'-paJ; , ,
.

)Hu.sas (le n>a-lft-a !I'i; Iii. 'Pi lllot!ípha .. ; ' .

.

.
8,.09 :CasQcos d,e 'nsUHl de ,a�Qrlão {l:1 tnacinba _.

, ..

28,.0:0. \ :Cl1l1a-co.s 4e m.ÍlIBa .de· ,.t'g'!1àlto pI !!_�b1T(lras •..•• , .�
..•••••

22,00 rC'R.sa-cos de tna:lh-a d'ê IJ. bl:Ird'ado& 91 '1i.et'll1-ora1!l ••.......•

�s.QO tPyj.amlis ·p.ehLei4rdns }tor _.ãt!n-tro, ,til ,cTían-çaa _
••••••••••••

21J."ot Camiseta-s de mei-a: tna·nga C'I1mp.riiia pJ .s1!IIiuml1l.

_
:!O.,j)O CàI�!tS' de meia rsJ �.!lbnr", -a ·p.rtir ,i!ê .. - .•.••••.••.•..••

',,6,0.0 ..càJi;a-s oj'e. í'I��íl cf U$tlR; de 4'e-da lIL�horas ...•. , , .•..•

Õ(J.,.oQ {;a.!�s
-

d'� íl'ersey dê �da ._pI ,se-n)toras .... , .. , . , ..... , .•

7'0,00 Cà-1Çll"S de liUri'a tli cri!lli�ils, a llartJr-,d1! •.••.••••...•..

3.8.,.00- Cà.l�as {flástieas fi} iJ6b'i .. '_� .:..•.....••• - .....•...•' � .•. � ..

35.,00 Càtnisetibh,as de <nleia 11:1 lilbi ................•••••..•

00,.00 -casa:q.uiiili-os tl:e peluda nsA DI tribê ..

"8."'0. "-C'''sanul·''h''· dh fe'"-a ."'! "��,,,
tl � ao � u. '\.I'oiõJ � 'ii � � ,; lo •••••• o ..

15,0'.0 Camís.as dI! méra de fh:v:�rllo pI bome.m ...•....••.••..• ,

18,.00 Càm]!;as dl! illv�rn-01 ll'il:l.u<:làd�5, p" b-OmE!M •.••••..•.••

2n,oo Pulower d'e nl�odão lIY ftomem .

2�0 ". 14·lower de Ui 'PI Jlomem . _.............•..............•

24,.00 Men·taiS- Plllsti-eos Jl/ rfI�nib-a. • ......•......•.•.••.•••

18;00'; ·.Á\Ven!;alg .. p.ti!l'ftCO$ f,_/' s'Mll,01:as •.•••..••.•• ; , .•••••••••

20,00 Bâllacfoies plásticos , .

38,()()
\

Cápas pi i>ébê ••..•
_

• , • , •..••••••.•.•••••••••••••••.• , •

2:5.,00 �Õ'es de s1!(ia nl I1lI!JliiloB ..

12,00
2S,:lo

6�,oG

M,�
6$','00

3lt,08
�tI.oo
lI!),!)D
,�M.I)
4.-5';>0
4-.0&

'S',P"
12;00

33.,011.
a.;f)�

�.9",

. .:�r.:),,:9•
438;0"
letrco.

W;�
:lol,DQ
:G.9o
l.J$9
l.s,.�
"ltQ
tll;Q.

�
�61�

'!!1):.GO

Ci.n.t.� e su-sgen.,-,6.r��, de çouro pI, ,.omem .....•...•...•.
'

Çinto e $.u-spell-sóri·o e.1.álltico dI! ,B:e-'da fl! ,mélfi�o
,Líga_s de sl!.dà pi lI'omem .

�.61Jt

.(l;MI
SO"OIl.
l$,�••
3fi;;..�
_�,eo
41J.__

·

4/}·,(.

�.
2.9.00

3,-1'"

8,Y!,
·}:.iloa
U.v9'

1.5 8..

4,(;:0
H);�

l;�Oc

l�;...
!.');ol)-

3.J;oo.

25,00

35.,00 Porto niêkel de ctlu·ro ...............•..••.•..•....•..•

Es,to,jo" -{le-nté . e ..e.s'Ju!l-bo j:)/, eriam:ça •.

; ......; •..• , .•.•••••

8'1.,00 Le'l1'�.os bor,{l!i:d'os pI ,!lentb��, ex. ,ae 3 .......•••.• , .•..

M,oo Len.ço's. bo1'dàdos pi ,moÇ�s, �%. d'é 8 •...•.. , ....••••.•••

12.0,00 Fita métri'Ca , .......................•.......•.•

140',00 A,parellio g-il-ette, de nietat .

2W,oo G.ralll-pí.n.ho:s de aço, ex. de 12, dzs. . ' ....••••

3W,(I'() G·rava-tas p-I homem, elÍl beios desellh-os •• , ....•.... , •••

25'0,00 Gravatas para menino.s, laço feito , ....•......

11>,0'0
-

Len'ços d'e �z" pI p'l!SCOÇO ••••••.••••••••••••••••••••••

90,,00 Soní-lrril1.has d-e seda cabo de couro ......•..•..........

n:,;oo Sombrinhas d'e seda cabo de vi-dro ' '

4':;,00
1-1;'.00 1 '

-

9'0.00 Leit" de colônia ..... ; ...•...•. , ..•.... " ..•
,

.••••••.•.••

PERFUMARiAS

w._

1.3.-0'"
1 t."",

�:
8,o�
..
,�
6.61l

.

9.50.
S,!)&)-

3.o,oll
S3.oVo
18,GlJ.
3,o�

; 6-.<)(1

8,50-
'1,60
3." ....

S,M-
12,00>
18.00;
14,"
14.\)(1.

75,00
6,5,00
12ó,.o9
10.0,,00
145-,00
250,00 � � , '·0 _ ••

78,00 J-,o-ção trri-lhallte .............. " ' ..

Creme -ruge! em pé)tes
·-Creme nivea .•......••.. , .•.....•. , ....••..•••••.•..••

Cre�Hl<"de 'd,lface ,
_••..••

Pasta KQUnos, G-eS6Y ••• '-
, •••

Pasta Cclgate, Lever •.••......•. , ..• , •••• , •••••••••• ,

Pasta Phllil!'S

CASA ORIENTAL
F!orianopclis

"VIR<iEM ESPECIALIDADE" da
CJA,WETZEI.I INDUSTRIAL-JOINVlLLm (M�!'aat �!�,&

' .......... ·'1'<....1··... , ...'.��...,._...__... 'oWIIo._"""""'..,....��_<&......u-....._._;,""- ... , ...,. ....
·

...............�.,�·.··....I"'�·�_�l� ..:..u_·�.<Q:......,,·)_""'��.� � ...__ ·

. ,

TORNA ROUPA BRANQUISEIMAA

.i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLOR-IAN6.,POJ-.IS'- o SR� PAUL. ,ANDER
SEN, .. DIGNISSIMO 'G'EREN'T'E

.

GERAL'" DE _VEN_DAS DA

MOTORS COMPAN,Y ,DO BRASIL,
o GR'ANDE' E,MPR�ENDI
os CONCE'SSIONARIOS,
e Dahil Amin, vêm
nossa cidade.

c.atadn,enses e, sem dúvida

I
riormente defendidos e am-

nenhuma, consolidade a .sua,. parados. , '

preferência, e a projeção '.' ,

de sua celebridade uníver-
. ��m e�e,lto, os sr.s. Es�e-

l'n t tá vel rldíão Amm e Dahil Amín,
sa } con es a . , ,,_.'

Ao espírito ativo e ela- qu� del_sfr�lta.m nll1o, s.o dnos
ivid t do Paul An mars a tos cIrc,U os' m U'S-
rrvi en e o sr. <>lU -;. '. •

dersen não passará desper- tríaís e ?OmerClal& de S�n-
cebido aquele fato, através ta Catdarma, ��s , t�mbe}m
das simpatias que lhe são nas 1'0 as SO?raIS �aIs �e e-,
..... t h das pelos meios tas uma sólida slmpatfa e
tes emun a

.

'á
'

'I iceito.comerciais e sociais desta com mvej ve ,concel o, ?O�-
Capital, onde, aliás, a Ford preenderam sempre a srgm- ,

f'icacão da universal fama a
Motors Company tem como -

,

concessionários em Floria- que se impôs a Ford Motors

nópolis e sul do Estado duas Company e tudo têm feito'

nobres expressões de crédito para condignamente repre
e do prestigio comercial em sentá-la, dando-lhe situação
posso Estado, que, são os de relêvo na praça econtrt-"

'�,,',', IrmOãdoessvAe_mIOi,na' tenacidade, a
buindo, por' méio

,

de '
'

suas

.. ínstalacões modelares, para
dotar � capital catartnense'I inquebrantável confiança

�, com que essa acreditada fir-
de um estabelecimento .que

r ' equivale a um monumentoS, ma vem operando em 'todo ,,' , "
"

, atestando a pujança e a tra-
o Estado por manter e ele-

dicional celebridade da pro-A presença, entre nós, de motivo a justificadas de- var mais os indices de pre- dução Ford.
'

uma, alta e prestigiosa per- monstrações do conceito que ferê�cia geral pela Ford
sonalídade dos circulas eco- já se firm0l! ínabalavelmen- não deixarão de ser notados
nômicos e financeiros do te em Santa,' Càtarina em' pelo ilustre visitante, que
pajs, ° qual o sr. Paul An- favor daquela poderosa

or-,'leVará
de sua estada aqui a

dersen, gerente geral de .gan ização n,orte:american�. melh'or impressão, na certe-
.:
I vendas da Ford Motors Com- A Ford do Brasil tem assr- za de que os mteresses da
pany do Brasil - tem sido nalada posição nas praças' sua Companhia estão supe-

Iigentes para corresponder balham no objetivo de. mais
ao bom nome da grande altear o conceito da FOl�d,
Companhia que assim dig- daqui nos congratulamos'
namente r'epresentam. com eles pela presença do
Havendo testemunhado sr. Paul Andersen, a quem

entusiasmo e o interêsse igualmente .fasemcs votos'
com que êsses dois infati- de feliz permanência conos-

gáveis .!lOmens de ação tra- co. J,--------------------------------------------�----------------------------------------------�-----------

QtlPINBl1 SIDHRDR6,ICA NACION"L"IIDDi�ões e 3rtr� ISetor de San�a. Catarina. •
.

_ gos de caca 1
t}8Dcorso para Auxllla,r de Escrnón'Ofp()�i!. no Empóriô Plerfané-

4viso'

FORD
QU'ANDO TESTEMUNHOU,
MENTO COME'R'CIAL ':QUE'

Ford, srs. Espiridião
realizando 'pela

�
' ".

",7:'

'

.. '

Sr. Esperidião' A'mID
'

- Preços de mano I

mano.'

Rua Tiradentes, 19-A.
.

TeI. 1.591.

, Comunicamos que estão abertas no Serviço do Pes
soaI;' em Capivari, até o dia 20 de julho próximo, as ins
crições de candidatos para ° Concurso de Auxiliar de
Escritório, a realizar-se na primeira quinzena do mês V d

'

.súbsequente, em dia que será préviamente fixado. Os in- en e-se
ier�ssados deverão comparecer àquele orgão munidos de Por motivo de . mudança
.certificado de reservista, a fim- de preencherem, do pró- '

um negócio à Rua CeI. Pe
pri� punho, as fichas de inscrição, não se aceitando. can- dro Demoro n. 1342 em fren-
-didatos menores de 18 ou maiores de 40 anos. . te à futura praça,

PROGRAMA: I A tratar na mesma rua
la PARTE - ELIMINATORiA n. 1391 com o sr. Horacio

,PORTUGUÊS - Conhecimentos gramaticais.
'I Linhares,'ARITMÉTICA - Problemas práticos.

DACTILOGRAFIA - Prova prática,
2a PARTE - HABILITAÇÃO

GEOGRAFIA DO BRASIL.
HISTóRIA DO BRASIL.

311' PARTE - COMPLEMENTAR
,

FRANCÊS - Tradução, com auxílio de dicionário,
de' pequeno trecho.

INGLÊS - Tradução, com auxilio de dicionário, de I
pequeno trecho. \ i YIUZP LIMA & IRMÃOS

_Par:", .q?aisquer escl�recimentos, os interessados de-j Cons. Mafra, 37
verao dirigir-se ao Serviço do Pessoal, ' Florianópolis

'

"

Capivari, 20 de junho de 1951. ' .. ---'

EngoGeràldo S. C. Fonseca - Companhia Siderur- A INST�LADORA DE

gica Nacional. FLORIANOPOLIS DISTRI.
BUIDORA DAS, LAMPA·
DAS PHILIPS - DESCON

��_��rr.I'I'lI_ TOS MAXIMOS PARA RE·
VENDEDORES RUA
TRAJANO N° 11 - PLO
RIANóPOLIS.CURITIBA TELEC_',U' ... PROSEB�AS

rOllliCO CAPilAR

'POR:EXCELtHCIA

s
" ,

\ 1

, .'

Sr. Dahll Amin

-

Estamos certos de que os

S1"S. Esperidião '

, Amin e

Dahil . Amin se encontram
felizes por apresentar ao

sr. pául Andersen o resul
tado de seus esforços in te-

, itatupcrtea regulare. de eOJoa t, (18

SAO FRANCISVO DO 'sOt p'ara NOVA YOUI
Informacô•• como. Al1ent••

t' _, Cloópolíli- C.rJoI HoepckeS/A - CI- ".e,ldcDt' 1 217 (, End. teleg.
I ,., 'r.nei.cedo Sul-�lIrlo. Hoepcke'SA -CI-Telt:Jooe 6 .MOOREMACK

Vitratox-Plastiv-Selo MarfiniteS&�LUTARIS I4 '4
L

Eu bebo
L I FOTO PERDIZES LTDA.':_Caixa Post!ll

711,1.-End. ttl. «Marfiníte». S. Paulo.

U
Tu bebes

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

Ele bebe
T1 �: ::� ,PÂ_.1

I
Eles bebem... I l/ �ftl

SALUTARIS )'� 1" ":05 �r,;�o;;SOlA
c'. G

-

P"

� I ,t,

amisas, ravatas,

IJ&'!'mes M-eias das, melhores,.
pelos menores preços só na

CASA MISCELANIA - Rua I

Conselheiro Mafra.
"

I

FOTO PR:ATO

COJ.
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O D' "·d d
Recordista

S DraDlas olorosos' da ui a e ?����,��� �.��À
, '. 'C ,

"

, ;
, �

, " .' ,. '.' ,
, , '..

a

t recordista mundiak
À RUA DELMIN1>A' SnWEIRA, ABRIGADA SOB O para, ao menos minOl;ar' os Alimentar-se 'bem; respon- E, a-ssim, mais um caso �ee�e�u:1: depois d�� ter .3e-'TETO DE UM CASEBRE, RODEADA DE 5 FILHINHOS males dos que .f'êram atingi- deu-lhe o médico.

." que, está, a merecer, como
. d 60 dias e três hor as..

MENORES, U'A' MAg, TllJiERCU'LOsA.. ESPERA PE- dos, tomarem a si a solução. E ela, com o mando ope-. outros, a, compalxão dos jua o
'�esta tarde,

LA JUSTIÇA DE' DEUS. _;_ UM AP�LO A SAT E AO dos casos que nos' chega- rario, regressou ao lar, p�- homens que �orteiam os des- Burmah s�� do sarcófago',
DSP, EM NOME. DE INOCENTES CRIANCINHAS NA rem à redação, 'dignos dos ra dízer ao esposo, ,tudo ,e ,tinos do P?vo.. "

_
nest� cap ,

se tinha en-fIMIN�NCIA DE SE CONTAGIAREM DA TERRIVEL' comentários da imprensa. que o médico lhe disséra,

pa-j'
de vidro em2�u�e abi-il últi-,

MOLESTIA TUBERCULOSA ATENDI- ra que ficasse bõa.:
• •

cerrado, a

anhia de duas-
"O ESTADO" inicia, com algozes do destino. sáo pro- DA POR 5 FILHINHOS Ele04or� Sousa, en,t�o, 8'ocu�dade Amlgos ,mo,

.

em cornp
a quantidade-

esta reportagem. uma série tagonistas dos mais erucían- O primeiro caso, a' nossa pôz-se a comprar o remédio, "cobras e um

de outras, focalizando os tes dramas reais. reportagem foi conhecer à a milagrosa droga, Mas, ou- i do Estreito de vibor�s.. 'd'sta mun-

dramas .I010r08Os da cidade. Com- essas "reportagens, rua Delminda Silveira, 174, tro dia não tinha mais di- .
.

dece-T:
O antIgo lecOI 1

II L '\(!

h'
'

'I'ôd
. . Recebemos e agra ece-·

dial pertencia aMe. yso.
São cênas da vida real, teremos levados ao conheci- frente á uma pequena mar- n en-o, o as as econormas

di e seis
cenaría, se haviam canalizado para

mos:
. Chelis, com 57 las

dos dias que passam, em mento das autoridades.' às E t t 31 'de,�maio, de
(Lué creaturas, virimas dos ] quais cumprem providências Ali, entre iolhagei1s,. há as far�ácias. "195:( �'eI o,

;':, ;: \
. ho�:sI:mah, que está em es-

"'-__- ..............:.-.....,......-�...w..•.........•........."""·..- ..............,...�--;,-......� �: �:�:�;:: '.:�uen:iv�::�· po�te:.gora? indagou dó re- S�nhol'" tado de fraqueza extrema e-

. , ". Temos a honra de comu- d' te quilos tem,
completamente entregue à SI compraros remédios -; .' , "V S

.

d z e que per eu VIn '

situação de 'p'romlsculdade, prosseguiu .

os meus fi- nicar- a o • que, as e
os membros momentânea�

�

Ih" z
t
'7 .- ,:li. é" méia1horas do dia 13 de maio '1 d, Sem agua, sem luz e sem os nao erao o que com r.

d
.

t f
. mente anqui osa' 0&.'

ventilação necessários à vi- O que ganho com o meu tra- o corren .e ano: 01 emp?�- Outro "faquir" ita1ian�
,

,

. , sada a Díretoría que diri-
Delfo Effe ameaçou bater �•.

da, aquêle casebre abriga, balho de. pedreiro mal da
.,

d ti
.

d SOCIE lf. -, ,

, t t R gira os es mos a. -

"r'ecol'd" de Burmab. De '

por misezícôrdía, uma pe- par a o nosso. sus .en 00" e,s.-." D'A'"DE AMIGO'S DO ES-
'

'I' títuid t
'

d esta' em seu 56 dias de jejun"quena f'ami la, cons 1 U,!· a a-nos, agora, a mISerICOr la
TREITO

. d' d-

lê compon o-se os. t
- sair de seude marido, mulher e . cinco de Deus, que amo eça os co-r 't' bi

e prome e nao
.

.

menores. rações das nossas autorida- se�u�I1.�s �em I:OS:
oan

caixão de vidro senão de-

.

-. La chegou, ontem, o. re- des sanitárias, principal'-··· resr en e
., '.

1 on
pois de ter 'batido o "re-·

Aumento autorl·z·ado porter, para "ve�ificar,in.l?-· mel1�e .dos que dirigem Ba;;ol��:�_p��:It�t�nte _

cOITd" estab.elecido pelo a--

,

co, a procedência da notícia hospitais, para que nos so-
G" lbert do S toi S

I, tual recordista-
Ih h

'

d'
.

t d
.

h ua er o os an os en-
_- -

... que e c egara, e que u a corram, In ernan o ��n � na. _ i':.\M'PADAS P H I L I P S:.

por gue·m r mulher, afetada de .tube.rc.u- e�posa, porque, em prmcr-
z.o Vice-Presidente _ DÃO MAIS LUZ, CONSO-

, • ••• lose pulmonar, al í VIVIa, pIO qualquer doença, mesmo C t ti F' ,., MEM MENOS CORRENTE;
A E A V'

-

P O' tê
o

d t b Iosev
é

I ons an 1110 errarr,

.

mpreza �to l,�ça� I ,ara os que pagavam 0,8 sem a tasdsIsdencI�d e qtU� o

la Ud ercu °lse'd�' curave se-
Secretário Geral _ Jader E SÃO DE MAIOR DURA-

Límoense, sesunne 0$ IJ.VJ-
I
ate o Grupo Escolar "Getu- seu es a 0- e-sau e es a a gun o se a ar ela.

G BILIDADEses" que expôs, ontem, em' lio Vargas", APENASMEN-' necessitar, De fato, a solução do caso I °ls:·S tá J
- 'B I

.

-

• ,-. '

d'
-

d
' ecre ano - oao en- ,

seus veículos, vai passar I TE VInte centavos e para os I De fato, o qua 1'0 que aos
I
esta nas maos os que pO-, o •

d S t P
- -

mSI cobrar, a partir de 10 de que vãç ao fim da linha, olhos do repórter ofereceu Idem díspõr de leitos nos I' Ja��nS o� t ,a,r:
os.

B I '.
I risoes e ,

r- -

I

1 "I lO 1. } d 1 h 't' P 'lhN "J � eCle ano. - e mllO)J'ulho próximo vindouro, o dez centav.,!!!t 'aque e aTI!';:�l1Le, e eso a- OSpI aIS - aVI ao ose-
dOI' '" 'G .

.

L� 11"".
, ' , 'f' B't" H 't I I e IvelIa arCIa. 'S fli.�

Prêço único de um cruzeiro,! Todavia, e de extranhar dOl" c,ôYIl.pungente, dolor.os,O. I
ma OI eux , OSpI a 10 T 'e' . H ' I

I iii'=-
• o,. '''N • R " H 't 1 eSOUI 110 � erva, .."'-_de cáda passageIro, nô per- ,que não estando funcionan- � Eleodoro Souza, opeUt10, I I'ereu amos, OSpI a

M r I LISBOA, 29 (U.P.) - v'

curso Prâca 15 - Saco dos ido a Comissão Estadual de atualmente trabalhando :nas I"Miguel Couto",
de Ibirama'j' e2olmT· 'R d If Movimento Nacional Demo-.' I .

'.
. , . o , esourell'O - o o 'o

'.

. .

Limões. \ Prêços, porque recem re-es- obrãs compleméntares da Aos dlngen tes dessas ca-
Q

,

t
.

crático, que apOIa a candlda-'
O aumento, que não sabe- Itruturada e ainda não no- Escôla de Aprendizes Mari- . sas de saúde, ,o apêlo que,

I UOI� 'd' Ild f J tura do sr. Rui Luís Gomes.:
I. o I .

'do d"
la OI - e onso u-

, o

mos autorizado ou' não por

I
meados os seus novos mem- 1,11hell'O�, de BarreIro�, sob por �osso ll1t�1'�e 10, Ir:_ge. venal.

,

à presidencia da Repubhc�,.
quem de, direito, no caso a bros, pelo Govêrno do Es-: a chefIa do engenheIro Da- I aquele oper�I:lO, aquel; I

CONSELHO FISCAL: enviou um protesto ao IDl,-

Comissão Estadual de Pre- tado, como determina a 'vid Fontes, recebeu-nos co-I chefe de famlha, que esta I El St, N" ld nistro do Interior contrdJ ai',
I �

I °d d'l
.

f t b oy ru\ e, OlIva o .

ço é insignificante - vin- Portaria dOll'Sr Ministro do; mo se foramos a mas can

O!
no 1 ema - SI 01' Ta a- I d F't AI" F

' prisão de 5 pessoas que S�", •

• o • -

II lb d
. e reI as

.

IplO ranClS- .

te e dez centavos! rrrabalho, a referida Emprê- sas, d� alguma lllstItUlçao,' la:, � mu "er oente pas- I
co de C�stro Frederico manifest�ram a favor des-,

sa J'á anuncia para execu- que ah fôram levar-lhe, nes- sara fome, a falta de quem P d' B
'

M I se candidato.
.

, '

, . . h' .

f'
. e 10 avasso e anoe .' dt·,ção dentro de 3 dias, da sua sas horas deI angustIa e de tCodzm a; SI :ca: efmlt cadsa Alf�edo Barbosa. I Por outro lado, o "MU�,\�

nova tabela de prêços. I desespero: a go que o tOl:- � os.morrerao a
. a. a

_

e

I'
COMISSÃO DE PRO- ,; anu.nciou que se o

govern,;}'Ora, a quem compete a· nasse maIS crente na can- dmheI:'o pal:a.ad(ull·IT gene- PAGANDA I
não fizer um recenseamenta o

quela autorização? dade humana. ros ahmentIclos.
A C b' 1 T' J' . honesto dos eleitores: e 00')

E f
.

1 d I AP""'LO
'

SAT E AO D S P cy a Ia. elve, auo, '

A C.E.P.? OI-nos, ogo, contan o, -": � "

. .

Calla.do, Domingos Feruan-, não garantir a liberdade de
A I.V.T.P.? a sua história, com a senho- AI ;sta um doloroso. caso, ! des, de Aquino, Humberto propaganda e controle da,
À D.R.P.? i'a, doente, febril, que entre um de?ses dramas .reaIS que I de Freitas Tibau e Arharo votação o sr. Rui Luís Go-,
Claro que à Comissão de gemidos, dizia-lhe palavras o destmo escreve.. I S o 'N tt H d mes retirará sua candida--

d f� N t t d'
- elxas • e o. aven () o '

Prêços! Mas, si esta não es- e con orto. o en an o, OIS sao os
'lt' 1'0 °t d d' tura e todos seus partidã-..

_, . • U Imo so ICI a o sua emIS-j' .

tá em atividades regulamen- A esposa, há 90 dias, a- apelos que nos perrmtImos -

f'
-

t
. rios se absterão de votar

. sao, 01, em sessao ex

raor-,
' .

tares, quem autorizou aquê- proximadamente, caira do- fazer, encerrando esta re-
l'

, .

I' d " Finalmente o protesto re-
, . (marla, ac ama o o SOCIO

le aumento? ente. Sem saber do mal que portagem - um, a Socleda-
J

-

Ch'
,

t p'
. ,veht que enquanto o candi.. __

h b· d d A T b oao riSOS omo alva pa- II e rou ava" aos pou.cos, as � e mpar<:! ao� ..
u ercu- I ra substitui-lo. dato oficial à' presidencia;,

forças, procurava trabalhar, 10s_?s para qu�, VISItando a-
COMISSÃO DE SIN- recebe todas as facilidade.s'

para que, o;;; cinco filhinhos que.le lar .humIlde, f�rn�ça a
DICANCIA para sua propaganda eleito---

menores, I inclusive um com asslstencla necessana aque- Maurílio Jerônimo dos ral, o candidato republica-,
ano' e meio, não viéssem a la doente e seus filhinhos; 1\"a- no se encontra na' impossi--Santos, Jaime Antunes '1.
morrer de fome. outro ao sr. Diretor do De- ·bilida.de de se dirigir ao po-'"ciel, Clovis d'Acampora,Mas, um dia, e isso na se- partamento de Saúde Públi-

João Batista Vieira e Lydio vo português.
mana ultI'ma prOC'''I'OU o De ca do Estado, solicitando-, U -

lhe os seus bo�s oficios Ferreira da Silva.
partamento de Saúde Publi-

Reafil'mando a V. os pro- .,r -�t�,1II
ca, em .demanda de recur- no sentido de ser aquela RO- Cab.los sadios. ,·uvenis, ..testos de consideração e '

sos. Examinada, ficou de ly:e mãe, aflita pelo drama fixados mas não coladoS;.
a�reço subscrevemo-nos

conhecer, outro dia, o resul- de que é a principal vítima,'� , Isso voci

conseg.tI,j"
.

I ' . mui I vsando

,
tado. Foi quando, c'om a co- 'reco hida a um sanatorIo! '-,

Cordialmente.

Bragem que têm as mães nos O séu caso, ao que sabe- RY�CRE'E. Odilon Bartolomeu Viei-momentos máis cruciantes mos, está no inicio, fato ês- I,
. ,

....

ra - Presidente. --

I
da existência, veio a conhe- se que pode aquela autorida- o flxador mais qve perfeito I' ,

Jader Góss - Secretário.
cer de que estava tubercu- de verificar no proprio Dis-
losa!. pensário daquêle Dep_rta;.. ��()...()...()...().-.<�() ().....�.
E o médico?, indagou. mento, uma vez que aquela

F ft a- A sra. terá que tomar doente lá esteve e foi ficha-

,"e'G · .an . '-".,)streptomicina e fazer pneu. da.
._ �

�I I

Florianópolis, - 30 de Junho de 1951

INSTITUTO DOS
MARITIMOS'
Comemorou, ontem, o seu

18° aniversário, o Instituto
de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos" criado pelo
sr. Getúlio Vargas, com o

Decreto 22.872.
Por êste auspicioso moti

vo, o Delegado dêsse Insti·
tuto em nossa Capital, sr:
Ataliba Gonçalves das Ne
ves, ofereceu na Delegacia
dêsse tnstituto, uma taça de
Champanhe aos seus fun-

r

cionários.
O ESTADO, posto que

em atraso, feva <is seus cum

primentos ao sr. Delegado e

a
.

todos os funcionários' do
Instituto, 'pelo transcurso
da. auspiciosa data.

-ii·"5ãiãliiiiC1iiãi
O P. S. D. FAZ A DEFEZA DOS DIREITOS DO

OPERARIADO
Em uma de suas últimas sessões, a Câmara Munici

pal de Florianópolis aprovou o requerimento do sr. Os
mar Cunha, líder da bancada do Partido Social Democrá
tico, relativo a um apelo para que o Congresso Nacional
regularmente, com a possivel brevidade, aprove o dispo
sitivo constitucional que concede aos operários; partici
pação nos hicros de empresa onde trabalham.

O sr. vereador Osmar Cunha, justificando sua ini
ciativa, lamentou que até a presente data tal regulamen
tação não tivesse sido executada. Acrescenta que o o��
rário é o verdadeiro construtor da prosperidade particu
lar e nacional, sendo, entretanto, o menor beneficiado
nos resultados do seu esforco e do seu sUor. Depois de
lembra� que já na Conferên�ia de Âraxá o problema ha
via merecido amplo debate das· forças economicas ali
reunidas, o nobre representante pessedista conclui por
afirmar que não é possivel deixar 'o trabalhador 'àbando,..
nado e sem o gozo de 'u'ln direito q'Ue, além de cl')lls'tituit
admirável conquista de espll'it@ cristão, lhe é assegura
do pela nossa Carta Magna.

O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Cumpre-nos elog'iar a m'iciativa da bancada do Par

tido Social Democratico no Legislativo da Cidade, atra
vez da paJavra eloquente do seu líder, pois o ptogi"áIíla
dessa pujante agremiação partidária inclue, entre seus
postulados, não como engodo mas como alto objetivo M

eiaI, o amparo a todos o's humildes trabalhadores.

Cem bombas· atômicas,
Russiaapossue

WASHIN.GTON, 29 (D.
P.) � A União Soviéticà
possue, atualmente, cem
bombas :atomlcas, afirmou
hoje o representante demo
crata Cla'rence Cannon, p'e-
rante a Câ�ara d�8 Repl'e�: PROTEJA SUA VISTA,sentantes: .

'Em cas?, '.

de
USANDO AS AFAMADAS

guerra 'é ataque s.�vIet�c�" LAMPADAS PHILlPS.
acrescentou, os, aVlOes lUI-:
migo!'! poderão atravessar i llECREATrvo 'Cl...l)'lj''E
as defesas dos 'Estados Uni-' -CONCó1l:D1A
'dOs 'e dei:itar cair 'cei'ca de O Recreat'ivo Clube Coo-
setenta born'bas sôbre as córdia, à rua Xapeco, 'reaJi'
principais éidades ,do 'conti- zara, Boje 'em seUs salões,
'nente. Ao mencionar 18, cem com início às 21 'h(fras, 'úm·
'bombas, Cannon â�larou animado baile pára os seus �
q e se ba'seava nas mais re-, associados e não associados. i

ctlntes infól'mações 'de or�

dero. militar, Jrostas à sua

disposl:ção fiá qnalidade de
presidente, da

"

'Gop�Iissão de.
'Créditos da 'Câ'tnàl"a.. '

,,'

.-' l

Destas colunas, há dias, sugerimos ao sr. pre�
feito municipal que providenciasse a organização de
uma tá�la para a Prefeitura cobrar, nos conserto.
'de calçadas. E como o preço' atual, inclusa a multa
-ainda dá lucro aos proprietários inimigos da Capi
tal, lemhravl'imos que a nova tabela devia ser maio
'que a dos tubarões, ou melhor, devia ser baleia!

Ante-'ontern recebemos um recado de um falto
s@: '''0onooI'''!lt) com a tabela-baleia, mas do tipo a qu
'o Oiiir'io da Manhã, ultimamente se referiu".

Intrigados com isso, fomos procurar no brilba
\te 'confrade 'a referência aludida. E, então, perce

, mos a 'malícia d,o recado. É que, num dos sueJtos d
l>'iàrlõ, 'as baleias, por duas vezes, eram classificç
,das de c'rustáceos! E crustáceo, seja camarão o

'siri, é bicho sem atitude.
, ,A wossa tabela, segundo a imaginamos, de,,� s

'''''leia, >na. baleia cetáceoI

,d�:�e�
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