
Se o General T{l.vor:t
slibe que falou aqui
n�ste palanque feito
pela Diretoria de Obras
Públicas, a $ua campa
nha moralizadOl'::a, co·

- meçaria pelo Goy�rnO
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o fato pul;Uro de ontem
.'oi a presença, em Flori.a.nó
polís, do SI'. General Juarez

I'ávora, ilustre candidato à
Presfdêncía da República,
lançado pelo P. D. C. e ou

tros par idos,

Figura de alta projeção no

cenário brasíleíro, o herói da

revolução de 30, no Norte, te
ve ealerosa.acolhida em nos-

C{l:j à Sal'i"l"a Cj"'";;n:·jiícL

Empenhudo agoru na

disputa da supremo pôsto da

Repúblíea, o seu nome res

peítável l�or todos os trtuios
vem sendo não só urna, ban

(\ch(a derneeratíea - a da

revolucão pelo voto - como

ainda, desde o lançamento,
teve o nittdo slgníflendo de

l"lol'ianópu!is, 'ferça-feil'a, 12 de .,julho de 1955

�!��o������,r�·c--·��""l�dig_JlaC:iiC,
ante a a�irr�iativa da i�n?re�1Sa

go.
vernísta, que. I ..' ,,�. II l. iii

I
�'r(Clt1nlYa ce, depoís, eomn

se nao envel'�:ol'iÍ1:t t:c GiZeI' .que o PSD e contra o abono ao I
engenhetro, na construção

i\HI(;�Oil[l,lismo. Aquele chichê, publicado domingo último no [ornai do deputado Paulo Ror- Ia rôd.:;yia l'tio-Negro Lages,
l._[em Sé! pode conceba como homens inteligentes te-

I ahausen, foi feito para os órg'íios víztnhos, na Imprensa Oficial _.- na mesma Im- ) GÚi�ral 'l';í'Vora prestou
nharn coragem cle_eÍ!frent:�l' os f�m�ionário: .com uma artr-

I prensa Oficial que não faz clichês políticos para a Ol,üóli�ã,o, ernbnra sEja manrt- f
n.at.íva tão :;,bslh'Lia, que e, em ultll�a anah�e,. um venla-. da pelo erário e tenha uma secção industrial! ! •••••�•••••1.íia••••5....iI••••íjlJ.._•••Ii••••••••

üe1.i'O. 1l1,-;uito à nobre e�üsse d_e �ervldores públicos.
,_ . o: Fizeram ii a duplic!lta do clichê. Fizeram-na rejHlg-na,\os, sob revolta de to- :

Quo o snr, Govefí.1íi.lOl', hOl�e�n aco:tuma�o a detel:del I Jos os operários que ..iram a encomenda e a ordem de éxecutá.-ia ! a
s,Dê;n::n o seu e, drga-se ele passagem, nao muito senhor de

• Valeu êsse protesto, partida de humildes, por tremenda enteorada 110" que :
lO ��"'Lmtos rlessa natureza, que envolvem conhecimentos a1t'lI1.tI jlêi'tlel'a.m a 'Vergonha • RIO, li (V. A.) - Tendo ':ento aos pensionistas - do
_.� .

.
112 S(,Ü saber, .s:1isse como tal disparate, ainda se compre- .1' *

• -m vista a determlnacâo do Ipase - enquadrados no r�-

ende. e .
* f ;ov"rno, O Conselho Direto!' gíme elo «ecreto-Iet 2,347, de

l\'1::c a nnprensa. que necessàrtamente deve ser exer- : O motivo 110 eltchê velo do Rio, às centenas, pelo corre;o. Lá, lia Cã}l-Hal Fe- ti lo Ipase resolveu autorizar a

dd:õ por hOmI.'I1S inteligente:; .E' cultos, não pode corroborar: Jeral, foi feito sob encomenda, Imaginou-o um cérebro doentio. Quís que nele se � medíata aplicação do dispo-
nessa monsL'uosidade: _

_ '. " : estampassem tatos pclitfeos invertidos. E a inversão' contentou-lhe a alma e a h i- : .-:itivo ele lei 2.508, de 24 ele

I,:w vai além de n033;:1, compreensao dos assuntos

pOll-1
ilocl'isJn, dos prtncípíos filnsóficos e relig'io!>o,s com que dífarça o vício repugnante! _I janeiro de 1955, relatívamen-

tíeos, pols não podemos �.�í�itir, c�e mo�lo.�enhum, �ue, al- .

Não podendo viver aqui, onde os próprias correligin:iriü)l o execraram, fê:;;- I te ao pagamento do abono

gü21i1 j'Jll:;.":l a S.:: l1B.i' �tesl:.tdo de 19noranCla para s ...rVlr '11 11:'. l'l'''pI'esentar pela iilversão do clichi- ! : �je emer3'ênci:;l, de trinta .POl'·
L!II Illll dt":b:1 ll:ltllL'ez3.. rf'\

_

'-, � !* * *\ê) :!;.
S:dJC-S2 ele fonte übsolut:"mente segura, que os fundo- O clichê foi comemorado na Estação Agl'onômir:l, no Palácio A:;tl'Onômieo. I

n:.':rio.s :'lclmitem ejue no snr. Governador não há apenas má : Para isso, nas véspera=" aél verbas to�as, de uso e gozo pessoal ,lo Governa· : QUEREM VAGA NO CONSELHO DEvontade e teimosia. I 10i', fOl'am pOI' éle reforl)::i.(las )l:u'a o dôbro: a de eventuais pa�soll para .... ,...

IFalta-lhe líll1a série de predicados indispensáveis á um Cr$ 1.500.000,00: :l de pub�icacões, p:ua distribu;r l1apel, I;ub.u :lté Cr$ 5ilü.aiíO,oo: .' SEGURA'NCAelide de Estado, pois é notoriamente sabido que' o �nr. G?- I á de gasolina, para o Gabinete, P;lSSOU de Cr$ 65.000,00' ))ara Cr$ 185,000,00; a de .

-'

;
.

ve.rnadol', apenas com as luzes da sua escola da VIda, nao. ba,nquetes elevou-se de Cr$ 300.000,00 p'al':l Cr$ 610.000,00: a Jlo caderno .de füm:1- i· NAÇÕES UNIDAS, 11 (U. no Conselho, em sua pl"lnrei.
e-,ti à altura do cargo que ocupa.

. I zem, de generos alimentícios, cresceu de Cr$ 150,000,00 para Cr$ 300.000,00, _�.) - A Polonia e as Filipi- l'a sessão, em 19JG. As elei-
L::e'liu, pai' isso mesmo, a imprensa governista, si dese-. 'O clichê foi }'egado a u.::;que e champanhota, s;lg:ulinbos de cu-,,-ial' e Barclinh'"8 • _lRS, pelo CjiJe se informou, cões parJ, o Conselho de..s,,-

ja honestamente colaborar com o g'rande estadista que in- 1 francesas, /: ;�stáo exel'cendo pressão para :;Ul'fmça terão lUg:lT éom :l

ventoü, tlevia ser mais leal, apontando-lhe o caminho a se- POllem pro('ul':u, no íOfílecêda.-, ::;, conis- \10 dia e l:i. f:5t.ará tudo isso, pago pelo

il:l
consecução de uma vaga ela Assembléia Geral da ONU

guir, para CJue S. EXCirl,._ pudesse palmilhar estradas l�rgas i dinheiro di) povo! ,10 Conselho ele Segumnç3.. "m vinte dp setembro viu-
c' retls, como !'lcjuela;; flue pi'ometeu antes de assumu'a" douro. Nos meios autoriza-
c)h;d:1 elo Executivo. : *

• :�omo tem ocorrido, a Rússia dos de Washington não se v,�
,', ". • Enquanto isso vozes iIigelHl:lS e V07ct:S hijlóCl'ibs pedem eampanha elevacl::1. - patroeina a causa da Polo- motivo para dar-se à Rússia.

O PSD não é nem poderia ser contra o abôno. I· Perlem-na pclo micl'oi'ohe que d;à.riamellte s� de:,>peja em illsultos e ag'}'e-ssões I':S- : 'lh e os Estarlos Unirlos a mais um voto o ('ue ser'),
I,ElO 11:\ razão política, ou de outra ordem, que o acon- túpiclas, Pe(lem-na, nas reuniões de _g-abine�e, <"ntre desCU1ll!lJ'l e ulfga�jjes de que

18
'l;!:� FiliPin;s.· O 'govêrno' de certo com o i��res�� d� P�i._

F�i<llftsl':e a proceder dessa maneira.

I
.

oã.o têm forças para controlar canalhas e pati_fes_!

':.

Jarso-",ía estevê re�[lresent::Hlo lonia,
EnLêrlcle e muito rnzoàvelmente que o abôno pode ser ,. "

eo,I('"diliü com base po excesso de arrecadação. ':'
.----.- -.-------- ----.-",,--- ... - " •. ,,,,._ . .,

Nillguérn ignora que a inflacão, ou desvalorizaçã.o da Sel'á alta a Caml)allha feita. em canos ofidais, com ga.solina paga pelo POyo?
moeda, atinge mais dmamente as classes assalariadas e: Será alta a camllanha q\ie usa e ab11<;a do SCl:viço Rá(lio TelegráfiCO d� rolícia

I
.� uTorlAo"'VEI � '�TOf'nue e:�lS está o funcionalismo público.. I' Milita)' como essa campanha. usa? A pro_vas eSt�o convosco! Campanha. elevada é, A VI _� J4.. Jr.\ I

üs vencimentos via oS' Lm-nando insuficientes à mediela I também campanh!1 monl! E essa, com tais episúdim:, é imoral e deb se beneIicia LONDRES, 11 (U. P.) - O do carro fTfl ele 120 r.avr,los,
;,H.c 03 jJreeos sobem no l1tt"rcado. :

",

ti �an�lidato que VHal ai'i'()llt!1·1' o povo com süas. declai'll:çõ�;; de pübl'e�a,-
�

'.
alTO a re:lção, "Sheerline-" m�,s não quió'Pl'am 1)1'e('1;>31'-,

() lÚCf�-.o n?ü ftCOnü;C:ê com o Estado. O impôsto de
:. • las fábríc:.1s A\lstin, foi li- 111e a v.cloci,hde, nem d8-.;::

\011(,U5 e eOllsign[lç\'ii:3 é courl:jclo à razão de-3% sôbre o va- !IJI•••••�••��"••••••••tUU\iü ,�••••••• Ij!��••••••·,.!�.���!.!�.t )rêseiltado no df'í'HrsO eh ontrn. minnr.i:t.
lor dl\, l"nen:ldlll'ía. . '_.• ---- .. ,

I
' .,.,.' 1.","-

,iTIl:l demanBtração, p�rante Aiora_H'IRtle" no "ca:pot",

"".,�,,::.�u :::���n�:;,�,!Õ: _:,,�:,;:.."::�:t:;�l:<if:;��nto .• ão E.flOS,eu.olr..a.,,:1;" ·e'��H...GII1�_.·- .i -.'_,: -" ����,!�, ela ,tJ?n�m::r,éBP:ri2,... ,���nn�f.��:':�.�.��a a�;.��'i\::t��;"....

I�!,� Ql'�l: d;za t1tl� [) exce.'isC) "d� arreeá.flS:��o 'é' ';uma
.

.. _ � �N -

A HmO'U�_i;ite,-q'tü,'le i�lei:rtiL:-s, <i'Õ l':cCiL,;:Cr,' Rlguns ([lladr'ls
c.:.m.·;e(; lI"'nciJ,, (1-:\, le3vrdú['Í2:açáo da moeda.�. (.

- � .. - -

t
)lO modelo de sc3rie andou 1. m'I'" p"-i';l, nl)arelho' e H'11

I'üJE.-i",a Sd' t:tmbém clevído f�-expansão elas fontes de
_

.

DaO serao eo regue s °juüse"s"�l faze�' ruído e �em ped:t"e';' l�l;��'· de t;�s, e;,:
PlO::1UÇ�O, _. RIO, 11 (V. A.) - Na- en- "movimento cl'ue] e devasta- urugüaio afirmou que "é !anç:1r 'qualquer chei·ro. De· imposslvel distinguir-se o

M;;tS lSSO não ftconteceu no Govêrl1o da -Eterna Vigilân�
trevi�ta coletiva que conce" I ,lor �ue vem ass��a,n,do·a co- pensamento dos dois gover-

clar:1ram os dirigentes ela carro a turbina do carro em

i'.::l.
Jeu à imprensa, o sr.

san-,
mumdade europeIa. nos irmáos intensÚicar, tam- companhia que a potencia série.

O ':'G,ür:"rlo podh'-se-ia afirmar.
t N t t' I

-

1
--------

tiago L Rempani, minis 1'0 o ocan e as re açoes cu - bém, o int.ercâmbio cultural,O (!XC,;sso de arrecadação que o Estado está recebendo,
das Rela<;ões Exteriores elo, turais e comerciais entre o ltruvés ele bolsas de estudos

.' - tina-s�, assim, ao reajustamento da despesa pública. '

l.,. \]ruguai, ora em visita ofi- Chile e o Brasil, o J11Íl1iS�1'C 'ntre estudantes e artistas".
'l_;""_L partc c1ôsse excesso, dentro dos limites das fôlhas

dai ao nosso país, teve OC],- •••••••••••••••••••••-'•••••••••••••••••••••
(�C vencimento,;, deveria. eaber ao funcionalismo, -pois é

. .sião de afirmar, referindo-se
evidente que, eom a desvalorização da moeda, o seu poder

�\Os recentes movimentos d,
a:�uUtivo diminuiu na mesma proporção em que o dinheí-

garantia e segurança do re

gime, livre de soluções 'extra
legais ou outras dennmlna

,f.e,s que lhe queil'a�� dar,

O ilustre e digno brasílet
ro 'falou ontem ac povo' rln

cíanópclttano, em eoncorrrdo
comício na ��raça.' 'Pe_reira e

Jliveim .Ó:
"

CONTEMPLANDO OS PENSIONISTAS

12 de julho ele 1941. Esta me

dída entrará em vigor a ]J:l.\.'
ttr do corrente mês, sendo
seu pagamento incluído em

.:hcqüo Ih) i'l1es de agosto,
,�';

PARALISIA INFA1�Tll

NA DIRECAO DA CAIXA ECONÔMlCA, .

.

contra 4.697 para o meS.HlJ

período do ano passado":
No entanto, a proport;QQ

dos casos de forma paralíti
co foi fi mesma no ano p(1,S
sado e dêste ano,

Por enquanto o Sel'viç:l
Federal de Saúde não qu�i'
tirar uma conclusão dos nú-'
meros que lhe' são forneci
dos, conclusões que levariam
em conta a utilizacão, êste
ano, da vacina Salk. ° peri�
go crucial da moléstia se 'si··
tua entre agôsto e setembro.

WASHINGTON, -11 (U. P.)
- ° Sel'vico Federal de Saú
Je' anunciou que em todo o

país foram registrados 331
;�asos de paraliSia infantil,
na semana que terminou a

], do ·col'l'en,te. Duranté a se

m::ma correspondente do anl)

passado o númel'O de casos

:'lsslnafados fôra de 562.

"NAVIO-FANTASMA"

rebelião na Argentina, quo
1'0 jJerdeu o valor, l,jamais se pe�lSOU, em Sf.'ll

Para agir hOilestamente com o pessoal da casa, o Go·
>aís, na extradição dos eXl

v':::1'no devia leajustar, como vêm fazendo quase todos os
idos ao govêrno da Argel1-

F0'leriiOS os vencimentos ao:; níveis atuais do poder aqui-
� , ina, "não só pelas normas
�,:tiVD da lLlOeda e isso sem nenhum sacrifício para o Esta-

l'adicionais relativas ao exi-
elo,

ia, como também em obedi-
o "xcesso de arrecadação, fruto da \,nflação, lhe for-

ncia aos princípios adota
r\ecell todo_' os anos os meios 'lecessários.

�os no campo da política in
Mas assim não entendeu o conspícuo estadista que des-

ernacional".
gO,verna 6' nosso Estado.

.

Quanto à influência comu
Serviu-se clêsse clinheiro para fins políticos, para nego-

1ista, de;;larou que os povo.
eir,r com um ou outro cabo eleitoral a sua adesão à UDN, .las Américas devem eomba ..

(llb3 se a fun,la cada vez mais no des,crédito da opinião pú- "ê-lo teói'Íca e práticamenté,
til�:a, que já está farta de ser lograda pela conversa ma-

l fim de salvaguardar as
l:l'io:;a- dos eternos vigilantes, agora adeptos descarados da

instituicões democráticas
r, l uu.lm:l e elo regime ele excessão.

contra os impa.ctos de um
Nes,';:l canoa o funcionalismo não embarca mais.
Não adianta a imprensa governista trombetear que o

FSD não quer o abôno.

.
S6 os papalvo" acreditam nessa grosseira mistificação.
E d('sses não há muitos no seio cIo funcionalismo pú

blieo d'O Esbl.do.
.

N:io, senhOl'es ela situação que infelicita o nosso Esta-'

c],J, nessa -mi converS:l o legítimo funcionário não vai.
Não r;ueir!lill rebaiyá-!os ao nível dessa ridícula des-

('uIra ele' miu pagador.'·
-

••••O•••O••••••5••&•••••••••••••••�•••••••••

MAIS INTENSO O FRIO

RIO, 11 (V. lU - ° pre- �a decorl'('nte do término -)0
sidente da República. assinou l1andato do sr. Alceu Mace

. leereto na pasta da Fazenda, ':lo Linhares. ° dr. Flávio
lOmeando membro do Con- Matos, çleputado na passada
elho A�ml,nistraLivo da

ca:-, egisbtura,_ atualmente exer
·,a E�onomlca Federal do Rl() .:C as funçoes de, diretor ge-
Jl'ancle do SUl o dr. Flávio 'al do Departamento de Es
Mena Barreto Matosl na va.. .<,atística clêsse Estado.

Desde o C01neço do ano,
:)reeisa o Serviço de Saúde,
"foi assinalado um total de
:3.078 casos de poliomielite

CANDIDATO'
Ao ,Gqvêrno de ',Alagôas o sr. Ismar

de Góis
MACEIÕ, 11 (V. AJ - O minosos de Alagoas. A in-I Nova York, 11 (U. P.) - O "Blue Star" e recolhia os so

PSD, reunido, apro'vou o no- compreensao nos levou à lu·· Servico ele Guarda-Costas breviventes.
me do sr. Ismar de Góis, co- ta, mas daremos provas de deu ordem às. lanchas qae As buscas imediatil-mente

SERVIÇO MILITAR .mo seu c21.ndiclato ao govêl'- que há homens dignos de' se- sentavam, ao largo das cos- empreendidas por aviões 7

HIO, 11 (V. A.) - Infor- l10 de Alagoas, não tendo si- rem considerados verdadeí- tas de New Jersey, encontnu lanchas não permitiram en·

.1am çle São Paulo que Jus- elo ainda escolhido o nome l'amente alagoanos", vestigios do navio-fantasma contraI' sendo uma baia an'i

-íno Rodrigues Faria ·solici- elo candidato à vice-gov€l'- Firma-se, assim, a batalh�l "I_31ue star" para voltarem nima de salvamento.
�ou isenção cio serviço miE- nanca. pela sucessão estadual, com ao porto. Um porta-voz de-

.;ar sob a alegação de crenç,l. O. sr. Ismar de Góis, fa.lan- a oposição dividida, pois (' durou que se tratav8. "sera'

,'eligiosa. A isencão foi con- do a nossa reportagem 'disse: senhor Muniz"Falcão também dúvida alguma', de uma n1!:�-
'!edida e, ao m�smo tempo, I - "Vou para a luta, �Oll S randiclato oposicionista, e tifícação".
'oram cassados todos os di·o com a verdade e vou dize:' :\frinio Lages candidato go· As buscas haviam sido in1-

"eito;; politicos do H:tluereu- quem ,sp_o os verdadeiros cri- vernista. ciadas quanelo foi captada
e. I FA-lECEU. O P·ROF--.. GA'R-A'.y-----

Llma mensagem rádio-telefô-
nica. O apelo vinha de um

lavio, o '''Blue' star", que SE'

incendiara e ameavaça soço
brar rapidamente com 21
homens a bordo depois dê'
ter esbarrado num misteri!)-
50 objeto. Uma hora depois,
a mesma voz Rl1unciou qUi:
um não menos misterioso
;ubmarino dirigiu-se para (

o RISO DA VIDA.DE
mento de 22,5 por cento sô
I}re o consumo normal.

DUENOS AIRES, 11 (U.P.)
-- Com um frio ainda mais

intem:o, do que o da noite

:mterior, que culminou com

ít m:J.rca ele, 2,4 gmus abaixo
ele zero .às 2hl0m., forarn
mais uma. 'vez insuficientes,
ante a procura de água
quente ou para o estabeleci
mento de calefatores elétri
eos, os serviços de gás e ele
tricidade,
A Companhia Argentina de

EJetricidade foi obrigada a

eortar,.g, corrente em 24 bair
ros - sete na capital e 17
na grande Buenos Aires
(las" 1B iS 19h35n�" durante ()

pCl'íodo ele carga máxima. ,

O consumo de gas atingiu
a um "recorcl" absoluto de
1.858.000 metros cúbicos em

hOI·a:·.", ou ,::eja, um au-

Huesca, 11 CU.P') - Fale
ceu em consequencia de um

desastre de trânsito, o pro
fessor Ricardo deI Arco y
Gur;ly, membro da Academin
de Língua Espanhola.
O extinto, que contava 67

:Ll10S, era doutor ém Histórh
e durante anos foi chefe elo

o QUE HÁ?
_MADRID, 11 (U. P.) - Se

'l'undo' rumores, que não pu
deram ser confirmados afici

l.lmente, o coronel Santos

:'::osta, ministro português da

De�i�sa; tel"ia Chegado ontem
à noite' a esta capital, em

avião' espeCial, que desceu no
aeródromo

ml_'Utar de ceta-Ie, '

�-�--�-"������

ela história arangonesa, pu
blicou inúmeros trabalhos
sobre '0 antigo reino ele Ara
g'ão, arte, arqueologia. COI'
respondente da' "Hispanie
Society of A�nerica" e várias
outras academia;;. culturais,
era ainda detentor de um

,em número de condecora
ção, entre as quàis a Ordem
de Alfonso� e1 Sabio. .,

REPORTAGEM
RIO, 11 (v. À.) - Objeti

mndo Incentivar 03 traba
lhos jornalisticos de real in
teresse para a coletividade, a

Esso Standard do Brasil Inr,
ofereceu à Associ_acão Bl'asi
lelra de Imprensa' um pre
lUio em dinheiro no valor de

Cr$ 50.000,00 a. ser pago ao
arquiVO da capital ela pro-
vii1cia. Grande investigadorautor da melhor reportagem

que já foi ou venha a ,ser pI! .

blicada e!ll 1955, na Imprensa NA-O 'R'�SPO'NDE POR DIVID'Adiária ou periódica brasilei- '. .7 .

.

.

ra. ° concu.l'SO :;lel;á organi- RIO, 11 (V.A.) - A partir 10cje ser inst!.tui�o como bem

zado pela ABI, que piiblicará . de 5 de agosto E;,n�rará eri le família que, de a:côrdo
:lS su�s bases dentl:o de 1JO�- 'I' vi_�ol' a lei 2.524 ,pel� qual com a lei civir; não responde
cos dias, bem.como a- COnsti-

,
fOI elevado de 100 mil Para POl" dívidas 'e está istlnto clt'

túição do juri que jUlgará os : um milhão de.cru-zeiros o va- iml1ôsto de transmissão cano

ntnln03. i itJr ·lnà9.1JtW do imf.vél qu,', sa-mortis.

. TEMPESTADE
México, 11 CU.P.) - O sa1-

jo ele mortes causadas i:>eh
onde de tempesatdes no Me
.dco eleva-se .3, '17. No Esta
do de Nayarit, na costa do

Pacífico, 7 camponeses mor

-reram fulminados por um

!·!J.io. Violentas descargas elé
tricas caract(!rizaram as tem
oeslades. Abrigando-se de
Jai.xo de uma· árvore, os cam

pcineses morreram todos ful
.ninados por urn---raio. Nove
;Jessoas tinham antes pere·
.:ido nfts inu�dações

..

e um

a1enino moneu por ter de-
3�,b[;do um teto sobre ele,
.:;om a furiq do vendaval.·

r

---.-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a Flol'iallópolis, Terça-feira, 12 de jl,llho d-e 1955

2 Sábado, (tarde)·- Farmácia Noturna - Rua 'I'ra
jano.

.t UeJegaclit Florestal Rel€iollal, .-:>

d
' ,

.

t DO .... -NGOS .. r...... .'
3 domingo - Farmácia Noturna _ Rua 'I'rajano,

nu senti " .le embrr. ao máxímo pos- I..wren II: ",i •• M_
-

•

Uma casa ampla, construída em um' terreno de' sÍt''e!. as 4!leimad�.s e derrubadas de mato, ai'im de impe- oepl.r-e�eUI1�?tA••'
- ;' 9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua

" d f'
.

... - ._u - Conselheiro Mafra.
.

.

•

20x19,50, localizada no centro da cidade, sen o parte 1- pedir os desastrosos eteítos econômicos e ecológicos que ReprélJentaçõaa .... S. L�r•.

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço .... acarretam tais práticas, .,tol·na públteu-e chama a atenção Ltda, 10 domingo - Farmácia. Esperança - Rua Conse-

, � N
,.

t
..

Rua 3enador UIOutu, 40 - .� lheiro Mafra.
Lr", 800.000,00. egocio u rgen e.. de todós"'os proprietá.rios de terras e Iavraderes em geral, andar.

.para a e;.igênCia
do cumprimento do Código Florestal

I
Tel.: 22-5924 -- IUo II. Jan.il'o.

16 sábado - Farmácia Nelson

(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. anl:l.d·�a liÓ ,di: No�'!.mt-pT() 122& ,. Schmidt.
,.

KI' 8a a .... - 0:1&0 all o. 17 dorni F" N 1
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O

ngo _ armacia e son

Schmidt.

Nenhum. propríetárfo de terras ou lavrador podera ,.
tSSTNATU�AS

preceder queimada ou denubada de mato sem solicitar, .

N� Ca,lta. 23 sábado (tarde) _ Farmácia Moderna _ Rua João
Pinto,

com antecedência, �\ necessaría Iíeença da autertdade fio- A � d
.

I

t 1 t to
_

no ...••.••••••.•• (..ir' 170,00 24 ommgo Farmácia Moderna R J
-

P'
res a C�ml)e en e, eenrorma dispor, o Código Florestaj' CIO Stlmestrv .. : ...

, .... Cr$ 110.00 I to
_

c m - ua oao 111-

seus artlgos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores �o Iluerl,,)' I',
-0- sujeitos a penalitt.des.

. . Ano Cr� 2'lO,!)O 30 sabado (tarde) - Farmácia Santo Antônio

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

.

REFLORESTAllliiiN'l'O Se�:��ciiO" �;�di'��t�' ·.o������:oo IRua Felipe Schmidt, 43.

óleo, localizada em um' terreno de 20x25, Negócio urgen- Esta Repal·tição, pela réde de viveiros florestais em .Os Ol'ív,il!'ii8, �eimo nã� Pll'
•

31 domingo r=: Farmácia Santo Antônio _ Rua Fe-

.

_

.' . . _

' bhcad.o8, !l1l0 _sarao di. "Ivldail. . Iípe Schmidt 43.
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. ceoperaçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- A dí reção nao .e r.IIPQJliÁl iliu

.
.

'

-0- mentes de espécies florestais e de ornamentação, pal'& 101- 1'.eloi eOil.ceitoi imitido.. 1I0a a.'- , O ser�lç� noturno será efetuado pelas Farmácias

Uma casa, de macerlal, localizada n um terreno de neeímento aos agrtcultores em ,'eral, interessados no reríc- i t1ioM
aililnaàal.

I S��to Anto�lO. e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente. testamento de suas terras, além de prestar toda orien�açâo

),_.
� ._..

,mldt, 43 e 'lraJan,0' _

Preço Cr$ 140.pOO,00. técnica necessária. Lembra, ainda. a passibilidade da Ob� .
I

" .A pr�sen�e '1�bela nao poderá ser alterada sem pré-

-0- .teuçâo de emprésttmos para f;,florestameIlto no Banco Iii) I.NFOR.MAÇOES
via antor-ização deste Departamento.

Umá casa de madeira recern-construida ainda -não Brasil, com JUI'vs de '1% e· prazo de 15 anos.
.

UTEIS .,habitada; localizada ern um terreno de 10x30, sito em Os Interessados em assuntos florestais, para a obten-' -o-
�-_._-�----

Coqueiros. Preço Cr$ 180,000,00. ção de maíores sclareetmentus e .requererem aatorfzaçãa O leitor encontrará, lio.lsta eo-

de li •

d d b
." Iuns, informi\Cõu qlHf nac lia.

I
cençapara querma .& e erru adas de mato, devem diàrramente lÍf da ilnlit.!iatu:

. �irigir�"se à,� Agê�c�a� �jo,réstá�'.MUD,idpais '.OU difetamen'" JORNAIS
.

Telifwi.l'

re a esta, Rspa1'_tlçao, sltIu.lda & rua Santos' ·D,JlniO.Dt .. nO, ô
O Estado ...••.•.••••• •• &.022

1 �m FlúrjáOGp..Ug. I
A, G.';lzeta ..... :'..........

l.íl�iI
Dláno da Tardil ...••••.•. ll,õ7�

-0-. 'l'eJefône' 2,470 --- Caixa Postai, 395. lA Verdade .. :: ....•. ,.....
2.010

:Uma gran!le caBa wm terreno, em Santo Antônio. Endereço telegráfico:' Agrisilva �. Florlanó-polis, g. C. �16sP���d:tléla) ., .••.

:.
lI.ess

Preço' Cr.$ 150.000,00.- ....""'._ - �- ._"'0. -.__.•- _.0·0= I CaridadQ: .

(Prove.dol') ..... _ • .. .. ... S.IU

I.(po:tarill) ,..............
2.016

Nel'<!u .Ramo. " .••..•. , '.. ..811

I
�mitar .......... ".... ., 1.117

ISãO Sebostião (Cala d.
Saúde) '.lil!

" M�tern�dad.e �olltar Cn-
lus Canea � • " . . '.111

I· CHA.MADOS UR
, GEN'I'ES
� Corpo de Bambeirol .••• 1.11'.

; Ba��;� .. ��.z....(.����.��� 1140.
�l'ollr.i.il (Sala Comillaário i.Oa8
Policio!: I Gab. Delejllldo).. lI.tU
,COMPANHIAS DJi

'l'RANSPO.i('rMS
AEREO

'l'AC •..•••••••••.•.••••• '.700

.. __ .._

Cruzeiro do SIlI ••.•.... 2.iOO·

---------- ------�---._._�--_=_-
. Panair I.nl A CVarijl .. , .•. " 1.121 asa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Lóidi A.éra" . �. ....• ..•• '.401 Ouro Preto.).
Real , : i8 A C 13 R

- .........------_______ Scaüdinavu, '" •.•.•••.• •..", asa n.. na ua Silveira de Souza

'18
-

NCO J coil\lTO DOOU AO
HOTÉIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

.

.

I A ui'.. �tu' r r 1

1\1
t��e�iic.. :::::::::::::::: ::��! Uma casa de estuque na rua Servidão l\10ritz, (Morro)

I· A'GRI'rOL'A
.

, Metropol •........•.•.••.• -'.1'7 ('om o terreno 6 x 14, prec,o Cl'$ 18.000,00
e '. \Í.'

.

I Lp· U
.

.

a arta. ...•. . •... .•...

,....!:.1. m,a casa de material com o terreno 10 x 30 no inició
-0- 'R

,..
U1M 16

.

I
Cacique.................... d e t d d P

Dua.s casas 4e ma terial, situadas no Morro do Ge- ' " .' ""O: tJ'Lü./.... L-C,
.

: . Centul .. ".............. ".8vi

I'
a 8 ra a o antanal (lado da Tl'indade), preço Cr$....

'

faldo, tendo cada casa seis peças. Pi'�ço das duas . rt.OI1IAhOPOLIS" 5rc.,t="QI�rln�.
. Emela................. U71 40.000,00

Cr$ 150.000,00. Facilit;;t-se pagamento.
.

"1'
\ fk�;;kEi+O"''''

...u

s
:1\. .tratar COI;'_ o Sr. Dqralécio Soares ou ° Sr. Sílvio

,�������������_�����_������������
__��_��������_�__��__

D�q� •••��............ • .OOdlnl

J ' .)
.

\.

,., ,

.

: >Ir, � - _ •. ..,... .\_..�. ./ J

INDICADOR PROF�ISSIONAL'
DR. Rql�f�:AS'l'OS

.

MARIO'DE LARMO/
I

D\r� Vldal DU1.r� fl"l'ho'"
. I MÉDICO CANTIÇÃO

COIll prÁtica, no H08pita. l 810 M É D I C O r, ESPECI�LIST�,EM DOENÇAS DE CRIANÇü .

DRA. WLA.DYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR zona l<'ralldsc_!) de A.88I. '. lia "uio'! ILUR.80S DE E8.PECIALlZAÇAQ NO RIO DU JANvn-,O
W. IlOSS1 FILHO, GARCIA Cua do ,Rio de Jaucb·. I

CUNICA DE CRIANÇAS
.

PEDI"'-'l'RIA NEO-Nl..TAL .- DIS'l'ORBIOS ;0 :I
-

.

• Don,.. 40 aparelllo rel,tratótlo [I'plollllll.. "ela "uuld.d. Na. CIlZ'J%to�l�TA ADULTOS NASCIDO - ASSIST�NCIA Tll:GNICA lilSPEClÁLIZADA IICMs
DR. ANTONIO DIS

i TUBlIRCULQSlI cio.... d.· Medicina d. U..,,,,,,· Contultório, Rua Vitol' Doenças Interna... . l'REMATUROS _. TRATAMEN'fO:: lNAP�TtNcrA INFAN'I'IL

li
RADIOGRAFIA I RADIOSCOPU. .Idade do Brallll reles, 22 Tel. 2676.

WII-
CORACAO _ FIGADO _ ! I FALTA DE APETITE) - 'l'RA1'A�J<.;NTO DA "IINUR.i'S. NO

MUSSI DOS PULMO.S .
EI-llIterno por eOIiCUfllO fi lia. H

-

TURNA EM CRIA,-;rÇAS il ADOLESCENTE� D' .'
-

_ .:tDICOS _ Clrul'{:'la 110 1'oru ternidade-Eaeola Sex�:á;��rs�s:SegUnda., Qn...rtal 61 RINS - INTESTINOS l'SICOLOGICOS DA (NFANCIA - i1NF'�I�MID�D"iS !lT�:�!
(Jl�UROlA--:!LíNW. I·'ormlldo !llIla f:.culdailé· NIIi'J.· (i5.nh;o do Prof. Octávie'" Das 16 às 18 horaa. l.'ratam.e.nto moderno da

elA DE MANEIRA GlÍ;RAL
' U •

O••AL-PARTOf!
. nal de Medicina, 'I'lillal4il'hii:a. IIrll'ue. Lima) R 'd" SIFILIS"

CONSULTOl}IO ...,- FELIPE SCHMID1' iii

TI I' li d
""w I t d S

. ... C· "e!1 enc
..

ia: Rua Ii'clipe Sc" CONSUI TAS DA""
• •

J.rviço I!omplato a uplei.!i- • oelJ'uri o o Ho••Jul Na- Ro&· n .,ruo o erVlço ..1 Irur· 3·-
, - .� 2 AS 5 HORAS

...ulo dai DO.NQAS D. SDlHO- I rill Jlanlo. i-t. •• }loaplt';.; L A. P... 1'. (;. ��f\.�02.- 2" .andu, apto 1 -

CilDsultórJu _ Rua \'ictc.r CC!NSUL!.\S Ç/ HORA MARCA['i\: FOi.'V" iI;;ii
iAS, com modullol ruátD4o• .ta ÇUI"o de ".ped.U ....çl. ..1& 110 Rio de Jn.lr. l\1'eirel1es. 22. R��I��NCIA - TENENTE SILVEIRA, 1IiI ("GN» 11")

riia&n6atieo•• tnti&manió. Il§·
N. T. E:t:·latenua ••x-...II- X�i.lleo .0 Bo.pitAl ". DR. HENIUQ{) ....' llIkl'''C() ROR "'''0'.

._

A rEI'< DE CHAMADOS A DOMICiLIO

8ULPOSCOPIA _ BIST".O _ loIlllt. 4. Ctnrl1& da P,., UI. .

Culd•.d.
- J;' I::)..-uu --�-:::-::::--=:-:- ,_.;._

SALPINGOGRA.li'JA - .liI!�'Â· 0- Gllhnarie. (.I!.I.).' I
DOENÇAS DJi SKNBOXAS PARAISO Dli.S 13 à.s 1. hGru.

DR. ANTONIO. BA1'IS'l'À OH. CLARNO G.·
LISIO .BA.SAL . I.,

c.ona: Felipe Sehmlth. Ia --
PARTOS - OP.·RAQO.S )I�mco JUNIOR

..•••lllt..·.'t. ,.r 0.1i.. e.,tall- )on. aS01 Con.: RIl. J.9io Pinto a. ld, Operaçõ'el - Doenç:a. III. IS.- Telefo.ne: CO�lIltól'i-u - CLJ�IC. ·'1SPEClALI.....u Ova
GALLETTI

f:letJ'lIcOall'lIlaçio - a.hHI Uhr. Atend••m íora iIIIUell�.. dll' 16,00 ta 18,00 11('-al nhoru - ClíniCA d. Adllt.o..
. ...

3.415 . I CltIANÇ..i.i!
CoA.&l... - ADVOGADO -

r;OliU • hlfra VumeÜi.. Res.: - aua lbtnll Jlill.ior, Pela manhã at.ndl dià: CllrilO d•. i:aplcilllizaClo ao f� dOO R C lt d �,
illl •. Vitor liIeirtllu. 60.

C�JI.Illlt6rio: Rua Trajano, D. 1, 80 - Fone: 2191 riament. 110 Ro.pital el•. I'{ospital dOI Servidor•• ii"
.SI encla:' ua José do " ''1ala�. iii • II bOTa•. fONJ!! IAllil - f'lorianópoU.

1" aadar .- _dificio 40 .ontoJpio. Cllridad.. tado.
I.·

Vale Pereira 158 _ Praia l:;.ku... (,.Jru. Padre IlrueUlJào. ---

Hor:irlo: Da. II b 12 h.oraa - DR. YLMAR CORRIA Ruidência: An(dSr�a·rdveiÇ)O do 1'1'.0t. Jlariano •• da Saudade _ Coquel·ros.1 . ADVOGA0'OS'
Dr••U8SI. CLíll:ICA JIlÉDJCA

n-ua� General Bitttncoun D.
� DR, ANTONIO GOMES IV�

Da. a li 18 botaill - Dra. CONSULTAS du 10 __ 1. 100'
101. Consultai - Peja manU u.

'--- DR. JOSt MEDEIROS
iii

lllJ881 nl.
Telefone: 2.692.· Hospital dói Ca:rídll.d., DR. MARIO WEN� VIEIRA

ALMEIDA'

R6IIidinc:i., Anojei. Tl'om- RllB "irade.ntb :; - Fon. 1416 DR NE--·----�- A tarde das 1510 ha 1m diu- DHAUSE.N .

__ ADVOG.••• DO. _

ADVOGADO

j;OWi�l•. IIt. •
'.

.

WTON te no conllultório i Rua Nllu.. (L NIC lI!' C
.... E�Hit(lrio • Re&i":�lIcjll:

'--�"'_'-.�---�",---.,_.- DR. JOSlt TAVAr.iiB D'AVlLA Macllado 17 �SQQíu' .� 'rir..
. I ...A 1EDICA.I).II ÁDUU'OS I .,aiu Po.tal 1�0 - lnJal Av. Hercilio Lu", 11

dent T I 276·
li! CRIANÇA.:i Santa Catarin.. 'l'ele{olli: U4U.

DR. JULIO DOm IRACEM'.A •• .C1dRU:RGIA o.aAL. I R����dell:,'a ij
rlla "ua.'l·��lIh

Con,ultório - Rua /010 �íll-

!l40LE'S'l'lAS NlIRVOSA.S I uoellçu • Senhor•• - Pfllete· .

" -

..... - - to, li! _. Tel. M. 1611 .

. VIEIRA ......'N'I' I" 10"la - EI�trlcld.cll HUiea
Coutlllt,O ."" C'bnsultal: Da. 4 à•• "ono.

IU:DICO
_... A '" :_ CLIN1CA G1U1.ÁL C I ó

. CLlNIC.l
.. •

""."lp ...."lALI."T.. •• ,-,�., "'OS, r De Suvi.ço NIoCl.:lllli1 d. l)(liII-
OIlSU t 1'10: Rua Vitor •• i- .

d
Reiidência: Rua :ln.n. li·

., • ..., ..,.. .u.a Mo t
..ele. n. �8 - rrellfollll: ..07

e
. nior .6 Tlli 28U

OUVIDOS, NAiUZ ii GAltG.AN'U. çu,
en illa. C lt D"

. OLHOS - OUVIDOS N.t.tU
,. '. . Clillica Geral

·fJU.TAM.lNTO I OP1UÀ(P':-.J
Cheh do A.mhulal� \);,

}lI'i;'1
dia:tl!�1l u: iii 1.. laora. 1m M GARGA.N·'l'.A DR. NE'Y PER"ON'i:1 Especia'lista e.Dl

f Y l.lo. :N li I:l:i
n. )dental R DO

�\o .. moléstias de Seu horas e viu ul-iuá·

I:, ta· .r·i.ll:�;-s(O: ii Uç .a - ! cor:���jst::t'An�O Ho*plbi - R��i�êBfl!�e:aOuDe�.·7��1I DR. GUER5tEIRO lJÁ j'ONSJ:C� MUNO

1
rias. ' :.

(h.ba.... te •• aJ••aJk e.. Convul'otn pi p�1 �lol''l', DOENÇAS DO AI'ABiLltO DI- NOC.befe do �eJ;Vi"o d•. O'l'OlU· �;{lrml<do peja j!'aculdad. Nld
.

Cura - f:;dical fIas infecções aiudas e crouicai do
...»t1taçt.) 'b· � &. .' o. lO. GESTIVO - ULCERAS DO 118

• 010 t{úiI}:ltal de i'limilnt.poliil illIol d. 1d:êdicin.. Univ.nidaci, lt
. '"

•

A.lI.IlI.-r.UllóI.eOjl'. - )i.e;-:Idta II.
c OQ�i 8 �ar41U,!'. ��\:ll..U !��., 'l'OMAGO :i DüODJilNO ÁL "III: li'ilS!5u.e � CLINICA Q. A.f>A&.j.

-

da Brull
apare I(_? iemto-ul'mano em ambos os sexos•

. GCllu - IIMitrllo) c '�airUJllh "l�o�sl���::S�P��r�:!Co�'Q�:'-" GIA-DERMATOLOGIA .. JUa' ��i10� �A,i� �ODlillrNOS fUA. RIO n. J.'..NliIiW

I
Doenças do apare.lho Diiestivo (; d() jJJlItilM& "Il'-.o'41,

•• O,••&lii:!Ii'i.-:J:t (llllil�
t:lI:a, 16 à. li koru �.�" I .

Nrc.A Gn.��}. .• . �:�II.::'l���t'f't..lDA1�. [JO.NNÇ.&S Ap,ert"à���n;ês�: -:�r��r.�·· ,.. Horário,' .10 � á�. 12 e 2� ás 5.

Jio�'l'iQ 41la i ti UI .ilc;r.., .,( Ru:iln't!; Gal"'h.ldi • si
DR. JULIO I AUPIIZ

.

Ca(l8ulLaa - ptila mallllã ao. Prof. F'arDendo t'al.lhno
. COllsultl1rlO: R. 'l'!radentes, 12 - 10, Andar - 1"08"

lia. 1. ".IS .1I<lrall. da Geuer�i .llitt<i'·neQlin. ilIi ._- FILHO i:fos�r'l'A!,. I{Jltiroo por' .�"Io, .do 8.mçú

1�{246
_

_.

.

Conl"ltljrlo. :- �" VI"":: 11.1- Ri:SIDBNCU.� .tilli }iQ...tt',YIl, t Iil.z: interno dll 1l0" 'llIfUnlliliil
A r.r.�RpI!! q-:-. das ti ai" --

.

de Clrurglll , R'd' �. .
.'

"I•• ..il - ""n_atin.
. 13i1. '1'111.11001 .

• Serviço di

�aatro-ente1'010rí'ln() Lo.,.J;SV.n�,IÚiUO
'.

Ploto Pedro d••

0IOra.
"

eSl eucla. R. LaCelda Coutmho, 18 '- (Chácara

lln" - i.Qa. Sio.Jorc. i' -
. ida Santa CU8 do Rio di lan.ire CONSULIO.lUO - &aa C�• .iatláihl· por 1 Alno lia "Jiattr- 40 Espanha) - Fone: 8248

j'�u<lIÜl. DR. A.RMA.�DO VALa- II (Prof. W. Bilrardinelli). ILHE,?S �o l!
. , nídad.� - ��l!ollO" .

. .

•

.� --:-�-7- . CUI'II) de Dnrúloti4 (P/oi REUDl!;NCIA .-.- :relill. SUli" Prof. OtáVIO RO(U'li'UIIi l'J:.n& ••••
DR. SAMIIJltI.. FON8JtiC& - R�O DE �SSlS. ,.' AUitre�eIiHo).

•

mü!t DO U3 'f.l. llllôi •
•

lDtürDo por II .no ao P:; uto

C�Uj.GUO·DEN1'II:i'I·'" lio. Serviço. Uil Clhliu b.t••g.. Eh: rnterno·do Hl)jpita!
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MINlSTÉRIO D" AGltUJULTURA.·
SERVIÇO iLORES�At

DELEGACiA }<'LORES'rAI,

REGIONAL
""CÓRno" COM O ESTADO j),rj

S4.NTA CATARINA
."VISO·

A IMOBllIARI,A "MIGUEL. DAUX" f)' ESTADO
-o-

.

ÀDMINISTIUÇ�O
Redaçio e Oflcllial, à rua Cp

: selhetro &Iafra. II. li1' 1'e1. '"22
- ex. I:'oiltal' ue. .

Diretor; RUBlI:N: J.. RAliQS.
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

VENDE

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço \;1'$ 300.000,00._
-0-

Duas casas situadas em um terreno de rOx65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.

-0..-

Uma casa a Rua Coilsejh�iro Mafra.
-0---'

Uma cusa a RlJ·a Fernando· Iv,Iachado.

-0-

e

com segurança
rapid·ez·

80 NOS CONFOR'rAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIDO ,(SDL�884SILBIBO)
.

FlorianóPO�ii '- It�jaf � JOiIlviUe �- Curitlba
. Afi1'\._.-.� .(f

Age""n'Cl"'a· l\ua Deodoro e.quina. da
• Rua Tenente Silveira

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de talllanho� diferentes, situadas junto a Es

·cola de Escrit.a e fi'azenda da Marinha, no E8tc�ito. Acei-
ta OfPl a, Negócio in'gente. \.�, -�-

Tr.ês mágrfiíicos lotes na praia !l.o Bo-in Abrigo. Pre
",o Cr$ 110.000,00..

-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
«;1'$ 550.000,00.

.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina. EstaQo do Pa-
raná. Pl'eço Cr$ 180.000,00. \j

;-0-
Um lote de 10x34, a rua Tupina'mbá, Estreito. Aceita

oferta.
-0-

Uma casa situada na PraIa do Bom Abrigo, e um lo

te ane�o. com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vendé-!:le a casa ou o terreno em separado.

fARMACIA DE PLANTA0
1\1ES DE .JULHO

Rua Felipe

Rua Felipe

Raios· X
4pa.r�Ihagem moderna e cümpl�t.a. p·lll'll. liua\(,juer eu..,

racUolítt1oo,
Radjogranli& e radiúsco'jJtót!".
'Pulmões e coração (toral:'.
Estomago - iÍltestinos e fí"ado (c61tocist(!;g'J'atla).
J'ins e bexiga (Pieloguafia).

Utero_ e an'lK.U:i: Histero-salpingogr1l.tja com insufla�
çao das trompas pal'll d.ia�n6S,ico da e�teriGd.9.d ...

�a:diogl'a.tjaE de ossos em renHo

tieú:i�a!i e� a.as d(iS diam_etroli iIa bacia para orieD�aa
çao dO parto (Rádio-péllvimetria).

Dlàdamente na. Maternh:làde Dr. Clil'lCiS Correã.

VENDE-SE AS .SEGUINTES PROPRIEDADES

.

Dr. Lauro Daura

IJllv·ando c'om SabãO

"ir'aem', Especialidade
-Ua Ola� TI'zIL 1IIIIIIIIL.;....loI811118. (1I1.róa reall'lradal

economiza-se fempo� e' dlnbeire
----_."""--�_...........�.,....,!"""'�....._-�--
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Uma das mais serias preo

cupações, principalmente pa

ra o belo sexo, é evitar o

demasiado das glandulas su

ríortparas sediadas em. baíxo
doa braços.
Esse excesso ele transpira

ção chama "se nípertdrose €o

que tarnbem pode aparecer
em outros locais corno as

mãos e .pés,
Muitas vezes existe apenas

o aumento de suor e sem

qualquer outra complicação
mas, em certas pessôas, a hí
perídrose pode se transtor
mar. em bromídrose. ou se

ía uma transpíraçâo de chaí-

1'03 desagradaveis e que to

d03 conhecem. Es,�e odor fe'-

--0-- tido e' proveníente da de-FAZEM ANOS, ti J!'':: v, u

. compc,�ição do suor pelas
_ Eira. Có;ets. D'AvHs. Fer . �fermel1taçõeiJ saeunnarras.

. �e' esoosa do S'r PrOL � Ao lado do cheiro írnportu-la nL� �). �iJ .'l�. u.... -, 1,_

)ci'·lO·n-.t'r,·.��.-'I-o' '�no"podem aparecer outro
úl I, t C.l. tl�l.1\.•t .. J._ _ � �

_

� '"' --: ,...,:, ;o
_

::

Q'"c._ A-«'ac' da LW" Cu- ,.pl'obllelu",,, como esetmaçoes
_" 1 "d·. L'U .". -

.:

iha, funcionária dos corre- .;eezemas,. 8,bces:os, etc.

. .os e TelegI'aios, � Um fato ainda merece C1

_ Dr Julio Tietzmann, :1-- ' tacão ? é o que se refere [l

··l· s-r ra MO' residente em Brus- ÍlI-&-�do t'('ol1omico pois <1.
· V05':"L�, .... J . {., ,.....,- �

•

· . . t roupas rícam manchadas
.tUe. '.•

__ O jovem Pauln Armando
• desbota�as ou mesmo irn

::(,1061ro, Iílho do Dr. Telmo. prestaveís para o uso el�ario
:iibeiro, advogado e fúncio-! ==. t;?mbatel' o mal?
,.

d 1 TAP I e sua exma.. De 1lliClO dn-emo" qüe 11
c",ratei'. !1::'H lO , .....

I ..

iÍ..3 muitas hOúleúsgens dt eSi10sa Fila. d. Adi Garofalíís

I
doi� C.l..minho� lI!! :eglli�: pOl

-, � ,'iJ·j-JC:l'O. meiO de R-11hs.,eptlccs tocai
a,ue selá Rlvo os Je O i'd'Lt\- --

_

.
.

'",., 1,' S"a Gn�lberta Born es- ou entao (·om o emprego [te
DeJ oe ao"ocüinlto f,lJ_j).ll,ara - ..."

'd' t .
.. • ....

� - "J '-� 10 el'apJa

os. ll11elhares. votos ele fellci·- posa do sr. eug. geo!5raro 0-,' !�l. � � 'I' d -" �,

1_' ',T'r.ol"" B'o"n Com o <lUx110 e Ule"tC,,-
do' '�_,' "c .�1" /itll ••
�<,C1,-,�.

� � mentos o mal de.oaparec<
______ • c ------.--.--

I temporariamente ao pas.':G·
Pedimo3 aos DO"SOS' dlstinth'ío. leitores, o obséq�io "de I' que eOIl1 radio o tratamem;(j

preencJler o COUpOfi ubaixo e remetê-ia à nas:fl Re�aça?, é, deíini.tivo. Vi� ?e regra 06;11
cii'lm ele ct)mpletaLToo3 quanto antes, o nosso Cadastro I mt'? '!- Clez "essOb a Illol�"t.,l
co " ai I; eliminada por completo,",oeI., 1.
Nome ..

'

.. , ., , " , " , , .. , , ., ... ' .•.•..•••• .••••••••• lar mais antiga que ela seJa
_ em 1536, em Basiléa, faleceu Desidério Gerardo (Eras-

Rua ., , .. , .. , .. , , .. , , . , . , .....• , ... o o •• o ••• o • o • o mesmo que haja a presen mo de Rotterdan), ,i1ascido fri.l 27 de outubro de 1467;
Mãe ..... , , , , . , , , , , ..... o , o , , o ••••• , , , , , , , o , a de suores fedido.>, .

_ em '1635, o Ge�eral Matias de Mbuquel'qlH," venceu os

Pai , . , .. , , . , , , . , . , . , . , . , " .. ,. " o , ••• o • " •• , Mas nem sempre - é po;,· holandeses do Major Alexandre Pícard, €1'n Pôrto Calvo;
_j):ltH nascimento . , . , , , ... , , . , , , , , , , ... " " " " " ,., ivel efetu:ll'-se um trata-

_ em i643, Chega a Quincombo; na costa fronteira ela
Es.t:cdo civil , , , ,. , , . , . , , , .' , . ,., .. , " " , o. , :lento, de tal natureza po�:_, AfrÚ!ª,-,,3,...experliçâo lus.q-br::?;BHei'lfa.,!>_�id!lr do Ri@ --dé-�Ja,ne:·� CA1'tLOS HOEPECKE S/A.
Emprego ou Cargo ,. , . , , . , , .. ; . -; , , , ,_. o , o 0--;-; '-0 ,' •••• , amo ninguem ignora requer 1'0 a Í2 'de ins3.o�-sob o comandô de Salvador Con-eía de'Sá Sec. de Maq. e Eletriéinade
Cargo do Pai (mãe) O' • , , •• , •• o •••• , o •• , •• , • , , • , • • • • .ma' insta.lação difici! de ser

e Benevides, De�tinava-se a exp,üsar os holandeses de An· Rua _F�Iil>e SchrnidL- Tels, 3'039/2300
·.b= '"

�

�, " ,"

��,����'a;l: l:���
_ �::'a���h:��'j' �01��r�29,'!'ê';n Lisbôa "'{�o:.tUg:,;,l;, o�de nasceu: 17 de maio D·-:�"·l· 'a"�-'"-r-l- 0"- '--'d-'-'·'-a�'-:-M-

_.-

e' l--r'-'o-'po:--Ie.

[lentos técnicos esp�cializ,,�- de, 1775, falece'u o tenente-general d. Diogo de· Souzã, con-
'. .

• ... los da parte do m2dlCO (ju'� de do Rio Pardo, capitào-general de l'vroç�Üubiql��U}O Ma.. , ................"._ •
ai' tratar. ranhão e do Rio Grande do Sul e vice-rei da IncÍia. BALÕES E "BALõES"

I disfa,rce demagógico, ..
Assim sendo, o recurso �

_. em 1838, n3. ·Ilha dos Frades, na Bahia, na,sceu 0 es (Alvaru8 d: Oliv_eil'a) I "�lague" para os en!raç�-
.mçar mio elos agentes' qui- critor e politico Fra!lklin Américo de MeneZê:l Dbria, barão Junho ... (has fnos ,lon- dmhos, "bluf:f" para os v1-
.licos em aplicações locais, ele Loreto, falecicio 'no Rio ele Janeü'o a 28 de outubro de gos mas plenos de \ so_l e de 1 gari�tas cujo TIúmero 'Cl'es
'ara isso ell1pregam-3e for- 1006,

.

luz, com noites lindamente ce tanto! Corno "boato" tive
.lulas como' as seguintes: so·

_ em Hl(!O, ,na Serra Grande (Ceará.l' os reb::ldes., fOr,ln1 estreladas, com manhãs ne- ,ram gTande prestígio na po
lição alcoôlica ele formal :1 derrotados pelo Capitã0 'Portela; I blllosas, cuja névoa o sol Ilítica e na guerl"�, E houve
iez por cento ou aquosa a

_ em 1842, travou-Se o ultimo c[unbate da revo:uç::lO li- eusta 'a expulsal' mas ex-- Ministérios da Propag·anda.
'inte por cento ou, então 30- beral de São Paulo, sendo o.:; rebeldes derrotados em Sil � pulsa." Mês das festas de certas potências totalitá
LIção de permanganato (h� veiras, sob o con�andp de Anacleto Ferreira Pinto, pelos 1e- mais bras�leiras e das maio- 'I rias, que eram 'reais fábri-
)otassio a cinco por 11111. As gali&tas imperiais do Cmonel lVIanuel Antônio da Silv>t; res tradiçoes, é a época dos, cas de "balões". , .

'tplics;ções podem se_r feit:l<
_ 1939, no ÍUo ele Janeiro, faleceu o almirante reforma- balões� das fogueiras. . . . Os balões juninos pr?vQ-le dois em dois dias. do. Heilrique Adalberto Thedim Costa, nascido na cidade Tradições e pobres balões cam de fato incêndios., qua!j;.

Em resumo: qualquer tra- iTuminense de Magé a 10 de agôsto de 3186. Galganc1.o os que a civilização vai matan- do acontece. Incêndios
J

de
amento interno para r1 mais altos postos da Marinha brasileira, foi reformado, :'). elo ...

.

verdade porque há também'
l'anspiração exce.osiva clf,�, pedido, em 5 de ,julho ele 1921, contando mais de 45 anos ele Embora os prédios da ci- os de mentira, os "balões", .

. :dlas não produz o menor serviç03 prestados ao Brasil. Exeroeeu diVersas con'lissões e dade sejam. �e. ci�ento ar-I dos. negociantes
, fracàss�" <

e:mltado: As prep,\raçüe:i ('omando de navios, desempenhando tambem o cargo OE; mado, a clvlhzaçao teme
I dos, quando precIsam rece,.

�uimic!ls lqeais melhoram � (·.hefe ele e3tabeleeiméntos de navi03. Foi imediato do Cl'll- os bà16es, pobres balões de bel' o dinheiro do seguro .', .'
nal momentaneClliwnte en- ,cador

c

torpedeiro T�mó�b na sua viagem inaugural da Ale- pape:. �ino c�lori�o ... A I .

Todavia muito mais ü�c�n:uan.Lo que a radioterapia manha para o.Brasll e,.em 1900, quando esse vaso de g'uer- humdl1ldade e aSSlm mesmo, jdlOS provocam os outro"
ol1stitue o unico recurso ré· r::t fez parte da divisão que conduziu o presidente Campo,,;; Quem pode provocar um in- i "balões", os de tôdas as f
:.!mente eficaz e _é feita i11- Sélles ao Rio da Prata. Foi ainda comandante do cruzador. cêndio, q�Jem mata um lao-

i poças:
- pôem fogo à aI·

eiramente .sem dôr e ;,cm torpedeiro Til)1bira, do cruzador Barroso e do encoraçado mem, castiga-se. Nã.o se eas-
I ma, "viram cabeças, destró

)rejuizo das oCUpüÇÕ2S dia.1 Minas Gerais, Gonduzindo neste, em 1913, Lauro MulleJ; tigam aqueles que incen- em reputações,- roubam o S03
ias. então mInistro .das Relações E�t�riores em im'portante cliam o mundo e makilu ·po ... [ sêgo . ele espírito, atassa-
NOTA: Os nosso,;; leitore') missão diplomatica aos Estados Unidos.' Comandante ela pulações inteiras! lham a. honra, arruinam a

)oderio solicitar qualqué'l' 3& Divisão de Cruzadores, desempenhou ainda o cargo de '" Ex!st?,m �orém. outro,s I
virtude. Elevam .também, Ó

:ons'illho sobre o tratamento diretor do Deposito Naval do Rio, de' J'aneiro, das_Escol�
. haloes mUlto malS nOCl-. verda,de, mas por tempo cu!'

.Ia pele e cabelos a,o médico profissionais, da Revista Maritima. Brasileira e da Escola vos, vão além da estratosfe-
I
to. , . Incendeiam. Íl'oVÓS,

.'specialjst.a Dl' Pires,' a rua Naval de aBtista das Neves. Sub-chefe do Estado-Maior da I'a: Devastam os SéllS, ti-- llançam o mundo ao· deses-,
.'Iexico, 31 _ Rio de Janeiro, �..J'mada, fiscalizou na Europa a fabricação de torpedos e mm S.ão Pedro da sua calma

I pêr�, a morte, à dor,
'

.

lastando enviar o presente nimas submarinas, adquiridos pela nossa Marinha. Conta- secular". dando o que fa-I Por isso quando' 01hal1103
·.digo deste jornal e o ande· va em sua fé de ofieio varias elogias e louvores. zer até a Mefistófeles '" ! no céu azul algum balão de
eço completo pura a raspo,;;- André Nilo 'l'::u]asco São os "balões" de tôdas as

'

papel fino multicor, ;08 seús
:lo _

épocas, as mentiras". Ba- ,'olteias e revolteias, toca.do,,·
--_._-� -_ .• �_..._-- _Iões que vestem outras rou- 'pelo vento, sem destinQ, fi�"

.

Auxiliar de escritório pagens, de acôrdo com o L:RmOS a cismar ... nos on-�
�r.r.ml'N•. meio e o uso, Os políticos Gl'OS "balões" que aó con

profissionais c o s tum a 111 trárío, têm destino mas não
chamá-los de realidade na.- se sa.be nunc:], de oude vie-

Sociais
COVARDIA

AL�.EvrAR TAVARES

8e el., 1J::.. t.:r de -novo à minha perta

Etrl'epénd�da, para ornou amor,

hei de di'éer-lhe tudo quanto corta

rnínn'almc, COúlO um gladio vingador!, ..

o que vier desse gasto, POU?O i�!l0rta! ') I
_ Nâo se fez cega e surda a mlllh� dor,.

.

h, a visse morta
Pois bem, nem mesmo f;8 oJe '.

�� .

dar-lha-ia a r6"erencia ele uma flor ...

Ma;�, ai! hs tern de leve na .Janela;
Entram a sala ... Sua voz! ... E tarde

.

1 -r-t; f
.

to a E' e I a I
Par" fú;;:lr dr: ve-la. -,,;11 ren -

... .,

� ._,'
..

Hesito ... Tremo ... E sotrego . .. aturdido..

Célio noz lJrp,ços seus como um cavar,de,
e i118 ponho a chorar corno um perdido

ANIVER§ARIO§
I\lAJO?" PEDRO CU:·THA

'I'ranscorre. noie, U (1[1-1',/21'

sárío Ilataj,iclo ÚD -n05.?O 1)]>2'

zado pa.tric.io sr. lVlZJ..j or F-e

dro Augusto Carneli o da CH

11h9., ex"Dir:otor do Tt.:nu-:ü
do

�

Estádo, e noszo �Dieg�,
<i��irll_pren3aJ e PI'E.?tlgIOS:1 f�.

�l�111:i,:1�� ���:�� �í�����i;�!,e O�:�'
gOZ!1 de elevado l1Úrn2W di

amigos .e adrniradores dê,.. su
a?) qlla.1itls,(]c\:; -dê cnragao e

....

'-

.lI!'

23013' APLÁ
=

Auxi'liar de Escriforio
.

Necessita-se de um (a), menor de 18 anos, na ORGA
NIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, á rua João
Pinto, 18, altos, que tenha conhecimentos de datilografiu.
Apresenbr-se no período ela manhã.

llgor-a, c'tjda vez que usar
KOLYNOS v. Obt/im

ii

HAI8.PROTE(aV
.

• -. dó que 12U1100! 'ii'

"

'Durante o dia todo,
proteção centra
PR ácid'os ,q lte
cam,am a cál'ie
e o mau",Jlálito!

IConselhos Malbas, Sal�5 de Lã 8 COb�l,tore8
I de 'Beleza Rbelotan1Z .Iocluldas· na Ilql·lda,�
I '

'.

C&O total da I MODELlR '

fi'ranspira�íio ex('es"iva Além cios artlgo.s que compõe o primeiro grupo de rner-
.

nas axilas -adorfas que está sendo Iíqutdado para j'(;nova(�ão cornple
.,' .a de seu estoque, decidiu "A Modelar" Incluir com o cl2:�;

i,)r. Pires onto de 25 e :10%, rnaís 03 seguintes � malhas para senho

as, homens e críancas: saias de lã e os cobertores ela afa
nada marca "Rhelngantz", ínconteztavelmente os r.ielno
-es que se fabrlcam no País. "".-L

A 'venda deste últimos artigos já. foi, desde. ontem in,:

-íada e o êxito que vem alcançando a sua venda esL't re
iresentadc. pela contínua e enorme afluencía do público.
jue díàriamente procurá o popular magazín para adquirir
.IS mais úteis agasalhes pará. enfrentai' o extremo rlgor da

lre2ente sstaçâo.

Preeísa-se um com longa prátíca.
.r

Tra·�..H na "A l\IODELAR".
---.------.-_.-------------.----� ......_-

BRIM
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i
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AVENTURAS DO,

s

DONA DE CASA

DETESTA:

casa eXperiente tem na

coz.idu um exaustor

Maior capacidade de aspiração.
l\lais fácil de limpar-se _ Lu�
vermeiha ind·icando quando
está lig:.do ii 'Pintado com es'

malte creme t'speciaI·não risca.

donal. Às vêzes veste1n O ramo , .

ZE�MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Um dos prélios mais lm- 'Tia a uma segurança qua- bremanêira na linha de mé- 'minütos, antes haviam ar- 'VSri03 jogadores e vai ani- para a cidadela alvi-negra,
portantes da rodada número s i perfeita. A retaguarda I d ios, l rernessado na trave, fazem 'nbar-se no fundo das redes, surge -Cocada e obtem com
seis do 'I'orueio dos Clás- ímpressiona mais pela mar- O ponteiro ,Plácido foi das suas. Gaivota atira e sob as vistas espantadas do mérttos:e gol da vitória.
sicos "Nelson Maia Macha- "ar,i'ío do� que pela distribui- dentre os dó quadro venci- Maf rrt segura ti esf'éra, mas

.

g,'uarclião Simões -que por Vencera o América a dura
do" teve por palco o está- �ho e a vanguarda está bem d o o que mais ímpreasionou. '�detx:l' escapa-Ia, no que se tal não esperava. Vibra a partida. Trilha, desolado
dia da rua Bocaíuva, nesta rmada, possuindo constru- 'I'écn ico c combativo,' lutou,' aproveita. Cocada para com: a�ú{jstência. e os torcedores deixa o gramádo. 'I'ermína o

Capital, e no qual foram de- tores de ataques e f inali- do princípio ao fim, tendo' rr.pidez impulsionar a. pelo-
1

do alvi-negro ovacionam de- jogo : "América 4 x Eigueí-
gladiantes as valorosas es- zadores, Contra, �o F'iguei- sempre em m ira a hàrínonia:ta parii. o funelo do arco. 'lil'antemente o quadro. rense 3.

.quadras do América ,e Fi- -ense vimos que todas as do quadro a Ivi-negro. 'No}na.ugúrou-se assim 0- mar-"I - 30 (Pacheco) - Faltando Éôa. arbitragem
gueirense, oeças do conjunto rubro se trio final gostamos mais de "ca dor da movimentada pug- ; n111 minuto para o encer- Foi "referée'" do encontro

-----------

O conjunto' joinvilense, ajustaram perfeitamente, Trilha que pede ser conside-l na. Pouco depois Meireles e ramen to elo primeiro "half- o sr. 'Sargento Lázaro Bar
colocado em segundo lugar laí resultando no êxito da rado sem favor um zagúeiro .Pacheco perdem excelentes time", ouve-se uma .gritai-ia tolorneu que se houve Com

com apenas um ponto de di- iquipe. Não há contestação de grande futuro. 'Dos' mé- i oportunidades para empa- infernal que ecôa por todo muito acêrto, revelando
f'erenca de li.deI" que era o quanto ao s�u tl"Íunft? que dios, o trabalho de Aníball t[lr fi, ·partida. Mais adiante' o estádio:: GOL DO FIGUEI .. energ'ia e honestidacle� Con- - �:.

-

Olímpico"'de Bl�imenau, veio foi ní!ido e prorlúbo de u,ma, foi considerado bO�11, en-Iuo cahc('�ar ul1:a bola. bai.xa. R�NSE! Re�lmerite, aos 44 vincente. sob todos os aspéc- COmpeoes
com uma disposição de ferro ,'tuaçao realmente superior. ql!wnto que seus- del!!) com- ,u -zagueIro TrIlha fOI atm- mmutos. Alllbal faz a co- b!IS a conduta do jovem api, RIO, 11 (V. A,) - A Fe-

para venc.er a _l:latalha com o ,:;hegaram a ,est�r jn�eriorF p.a,nlleh�os;{�l'e �in!1a-se cc;>ndu-I gido n� cabeça pelo extre-: bl'[1IH':� d'e um� falta de fó- tador. derac.ão Paulista de Futebol

Campeão ,da Ca.pitaJ que iria �;��os no f�latccadol', ,ma);' l:e�. 'z: i'��íl ,�entro ,rlas Stl�S pos� I
m:'1 l�zldoro, sendo forçado l'a da area. l.tu·a aito o ,cen- Os quadros I efeh{'ou ontcm o pagamento

joga.r desfalcado di dois va- ',II am _no m_0�en to _preCISO, 'SJ,blhdaelcs 1'�alstHelcl(} pro- 'a deIxar fi cancha por al- tro-médio do Figueirense. :1 América ,--"-- Simões, Mazi- r
das gratificações' aos seus

lares precisos. Vieram os erle]1k�0 depols ao empate (,uJ·O-1.� §émPle, �ep-.I Íl:tilit�(;on- ; guns rriinutos para 03 cllm- S'lltam Cá e Antoninho;-le-', có e AntOllinho ;_' Ul'nguaio, craques; que brilhantemen
ruhros com um pensamento:, nas nram sorrir-lhes a vil., ,KP,i?,'�Ü.J1d.j:): -,i..1ilDr�31oÍlii;'W em ,tivos. ,

'

,vando êste -a melhor, m8'ít :dr;:StãiY e .fbrain; bocada, te levantaram o bi-campeo
ser iídel'_�s,; .p�i!3>arimen_ta- ória"'\1iístamf'-llte'qllíYu,do I Li- diversos lances, O arqueiro I 2° (Aníbsl) - Prosflegue l:ilfelizlUen te, pois a

- pélõfà' Eüclides, Gaivota, Renê e nato Brasileil',o de Futebol.

V5m fi e'.í'pe�!i:nç.a IIfe uma vi'" JaSi,hl mais 'denO,da:f1a e en- \'hfra continua inseguro, o Figueirense buscl'llldo o ra�ece�(lá pelo hei.·c\lle1'
,,'

::�7:i�_Q�a. :i1��t:fj;.Ú ,;,i.:',.'�"" _ ? .tl"cinado�' Aimoré Moreira

t.ória do Caxias sôbre o u�iiísticamenfé pnl'a pos- ,�eix::mdo esc"p:tr das suas ertlj1ô!te. LllL'l1n deseBpera- gueiro foi aos pes de P�r: .

_o, Pt�l1eirflf8e -:- }!'lafra, t01 que mm;; recebe'u: Cr,$ ..
Olímpico, em Joinville, "ui-la, Em suma, ,dos seis 'hfiOS bolas que redundaram damente os alvi-negllos di- co que fulminou sem he#i>ta,í Trilha _' e Helció'; Walmor 40,000,00. Os jogadores, bem
Sucedeu como queriam -os onjun tos que nqui se npre- em tentos. E'riro, Cá e 1'a.- ante ele um a.dversário pos- ('ão, enviando o balão no Aníbal e' Laudares; Piácido, como o médico, receberam

kmericanos. Venceram aquí 3entarHm diRj)utando o tor-,cheeo esforçadissimos. Mei- tmidol' de ú'mfi classe supe- �anto esquí}l'do da cidadela E'r-ieo, Cá, Meireles (TIa.ra- Cr$ 2:),000,00. Os roupeiros
e retornaram a Joinville co- leio, foi o dd América o !reles l1ão conc-ellV�U, talvez rioi. Aos 42 minutos os pu- de Simões. pm belo, goal, 'ta) e Paéheco. € os massagistas, foram' gra,·
mo noves 'líderes, pois o [ue exibill melhores apti", devido. à severa marcação'riÍos ,de (}al'cia c.onseguem indefesável. Resultado do Não foi fornecida ii im- tifica'dos com a ql1an tia de

Campeão do- Estado conse- lões técnicas. de Antoninho. Bm'ata, que' seu intentd, Falta de UI'U- pl'imeiro tempo: F,igueiren- prensa a renda ,do jogo. Po- Cr$ 20.000,00. Quase 'sete-

guiu quebrar a invencibili- o substituiu nada produziu. gua.io em Pacheco. AníOal se 2 x América 1.
'

rém pelos riossos calculas, o centos mil cruzeiros g'asüm
dade da equipe hlumenau- Capitulou lutando História dos set.e. gols, cobra a falta de fóra da Lia (Cocada) - Seis minu- uwvimento final1ceiro supe- a entidade bandeirante com

ense. -Por seu turno, o Figuei- 1 10 (Cócada) - São 'de- :'n�ea, de urna distância con- tos de ações são depoúidoS'" rou a casa dos 10 mil crll- as grafiticações aos cam-

Um prélio sensacional ,cense, embóra ,não tenha' corridos 16 :r:inutos de jo- siderável: A pelota, vindo quando, ao procurar aliviar i zeiros. • peões brasileiros.

Fomos ao campo da Praia II (;xibido melhores qualida-I go. Gai\'ota e Cocada, que í'àfJteirn passa pelos pés de a área da pressão america-
F,

.

t' t h d t" b t Caxias 3 x OlínlIlico 2
de 'ora aSSIS Ir ao ma c es eCl1lcas, sou e por a1'- ,na, o zaglieiro Trilha toca a

América x Figueirense e de 'se na liça com incomum VH-
,-

,,�--------,�------ --�--'. f.pelota com a mão dentro da
Finalmente foi: quebrada

15 s:1Ímos plenamente sa-' �entia. As ausências de Car-
o ----._-.-.-.--,----,-- -------,------,--

1 ál'ea do penalty, acusando
1, invencibilidade do Olím- dos os concorrentes, por

.

f 't
.

I
. ,

"t B t' I t
. pico, diante do Caxias, pelo pontos perdidos:hs elOS, pOIS a. pe e.1a agra- ti o e Je '111 10 em pare 1l1-

J I' h f b I' I' i o árbitro falta,máxima con-

dou a gregos e troianos, De fluiram técnicamente na
, U ln o par� 0. ute-.' o (til la- no-: 'ira os locais. E' Cocada eSCOI'e de 3 x 2, em Joinville" l� lugar - América (Jo-

- , . I 1
_

1
.

E'"
U , r.e'·denclo o qllad1'o 11lllme inville), 2 p. I)·fato, Figueirense e Amen- j pl'OC uçao r a equipe. < Spll'l- i ([lIem se encarrega do'chute ,J""

, -

d
., I t

_

f lt' 9 "Ih-
· , :'l:tuense além do titulo de 2° lugÚ - Caxias (Join-

('.:1 brinelaram a gran e as-
'

LO üe u a 11,10 a ou, porem, ml- 'oes : e lY faz' com perícia, trans-
." . " I h' ta t invicto a lideranca. ville) e Olímprco (Blume-
slstencla com um .logo se11- ,m nen um ms

-

n e ao qua- fOl'mftnclo no segullrlo tento: -

s::.eÍonal; com lances emo-I rlro alvi-negro. Jogassem a_O RIO, 11 (V. A.) - Tele- milhões para conquistar'o 2 x 2.
HI?_l'cílio l,uz 2 x mu), 3 '

cionantes qlÍe se repetiam a ,(jlleles elois grandes atacan- gramas 'de Roma nos rlão gr�ll1'de' Iionteiro paulista,
-

, Cadós Rena.llx 21 3° lugfll' ;__- Ferroviário

cada minuto, forçando o ex-, �es. e acrediwmos que il;s contfi da ecoante revolução entre p.agamento do ljusse e 5° ('l'ite) - Tite, que su- ,Este encontro teve lugar I (Tllba-rão) e PaI m e 1 r a s

pectaelor a. saltar do assen- f'oisas teriam sido outras. que se, es�á operando, �o fu- ,lu::'f!s áü j.ogador; O� ci- bstituiu a Izidoro, logo após nà cidade de Tubarão e ter- (Blumenau), 4

to, coloca]ldo-o em suspenso. Todavia, não decepcionou tebol Italiano, com reflexos Ifroes, contll1uam sllbmdo, o rrol ac.itna, cabeceia na' minou sem vencedor. 40 lugar - Carlos Renaux

,Tudo aconteceu num grama- {) Figueirense que soube ba- em outro;; _"mel'cad-os". Pri- ,dizendo-se que o chlbe ita- 'trave. Duas outras' bolas Avaí 1 x Paysandít 1 (B'rusque), 5

-(lo em deplorável _
estado, Lalhur como um leão diante meiro foi a compra _çle Diúo, liallo aumer,t!.lrá essa verba, arremessadas por Gaivota e Na- se,xta rodada conse- "5° lug's!' - Hercilio Luz

l.amacen to e cheio de' poças, da categOl'ifi superior do I por cinco milhõe-s -de- crllz:ei., ,pois dese.trr._, conquistar Ju- Tite, choeum-se com as tra- g"uin o Avaí seu
<' primeiro (Tu barão), 6

d'a'guu (lue impedií'am em América, Joinvilense, novo Iras, enquanto ficaram.'as:, linho, O Lazio terminou o ves. Aos 20 minutos uma' )(mto, ao empatar com o 6° lugar - Figueirense

muito as ações dos v;inte e ',c�üler do Torneio dos Clás- !se2'ur:HIos ao jogador lt�:vaf? ,õertame em �écimo primeiro investida dos visitantes Pl;O- Paysandú, em Brusqlle, pe- (Capital) e P a y san d ú

dois jogadores. Apesar das
I
�icos "Nelson lVÜtia lVIacha- : de um milhão e m�}q'óde'.é�u-, ..'lug-ar, pOrél)l, pretende 1'ea- voca grande confusão dian- l@ esCore rle-l x 1, resultada (Brusque), 7

eün�lições da cancha e da do",
, •

'zeiros: ,De N_al�O!�S;," ��:f�r� llizn.l' _uma completa reco�- te �a met� de-lVI�fra, d� que' que foi, recebido pelos afei- 70 lugar - Avaí (Capi-
- chuva. qne vez por outra Cocada e Placulo, as i11am ql1e Vl111ClUS Ja fOI pOSIÇhO de seu quadro pnn- se a1Jroveltou"TIte pala. fa- coados do alvi--celeste com ta!), H,

ca.ia, naela conseguiu sola- maiores figuras I contrata do, pertsn-cel).te ao cipJj,l. Pára�" tanto está dis- ,zer "balançar as -redes com grande sátisfação, pois, Próxima rodada

par o brilho da porfia que A equipe mnericana, que'� posto a nbl'ir a bolsa. e 1'e- um pelotaço ::iolerito: 3 x 2. marcou a rehabilitação do A proxima -rodada, a -rea-

chegou ao s,eu final com um efetuou na tarde de domiil- füteból peninsular, desde t,irar trinta e três milhõ,es,
'

,
6° (E'l'ieo) - -Continua o ·quadro dirigido por Leléco. lizar-se domingo, marca os

l'e�\Ult.ado que foi o seu es- g'o, unu das sua.s melhores ante-ontem. As cifras con- de cruzeiros para os gastoil' jogo' ';sel11pre no mesmo rit- Transferido Palmeiras x jogos abaixo:

pelho fiel: o América, téc- "performances", apesar da ,Unuam se eleva,ndo. Agora com as hàns.aç.,ões sensaci�- mo', com o Am'érica n'a ofen- Ferroviário Nesta Capital - Avaí x

nica e-conjun.tivamente su- :!LlsÊmcia do seu comandan- 'sabemos, que o-Fiorentina riais. Entre os jogadores q,l}e siva. Um ataque dos locais O mateh Palmeiras x Fer-, Figueirense

perio!' levou a melhoi' na. i e - Bastinhós - té!e no' voltará ti cSl'ga sol;>re o ex- {) Lazio pretende para- for- e a pelota vai fi. Plácido que rovi:íl'io deixou de ser reali- Em Joil1\;ille - América

árdua batalha, pelo escore dianteiro Cocada a sua fi-: trí1ordinádo ponteiro Juli- mar um quadro ele respeito, escapa pela direita, dribla zaelo, devido ao mau estado x Caxias
/ ele 4 a 3. Oub'os fatores gnra pontificante, verdadei-I nho" ti�ula�' do seleçionado . a e;cen:plo de �ario3 'de s�us' U�i1, 'c-ontráti� e �el1tra a.. da cnnc�i,l. O jOg� em apre-' Em Brusqlle - Paysandú
contribuintes do êxito do, I'a moln na cancha, Aliás, Ibl'nSllelro

a Copa. do Mundo'lco-lrmaos, estao o pontelro E r1CO que nao heSIta e de ço, çle',C'omum acordo fiCOU x Hercilio Luz ""

pré�io: a boa conduta do Cocada mereceu, também, as O car,tá,z d� J�Jl_�nhó ria Eu..: rlo ,Ju:entlls: _I�umbeí�to<, do cab�ça consig:na o empate. :.r�?sfér,ido �ara o dia _10 de Em Tubarão - Fel'roviá-
-

árbItro Lazaro' Bartolomeu honras de melhor homem em ropll e dos maJ01'es e as pro- I P:1lmell'as e elOlS uruguaIOs. 7 (Cocada) ,-, Escoam agost,o, a nOIte, no campo do rio x Olímpico.
e o comportamento exem- campo. Vendo-o atuar, do- l�osblS ,sfto feitas seguida- Os en:endimentos para.� I?s minu�os, _dando a. todos ,a IGrêmio ,Esportivo Olímpico,
plfü' elos jogadores de am- miilgo" vel''ifica.mos que o mente a Portuguesa. Infor- conqmsta de Humberto ]a !lmpressao d5! _crl:l-€' a peleJa

lem
�lllfI1enau.

bos os lados, o que' equiva- conhecido "player" pr�spe- ma-se ,aqll,i. �ue, a Fiol'enti-. foram �:nieiad�s e�tre ',6 Sl'.: I f�car,árllo� .3 'x. :: Disputa-se / A classificação
.

le dizer que deixaram a rOtl bascante nestes últlmos na ,esta CIlSl)Osta a gastar iC�a,lv�nl Brogho C�,mah e a

1'0
delrdleno mllHlto e n�lm ,C�l1}:_o,s resulta�los d� 10-

cancha não um vencido e anos. Está mais' experiente nada menos do que Cr$ 9 d'll'eçao 'do Palmelras. rnomento d� g:rave : pengo dada ,frcaram a,SSlm sltua-

um ven'cedor, mas dois ven- e lutador, além de oportu-
,---,-,'---.-- ----

' -�-"..-

;����:�g p�r:��;-�;eg�1::S0: �;!���::el::�j�ac��:���I�:1 s:�r� 'SANTA CATARINA EVIDENCIA-SE NO �ASllEIRO INFAN[��JUVENll DE
rubros pelo bdlhante espe-' mando quasi todos 03 pon- T'EU ,'15' ,�

t.ácl1lo proporcionado na tar- 'los do conjunto rubro, Se- tl
'." 'I: -'

de ele domin�o._
, !eundflram-no, no quadro vi- Santa Catarina- no Cam- pita(� vinculadu ao Lh'!!,' e

Clas3e e, ,fibra i sJt:=mte, Gastão, Antollii1ho, jlf'Omil'O Brasileiro Infanto- 'P;'lillo Fcneira Lima, te- I A llos§a única represen- o segundo do Ilôa Vista de

Vamos analizar a condu-' IvIazico, lbrain, Euclides e Jun'![liJ, que Oi'a sé realiza nisia infantil \'incuh1ilo ao, rtsnte feminina, a t.enista in- ,Joil1ville, venceram a dupla
ta do esqlladráo visitante.' Gai\'oiu estiveram estupen- na ddade- paulist.a de San-' Lira l1l'sta Capital, venc�m, fantil Anne Beck, .venceu a formada por Castro é Abreu,
Seu estilo satisfez pelo co- dos e os demais convincerí- tos, apezar._ de Sf'l' fi pdmei- !l0l'g('§ do Rio Grandé. do � p.:ru_l�sta Bíollm,

, por diSis-lpor desistência;
,

latido ql!e apresenta. Seus teso Gastão, ex-defensor do 1'3 vez que jHIl'jkipa ,nessa "'\uI !Jüf R-6 e 6�3; ,. teucla;
-

r

defensores, sem exceção, se
.

Figueirense e do Olímpico, I modalid-ade, tem se apresen- o tenista infantil; J�dsojl Nas duplas masculinas, Assim, contin_!la bl'ilhan-I'entendem ás mil maravjlhas
.

foi na turde de ,domingo um tado com bastante evidência. I Goeldier, t�mb€m do Lira, 63 nosso t.enist:as juvelús, do a nossa repl'esenta�.ão
��"'"!""""!"n'!"1'êsmo em campo alaga.do "f,h'ot" de' gra,ndes l'ec-UI'S'Üs J ,EL 09, mais",..r��e,nte� J:e�. f�)j_ de.n:otado pelo gaucho Henrique FleminO' e Pedro inf.anto-juvenil no campeo IdistribUI!', com maes- ré.c.nica.3, 80-. Is,r.ltad5's: Adam; í;Ô"-��2 e é.-2; D6i.. i3, (] pdmeit; d'e0ta Ca·� llstl.i hí:'fLGHeil'o' d' Teni€l! -,

.. �'; .;.

Postal Telegrafico, o vencedor
_ Efetuou�sei sábado, oíomeic "iniüum" de Amador-e·s de '1955, com a participação dos clubes, Postal- Telegráfico,
Ismanderé. íris, Ãlvhn Barbosa, Vendaval, Flamengo, Treze de Maio e Austria. Foi oredsmedo vencedor o prl
melro que na -pugna final logrou suplantar o estreante Tamandaré. Maiores detalhes em nossa próxima edição,

'

i; *'":_.", ""'..,...c""' __ fI Cii••••••••••,. .

-o'--�" ' E� d:R ...•..
.. :.J� ta o �S_po·rtivo"

M••••••••5(j1�ag.a�.&G.a.Qi* íi••1Iíi••wlíiiiiHiiila.íiijíi••iI•••• Iíi••i fi�,. �'';••O_••• ·••••••••••••••ti�.fi•••••••iI••••••ti}.tI•••••� ".$••••�

Com classe e fibra impõs;.se o América
Todavi,a' o Figueirense soube lutarromo um leão, apesar' de desfalcado de- Carlito e Befinho �No 1° tempo ven

tia o alvl-neqrc por lx1 -- 4x3 o escore fillal Cocada (3, sendo 1 de penalty), Tite, Aníbal, Pachece e I'rko.
os euíores dos tentos .; Destacada atuação de Cocada Que consírulu a vi-téria. no derradeiro-minuto -- Alcanço

u Q Avaí seu primeiro, ponío.no Iomelo - Perdeu o Olímpico a liderança e a invencibilidade frente ao Caxias'
Empate na pugna Carlos Renaux x Hercllioluz - Transferiºoferroviário x Palmeiras:_ América, novo líder,

v rodsde
a

o ESTADO

! orinlians, canlpeãe
du Iemeio
'Charles Miller"
Está encerrado o 'I'or

I neio, :'Charles Miller", p1'O-
r movrrtn pela. C. B. D. 'e sen

do proclamado Campeão o

Coríntians Paulista. e Více-"
Campeão o América.
Eis os resulta dos fina.is:
Sába.do: América 2 x Pal

meiras 2, em São Paulo,
Domirigo : Flamengo 2 x

Pefiaroi 1 e Corintians 2 x

Benf'i C3, 1.

o Brasil no Sul
-AITIericano Extra
do Uruguai
ruo, 11 (v. A.) ---., A se

,�,�f,o bras ileira vai rea.lizar _

!anos jogOS amistosos- em-
1956. Entre estes estão pre
ristes os do Sul-Americano'
'_;jxtra. do Uruguai, e Copa
'lia Branco. O assunto só
.er

á

resolvido agora com a

:bibl do Presidente dá As
-ociação Uruguaia. 'Pelo que
'purou nossa reportagem os-:

'ogos da Taça ruo Branco,
.ão mais serão reálizados'
cm 1956. O Sul-Americano
Extra. impedirá a rea.lízacão
dos mesmos. Outra disputa
que se vai decidir sôbra a

poss ibi lida de da. sua reali
zação e a da disputa. da "Ta-
ça do Atlântico" entre as

seleções do Brasil, do Uru
'gllai e da Argentina.

Gratificados os

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Noticias da Ui
DANDO o EXEMPLO'

A Pre íei tnrs \43, Cfqj�t;,,\
c,st"l, rerorrnanno as calçadas
(,tiS contornam o jardim
CJli.veim Belo em 1.or1:1 a Pra
c:t 15 ctf' Novembro f) bem
a s::;irn, r.utros logradouros
púbricos anele êS,1fS reparos
se Jaziam há muito necessá
rios.

Dá, pois, ° exemplo �1, nos

in, Prefeitura, a fim de que
O,S proprtetários de calçadas
eompletamente estragadas
no centro e nos suburbios
da Cidade f3.çam o mesmo

e cooperem no sentido de re·

fCI1'mar os passeíos e torná
los em rorms para o trân

sito.
. IE ruas em que há anos

os proprtetártos nunca mais

.removeram urna tijoleira e

(t\HUldo Se decidem a fazê-

10, o razem usando remen

elos que destoJ.m do conjun
to.
Não é possível que na Pra

ça 15 e ruas principais, con
Únue a mesma situação de

�hismazelo, obrigando os pe

destres A. pl'ntical'em cUficei3

malabarismos para nâo tor

cerem o pé ou não salpica
rem ele lama a roups em L1iA..

chuvosos.
Sabemos, que a Dil'etorh

de Obras públicas da Prefei

tura, tão logo esteja l)l'ú'rlt.il
.

o serviço que está rrCl1íZJn

do, vae aplicar iniran"ligen
temcntr, para gregos e troia

nos, a Postura M\.H'\ieipul,
que é bem clarn no assunto.

Quem não quiser p:\g:u pe

.sadas muitas que vi tratan

do de reformar as .nlçadas.
LIXO NO CANAL DA AVE-

NIDA HERCILIO LUZ

O serviço de remoção de

lixo da Prefeitura anela. em

dia e em todas as zonas, os

camínhões, diariamente, rc

colhem o lixo coiceados 1"'11.

latas ou catxões i1 rua.

Nem por ,iRSO, algun» mo

radares na] ilDe(1iuç,�(:,g ,rl:
L'i1llal da Avenida :rVTÜ.I�ro }'(,,\.

·mo.�, agnarc]ClIl1 ;L l'ts:LiC:h!:

elo lixo e ac:hCll11 m,d.s üeii

jogá-lo no rio canrdi::lado.
Além ele abuso e desleixo.

ainda se torna mediaa que

depõe contra a higiene d��

Capital. Aqui ÜCf\, a justa
reclamação.

CASCAS m�' LARA:JJAS
SOBRE OS PAgSI�iOS

quelra
bouba aviària _ paste
luina � paraüto dos

beurrols ii célera e

Jlfo das aves � pneurno
enterite do! bezerros.

REPR. NO PAIIANÁ E STA. CATARiNA:

Enio Rosas &. eia. Lida.
Praça Barão do G3r�una, 67

C. P. 320· T 1':1. 208· Ponti GroBu
Estado do Paran�;

,

•

n Sífilis
Ata('a todo O orlanlsmo

EM SIF1LIS OU REG,MA
nSMO DA ,MESMA ORI�

GEMT
USE O PUPULAR PREI)A

RADO

13 !t3l!&§] rn
AprovadO pelo lJ. N. S. P., como auxilia ...De.

tratamento dli Siúlis e Reumatismo da mEsm ..

origem.
llhl1enSIVO !li.i '-irg'anism�, ai'radável como II·

��f/'r .

-------�------- __:_---------

Capela de Santa. FUlmena
fiJ llde com. pequena esmola a pmtura ela Capela fie

S:lnt,a Filomena, miLlgl'O�� San�a, 1'11nrtlfizada eí?1 ROí11s"

[tO::; 13 UllOS de idade.
Santa Filomena era filha de um príncipe que governa

V�1 um dos estados ela Grécia.

Indo seu pai a Roma conferenciar com o imperador
Dioc!eciaIlO, FilomenJ. o acompanhou na audiência que lhe

10m concedida.
'l'ào logo o imperaclol' a viu, não c.eS30U de olhá-la e

cle3ejou desposá-la. Mas a menina-jovem não o aceitou.

}�j.lrl1l'tcicto, D:ocieciano mandou preparar-lhe os maiore:>

.El])iÍcios. Por fim, llegolou-a.
AJUDE a pintura le ,,\la Capela, localizada em Praia

COlllprida, n9, debde ele São José.

tont.ribllições publicadas Cr$ 3.127,00
Alvaro Soare3 Cr$ 20,00. 'Ií'!u[lil' Espírito Banto , Cr$ 15,00.
A. G .. ·,· · · .. ··.·········

Ll�(�i [.o,Ydüg-ü6S .

ldüud:l. l\'bch'ida .

A. 8ilv,,· .

omb\ío Al':mtt':S , Cr$- 100,00
l�rnalclo l.uz :.................. Cr$ 330,0:)
N'ilo Machado , , , .. Cr$ 500,0')
Go.vnnadc!' cio Esl"H1::1 , Cr$ 5.000,00

CrS 50,00
Cr� 56,01)
Crí; 50,00
Cr$ 100,00

. 'l'oLll ,.,...... . Cr$ 9.327,00

VIVAl\fENTE INTE
RESSADOS

(SNA) - Mais de 25.000

'.'

5
.-�--_ .. �,_ .... -. -�-,...,. .._-------�-._ ...-,.. ..._-...""-; ...... -_. -_.-.. -----�--_ .. ,....... .. -.;, .. _.-. �.'.:�

SERÁ iSTE O SEU CASO?

QUAL í O lEU TIPO'

Você é daquêles que acham que o seu carro

deve ser maior por dentro do que por fora,
fszendo prodígios de lotação ... ou simples
mente algo que tem as limitações próprias
a tudo que, sai do engenho humano?

(SNA) - Os Batistas do partamm;to· ete Pesquisas,
Sul ulta'apassaram cinco no-' Estatística e Informação, de
vos marcos "milionários" Junta de Escolas 'Domini
em 1954:

-

(1) o total de cais da Convenção Bat.ista
membros ultrapassou a ... do Sul-dos Estados Unidos. I
8.000.000;· (2)' a matrí- Os Batistas do Sul COll-'
eula das E s c o I as 'Do- iam agora com 8.169.491 Iminicais, a 6.000.000; (3) a membros, distribuídos em·��------

matrícula (Ias Uniões de SU;1S 29,899 igrejas, que, por
I Treinamentos, 2.000.000; (4) sua vez, estão agrupadas em

I as ofertas para Missões, a 1.032 associações reg·ionais.
-_�. ! 50.000.000; e (5) o total de Foram realizado:; 396.857

CÓmpr�8e _

ofertas para os diversos batismos em 1�54, ou seja
fins, a 300.000.000, um aumento de 35.022 sôbre, Vendemos para revendedores estabelecidDs

'lI_]-:rt•. nele ::Ha emílOh para: Ter'l'eno Oll casa
-

velh"
'

E' h d d 3 O til d.L'
n m nen um outro ano a o ano .e 195.

.
too a (as 0- e fósforos para colecionadores,

Bm F'lol'ian(,polis - Pl'of. M, da Gl{lrl::t Mattos - Orn- (grande) para de!)ósito nas história batista se registra.- fertas alcancou a cifra de Ipo Escolar "Lauro 1iiTdli'l·".

I
imediacões do centro. ram tão expressivas realiza- �05.:57�,654 dÓlar�s, dos �ua- , PRADO IMPORTADORA S. A.Ej'Jl São ,Tcsé -- Ejr::l. Z.nir G2I'lach -- Praia Compridi.t, Info.;m.ações na A M,)de- ções, informou o Sr. J. P. IS 02:926.157 fOI_·am. _clestlna-I La.t�o de São Francisco 11. 26 _ sola 1.114A ·...,07di<::\p tiO . 1 . "

-

-

d
'

b d ;(,'
'"

"""',....,_.",.,..,.,_....." _.
v - _>0>_

'F' .

. Edml.lnds, secretário do De- os a o ra e _.lVHssoes. FuO DE JANEIRO,

IvIercado e os Mel'cadinhos,

que já são surícíentes.
NÃO QUER"EM COOPER..a.E

A Prefeitura Municipal, PELO EMBElr..EZAME��·rO
oern flue poder�a .tomar pro- DA CAPITAL
:ltLn�a:" eíiÉ:rgic;�s c6ntru. O· ',0 jardim "Olívio Amorim".
.'blLú [1l·at:c!.1.llo por pessoa' anele certa vez a moctdads
iU,; lião prezam o asseio els.

e3tiUdantll colocou o ou.to d.

�icLlde e que compr:-tYl1 tru
Olavo Bilac estava entregu.

G�lS e principalmente laran-
ao completo. aban.dono. De

,�L3, come-as em plena ru..
cidíu em' bOB. l;;Ql'il a Pretel

.) vão jogando de propositc tura GIJ.I nnnr,1cu: Trlormá, .. lo
rs caSC:RS nos passeios. Prrj}�róu os canteíros, der
Até em plena Praça Públi- rubou o que ali era inútil f

.a veia-se notando esse abu-
o jardim tomou íeíçào nov

o, o que impressiona mutt ;
e moderna.

nal os transeuntes e prmc» Infelizmente, há criatura"
pàlmente os turistas que nos

que f;e sentem bem em eles
visitam. I manchar o que se faz para
Em cada e:>.Cjulna há um. melhorar e sobre os novos

carreta ou carrmno de. máo ·:'a.nteirm, aínda alguns pai
cR.:rregados de laranjas 'e da; rcabar, j3 se notam as mar

sem d úvída, a facilic\a,-le COU! .

':18 de pés e sa,tKüoS, daixan
.ue �q'LÍ.81e;; que não pO�SI.\.8m .to ali pelos sinaís, a evídên
a menor noção ele hígtene ela ela mnldade- elos qUJ' pre
vão dando provas ele sua de- ferem p"ti.lÜl!ll' sôbre os can

santençáo pela -limpeza 1:1.: teiros elo que tornar 0.- caml-
cidade. nho natural. ,
Nos lugares mais centrai, Neste sentido de educa!'

deveria ser pel'entorhmentE- esses deseducados, a ímpren- ,

proibido esses pontos de ven- sa escrita, e talada muito po- I
das de trutas. Existem (l c1e1'iam fazer em favor eLt;

•
i

nossa cultma, e �duc�a� po- I
pular e a proprra Prefeltu;':l I.
como Iazem outras do pal�,:

poderia tamhem colocar nos I
jardins, avisos em placas Ichamando a atenção dos que'
não sabem z-elar pelas COiS;1::,

I
núbllcas.
CONPER'ÊNCIA ESPiRITuA·
LISTA NA FEDER�AO ES·

PÍRITA
Realiza-se, amanhã, às 20

horas, precisamente, a. con

ferência que será feita pela
.

renomada professora cl. Ida

Una de Aguiar Matos, multe,
conhecida no Distrito Fede

ral, onde exerce SU:13 atlv:·
dades profissionais.
D . Idalina dissertará ;;;(1

bre tema de atualidade espi
ritual. 'A Conferência, come

dissemos, realizar-se-á às !),Ü

horas, no salão principal c18

Pederaçâo Espiri ta .Oatari

nense,. sita à �venic1a JvIaur')
Ramos, n. 305.

-A entrada será franqueada
ao público. i

japonêses assinaram cartões
indicando interêsse definido (SNA) - A distribuição l'a!lte' Arthuh W. Radford, Os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos, resisten

de se tomarem cristãos, Co- de 40.00Q,OOO de exemplares Chefe da Junta das Fôrcas cia física e experiência env trabalho no sub-solo e cÍ10fía
mo l'esultado de uma cam- das Escrituras aos homens Armadas. Capelães de todos i de pessoal em minas de carvão ati antros minerais. Devem

\. )�nha ele três meses real i- e nnilher,es das Fôrças Ar- os l'an103 relig'iosos e diver- ter anteriormente oCllpado carga1+- de responsabilidade.
I �3da através do .Japão pelo n,Htdas dos Estados Unidos sos líderes eclesiásticos es- Salário: Cr$ 10.000,00 por mês. Instalações mobiliadas

! ;onhecido evangelista E. S- foi comemorada em cerimô- tiveram presentes. grátis bem como outras facilidades.
canley Jones, , nia no Pentágono, em Was- .

Cartas para "MINAS", Caixa Postal 751, Rio de Janeil''J.

Ass inando os cartões, os hil1gt.on. , O Almirante Radfol'd lou-
,ign,atários quiseram dizer O Rev;_ Richard H; Ellin- vou R:_ cpopel'ação de tôdas
�ue desejavam ser batizados g·s.on, secretário da Socieda- as,jgl'éjas'que tornaram P9S
imediatamente, ou que pre- de Bíblica Americana - sível a distribuição de 40.
':endiam estudar um pouco promotGra da r'eferida dis" 000.000 de \'olumes ,das Sa
'11nis o Cristianismo antes de tribnjção '-- ofereceu 11m
�e' batizarem. �ovo . Testamento ao Almi-

O dr. Jones, que tem 71
'mos de idade, partiu p.nra
, índia, depois de concluir
wa cruzada. com uma COI1-

2erctl'acão no Estádio Hibi
.'fI, em Tóquio, ao qua.1 COI11-

)areceram 5.000 pessoas, a

lesar do tempo ameaçador.

SEJA QUAL FOR O SEU TIPO ••.

,OU DO SEU CARRO •••

TIAli 'EM DO SEU CARRO I

A questão é escolher bem ... e escolher os óleos
Atlantíc. Há dois tipos, Com êles, qualquer tipo

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

----.,,----_ .. _-- --_._-� -.--

-. -. -

ATLANTIC

A BIBlIA NAS FORCAS ARMADAS
7

gradas Letras
mos 128 anos.

nestes últi-

�,----------.--�---------------------

•
•

ULTRAPASSADOS VÁRIOS "MILHÕES"

>
,

1/
, t I

'
..

':�'.:.. ,:='

de automóvel rende mais e serve melhor. O
Atlantíc Motor Oíl lirnpa e lubrifica, protege a

vida de seu motor contra os ácidos e a oxida

ção, um. sério perigo em nosso clima. E se

você deseja uma proteção ainda maior, use o

Atlantíc Avíation Motor Oil. Custa mais um

pouquinho, mas t7'iplica a vida de seu motor.

o melhor' "Iuro para o ..eu eÜi"fO ••,. no

uso dOi produtos Atlantic

"

:�

CHEFE DE TURMA NO SUB-SOLO

----_._----���. ---_._--

CENTRO EXCURSIONISTA 'f;féNOi,J.m�f(.Ai.JL1�º"
-�PEOIÇIQNl\_B!9-

FUNDADO t:M 16-9�54

JOVEM CATAliINEfJSE' I
��=-::::=:;'-=--�_=-1;;;c;ii'

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOAOtl TEf:(Ái
MAIORES OPORTUNIDADES �E eONHe:CER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA l'EMt:-O, EN

Vt'A- NOS HOJE MESMOj. lEU \N'6�.;E E tt4i)ERt �

ço A CAiXA POSTAL 4B9- fLQ-RIAi"Ó?ÓLÍ-e�S.C.
,cd

Fésforos-Prop8g8nda
cartei!'3:l

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ciente, cuidadosa, ràpída,
ecorrôrritça e higlen.ca. Pnd-

trabalhar 5 dias a título d�
As 8 hor-as.

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas .. , Kirk DOUGLAS _ Millly
Atende à noite exclusivamente com hora marcada. i experrencia,

sem pa.ramentrj VITALE em:

Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas: ou qualquer compromisso" '

O MALABARISTA
Sabado, das 14 às 17 horas. . ! Tratar a Rua Conselhalrr,

No p,'rograma:
I' Mafra, 6 Ione 2.358, loja .1-:-

Vida Carioca. Nac,
-.,-

. .......__ i Pereira Oliveira & Cia,. com

_ .,' a Lavaroupa Prima, a ma,
Preços: 9,00 :__ 4,50.

ALMIRA LINHARES MOURÃO I quina de lavar mais vendida
Censura até ,14 anos.

confirmam, Plortanópohs, t! ela

JU1.hJ,-�.oe. ;

1\'IISSA -,o DIA I
___ .. _�.��l�,��..

ópolis, 9-7-55.
,_�._�

"

1'."

P t"
li UGA SE Irmãos cunhados sobrinhos de Alrnira Línhares

ar· 1CI-paçao ':i I�' ,.' Mour ào convidam. aos parentes e pessoas amigas para'
.

.

Reaidencia recém cons- assistirem à Missa de sétimo dia de seu falecimento que

Nilson Vasco Gondin e Lenir Cesário Pereira Gon- I tru'ida Com garagem, insta- mandam celebrar dia 14 (quinta-feira) às 7,30 no AI-
'

dín, p�rlicipam hOS p��l'l"ntes e pessoa� de suas relaç?es Ilação. Sanitári� c.ompleta e íar COl'ilÇ�O de Jesus na C.atedràl Metropolitana. I
o nascimento de seu filho Vasco Condín Neto, ocorr-ido demais dependências. 'I'ra- Antecipam os agradecimentos as pessoas que com-

no dia 10 na Matem idade Dr. Carlos Correa. I tal' no Largo Benjamim parecerem a este áto de fé cristã.

Florianópolis, 11-7-55.' 'Constant, 24. F'Ior iauópol is, 8-7-1955.

C'ongresso Eucaristi.co
A Agência REAL-AER JVIA;:; avisa as pessoas íutcressadas que, restam pOUCO:3

lugares disponíveis' p�U:1 as viagem no período cio Congresso EllCârÍstico,

Se Va. Sa, está Interessado em viajar nesce período procure hoje mesmo �\

Ag2ncia REAL-AE'P..OV.íAS,- EU:l COo1.3, Mafra, 6, fone �253 e reserve sua passagem.

Pronta Entrega
A'NOVA

Com o [á ramoso teclado Facit em 2 fileiras,
, Capr.cídade: 989 MILHõE:3 COlA ou SEM SALDO NE·

(UTIVO
ELI:'rR:WA tmprímíndo a subtração em

VERMELHO

DISTRIEUIDOHES PARA BTA, CATARINA

CASA ll:EERNANDO, LTDA,

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. pc§!aJ, 467

FO.i1e: 38'78

'I'elegramas: "Oanart ,,.

FLORIANOóPOLIS

-
-.---------,----------

Partlcípacao
Emanoel Paulo Peluso Joaquim Coelho dos Santos

I Maria.Tosé
e

dos Santos

ORLANDO FERREIRA DA,'

,CUNHAe

Carmen Cúneo Peluso e Senhora
Sra. "a. AFONSO

ISCIIOONDERl\IARI\: '

Pa rticipam aos pnren
'ces e pessoas de suas relaçõe l

têm ° prazer de participar. têm o prnzer de participar
a seus parentes e amigos, ;\ seus parentes e amigos,
o contrato de casamento de o contrato de casamento de

seu 'filho Paulo com a srta. sua f.ilha Marlene com o sr.

Marlene dos Santos. Paulo Cúneo Peluso.
Marlene e Paulo

1 noivado elr. seus filhos Ma

ria Hiltia e Heinz Werner.

--,-----,- ..
--- -------

•

DH. LAIJHO CALJJElRA DJ!: ANDHADA

.... Lavadeira·,

Cirurgião Dentista

Oferece-se lavadelra eri-
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário : Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

11 horas

leiTE

,---�---�-----_.=,
-----

Age"nciaf-J, " ....

de

Pu bllcidade
��h'� P_e$tt U

rl�"'tsllll'''1k'<)b
ka,a c....utu:

Aluga-se 2 quartos para
casal tratar à rua Tiraden
tes, n. 44.

ALDGA-SE

As 3 horas.
Tony CURTIS - Joanne

DRU em:

LABlOS QUE MENTEM
Na 'réIs Panorâmica
l:-'reç:;5: 10,00 -- 5,00

Censura ati 14 anos.

As 8 horas,
Na Téla Panoramíca
Steve COCHRAN - Anne

BAXTER em:

o GRANDE ESPETACULO
Technicolor

1':'0 Programa:
Cine Reportar. Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.

I Censura ALé 13 Anos.

I . .

IDO.j
As 5 - 8 horas.
Sessão das Mocas

LOUCA AVEN'rURA
Techn ícolor

No Programa:
rida Carioca. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 5 anos.

No Prograrna :

Ps iaagens do Brasil. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

'I'echnicolor
No Programa:
Vida Carioca. Na.c .

.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9 horas.
Sessão das Moças

Burt LANCASTER
Virginia lVlAYO em:

FURl�CÃO DE EMOÇÕES
No Programa :

Fatos em Revista. Nac.

Preços: 1,00 - 2,00, 3,50.
Censura até 14 anos.

LECIONA
GREGO - LATIM·

MATEMÁTICA E FISICA
Dr. OTTO FRIEDMAN
Rua Cristovão Nunes Pi

res, 21.

Representante
R E L O G lOS DE P O NT O

,

Grande fábrica paulista aceita representante excl u

elvo+para esta praça e imediações. É n ecessar io que seja
firma estabelecida no ramo de máquinas de escrever e

calcular para a devida assisten cia mecan ica. Para maio
res detalhes escrever á Caixa Postal, 11.106 - São Pa uIo.

-------- ---,-------,-_._-.�--

COQUEIROS
O Bairro que ressurqe

Loteamentos na Praia da Saudade
Numero 1 (totalmente vendido)

Veja se conhece os proprietarios : Dr, Gercy Cardoso

(1) - 81'. Joel M. Moura (2) - Dep. Alfredo Cherem

(3) - Sr. Frederico Bundgens (1) - Sr. Nilton Dig ia
como da Silva (2) - Sr. Alvaro Accioly de Vasconcellos
(1) - Dr. Joaquim Madeiras Neves (6) - Dr, Oswaldo
Luiz do Rosario (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)
- Dr. Antonio Santaella (2) - Dr. Moacyr de Oliveira
(1) - Arq. Luiz Eduardo Santos (1) - Dr. Elias Mansur
Elias (2) - Sr. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Aderbal
Ramos da Silva (1) - Si'. Aurelio Marques Monteiro da
Costa (1) - Sr. Carlos Buchele Junior (1) - Dr. Zulmar
Lins Neves (1) - Da. Sa labarga Noronha Mendes (1) -

� Dep. Lecian 'SIovinski (1).
NUMERO 2 (AGORA A VENDA)

TERRENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEREU RAl\'IOS
Apenas dezenove lotes

Projeto, loteamento e vendas - EagO Rui Soares -

,RJla Deodoro 7 - Fone 252_1...

}
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o ESTADO

........ .-,

E 0:1
EDITAL DE PUBLICIDA- Maes - Curto Prof. 3761

DE DE CHAPAS Serie 58 funcionái'io da fir-

De acordo com o disposto :11a "Meyer & Cia. Para

nas Instruções baixadas com �onselho Fiscal: Gustavo

a portaria nr, 11 de 11/2/ �imnler - Cart, Prof. 48

501 faro saber aos que o �erie 58 funcionário da fir

pr�sente virem ou dêle to-. na Carlos Hoepcke S. A.

marern conhecimento, que a forge Leonel de Paula -

chapa registrada concor- �art. Prof. 110 Sede 4 fun

rente à eleição a ser rea- ionário da firma Busch &

lizada dia 15 do corrente .�ia.. Alzizo Torquato
mês, na séde social dêste �art. Prof. 13335 - Serie

Sindicato, foi a seguinte: ;8 funcionário da firma

Para Dlretorta : .vleyer & Cia. Para Suplen-,
Paulo Malty - Cart. Pro- .es do Conselho Fiscal: Car

f iss ional nr. 12876 - serie os Gasenferth Neto - Cart,

58 funcionário da firma Os- Prof. 008 Sede 4 funcioná

ui Gama & Cia. Nereu do rio da firma Carlos Hoep
Valle Pereira - Cart. Prof. cke S. A. Joaquim Coelho

nr. 47658 sede 58 funcio- da Costa - Cart. Prof.

n ário da Firma Eletrolan- l35'20 - serie 58 funcioná

dia, Frederico M. da Silva -io da firma Meyer & Cia,

Filho - CarL Prof. TIl' •. ??? Aníbal Purificação, - Cart.

funcionário da Pirrna Car- �')l'of. 33147 Serie 58 funcio

los Hoepcke S. A. Para Su- i ário da firma Carlos Hoep
plentes da Dfretor'ia : Elpi- -ke S. A. O prazo para ofe

dlo Machado - Cart. Prof. ecimento de impugnações,
32] 38 s-4 funcionário da terminará após (5) cinco

firma Com. In. -Germano .lia s a contar da publicação
Stein S. A. Osmar Ermelino deste.

Coiiçalves _

- Cürt.· Prof. Florianópolis, 7 de julho
49860 - serte 4 funcionário de 1955

da firma Cú10s Hoepcke Amâncio Pereira Filho .

S.A. ·Pitonio Cavalcanti Presidente

Dental Sanla Aptiluia
D5

,

I '�.L�,_ i

AP.THUR ANTONIO MENEGOTTO
R,na: Tiradentes, D.o 20

.

FLORIANóPOLIS

ESPBCIAI IZAD.\ EM ARTIGOS
.

DENTÃRIOS'
.

Estoque pel'.manente d� todos e quaisquer artigo-

('ontel'nentes ao J'd!110 .

EQUIPOS, CADEllL-\S E l\WTORES 'EVONl te

filO!'! {l:Ha' t11'Oll ta enlltega .

Aeeitâm()s encom!'llílas de PLACAS E .."LdALTADA�
, ....;

V!J'fl diversos fins

ATENÇÃO; Atendemo:!

Protéticos do fntcl'iol"l1Úfh
AÉREO e POSTAL

os senhor!':> Dentist�is'

Serviço de REEMBOLS..c

Passa tempo
Por ORILDO'

(9)
CHARADAS SINCOPADAS:

a) Foi "executada" a melodia pelo "p3.3Saro·' 3-2

b) Que "maravilhoso" o "peixe" 3-:2

c) O "homem" mediu na "direção seguida" 3-2

d) Por cansa elo "nome mQsculino" eu "Qego fogo" 3-:

CHARADAS AUXILIAnES:

a) PA, Alimentação
__ o DA. JámaiR, nunca

--- PA. Bofetada, sopapo
CONCEITO: MelodIa dássiGa,

li) CO. Caldo
--- TO. t.ste, determimtdo
-"--' CO. Amas.w
CONCEITO: Helvético

c) --- NA. Cit.la,c]e da. 3uissa
.

-- MA. Fruta
CONCEITO: Grito.

SOÍlH;óe3 destes p:'i'sS:ltéTnpos no pruximo número.

Soluções do número :uitel'ior:
Cl13.radas novíssimas: a) rnorte; b) Livn,mento; r,)

",-lmira; (1) mOl'�no.· ._

Enigm,,: ,Pipa; ecos; no�'o; afgo; 1'1(:.0; eras; 10n3..

Representante
R E L O G lOS DE P O NT o

Grande fábrica pau lista aCeita representante excluo
sivo para esta praçfL e imediações. É necessario qllf seja
firma estabelecida no ramo de máquinas de escrever e

calcular para a deyida assistencia mecanica. Para maio
res detalhes escrever á Caixa Po'Stal, 11.106 - São Paulo.

t Igradecitllenlo e Miss�a

Florianópc·Us, Terça-feh'a,�1;2�de;:�.�j�U�lh;:O�d�e�1�9�5�5"""----"_---------':"'__""'_-"'_---_""'_""' : "'"'"---'e�""

Pelo preseri te cOl1\iich1l10S
0.':\ senhores Membros do
,Conselho.�êlih.ei'ativo, para
a reunião que se realizarã
no db 12 de julho de 1955
(terça-feira), ás vinte (20)
horas, 110 séde social desta

Entidade, no Edifício Ipase
- 4° andar , e no caso ,de
não haver número legal,
uma hora depois, Com qual
quer número, a fim de deli
berai'em sôbre a seguinte
órdenl do dia:
a) Discussão e votação do

Balanço e das Conta.s
refe.rentes ao primei
ro semestre de 1955;

b) Pa:r:ecel' do Conselho
Fjscal;

c) Leitura do Relatório
dó primeiro semestre
de 1955, ,apresentado
pelo Presidente. da So-
ciedade; . I

d) Eleição da. Diretoria I

para o biênio de 1955

1957, e,

e) Assuntos de interesse
social.

Florianópolis, 7 de Junho
de 1955
Dieí.rich Von Wangenheill
Presidente

''_ Acácio G. de Paula F. S.
" 'l'iago - Secretário

Publica e "oticia,
No interior dos quarteís u'

polícia, forja onde através

te cursos e escolas se ,fazem
.'oliciais, constitue assunto

��nstantemente em tela, no'
.ursos e escolas já alludídos

las oficinas e na instru

áo de todos os dias, o que l

utnístrado sob o título dr:

'OLICIA E PUBLICO. SOl.

árias formas ele se desenro

1, objetivando esclarecer aos

.olícíaís, os seus deveres eh

.tencões, .:.v.igilância índor

nida, despredímento e espi
dto de sacrifício nas sua.

.elacões com o público qur
JS l�antém.. Há que servi.

1em, para assim justificar :

azão de sua exístêncíe

runca, todavia, aqui por es

tas 'plagas, alguém cogitoi.
le, propría instituição, par;
im melhor equllíbrío, criar
ambém um orgão que ínver

esse a ordem das coisas, co

.no 'o fizemos no título dêste

)sclarecendo por sua vez 9,(

público das agruras, dlf'icul

lades e deficiências pela
niaís a poliôía passa. POLI

)IA e PUBLICO para os poli
cíaís e PUBLICO E POLICIA

mm orgão de propaganda e

.sclareclmento do público
)ara que ele possa ver o lado

.orn e os sacrifícios ela po ..

ieía, pois êsse público, hoje,
ó percebe a polícia na hora
.0 "acaba. comício" e do "pe
'a. ladrão" e julga que eh

§ apenas Isso, donde a natu
.'al prevenção e' a injusta a

.ímoaídade que contra ela

iímenta explodtndo expon
ânea nOI> "nio pôde" tão
omuns toda vez que ação 1'8.
.ressíva .se faz·,.sentil'.
De tudo quanto acabamos

de expor, resulta que a poli
cía, sem: a admiração do pú
olíco, não desperta: o inte ..

rêsse dos governantes e (1

respeito dos tegíaladores f:

por isso se atrasa e se ratar

:ia. Assim perde a polícta,
[J�la indiferença elo público,
e perde o público pelo atraso

Ia sua polícia.
Estamos em hora PSiCOlÓ-';ica. Movimentam-se os can

.ídatos dos vários partldo'�J'1
la propaganda dos seus no

nes. E' bom pois que eles saí- 1
bam que existe uma classe'

que já se emancipou, que já
sabe dicernir e que amadure

cida no sofrimento, torna-se
cada vez mais apta a defen

der os direitos que lhe são

sagrados. ,

Os policiais de hoíe, cônci-I
os dos seus deveres, nao mais r

querem viver sob tutela, pois I

sabem que podem viver com 11dignidade e independên�L:_
Os condídatos que estão

Ibem intencionados, devem
í

ter visto que essa Corpora
ção, merece, porque apesar

dos pesares, tem sído exem

plo digno de reação contra o

Imal que sôbré ela tem inves-

tido com a tentação para cor
'!rompêla ou com a prepo

rompeê-Ia ou com a prepo-Itência para amendrontá-Ia, Isem conseguir, ccntudo, sub- I
metê-la, porque Se

'

alguns
cedem por interesse ou por

medo, alguns ficam para li,

vrá-Ia do .guante de ínteras

ses outros que as suas verda
'deiras finalidades. Uma

grande classe, estreitamente

ligada a tranquilidade públi
ca, deve constituir motivo de
interêsse para os. que pre
tendem governar o ,Estad,').

os vernizes
S. SUBI

-

.

verniz para. interior

------�-- -----------------

COQUEIROS
O R'airro que ressume

'P;� .

Loteamentos na Praia da Saudade
Numero 1 (totalmente vendido)

Veja se conhece os proprietar ios : Dr. Gercy Cardoso
1) - Sr. Joel 1\1. Moura (2) - Dep. Alfredo C,nerem
3) ._ 81', Fi'ederico Bundgefls (1) - 81'. Nilton Digia
orno era Silva (2) - Sr. Ah'a1'o Accioly de Va.aconceUos

1) - Dr..Joaquim Madeiras Neves (6) - Dr. Oswaldo
,Iliz do Rozario (1) - Dep. Romeu Sebastião Neves (2)
- Dr. A1Üonio Santaella (2) - Dr. lVIoacyr . de Oliveira
(1) - Arq. Luiz Eduardo Santos {l) - Dr. Elias lVIansur
�lias (2) - Sr. Paulo Rudy Schnor (2) - Dr. Aderbal
tamos da Silva (1) - Sr. Aurelio Marques Monteiro da
�osta. (l) - Sr. Carlos Buchele Junior (1) - Dr. Zulmar
.il1s Neves (1) - Dn. 8alaberga Noronha' Mendes (1) -

, Dep. Lecian Slovimdd (1).
,

NUMERO 2 CAGORA A VENDA)
rERRENO DE PROPRIEDADE DO DR. NEREU RAMOS

Apenas dezenove lotes
Projeto, loteamento e vendas - EngO Rui Soares -

tua Deodoro 7 - Fone 2521.

realça a beleza natural da madeira, garan
tíndo-lhe longa proteção. Seca ràpídamente.

--_-_- _--"-_---_-_---- ---------

vernlz ,para exterior

embeleza e protege por longo tempo' os ob
jetos de madeira expostos ao sol e à chuva.

8:ndereço 1''''!f;gr''.f1f·;
8�r:.tidrp ;: T't'ans'pDh..

.-'<)0-

Produtos de

VERNIZES HORST Sir A.
t
ê d c s asEm boas casas do r amo.

da 02·15·7
•

j.JDITAL DE CoN\ro---------· -ÃLMUi.Ã- LINHARES lVIOURÃO·------
CAÇÃO DO CONSELHO

DEURERATIVO MISSA 7° DIA

Irmãos cunhados sobrinhos de Almira Lin hares
Mourão convidílm aos parentes e pessoas amigas para
assistirem ii Missa de sétimo dia de seu falecimento que
mandam celebrar dia 1<1 (qüinta-feira) às 7,3'0 no AI
ti'lI' Coraçáo de Jeílus na Catedral lY[etropolita.ha.

Antecipam os agr,ldecimentos às pessoas qll� com

p2recerem a este áto de fé cristã.
Florianópolis, 8-7-1955.

w.�__.___� ...... _

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Cirurgião Dentista •

Consultório: Rua D. Jaime Camara '9
Horário: Segunda Quarta e Sexta

'

feiras das 8 às
11 horas

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 hOi'as
Atende à noite exclusiva.mente com hora marcada.
CapoeÍl'as :' Terça e Quinta feil'a, das 8 às 11 horas

Sabado; das 14 às 17 hor8s.

Expresso Floria••"s LIda.

A Família enlutscla agradece a todos que conforta.ram
com seu comp�recjmen to 3.0 feretro de seu inesquecível
ESP020, Pai, 8og:ro, Avô, Irmão e Cunhado

PEDRO DE ANDRADE GARCIA

Outrossim, aprovfolta a oportunidade para convidar aos

parentes e per.sôas amtgas para assistirem a mis3a de 7rt
d;a que mandam celebnr dia 12 do corrente, às 7 horas, na
Catedral Metropolitana. ,

A {4,âncla. 11.. · Biu de l'�neU'o .. em 6elo liari�f)nt. COhl irá-í-a.(Q lllti.tU� an.
os que comps.recerem a êste ato d� fé religiosa, au- iii. ".aio. QUi» .. iímpl'ba di! ':fnu,porteã ilÍlQa:, Geni. ihi,}

tec:i.pnm ag:r:ldecimentos.
.

I : -,____
.' .

. .... ,'o !�

1 ranspor,le de cargas- e,fi geral entre

FlORIANOPOUSf CURITIBA E SlO p.AUla

�r.l'l'Úf.iO
tt;uiO Piictre R,üroa oó . TMt· ... ',.

I)F.PO<i"ltll •

i,il8f;(JCF.k dr, R:r.:; ats.�l)
·lfS1/n.·

�áiJ Paulo - c.api'tal - ISP,

Endereço 'l'eleirátlt'o'
Sandrade e 1:�'ans:pt)U.!l

-0-'

ni.stÍ'<Hnudr.>.r
I

C ,RAl'4uS SIA
Comercio rfl'an:<>portil
ttU4i .Toão PÜlto, \I li'pnU

Rua COhRi'li:u:.lro t,ü.rn. n

i;oües: 2534 �- 2.5ill'i
C.lxa Pos'tJ:l.l, 4<\1\
End. TeJegrã.flCO:

S'i..ndrade e ;I'ran:;poils
-o-

�
..
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Fogo DO Snb�distrito do Estreito
.Paverese incendio destruiu Ilrande parle do prédio:e instalações
do «Sandú)) e totalmente dois estabeleciOlenlós,:;:do perimetro:urbano

A população do Estreito e de a bomba funcionar; até

arredores, principalmente a que, afinal, surge um perito
gente pobre que vinha de no assunto: o Tenente Ar

longo tempo recebendo os mando Firmino Cardoso, ofi
benefícios do SAMDÚ, a pro- cial que de fato entende do

vídencíal ínetitutçâo criada riscado, por ser bombeiro

pelo benemérito govêrno Ge- profissional, com aperfeiçoa
túlio Vargás, para assísten- menta no Corpo de Bomheí

cía aos doentes e acidenta- l,'OS de São Paulo, e põe 3

dos, carecedores de recursos, bomba em movimento mas,
recebeu com grande tristeza já era tarde: o fogo havia
a notícia dê que pavoroso 'atingido o segundo pavímen
incendio havia destruido, em to do prédio do SAMDÚ,
a noite de sábado

. último, lambendo a cumie ira, o for

grande parte do prédio e íns- 1'0 e as vigas da cumíeíra .

talações, o que prívará ao Enquanto isso, as oficinas de

povo, p01' largo tempo, de vulganízação, onde haviam

muito dos benéfícios propor- toneladas de pneumáticos de

cíonados pelo Pôsto Central, borracha e latões com gaso-

1'01' e- le ' que te;'u .como chefe o major lina forte, ele avião, bem co-
isco Gallotti porque -

I D' José Rosario Araújo e mo a dê' colchoaria, onde se
.uem trabalhou com aquela i .I. -' '. . .' .

amontava càp'ím seco e pa-
iravura r.ue todos nós conhe- dispõe de um corpo cüníco ,

-emos, p�ra que a laboriosa I so�ícito, trabal�ador, verda- nos para estofamento, ma

lasse dos funcionários da- deíramente dedicado ao �er- teríaís inflamaveis, 'se trans

viço, satisfazendo perfeita- formavam em uma fogueira
mente as finalidades de tão infernal, ficando tudo redu

importante' estabelecimento. zído à brazas e à cinzas.
Cêrca de meia hora da O prédio onda. funcionava

madrugada de sábado, o o SAMDÚ é um grande eçU- ...

motorista Hamilton Elias fício, de 2 pavimentos, "re- Apesar dos esforços dos bom beíros (as mangueiras não funciouai'arn) e de 1101lU1a-
Adriano, de serviço no SAM- cém-construido e devidamen

.i #HtL�".,;;_"",I_;';_
res o fogo tudo destruiu

. • _""
. t.

DÚ, observou que saia ·espes- te organizado para o fim' a c_�\ +'--.' ""'......."""_.,_...�__"',-, ...".. "

so fumo do prédio contigua, que se destinava. E' seu pro- fogo, competentes e capazes matéria Inflamável, quê, ab- noltado 110 estabeleétmerito
onde se encontrava instala - príetárto o' capitalista João de todo sacrtticío, como hào solutamente, não' podia es- nenhum dos empregados da
da uma oficina de vulcaní- Roberto Sâuford. Não sê e11-' provado em outras' ocastõe.s, -tar: ali acumulada, naquele Vulcanização. Teria o íncen
zação de propriedade' do sr. centrava segurado contra. a luas, dispondo de material velho prédio, com antiga íns
João Horácio da Silva, co- fogo, em 'nenhuma Compa- dõficiente. Há dinheiro para talação. elétrica, .sugeíta a.

nhecldo por "Donga", ao la- nhía ele Seguro,s. Os prédios tudo, para as cousas que n"tiJ curto circuitos propagadores
do de uma oficina ele estofa- contíguos, ocupados pela Vul são imprescindíveis, menos de íncendíos, se é que o in

ria: de propriedade do sr. ganízaçào e Estafaria, ve- para se aparelhar devida e cendío partiu da Instalação
Antônio Jonas Gerber. lhas casas térreas, ele pro- convenientemente o nosso' elétrica e não da caldeira,
Imediatamente despertou príedade elo mesmo, tambem Corpo ele Bombeil'os. pois, segundo- fomos infor-

a atenção de todos os run- não estavam seguradas con- O Corpo de Bombeiros não mados, o trabalho, na véspe
cionários de servíço, e veri- tra o fogo, calculando-se em dispõe de um carro-tanque, ra, tinha sido intensivo, sen
ficando tratar-se de um in- 400 mil Cl:uzeiros, os prejuí- tão nece3sário, como impres- elo .bem possível, ter o fogo

cindível; não dispõe tumbem permanecido na fornalha da

ele uma escada Margirus, e caleleira, ocasionando o in- Foto§ de
não possuindo deste apare- cendio, por não haver per·' WALDEMAR ANACLETO
lhamento indispensavel, não iD�(jj•••••-tII•••c;�ij••••8 �••a••il.f
sabemos como poderá aten

der fi, um incendio em um

edificio r.e seis ou mais pa
vimentos, eomo os ql1e estão
sendo erguidos em Florianó

polis, e onde não se encontre'
o necessário hic1r-ante na ;:ê
.le cle ab�iltecjmento de §,gu·l.

v CONVENCÃO BRASILEIRA DE
,

FARMACEUnCOS
�;m dc;/Ulii.il'i) v.n.íouro, r:0 I 'J.:t, e o.lontotogta, dr. Bíase

L:-, l'f::üizu".;, em i-orto AlI'- \.gnesino Faraco, conferindo
gre, a Décima . Convençáo .ne o título de "Membro Ho

Brasllelru de Farmacêuticos, iorárlo" da Convenção. 1\

cougreseo que está. monopolí- :lotieL (k,sa homenagem re

zando as atençõea da classe J"l'éütú.i nesta Capital, pois
Ll,i'1n�,célrtica do pais. A Co- 'pio '(lpn1cnstrar o crescente

missão Exerutiva do reterírtc prestígio ela nossa Faculda ue
canelave resolveu homena- io seio ele suas congêneres,
F.e'ar a neseoa elo' Dlretcr da' e perante fi, classe farmacêu ..

;;035:1 Faculdade de l·':lrmá - i tíca brasüeíra,

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

i"Iorhuu'ipolis, Te&:ça-feira, 12 de jillho de 1955
......--'-----.------_ .. ----- .

APELO AOS POSTAIS�TELEGRÁFICOS!
Toda gente sabe que a nos

S::L Diretoria dos Correios e

Telégrafoi,i sempre foi um ro

co de udenístas.
Houve. mesmo uma época,

ao tempo da campanha para .uela iepartiçáo, tivesse seu

eleição de 'Governador, quan- ;('i'leüclo com a passagem
elo foi eleito o nosso emínen- la Lei n. 1.229, ele 13 ele no

te e preclaro dr. Aderbal Ra- ..embro em 1950, que rees

mos da Silva, que a porcen- .ruturou a Diretoria Geral

tagem alí de udenistas era .103 Correios e Telégrafos.
de 25%, havendo cabala de- k· um dever dos füncioná
senfreada dentro ela própria .íos postais-telegráficos vo

repartição. _

.arern no eminente catarí-
Os pessedistas eram con- .iense, ao menos como uma

tados a dedo e marcados em divida de gratídão .e de re

tudo e :por tudo. Nínguem 20nhecimento /pelQ.. muito

podia abrir a boca ali a favor que o dr. Francisco Gallotti

do ilustre catarlnense dr. A- fez pelos milhares e mllha

derbaí Ramos da Silva, que res de funcionários que ser

logo se via cercado e arraza- vem nos correios e telégrafos
do pelos tanátícos udenís- do Brasü.
tas... Os da grei udenista devem

A. minoria era porém bra- :.ambém votar .:no candidato
· Va e nunca se deixou inti- Ja oposição, mesmo contra
mitl.ai'. seus' ideais políticos, porque

Agora aquela decantada ;i hoje desfrutam de certo

maioria qe 95% se achav� :onfol'to, com venciment03

reduzida a 20% si tanto. A <)OUS, a êle, dr. Francisco

debandada foi geral logo no 3allotti, devem grande pa1'
inicio do governo do atm.l. ce da batalha vencida e tão

Governador, ('om o cé'ebre dmejada: porque deixar de

aumento da taxa de "ág'ua e ,'eceber os palpl.ldos venci

-esgoto", que veiu atingir em ..nento.s que o clr. Gallotti,
cheio justalnente aos mais I conseguiu para pessedistas e

I·

(i.s�qnhados udenistus.E como udenistas nlnguem deixa.

esta .gente não �em.. íde�l e I·
__..

I

hEi ll1lPre3je propl'lo, VIrOU A da que bate palmas ao

JufôO lúâi o Lido de cá e \10- ! I::l1per-miliohário, de Itajaí
,ir; silo Nerenzistas ele quatro clé:vh !:,e lembrar a 3 ele ou

('ú.�tados. Isto tuelo vem a "llbl'O do honH:ril que tanto

propósito' do apêlo que j:l la- 11eZ pé:a clnsse elos funcioná�
bOI'iosa classe dos carteiros

I .·io.'; p03tais-telegráficos e ter

do Rio enviou a seus colegas ve:'gonha, si votar contra ')

nesta C.lj)ital... Mas não dr. Gallotti, da ingratidão
deve sel' só para os carteiros que pratica, o qLle vale dizer

(,ue o apêlo sirva. Todos os "euspir no prato que comeu".

funcio;l�,J'lO" públicos fede- Vamos ver como se compar
rais .e notadamente os I)OS- tmu os beneficiados pela Lei

t:l.is-telegráficos tem por .229".
obrigação votar no dr. 'Fran- JONES

NOTICIAS DIVERSAS
o UIPõSTO DOS ÁGIOS

Sustada, pelo Govêrno do Rio

Gran(le do Sul, a cobl'ança
Segunda notícia a impren

sa do visinho Estado do Rio
Grande do Sul, o Govêrno

daquele Estado"acaba de, por
interinédio ela Secretaria ela

I"azenda e parecer do res

pGetivo Procurador
.

Fiscal,
sustar a cobrança de tribu
tos que estão' incidindo sô
bre o valor da bonificação
paga pelo :,Govêrno Feeleral
aos exportadores.
NOS I,UCROS EXTRAORDI

NARIOS

NO CLUBE DOZE DE
AGõSTO

O jantar de confl'aternização
no "Dia do· Comerciante" _

A Federação do Comércio
'le Santa Catari.na, conforme
: á i10ti}!iámos, fará realizar
.1l11 jantar de confraterniza-
;ão das .CJasses pl'Odutoras.
10 próximo sábado, às 20 110-

as, ao 'qúal comparecerão,
.ambém, !),utoridade3 que es

tão recebendo convites espe-
:iais. c"� -

Esse jantar será no Clube
Doze de Agôsto, à rua Joãü
,"into, naquela data.

Se dLspu5esse de um carro

[dUque, em chegando ao 10-

c::!!, tratatía logo de, com. '1;,

manguc:LT,S, impedir que o
! fogo. passa>ise pam o prédio
do SAl'vIDÚ. Molhada tar1a a

dío partido mesmo ela' ofici
na de Vulcanização? Acaso
não foram constatados no te-'
lhado . ela Estofaria, os pri
meiros sinais do incendio? E'

oficina e gal'age, em um pró- cruzeiro,s. Ji o mesmo n:3o Não se concebe tai11bem,
prio existente à frente do ;),conteccl1 ao sr. Antonio Jo- não seja fornecida à Corpo
edifício, o que foi feito pe· llas Gerber, cujos i)el'tenec'; ração uma bomba moderna e

los funcionários, auxiliados e. estoque de sua oficina ('k ·eficiente, que funcione per�

pór pessôas elo público, que:
logo se aglomerou no local,
tudo sob a orientação dos fa
cultativos ele serviço, Dn ..

Romeu e Prisco. Tendo sielo
avisados por telefone, os c1rs. I

Júlio Doin Vieira, Delegado i
Geral elo SAMDü e major i
José Rosario Araújo, chefe!
do Pôs to Central, incontinen-jte compareceram ao local, I

Considerados, pela. Comissâo ------- tudo providenciando no sen-Ide Fimmças da. Cfuuara dos tido de ativar o transporte i

'»"'puiados, o capital e o vo- MORDIDA QUE I I 1
i

, C 03 Sa vae os. I· .

fume das vtmda·g. MATA Trinta minutós depois, !
Na sua últiIna sessão' do ALBANY (Nóva Iorque), 11 quando grandes labarêdas já!

mês de. junho, a Comissão de ,U, P.) _ Uma 'enfermeira r:omeçavam a se pl-ojetal' sq _

1

Finanças da Câmara dm; lo Hospital de Albany mcir- ore a parede do edifício (lo
I

Deputados, após requerimen- .'cu cm consequência de "mal', 3AMDÚ, cltt:ga o Corpo de I

to dos lídere3 de diversas ,lec.1UI'a ele uma criança. Bombeiros.A demora seg'un-I
bancadas, aprovou projeto do Trata-,::e da senhora' {;o;'- elo comentários que ouvil110s� 'De�Lj'ld\:;.o total cailS:Hla })elo fogo de atlaS flrnu'S comer
sr. Daniel Faraco, determi- (:1)11e, Colburn, que há 'dois foi devido a necessidade dá � ciais e' das instalaçues do SAIVIDU
n:mdo que· Oi impôsto' seja" ,néses foi mordida, no bl;à;- adaptação ele novos pneus
pago sôbre o capital e o volu- ,'o, pai' uma criança' ern trà- ao cal'r02Lomba, para est'e estofaria, no v�lor de 200 mil feitamente na Q(:asião (wect-
me de vendas, estabelecendo,

I
Lamento 110 hospital. podei; atender ao serviço. cruzeiros, segundo nos rela, 3a; a fim de que não :fique o

ainda, como base de cobran- '

, Chegados os Bombeiros. c tau, encontravam-se se�'1\ra- .Corpo de Bombeiros, IV) sj ..

C:1, o custo histórico, levandO' ""'� 'p:reparad�s as mangueiras, " dos em 50 mil cruzeiros. tuação clesagradaveL J).e'·sUli;E·porém em com;icleqça_9" a CANHÃO ATÔMICO tel'ltado o funcionamento ela O incêndio que veio privai' o público, ancioso por ver o
histó.ria .ela pweda.

_.'

i MUNICH, 11 m. P.) - Un\· bomba, 11&.0 foi possível UiQ o povo do Estreito, Capital e incendlo c1ebelac10.
No mesmo 'sentido,&xistHwl ra.nho1o aiuericano de 280mm·. logo,. ficando os bravos sol- visinharlÇfts, d03 beneficio,; E' ele se lamentar turnbem

n:i.quela '. CiJ,mara çlois proje- capaz ele \ disparar projetis:' dados elo fogo, de esguieho elo .'3AlVID'á,
.

uma das mais o fato de terem os poderes
tos, um, com exp()�ição lt� �tômicos, eriiu num fôsso U,J) 'ij.. mão, por mais ele 20 minu- impOl'lante3 obras ele bClW" públicos .munieipaill. penuit:
motivos do· entã.o '�inistro 'ongo ela' aúto-estrada Augs- tos, à espera ele que SUl'gi3- merc:ncia social, tão efieíente elo a in::it:1Jaçf\o no pel'Íme
Oswaldo Aranhõ,.e Ollti'O' cló 'Jourg-Munich.· Vál'Íos solda- sem os tão esperados jatos e ElO bem dirigida, que, até tro urb[.ulO, n:-l zona l'esic1en
sr. Eugênio Gudin. Ambos, los americanos foram fe1'i- de água. Finalmente, a bom- hoje, só tem J'nel'eciclo elogLs cial, junto à um estabeleci
sôbre a mesma 'matéria: lu� dos, alguns dêles gravemen-- ba começou a funciona!', pn- cio 1lÚblíco, podia muito bem :l1ento ramo o SAMDÚ, .ele
eras extraordinários. te. rando pouco tempo c1epol�, te!' sido evitado, - esta é a uma ofieírlft de vulganização
Ag'o!'a, com a ·apl'ov'llc.;í!o da A circulaçno foi interrom- deixando todos impacientes. verdade, _ se eontas.se1l10� com enorme caldeira a va-

Comissão de Finanças, o as;' piela, na auto-estrada, que a Nã'o se sabia onde "pegava com um Corpo ele Bombeíto por, grande estoque ele. pneu·
8\1nto fica esclarecido, como engenharia americana está o carro". Surge diversas opi- devidamente :::rparelha(]o.' . máticos e ainda grandes l!:1
noticia a imprensa. têlÜ5.ildo deE:lmpedil'. !liões dG.'l "técnico}", e n5d" TêniOS útiE10S 501dados do tões de g::tso)ina de aviação

. .-. . -,. ..: ,/
�

-·.l\:spediJ'-f:i.\'Üí·4',!:U ao gtap:de sinistro da dia por meio ele fades jato�
�

.

-, .. (1'(j\n;r.�!o no ESil'c{(n - de água, o fogo ricarú cir
---

-- .: cunsctito aos' dois l1e(1Ueno..:

cencllo,. _foi,. por telefone' so- .

zos elo referido pl'Oprietái'io. edifícios terreo3. Essa provi
licitada á. presença (.Lo COl'� I S'E.o de rn3tÍ:or vúlto os pre- dencia seria indispensa-vel,
po, de B'ombeiros� de Floria-! juizos sofridos pelo sr. João porque �pes�r das eonstan

nápóns. - Homeio eh Silva, pois, Sl1D. tês sollcltaçoes do Corpo de

'C01110 surgisse' impetuosas, oficina de vlllganização tam-
I Bombeiros, até hoje, a Dire

as labarêelas elo fogu que la- : bem não se achàva incluída toria de Obras Públicas não
vrava no interior do Pt'é?i!),

I
em qualquer Companhia de xW.ndou colocar um único

{oi logo providenciada a 1'e- Segur03, e o m!1quinismo, m:l hidrante na extensa rua prin
moção elo material e apare-

I terial e estoeji\e, montavi,rn a ::ipal do Estreito, (rua CeI.
lhamento do SAMDÚ, para a um milhão e duzentos ml1 Pedro DelIloro).

o que a nossa polícia técnica
procurará' averiguar, em co.i

sequencia do inquerito que
está sendo feito a respeito de
tão lamentável ocorrência.

BÔA ACOLHIDA
c'asabla.nca, 11 (U.P.)

Vários mílhare3 de pessoa.s.
entí'e as quais preclomínaVi)
o elemento marroquino aco

lheram nesta cidade, o sr.

Gilbert Gl'Rndvid, novo pl'e�
sic1ente Geral da França, que
fardado de branco, deu en-'
trada na capital econômicl1,
de MarrocoB .

o sr. Jorge Laecrda, n:1 convenção ria U. D. N., leu
"

o seu discurso-plataforma.
Esperamos vê .. lo publicado - como prometeu A

-Gazeta - para sôbre êle fazermos nossos comentários.
A promessa do jornal, entretanto, foi anexada às

pl'omes.sfts elo discurso e acabou na mesma gaveta onde

jaz a moção de aplausos e solidariedade, ela U. D. N.,
à candidatura Etelvino Lins.

A fala lacel'eleana não será publicada! Nunca ja
maL; !

Por ciue? Porque o· candidato - e êle já o confes
sou -- perdeu-se em promessas mira'oolantes e impos
síveis ! Gregos e troianos, u(knistas e democratas cris
tãos, águias brancns e outras penosas de outra CÔl' e

ele outras atitucles, proclamam a dolorosa impressão
deixada pelo CI'Rdor, cóm a siId'tmia. -' inacab-ada das

promessas !
'

Pro)biram-no de publicar o programa ele: govêrno!
Para um c3.nellchto, essa proibição é a denota!" E'

a pi'miá ne que não serve, porque teJ'n falsa compl'een
",gãó e erracla inteligên'cia �los problemas estaduais.

E' a reprovação no eX:imc de admissão ao .pleito.
O Se\! programa devia ser a sua bandeira' Em tôc

no (.]êle. devia g;imr ::t sua. propaganda!
B[l!;Ca qúe ::t esque('essí::m; que a arquivassem, que

lllC Ili'O.íbíS:>l'lll a pubH(:ução, pa{'n mostrar que não ser

viu, (ue foi 1 ej)elüh, que não teve aceitação.
j\r,te-()nL,:lil o ilustre c!:mcliLlato falou outí'a vez,

110 encéctnhwnto d::t Convençao do P. D. C., aH na As
semb!�ia.

B, IR l:;o]as tantas, gritou; no melhor estilo plini:1-
no, qué no seu pcogl'UI11:l de rrovêrno N1\O FIZEHA
PHOMESSAS ! I 1

Os que 'o cS'c11tavam, instintivamente, olhal'Rnl apR
vor:1clos para a gl'flncle cúpüia do Palácio da ".Assen1 ..

bléia·! Houve mesmo um assistente qne não suportou
o 1il1edo: elo e[tstigo: o'u'vindo t, :1lirm;,Üiva elo candidat.o
mil'cu ri abóboda enorme e caiu fOia, alarlí1!:\do, pálill_o,
tl'êm:ulo, se111 voz ...
.

A abóboda, como a elo rVIoslclro de 'B,üulha, nEle
caiu! Também ela teve ó seu Mestre Domlngo.s! E re

siste ai} Jorge, como tem resistido ao Laerte.
Mas o apavorado assistente, já no Chiquinho, re

cuperava a voz e pedia água:
'-, O Jorge não tem o direito de ser assim tão va

lente' Em cima da gente aquele bloco imenso! Tudo.
tem seu limite Parada 9ssím eu nua Lopo!

E vá água..

'>
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


