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�Ia SDa edição de sabido transat" 8 falheto I�enista a�ril colllas para III pedido de explica
. ,in ·que envolvia. Irales aClsacões.. D.emos.-:-lb.e href�. re.s�o�.ta... .Es.per�Jj)lUOS JLOe, ..em face �a ma ..

IDloimidade do assunto, os «eripto-agentesn da �terna flglla,DC.la,. Qlllses�em o .debat� pÚblico das
assertivas que sUjeitaram à sua comProvada le_'landa.de. O «DIárIO» f�gllt à �lscDssao, amedroD

tado. pela Verdade•. Mas. aaena OI. nao, vai ver que a mentira ..; D80 vencei.

. .

"Agua, lu.z e leite" condensados em triioçia, [ormarani o sloqam.
údenista das ultimas campanhas. Enquanto ° poder' publico, lançava
mão, exaustivamente, deLodos os reC'U1'SOS ao seú alcance para debelar
esses problemas', a oposição se com.prasia cpr;n os seus efeitos. As intri
(/a,s do jornal arqui-rncrüiroso, de tal maneira se tornaram. evidentes,
q��e o povo, em reação espetaculor, da. propria 'insidia udenist.a retirou
os elementos paro as lições de ;2 de dezembro de 1945 e 1," de janeiro de

RÃ:JIOS 1,947: i.lumi,noll-se e leve f) d!eleite de -af'ogar as patranhas dos "salua
, dores.".

Com a instalação da gr'ánja do Estado, a, auestão do leite terá a st�a

solução, já que as providências com P'/W1"I'/WS sacrificios buscadas em
'Blume'nau e Indaiai não satisfizeram.

lG 069 A ·nov.a adutora, cu.ia 'montagem se processa »ertiçinosamerüe, porá.

,.
.

côbro á [aüa de agua na'CaiJitul -- [alta aliás oue atualmente não se

verifica. >;
.

.;4- 'medida. no entanto, que I'liSOS soluções ,se aprox-imam, nota-se
a recrudescência da. çri:« udenista. E: qu�' os desacreditados ttibusteiros
do oposicionismo, com o aumento e o avanço das prouidéncins oticuiis,
sentem. diminuições e recuas a lhes'martirizarem as esperanças de,
êxitos eieitorais. O slogan tricorne- está ficando .piiôco, como a pr'ópria
oposição. Pode i;sla.".po1'lanto, mentir e rementir á larça. Pode inverter'
numerQS. poro. caluniar, Pode substituú' cifras, paro. arrnar efeito, den
tI'O do método' incriuelsueate torpe, oue. já 1bS01t o Diário, na sua. edição
de sábado, Quanto truiis se diminuirem. os farsantes que,' na U. D. N.
se. prestam ;'0 serviço da calúnia, meitior e mais facilmente sttbil'emo,�
no conceito do povo, com nos colocarmos á disposição da verdade. Tra
zendo para o publico numeros proposiiademente truncados, fatos que
não ocorreram no presente, 1nas no passado - tais corno contratos le
sivos'GÚJS cofres estaduais - e uersões deshonestas de ocorrências lim
pas e lisas, o Diário nos faz mercê, 1J01'I. abrir 1'IW1'{Jem á análise das
acusações m.aronlursas.: Q:uern 1JÚle, ás cloros e não tem apêndices no

passado, pode [alan esta ,linguagem: : '

", .

.

' -Começeremos.ççssim, pelo e:r:arne das criticae aos se1'vtço de agua
desta Copitol. e, iremoé até os empréstimos que o Estado fez, para des
graça S1W., úO temlJO' érn. qtte o pro)pl'íetário do folhetim udenista, erCII
Secretário da Fazenda.. Insuspeitos serão os numeros que apresentar
mos: os atuais, porque continuam ao dispor dos comentaristas do con

ITa: e os 'ouh'os,. os antiqos, porque fornecidos pm' gente da pl'ópri�
(frei udenista.

.Vão 1·('sI0. duvida qu« "vai ter",

) Contra ) O·' registro do novo parti;
�. ,RIO., 7 (A. N.) .'. o mínisü-o da Justiça dirigiu, hoje, um c'

� cado á imprensa indormando que of'i.ciO'll ao procurado»! geral
� trj,[{) Federal detei-minando providencias no sentido de ,,,ue seJfII

nado () registro elo Par-Lido Consí.ítuoíonalista Brflsilf'�ro, por
l'

;S'E\glllTlr!n aC]'·PlliLa, eJ·e uma disslmnla<;,ão elo Parí.ido Cornu

Flagrante colhido na ocasrao, em que O dr. Nei ê u Ramos, Vic-e-.pU:$id�'G.ilfj da"., -

â'
l. _

República e presidente -do P.S.D� d,ava' o s�ft; ebreço .de despedidas '( .

A
.

PSD'
>'

R'-ao se, Governador Aderbal Ramos da Silve:' vitória do. a-(j,. ",
,.

,

I)
• ,;I

.

1" -1" 'I: .. � d PSD ....'111 eompanhía _lO 01111.0 ,NATAL. 7 (,.A.. N.') - o TJ,.�illU:llal Blíc\it�,·.l'ai P
"

. epo� - 'Ue li< �r&lns� t.o:..

· :a.�. ..
.�. e presJ( eBmv o .,.';' .D , U TI

ne"ta, ·CI··pl·+�I,' ,. :">n'�'�' ·· ..'''''I·,i',:· '.' ':', ".' Dc� .sAu �'oto-fQr'''.,'':;", 8 do plei to de> "19 de janeiiro, n.esiÍfi J!_,t,Ladó._ Foi e
" .. wu. _V' u.u H> "'. • >.r U ,� _. n u,," ncnte conten"âne.o Vla,JOll José Vat�ela, cailendo a senatol1ia. ao sr., J,oã:e

para asSisth·'.o �nlit.e,�' 1ll3- .horas, mi Bà.s:e ,Aére8:� s.ua ,Exma esp6sa. D. Rea- a111da 18 devutado$ estaduais, contra 'Vi da cul,,..' _

tl'imonial do seu filho 111-. tlõmparecel'anl, -além do 'Üiz' R&mm�"
,. ,_.

O PiSD -ehegeu. lambém, os três suplente.s (

Nel'êu ,Ramo-s :Fillro, l'e- Exm:o� '81'. Governador do O adão, ,elD. 'que".regres- segttünte,s·: cio Sir. Camara - ,g'(meral Da;n;ta&; l AG'O'r""s"o'u on"�m em "'·-0 ''Ll·"t d lt t ·d-.l �a'va ,o.""' R,J·o 0.111IS....,'.0 ça',sa'll.- Pa.n1ü',(lamara; do ST.,JO'.s,'é,!i"€'j"J'eira _. J�r.) .' •
.�.v"

.

MJ, (' >a.Ia Dela 0, a·.<3s 3U.QrI·iN10S, .� ..'" H

especiAl da }'. A. B., a.�
.

civis, inJilitares 6 eelesiá.g- fazendo vôo direto e ma,g'- "
.

.'
'. ireira

Rio de .laneiro, o sr. dr� ticas 'e numerosos amigos, nífica via,g'em, clleg'ou .ao Aé-

A EME-N'''DI:.� CbntabiUstaNerêu Ramos, ':i1ustre ·'fi. 8,dn1irlld�res e corJ'elig'io- roporto Santos Dumont. ant�s o .8 lociedad•••
ce-Presidente da Uepúbli- nál'ios. 'das 11 horas�, I . ,'; f t.b6i••• Organiza-

.-�----------�..__---------------------------- O Diú'l'io 'da T/7'1'·I.le. 110 aJOgi1dÚho' d,C.M.".. e •.erviço•

••..omento,· culmlana."lle na Pol'I'II"C'a' d'os' pam'
.

p'as }�:t�' ��� �'���e�)��,t�r�(/�1�goa�n��;;���;1�:Ur:l,��:=:!:'rt mO. 122

PI repulsa. Vem a pêl,o, enLI'·eLanto, divu' n.I'�.n6poll'
.

IJutado Rui Cesar Fe:LtJ'(';hütte Ju&tiJie 17 h.rfu, ,em dIante.
,P. AIeg'l.>e, - (A, N,) -, O Rio PSD se pr'onunciaram fo!'malmen- () tk, Walter Jo!Jim, governador "Sr. PJ'eHidente - S1's. Dep.Uit:?

.

«l'Rnd'e do Sul,.yjy.e 'um dos mo� �e QOlllll'& a ,Cal;l.a a ser promulg'acla elr.dlo. 1'('(llWl'ell o prouuJlpíamen- :"la qua.lidade de autor da 'ffi'�-----------"
m.eaít.os mais >lel1S3JcÍonai,s da 'sÍ1:a depols de, amalllhã;

,

í � () �jo NupeI'ior:, rr:r>!�bU�Jl,l ,Fedel',�l sllgin�} a. sU'PI'BB'são da� l�alav�as..�UAJI)O TEUS FILHOSvidtl. p'.olilljea. Almllitbhã' sem assi-
ti) _ os 51'S. FélJUst.o de Freitas' :;()Jb,� p. n. '. HlCon�htllcwn.a�lçia,cle da �,()�".dos ,�&'le:mb,},'Dga"d,Ü'I cs do., r� "

.

. .'Rada' a nova Constituieão do Esta� (ali"" uacnl!3 '_ll"� "1.1'" 11"'lllanl no a1 t t,.. ,---arem O qae• e Castro Franc.is'c'Ü BroúhaJd·o da ' "m ·0·'.· ,,' .... V:M,.. ". 'V '.
",' ,. c'. '. "" :-__Clo1, mas (} ato ·não terá a 'pfre&�a Rp"ha e 'Arll'oalr1n ; M'esquita da'.' ,Pll.l',a n

..1,a,lOl' esclaJ'�c}m�nLo_ da no JUS�o 'e e.le,.me.'n'f"a�' die,;,.rm> de
...

�- .......
, _-.es ...e é.tio "'O'Ve'!'n"u'Ol" .'e'leito f'. rl"'.",m ·se....... 1.1 Il m"{pl a I�terflntL> á I l' . do meus 11us1,1"'" parec' qu'" eI1

-_.. ,-" r' .'1'- Costa _ um pe]'so'nag:em ,que ain-; ," / ":" J, -.o so w,,,aç.a? ,: '. '.,
. <>0 .• ,:' T.�., �_J:f!� . __.J', r:ii. .mesma assin:ada peln· bal1cada da não surg'iI'a noeste ca::iO _ estão sr. � altt'.l JoObn_n ao pWülll ado[ !

ffiall-e!liIa alg�H?:a_ VI::;a pl�\Jud _ '•• ..-e pvu.... e-

:peõt��!��:;no da situac",ã;o é·.o de m3inga:; aO'egaçadlts, para fuJ-' �'l'1'1I.�, (�.;\ H:e'Pt�blJ.Ca:
.

e, n)�smo, p�-: ,e belas �r�.l?OOS: q:1e ,é a'll .1Ip a aa.ie ca... te.se- minar a ,Car'ül de 8 de julhO' Ia. s1LU<1I no ,,,,eu ,.er.dad�,lro -senb- .<\.Q apras'0ul,m'. a eme.
_..::I:f1IlÜ11�e: .

'" do a palavl'<t "1TllLol'ven,çao", Ll'ans- lecm' Pl'.ol}Ol',cl'Ü�).ahdade (' a_••
'a,) .- o sr. WaUer Jobim não ,e) - () 'gteneral Eurico J)utra c,'üvemo.s, ã &égnii';- o ài't. 80 da dorM do nosso Estado, .(-

coolpal'e<lcrá á sol'e.nidade da pl'O- vem avo,iantlo ,de modo inttegral a, COJ1s'Utm ição Ferleral, que regula a, E.' uma própore-io"'l!L' --, _

m,ulg�ção da C..onstituiç:iio Estadnal açi.lo li'l1nII'lll"tl'ativa do S-l'. VValLeri (](�I;l"P.tação da interven.Qão no;; Cll- a ·meu f1racI) modo üe,
'fk) RlO Grande do Sul, no dia 8 de .Joo�im;· 1';0<; ·eomo o que :está em vfi.�pflras tIa DfJSs.a CnnsLiLüi.çã;�,· ----.:.._-__-:-juLho de 1947; () - p,odo haver, promul!gada a i df' �W()l'�'el' no R.lO, (Xr�Ilde do .BUl.jf1a. no�sa' Garta Ma.gr
ll)' -- o·s--d€pufAld@sdoPS!) - l�1Hita. coi�a .inte.'re�sante, i'ncllllsive i Diz: !'A i,nleT'Vell(itio :,,�rá f1c.'C-l'eLa,- mal'mas. 'cm conta,

,fJ;IHl furão (JS d:t, TJDN ,e do PR,P'? "- �anS,l,Jtm��,o fie]).OIS _

dr ama.n11.�'1
ela fll)]' Je.l f.ederal

.nos c3:sos dos fj'S Vi'.nclm,0!'tos_:SIS».ãe assi,nal'ã,o a Da,N/a 'Magna do H1<ÍPrve.nç.ao, ,,,Llspensao d.e' ,pre0eI- llllllH:'t'I)S VI f� VH do al'tlgu ant-B-' flc.a na ohng'açe]'llio Grande -dQ Sul;
,

t.os da Lei I!>Elta<üual, pro(.estos na rim'. (E' este J)1'("cisamernte o caso \lweIe de consul'
-c) - os diretórios muttlÍtcipais 'e Assembléia, í'lldicações. telegramas' do Uio Gl'3.l1de ,do ,Sul).

.

Eis a l'af \a 'Com.i<lisão Executiva Estadual ckl n votos de deseorufianca. Parágrafo nnko -- �.o cas{) do a,pres.en;tal· �
numero VU, o aLo arg'lllCJo (!e in- VeJO-n',

CO'nstituciema.U,qarloe será SUbm!0!HJn sou contrfl _

pelo PJ'oclú�a.dOl' g'cl'al da RepLllÍllica d,ores e afiO
a,o ,exame do Snl)j\('.l110 ,]'ri,b�mal li'��- indicaçã'
rlf'I'al e, S'f� eS!R.1a declarar, serú de- Es'
creta,da ' a' i:lJ!lm'v,enção," do ES"
Convém, .aJUda, esclareceT que o o hoJOS

]}ed�do sUf'tel1'tado p·elo g'ove.J\na.ctor ri:d� ares, Macacos
Walt.r.I' JO!bit!l1, por inLer:médio do araos Animais

•

&r\ F}�llsto· de Jrrellas 'I:) Cas[.I"o, P, da '

Deml-Ileram se colell·vamenle t���;�:o C��1�i?:dXa c�,rgogS?rl���iCÇet� fras -_ BOJE'-

I
F'ederul, ·que reza o Réguinte: "No� j

casos do a1'L 7° n. VIT, ,0])S'PrvurlO,----'---·-'-----ISÃO 1 - o �i'Sl)Osto,.no àJ'L 8°.. pal'á.gTafo_' 10 a"l I,S hora..:
tlrMa C . ����o, 7 CA; N,) - >�a sua ,sess>ao de a'uLe-ont,em, '�, Ássem- 1l11�.lCO" o rCo:ngl'esso NaCl'Ünal �e 11-

?Jl.strt:umte do E�Lado le\ anLou 'UlID protesto contra a torrente m1[.a1'<1 a ,suspender a eXf\Cll1caO do - ---------- _

.Q:� t·r��tos' elo goverllO , qoo ;estavam passando pelo ConseLho A-dmi- ato aJ'g'uido do(',' inconfltituciolJoalida- ...! '&.aIf.J;].S rOl�lNf! :elD Rstarlo, 0pLpn1, a tarde, .os membros do l'erferi-d'o Conse- ele, si essa medida basIal' para n""�
:OA�(,Il11Ibr,am-&e coleLlv:rmeJlte em ",mal de pl'etp,qj·o ;í,qllera aÜLude) rC5t::l!.,,jwlecimen I o da uOl'malieladr h .a ssemblpla,

no Esl aclo."
� •.

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

,
-s

.

,

u MAIS 4�"'fWO DlARIO DE SAN1'À CATARINA

�. 8 B. Ger8llte: SE NEI NOCETI - Diret6>l' Dr. R UBENS DE
��I' d. ItMa�ie ii... DAMABCS'fO D.l S1L�A

.

f.fori,,,õpolis Terça·feira, 8 de Jl1�ha de 19�7

o regresso do dr. Nerêu Bomos
, {

i

Recorrerá ,contra o l S. E.
.

6J\0 PAULD, 7 (A. N:) - O SI'. João Aci0'li, viBe-presidenrte do PSP,
)o'!'fm'mou que o ,s�u part�d{) ree01'ri'ra da d,eo.isão do TSE, '(f,llle ,cassou odllploma do s'ellatlm' J<}l1clides Vieiea. O recurso será" eÍ'lviad'O ao STE.
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o planejamento e (1

mocidcrde moderncr

•

Edital �e concurrencia

I
o. originais, .esmo Di.'

publíeados, nl. urlo
devolvidos.

A direção. não se r_'•••
II&biJiza pelos eoneelto•

.

"

emitidos. nOIll artiJJM
&ssinado.

ALVARO PEREIRA DO, CA�(!)
Capítãe Ide Fragata,', Chete da Comissão de Concurrencia.

NOTA: «Fica alterada para 10 de julho do corrente, .

a data de 6fltrega d.ás propostas para as cons

truções dali obras do 5.* Distrito Naval,' man"'::·
tenrlo-!1E1 contudo, • hCi>rGl. ao 'recebimento».

ácia SLo. An>
into.
,

ácia

'fL�.
\!Cla

au.
" "

,

Sto.
M:;t-

deve
ectos

ponto
al in-

Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

:É UMA 'DOENÇA
l\mITO PERIGOSA.
PARA A FAMÍI)[A
E PAR,\ A RAÇA

------

AUXILIE A cml-
BiVfEL·A COM-'O

JlIB I tiUlillRl IUf!)
i.>-;....,...�.��
o RACIONAMENTO DE Açu
CAR NA HOLANDA 'CAUSA
MOMENTOS DE CONJn,JSÃO

S. H. r. - Informam de

Amsterdam, que os armazens.

locais tivérãrn que fazer face
. 'a, uma multidão de donas de
casa que invadiu os mesmos,
em consequencia de um. boato
no sentido Çle que o .,açucar
havia sido retirado da lista de
racionamento: Esses boatos
resultaram, evidentémente,. da
confusão causada por noti
cias quasi simultaneas sobre
a liberação do açucar pelo Go
verno americano e a dos cha

rutos, pelo Govêrno holandês .

. avançamos no

a'gente' se faz a

doção de uma

'uificação no

ocial.
\ índíspen
cíal, deve

.

básico
de. so
no alia
substí-

I

os de
os da

Dl.

DÚ<EÇAO: ' '.

Amélia M. Pigozzi
METODO:

Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE (ARV"LHO. 65

'.Henrique Stodieck
,

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado e--T'elefoae 1062

.

(Altos' da (CASA PARAISO) - Ftcrianépolie
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Buenos Aires, 7 (U. P.) Declinaram de comentar

As. canhoneiras' paraguais Gomo e quando as conhoneiras
.
Continua O ESTADO faz.n' "Humaitá" e "Paraguai" na- se abasteceram de provisões

_iI1o diettibuições de veliose« li : vagam a todo o vapor rumo de boca e de munições neces

Qro�, inclueive romal'lce� .0- norte, ao longo do rio Para- sárías para dar combates. O m]sterie,derno�, en tre as p.�"Cla.5 qú.
.

guai, sob o comando do ex- Unidades fluviais da armada .

,..constam ti. seu cada�tr.· ".' d d
' I dícomandante chefe a arma a argentina' continuam esco ,tan-' ! formaram terem vistos os 1.-

.cial, paraguaia, capitão Manuel do as canhoneiras, acreditan- voad.ores'· II cos, por eles descr-ito com.'

As pessoas q'. ue ainda n•• Aponte, e espera-se que che- do-se que continuarão fazendo- "chatos e translúcidos, te-.
ha;am pTfllllnchitio o eoup.n

.

a'
. "

gucm á noite de domingo o até chegar á fronteira para- Portland, Oregon, 7 (U. P.) 12 ou 15 polegadas de díâme-
-4'ue diariamente public_ICI.� fronteira paraguaia. guaia. - Continua o mistério dos' tro" .

. 1'oderão f_z�-lo, IIMora, h•• i-
.

Expatriados politicos para- nO"""BARDEAD.l\' "pires voadores", depois dos O capitão E. J. Smith, pilo-
Hteaâo-e«, iíMSilCl, a eoneer re-

.

dí-
�'.L -

. guaios em Buenos Aires CON"'EPCI01l.T depoimentos de várias pessoas to veterano que há 14 anos
. "z-am II tão inter.sslint. inieie- \J .l�

.

. .

b
zem que o principal objetivo Ponta Porã, 7 (A. N.)' que declaram os terem visto trabalha para a "Unitd Atr

eiv« r.a1zzadiít so o pltttoci- 1 h' 'á l'
,.

Ih" L'" di observou uns

_ni.qill: ;LI.Vlt'AltlA ROSA . .ii
c as can orierras paransar a A cidade. de Coneepcíón foi ··.coW, os proprros o os. . ines, '. issevque ...

.JlBodor. n. 33, n.stiít Ciítl'ital. navegação sob o controle do bombardeada no dia três quan- O piloto, o co-pilota e a mo- objetos "chatos e arredonda-

. governo da Assunção. O pri- do ainda ali se encontrava o ça de bordo de um avíão

de-fdOS
como panquecas", durante

NASC:bIENTO: me iro obstáculo a que terão de díad
.

b '1' bai .p.ass.a.geiro.s, .depois de te.rem, cerca de,1..2
..

min
..

utos, enquant•.... "

'fa'zer trente 3'" duas canhonei-
me 1 ror rasi erro, em aixa-

L 't7I..

Está em festa o lar do sr. �.. ". dor Negrão :de Lima. Segundo s�do: :repe�}d�mente das �lJ:;to- voava de: .n..fnmét, )daho, para"

:Zoroastro Barreto,
.

tesoureiro raa' são as baterias de costa
a emi:ssorn de Concepcíón, nas dos pires voadores , de- Ontário, no Oregon. Disse ele

..da Prefeitura de Imaruí, e de elas localidades de Humaitá e houve numerosos feridos Es- clararam que avistaram esses que enviou uma mensagem pe

;;sua exma. espôsa, sra. d. Célia El Pilar, situadas no trecho
se bombardeio causou indigna- "objetos" ôntem á noite, quan- lo rádio para. o aeroporto da.

.Kluser Barreto, com o nasci- infe;ior do Paraguai. . 'ção em Ponta Porã, sendo re- do voavam a bordo de um avião Ontárío, mas os funcionário.

mento de um robusto menino Dizem mais os expatriados cebido como 'uma desconsíde- comercial, de Bolse, Idaho, do aeroporto nada viram .

. ,�r.e.. receberá o nome .de sov8-1 que a capacidade de rogo de ração .ae-onvíado bm-sHeiro em .pa:ç.�_ Portland., .às. suas .�ecla- Sessenta pessoas que realí-

Tal.
. \ arttlharía das canhoneiras é

sua missão de paz. raçoes foram depois do dia em zavam um piquenique em

superior á das baterias costeí- que tais "pires" foram vistos Twn Falls, no Estado de Idaho,
ras, e se mostram confiant.es

"�PIJ
em várias partes do país: disseram que v-iram os discos

em que ambas as embarcações Vários residentes de Par- voadores ontem á tarde. Pri-

silenciarão as baterias de ter- tland, inclusive um polícíal, meiro um grupo de sete pes-
ra , Acrescentam Que os ca-

�'
/

D, ilotos e três jornatístas, de- soas viu um deles, e dez mínu-
A irlpe segue frequente-

nhões e metralhadoras anti- menteos resfriados.Corte clararam terem avistados- os tos depois 20 ou 30 pessos v:i-

aéreas das canhoneiras foram est.s prontamente, fric- discos prateados, ondulando ram outro. O 'fato se espalhou -
clonando o peíto e o pes- '.} ,�

.'

reparados e que aquelas con- ClOOO, ao deitar-se. com I
I sobre Portland. dentro em pouco todos viram

duzem mUlllçoes suficientes Y10k VapoRub. Descon-" 'E-m. New' Orleans, miss Lil- outro disco, girando e subindo.
páioaa o peito, facilita tpara fazer frente a qualquer a respiração, acalma a Um Lawless disse que viu um Em Seattle, Frank Ryman•

sitl,.lação que' se lhes apresente. toa8e, traz pronto p·lino.
objeto brilhando ·como prata ou guarda-costa,' disse que foto-

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

,cromo, voando a grandf' altu- grafou o que alguns moradores

n. cas ..::ãmenlo·· do 'r�e'1-.Caro'·I i ra e numa terrivel velocidade, de Seattle pensam ser um dis-

.u U � em direção norte. co voador. A fotografia mostrlit

Tamb'em vários resid�ntes ·um . I)Onto . b.ranco, do tamanb" ..

de Port Huron, Michigan, in- da Galbeça de um alfinete, des-,
...............-.....- ............__.._......,.".�J'"..I"-�"__ tacando-se nitidamente contra.

<fi·rao,de rflm�ria' o té� �Ji�'foi manddo para
Goiania. 7 (.�. N.) - Realizar- d P rtl d

se-á domingo a tradicional f.asta perseguir os pipes e o an,

do Divi,no Padr.e Eterno ;no saTIltua- mas até agora não encontrou.

rio de Trindade, estando �m rle- senão um céu vazio.
manda aquela -cidade grande leva. ......_,........_.........-_-.-..:..••_.."..••·.,.....·.-_v
de pessoas que ali vão cumprir
suas promessas.

Rio, 7 (A. N.) - Segundo reno
liciam ,já foram apl'endi<:1os oi.to
CCll'tos, mil cruzeiros de joias per
tencentes a milionwria Tomazia
Ciamonos, barnartlimente assassina-

'yescu. soo da por Olimpio Campos. Preferidas
.

Os anos passaram. Veio ou- O casamento foi distribuido joias, em .g·rande parte, forám en-

tra guerra. Outros monarcas á 7a Circunscrição do Registro conLrada.s na residsIlJCia de ürlan- u�J-or' Hei" t �.,r
I

. , . dina RO(j\1e, amante do crimin.oso. �U .I t,
,.cairam; e Caro, que Ja conse- Civil, a fim de ser registrado. que tudo ignol'a,\'a.
,;guira viver na penumbra que Est.fLr ,...i�s.._�.9�o" �nt�etanto, . Herrera
jdealizara, volta ao cartaz in- provave1mente, debates uma IV ·C·.o·t'n'.··g"re"·88,0 Chegou, domingo, do Rio,' acom-
·ternacional com mais um epi- vez que nenhum nubente apre-

P
p3JIlihado de s. ex.ma. fami.!ia; o sr..

:sódio de sua vida amorosa. sentou pJ'pva� de dissolução do
. ,ra,sbleterleanO maJor HeiLor Hel'l'ena, do Estado

posto que, uesta capital, se ca- casamento anterior. U Maior Geral das Forças Armadas' e

;tSOU há dois, dias, com madame Com o ato conjugal Magda
.

De- 9 a 13 dQ comente,. a ,iVlocida- que se aaha hospedado .na casa do
de Envang'élica Pl'ebitel'iana rea- Se'll 'progenitor sr. J'ulio Herre'na,

Lupescu. I Lupescu adqUirirá o titulp de li.zrurá, nesta ca.pital, o seu IV CO!Il- dig-no cOll'sul.do Urugua.i· em nossa

Muito embora se dissesse Helena, princesa da Ruman,ia. gTesso, na TgT'C;a Presbiteriana. Capital.
.que O' ex-rei casara com sua Rio, 7 (A. N.) - Madame

'favorita, secretamente, na Eu- Lupescu, cujo' estado de saude

':rapa, a verdade, como agora fi- é grave e cujo casamento com ,..-----------------------,----

.>cou evidenciado, é que tal não o Rei Oar61,. nesta capital, de

:acontecera. I con;formidade com as leis bra-

Sómente ontem o ardoroso sileiras, acaba de ser realizado,
,descente I dos ' Hohenzollern, continua com sua saude agra

.,que tem sido apresentado com V'ada, sendo mesmo considerado

;:muita. frequência como o mais. desesperador seu estado e ten-

..extra.v·àganté personagem da' do sido baldados todos os re

'alta fiélalgui-a balcanica, se .cursos médicos para salvá-la. I
"uniu legalmente á sra. Lupescu E' aguardado a qua,lquer mo

num apartamento de Copaca- mento o desenlace, segundo I
'bana no Palace Hotel, em vir- noticias colhidas no

copacaba-l-tude de se encontrar ela en- na Palace, onde está hospeda-
:-ferroa. I da. '

� .. r

'FALECIMENTO
Ooorreu, "num l'le.tn C"pit.l •

:folecime.to tia .xma, a"". d Eu

.g••i. Gonçealv." Pínhet,..,
A vellerand·....�hol'a que eent.·

'.el em rro••OB m.iOA ...ciai., com

,.rcnd•• nl ..çõe. era "tlql'Q' cio n..

,Fr••erioo Mone.1 d. &i "'4 filho.
O an ter o ..orá r"llli"."o h ..je. á.

J.l. l\orq.•• nO Cemitério' <II. Itlloer0hi
.

A' femilie enlutotl" cO Edod., ti

_pre••nta IlIlnc.r.il condoi.• ncic...

Rio, 7 (A. N.) - Um . dos
-mais fa.acinantes romances na

-histNria? da alta nobreza euro-

yéia é, sem dúvida" o vivido pe

�ó ex-rei Carrol II da Rumnia,
)-que, em 1925, abandonou o

...trono para viver burguesmel;l-
te como lnadame, �eIelÍe Lu-

,
�-- ;

4 .

..

l-

I;
.'

I f .'

�
'.
'.

'1;
\

• ·.TADO-Te,ca ·�I�ra a •• JUlho ... 1M1 ,3

'Eucarísticaa- "todo" 'vapor
,_. v-

'Semana
.ao.IANIA, 7 (A.. K) - T'8I'á lugar na cidade de Goiaz, com e:xtr.

ordinária pompa de dezenove. a vinte e sete do cor-rente, a "Semana FJu

carist.ioa", durante a. qual oomemorar-se-ão as bodas de prata C·plSO.

pais de Dom Emanuel GÓme.s Oliveira, arcebispo .de Gaia?,

O ato teve lugar ás 19,30 ho

ras, tendo servido de testemu

nhas o principe Zartzld, ° mi

nis'tro Urbariunus, e os senho-
1'€S Carlos Saboia Bandeira de

Melo, Cesar Proença, Gabriel
Ferreira Carvalho, Eduardo
Roxo e Flávio Laboriau Barro-

As jóias da
milionária

Attilio Zacchi
Senhora

Viuva Epaminondas Santos

Dr. lindolf) A. ·G.
Per�ir.

Advogado e CnntabUista
Conll'tlituiQão ti. .ociedad...
Planos cont•.b6i••• Orgoniza
t:õe. -- Pc."e..r... ., .e�yiço.

.ol'relatoa.
Rua Gal. BHunoourt aO. 122

n.d.nópoJi.
Del. 17 h.r... em diante,

e

p6J\·t.ieipa .•01 par.lltu •

p_as omigetl. o conboto
••••••m.ftto de .eu filho
·.EJlamlnOndelíõ. eOft\ o' MUa,
Neide Zacchi.

,fleri.Jl6p4lli... 5-�-1947 ..

par•.ãpam c•• �CU'.n-t•• e 11••-

.1:_ .migo.. • eonuct. de
CAsom_*o •••ue litRa N.id.

, ..m o sr ..E".minend•• J••é
Sant.. Junjor

Flor' •••polis., S·7-1M1. QUAII>O TEUS FILH08
te ,...untarem O qae é
.. Iiz...., _-.es IPe é
_ ..fit.•• 4tH poderá re-

'

••pu... • aa.ie ce. .. te.
......

EPAMINONDAS e
noivo.

«(JPe.sado
PROCEDENTE DE MONTeVIDEO
mais completo que percorre o (ontinente

Irmãos»
o Circo

IllSfaiado na General, OsórioPraca
,.

ARTISTAS DE VARIOS PAISES. DO MUNDO

formidaveI coleção di feras e 'animais amestrados
L�õ.!I Africanos,.' Tigres, Urlilo's /lsioticos, ,Pumas, Touros,' Jagu ares, Macacos

CQyC?l.1I Sírios,' Poneys da India, Quatia, Cachorros'e Diversos Animais
•

HOJE - Grandioso espetaenlo às 20 horas -_ BOJE'

De PCIIsso••m para sa.
Ptlulo só .ará .( únicos

ei!pet.culos

TODOS OS DIAS EXIBIÇÃO DE FERAS das 10 à"l l� hora..:

r••CC••' t04.. às a.l.te.
Bil}letula .1Dél't. desde às 119 1A..ro"l, cC! ma"h•..

--------------------------�----------------------------- ----------------------------------------------------------
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Art. 20 - lt9te deoreto-Ieí entrará em

vígor na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.
F'lor'Ianópolbs. l0 de julho de 1947.
Severo Simões, presidente.
Publtcad'a na Secreta·ria· do Ooriselho

Administrativo do Estado, em 1° de juino
de 1947. ,

Nelson Maia Machado, secretário adrn í-

nístra.tívo.
. .

RESOLUÇÃO N. 240/47
É aprovado," nos' têrmos abaixo. o PI"O

jeto .de decreto-teí
, .remetido com o of;

elo do D. M. sob Í!. 139/11/5, de 18 do cor-

rente mês. .

'l'exto do projeto de decreto-I ..! no. tu
rnos em que se acha 'redigido

Art. l0 - O lmpôsto sôbre Exploração
Agrícola e Industrial passa a ser eobrado
à razão de OrS 1,00 (um cruzeiro) por
cabeça, dJe gado, estabelecirlo o número
de 35 (trinta e cinco) cabeças, por mi

lhão de metros quadrados de terras.
Art. 20 '- ltste decreto-leí entrará em

Yigor na data da sua publicação, revoga
das as dl·sposições em contrário.
FlorLanópoJi.s, 10 de julho de 1947.
severo Simões, presidente.
Pubücada na Secreta'ria do COn.selll,)

Adminis-trativo 'do Estado, em 10 de julho
de 1947.

.

Nelson Maia Machadoi secretário admi
nistrativo.

RESOLUÇAO N. 242/41
É aprovado, nos têrrnos abaixo. o pro- ,

[eto de decreto-lei da Prefeitura M.unici- .

paI de Mafra, remetido com \) oficio n. •.. .,'
.. . . _ .

.

126/1.017, de 4 de junho de 194!. _

1
:&M. - De FI(N'IIi-RÓpO};UI paira CooltIiba, São FauLo e Itl(l d>é JtiI.e�

Texto do projeto de decreto·leI nos ter-
.

'., •

mos em que se acha l'eilígido
.

De.cÚ'la.,em álS 1Q,!O HOl>aos.
.

A-rt. 10 - �1_ca aberto, por cont� ?o sa,- 3ae. _ De Fl-oriMlój_)o!ifl p.an Porto Alegre, Decolagem áf; 12,30 bH.
do do' exerCI'CIO antertor, um crédãto es-

. ',.
.

. . _

pecial ,de vinte e sete mil cruzetrce .... !'lI�....
- De FlorH)JIlolPo�u;. para OUTlt100. e S3!O Paulo. DecolageDI

(Cr$ 27.000,00) o qual sé destina ao pa -

�

W'mento da contribuição ao Esta.do.pa1·a, ..1! 13,00 horas,
,

manutenção do curso, N0fmal RegIOn".l" 5a8. _ De Florioanópolifl para Porto AI,eg;re. Decolagem ás 10,20 bnl.
anexo ao Grupo' Escrola�' 'Duque de Ca-

..... '. _
.

.
.

. ,

xías" desta c.idade.
. .

6as. - De Ploeianópolis para CurltJlba, Sao Paulo e RIO de JILThEnro.
Art. 20 - �ste decreto-Ieí sntrnrà em

. •

O
.

ylgoc na data da sua publicação. revoga-' Decolagem as 10.4 horas.
das a� cUspooiçôoo em contrário. Sab. _ De Flot-íanõoobs para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 brl.
Flonanópohs. 10 de .1ulho de 1947. ,

-

Severo Simõe�, pj-esíclente, PASSAGEIROS - OORREIO -t-t- �GA.S - VALORES - REEMBQLSQ
Publtcada na Secreta·riá

.

do CÓon:�elho :_. FRETE' '-A' : p'AGAR .:_ "'FPVIÇO DE ENOOMENDAS _ CARGAS PARAAdministrativo do EJStado, em l° de juinc . Q "IL" .

�re 1947.
'.. "ri- admí-

EOOo.PA PELÁ K. L. M.
ni��,�it�oMaJ.t Machado, secreta o .

I':Lhll. Y A l't I • _ JIDIF10lO LA PORTA - PRACA i5 �
RESOLUÇãO N. 243/47 N""..,....u..� 'BL:U0Ml: . 1 3!6É aprovado, no!; têrrnos abaJxo, Q pl'''� . "" -- '. '. - .'

jato de decreto·lei d� Pl"efeitúra Munic.i-
paI de Blumenau. �érr.Jetido aêste .Con,,"·
lho Administrativo ClOm o ofído dlo D. M:,'
sob n. 112/960, de 24 .de' maio p. findo.
Texto do projeto de decreto·J('j nos têr-

mos em que se acha redigido
Art. 10' - Fioa' a Prefeitura' Municipal

de Blumenau autorizada a receber, PO"
doação gra-tuits., de Elza Kueck lIlIístzsch,
uma área de term6 com 1.864,80 metro,;
quadrados, situada nesta cidade, à rua

Ma�o Grosso. .

Art. 20 - A área. a ser doada destina-se
à abertura da ruas projet.adas, na. exten-

' � a

são de 222 metros. conforme planta apro
�da pela D. O. P.
Art. 30 - ll:ste decreto-lei entrará em

ylgoc na data da sua publicacão. revoga
das' as d\SIJ)oSiçõe-s em cont<'árlo.
Florian6poJj,s, 10 de .1ulho d-e 1947.
Sev('ro Simões. presidente.
Publicada· na· Secretaria do OOl!1.selheJ

Admínistratlv{) do Estado, em 10 dê julhO
<:1'0 1947.

.

"

..

Nelson Mala Machado, secretál'l-Q admI
nistrativo.

RESOLUÇÃO N. 244/47
1: a,p't'ovado. nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto·lei da Pl'efeitura Munici
pal de Campo Alegroe, remethIo com o ori-.
cio n. 95/861. de 9 de maio de 1947.
Texto do projeto <1e decreto-lei )lOS têr-,

mos em que se acha redigido
ArL 10 - Fica aberto o crédito especla:

de Cr$ 9.571,30 (nove rrli! quinhento·s e

seten(a e um cl'uzei'ros e trinta centavos).
�.fim"de atender, no corrente exercício, à
construção de uma ponte _no perímetro
urbano desta cidOO,e.
Ar't. 20 - O crédito a que Re refere o

artigo 10 correrá por conta do Slaldo do
exercido anterior.
Art. 30 - :tste .decreto-lei pntr.arfl f.\n\

vigO'!' na data da sua publicação .. revoga
das as disposições em contq-árlo.
FloríanópoJi,s. 10 de j1tlho de 1947.
SeV(lrO Sim.õos. presidente.
PubUcad-a na Secreta'ria do Conoelhn

Administrativo .do Estado, em 10 'doe Julho
elle 1947.

.'

Nelson Maiá MlIchaco; secretário admi-
nistrativo.

'

CONSELHO ADMINISTRA1WO I ODO .ESTADO DE SANTA
.

CATARINA

RESOLUÇãO N. 23(l/�7
É. aprovado, nos têrrnos abaixo, o pro

j'eto de decreto-Ieí da PI'Elfeitura Munici
pal de Joinvlle, que acompanhou o ofício
n. 139/11/5, de 18 do. corrente mês.
Texto do projeto de deereto-Icí nos têr-

mos em que se acha redigido
Art. l0 - Fica alterada, na ror-ma abat

XO, ao tabela constante do decreto-lei :1.

44, de 19 de Jánerro de 1939:
Tipol do gado Malança

Bovino crs 5,00
Suíno .. '.' . .. crS 5,00
Ovino .e oaprtno. .. Cr$ 4,00

Corte
Cr$ 20,0,)
crs 10,00
Cr$ 6,00

Ao escolher seu perfume I'erifi.
Que se trás a marca da perfumád.
"Johan Maria Farina" que j& ena

preferida pela corte imt>erial i.
D. Pedro n

NOVO HO·RARIO DA VARIG Dr. ·a.ARNO -6.
GA'LEnl

ADVOGADO
Crime e cív.l

eOIl.tituição ele 'Sociedod..
NATURALIZAçõES

'Pit.uloa De.claratórioa
Eaerit. -- Praça 15 d.. No�. 23.

l0. andar•.
RIl_id. -' Rua Tiradente. 41. IFo''Nt •• 1488
._�--_.--- -_.�-

DE PION E IR OS
PI SERViÇO DE V.S.

EM QUE CONSISTE A RELA
XAÇÃO DOS j}IúSCULOS�
A relaxação dos.' músculos

não é preguiça. É feita, pelo
ccntrárío, por pessoas ativas,
ocupadas, que não têm tem
po a perder. Traduzem-se as

emoções vivas, a colera, a

angústia, o medo por contra
ções musculares: apertamos
as mãos, rilhamos os dentes
de cólera. A preocupação
forma do medo - me.do do fu
turo, medo dos outros, como

a cól-era é prejudicial ao cére
obro e aos nervos. É índtsp'en-,
sável, para poder repousar,
desembaraçar-se dessas emo

ções fortes, adotar uma atitude
mental, calma e desafogada ..

É preciso conseguir relaxar
se 'li vontade, .não importa an

ele, .nern quando mesmo que
seja por alguns momentos.
Para isso: primeiro por em

ordem o cérebro. Ele obedece
rá. Depois deixar-se ficar;
abandonar-se completamente
durante alguns instantes, fa
zer o vácuo absoluto em si

mesmo, esquecer tudo, até as

cousas m a i s importantes;
Cumpre adotar esse processo
o que se torna cada. 'vez mais
fácil.

Os Rins que devem elimina"
todos os traços de substancw.' I
toxicas ou impurezas do orgaDia-> t
mo, estão permitindo que _.

excesso de acido urtco se al:llt-.· tmule e penetre em todo e: -

organismo.
A falta de cumprimento de _.
tarefa por parte dos rins é a'

causa fundamental das dôccs' t
reumáticas, lumbago e irre�ula-�.
ridades urinarias.

, t
Este acido urico rapidamente fôe- I
ma cristais agudos, que se alo- r'
jam nas articulações, causande f
• sua inflamação e rigidez, as l
cruciantes dôres do reurnatis__ i
e outros males do sistema urina-: i
1'>0. O tratamento apropriado de- \

ve fazer voltar os rins ao' s_ )
estado normal, afim de poder, j
ser filtrado o acido urico, li: por."!
isso que as Pilulas De Witt coi!

.

.

leguem dar· alivio permaneeeer
noe mais rebeldes casos'.

As' Pilulas De '"Witt atúam di ....

retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação ·natUFat.
de filtros das impureza. 0.,

organismo.
Acham-se á venda em todas a."

faemacias.
PILULAS

DE WITT
Para os Rlns e a Bexi..

E;M VIDROS DE 40E 100 PlL.l!f;,.�S: ..

e GRANDE;; MAIS ECONoM/'COf'

. ..

"

TEUS FILHOS
aplaudirão teu geat6,

quando soóberem' que "la
boraste pró Restabelee__-

to da' Saude do �o.

REPOUSO: RELAUÇAO I QUtR ViSflR.Si €��:U:T� E UtGAlKtA 1 i
D:,;��O:::�:�Er([- ��� Alfaiataria Mello 'f:;bela, tornar-se, conservar-sei ; .

bela - eis 'o primeiro cuidado Rua Felippe Scbmidt 22 - SobrlldQ

de todas as mulheres. E, para
.---------------------------.-----

isso, elas ;s� agitam, consul- «Casa BarreI- r'os. tando medlcos, correndo de
.

»
um instituto .de beleza para SAPATOS PARA HOMEM: feitoe Q mão, vira irnnce.a. solado duplQ,
outro, tentando mil cremes, .alto prateleira,' fabricado com material que exi.t. de melhor,
pós e

.. loções. Seguind9 todo's preço apanas Cr$' 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: Jlroprioli paro invermo, _olado de madeiro.
especial que re.illtem contra todo e qualquer humidade., conservaReio
o pé sempra quente. recome.nda·lle elpeciolmente paro pea.oaa lJ.ue:
trabalham em lugares humidos cujo açalho é d. c�mento e tijel.'a••

.� Preço apenoa Cr$ 50.00.
.

CALÇADOS PARA 'CREANÇAS E SENHORAS: Tem.. gl'ande .ortímentfJ.
modelos novos, praços baratíssimos. Qe Cru.... 20.00 a 160,00.

Vendas diretamente do fábrica ao ço.nsumidor.
CASA BARREIROS - Rua Consdhtlro Mafra 31

cance, sem: despesas, nem sai
das inuteis.
Mas ... qual será esse meio

milagroso que dispensa cuida
dos e dinheiro?
A mais ocupada mulher, _

quer viva preocupada com suas

obrigações, com o trabalho ou

COm seus deveres de mãe de
familia ou dona de casa, sem-
pre pode, se o quiser e sem

prejudicar as ocupações, con

seguir, durante o dia, alguns' Imomentos de repouso os quais
farão tanto por sua saúde e "'.--
aparência física quanto o re

pouso da noite.
Napoleão que tinha grande

capacidade de trabalho, pOJ;
suia essa maravilhosa facul
dade de poder adormecer onde
estivesse e repousar, assim,
completamente, durante al

guns minutos. Em seguida re

tornava, com novo ardor, a

seus esmagadores trabalhos.

.l.proxitfte.se ma18 de "111

.•migo!!! e parentes e.n-...,Jan:do.
-lbes um número d-a re-'Vltlta O
V A.LE :DO ITAJAí, edlçio ele-

dl...ada 8 FlorlanópoU.

Quando se forem ali dôrn
agudss após cada refeíção e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido ne; estomago, M
lim como a azia, que é um verda·
deiro vexame social, torna-.. •
vida novamente aprazível.

Porque 'continuar a' sofrer ?
A primeira dós'e do saboroso cN
Digestivo DeWitt. dê alivio ime
diato. Este afamado produto res·

tabelecerá em pouco 1!empo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
lllivio com a primeira d6se.

Peça na Farmacia.o
.

QUEiXAS E RECLAMAÇõ..E8. IPREZADO LEITOR: S. Q Que· c..

Interessa é, rr-.almer.te. uma providcinc.í� �

I�r4 endirt";!tar o Que estiver �Tra.tlt"" OU

�'!.l.rr,l rJ.ue Ii.H�uma. falta 010 5e tcpita; •

'" ,1.0 o eocândalo que a oua. recl&nw;lc
... queixa pod�rá ..ir li cauaar, encaz:s:d..

........ • SECo;;AO RECLAMAÇOItS.

.,. n I':STADO. que o r....o oerá J""a.d<!
fict11 dMtlOra 40 eonhecimento de Q.ue.

de! dirdto. recehendu w ..... uma iDtor�

çilo do recultado. embora .... alwun. 1'Il.'

""" at..J lej aro publicado. ..em a reola

_116 ....... _ iWovid�lIela ",......ta.

vende:

r

Resolvido, enfim, seu problema financeirll

.-----........__ .. _ ..._---

l�_Ã� 1_)V (,�)GÀ.l_)(,)S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓR10: Rua Felipe, Schmidt SB - Sala 5
Edifício Cruzeiro - FlorioI\6poli•.

IAdqu,ira TllDO de quo neoeúttal',
4e 1J'KA SÓ VEZ,

p�aD.do PA:aCJlLADAlVIBBTlI,
som a.s VAJI'TÀ,GBJIS da eompra. à ......

..maGo-se do
-

SISTE·MA
,

CREDIARIO KNOT
iteap&$
�do.

M6voh
_di..
C.I.del....
IiletelriM
. J61S5

I..tn'os
Clmp6...
hIIItfJl&� oI6'l'Icats • IUiIlMl'llll:

Art�,.1 par. .,retMRtas
Pêlei
Cal...
QUalfHllH!r ........

"

r

INOÓSTRIA, coMÚCMD li SEGWe5 Kfl4<)T .s. A..

'

......,.

os 'anuncias, sem pensarem
que um dos mais seguros me

ios de ser bela está a seu' al-

rODERÁ RENDER SEU
A K. L. M. PRETENDE CRIAR DINHEIRO
UMA LINHA PARA MOSCOU O leitor deseja obter uma

S ..H. r. - II1forma-se de Ma- renda semanal e certa á razão
ia, que se cogita da possibili- de 12 % ao ano?
dade de a K. L. M., Cia. Real Confie então oS' seus negóHolandesa de Aviação, ser a cios ao Crediário KNOT, á rua
primeka: linha aérea interna- João Pinto n. 5, que, em com
cional a obter permissão para binação com o Escrit.ório Imo
iniciar um serviço para a Uni- biliário de A. L. ALVES o em
ão Soviética ao que informa- pregará, proporcionando _ lhe
ram observadores. competen- com isto uma renda anual, se
teso A �deia dessa possibilida- gura de Cr$ 120)00 por Cr$ ..

de surgm qu�.ndo ,se sou_be que 1.000,00 empregado.
uma delegaçao aeronautlca ho- Melhores informac;:ões e de
landesa, representando o Go- talhes nos escritórios do Cre
verno e a K. L. M. estava vi- diário KNOT ou nesta reda-
sitando Moscou, a convite das ção.' Iautoridades soviéticas. Não foi -

passiveI obter informação ofi- LEIAM A. REVISTA Icial sobre a f�nalidade da visi- a VALE DO ITAlAlta da delegaçao. \1

DIGESTÃO.
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VÉS��IDOS DE

ALUMÍNI� l,PallS - (S. F. L) - Um,
neonjunto para a noite,' apre-I

. 'sentado recentemente nesta ca

pital, vai revolucionar a in
dústria dos tecidos. A matéria
prima era alumínio.·
Muitos costureiros ja fize

ram importantes pedidos e

,-/voz corrente que para o pro
xímo verão veremos numerosos

trajes de banho côr de ouro ouldourado. Este tecido resiste

perfeitamente á água, sendo

possível igualmente combinar
o alumínio, tratado desta ma

neíra, com a lã, a fibrana e a

'.,)!)eda. I
Dores nas Costas
Desaparecemr,
Rapidamente

.

· Se V. Jll'ofre de dores aguda! ou aensa-

..q;fto dolorosa nu coatae ou UR5 eeoâdua s.
',," precisa eliminar 08 germes em :eLH�
-rine, CaUIltWOTf!fI d�e" sofrjrnerrtos. Ou
ltro8 aiutomas de desordens ,1100 ruie f!:

AO aparelho, .riri·ná'úo são : unna .ee,�à"!!l'l.
''It Ardente, freqüentes levantada'lI notur
.N-a�, dores nas pe7'Juu:; lumbago, nen:o-

.�illmo, e-nxaqu.eca:a, tonteirae, T.ell:ID-a.�le
"10, perda de epetite e de enerila., m

.'OhlLOlo do" tomoselos, etc. Cystex
:&juda a. eliminar ê�tel!! t.ranstômoe, re

movendo :S113' causa. Começa fi. �r;n' eru

-14 horas e acaba com OIS tranltôrnOl5
"""pid.unente. Peea-CYstex em qtr..t

-quer fum'oia sob .DO.I!1t aaFantia d�
-'i'lUf': 6 aliviar'. �xperjmente-o e. Tec'
-eomo .8 J:entirá. mellror em pouco tempo.
N08M. &:tI:rantia .. lUa. maior proteçio.

f;yStex Ulrl'-"�:

CISTITES, P!ElITES E URlqMIA. .

..

AS IRMÃS JOALHEIU5

�I
,

1

FR�COS e

AMEMICOS
TOMEM

Oinho ��os�ta�8
"SILVEIRA"

Grande Tônico

�VIJITDD _�E um ótimo bun
IH' li J] galov bem con

-:fort'lvel com daz peças con-
tend,.) o m9smr. mai9 6 c''·
'SOS, -ito à rua Uruguai n. 17.
'�er .. trotar no mel!!mll CflID
O sr. JO:!lé M.Hqu:;;;; Trilh.::!.

.1

.
,',

quantas· apólices de segare··.·
.'

de vida, por familia,
há nos Estados Unidos .�.

� ....

•

O,uçoj, CI.,IUt e
voz d'. um amigo,
• ""I".vro do
.. (/.n.f& da
SiJl Americe.

.llil� :�âi::�:�:���e�s:a��:

II �:t;�:S�����;;i�!g�
.•.$:�l:j::::",,:::,,<::<>: Quatro por -familia ! É

que, feito o primeiro seguro, no iní
cio da carreira, todo pai de família
consciente, à .medida que se. afirma
e progride, adquire novas apólices
correspondentes ao novo padrão de
vida que proporciona aos seus, a tini
de, em' caso de morte, evitar que

haja uma quebra de padrão O. liMa
solução de continuidade no encarrei
rarnento de seus tilhos. Não estará
o senhor em tempo de melhorar a

protecção que já deu aos seus; atra
vés da Sul America ? Pense nesse
facto. E se por ventura ainda não tem
sequro de vida, lembre-se de que hoje
ainda pode +unier t('!mpo ...- Há una

amigo à sua disposição, pronto a
.rnostrar-lhe o plano de seguro que
'mais convém ao seu caso: é o Agelüe
da Sul America.

CAPITANIA DOS PORTOS DC
ESTADO DE SANTA CATA

RINA
EDITAL

1. De ordem do Senhor Ca·
pitão dos POl'tos dêste Estado,
faço saber a quem interessar
possa, que se acham abertas
net'lta Repartição até iOde
agôsto próximo vindouro as

in!lcrições pa.la os Concursos de
admit'lsãc ao Quadro de Conta
do:res Navais e Corpo de Inten-

&y........_......WwI'..........w,.....

dentes Nav&ü:i do Ministério da
Marinha.

2'. Para. melhores esclareci-
mento!'! sobre o as,sunto em

I apreço, poderio os interessa
dos na Secretária desta Capi

( tania.
\ Capitania dos Portos do Es
tado de Santa C:itarina, em

Florianópolis, 23 de junho \le
1947.
Nelson d. LiTrtnneuto Cou

iin••, EJljcrituririo da. classe
"G" -� Stlcn�tár·io.

, t,'

Londres, (B. N:, S.) - IDtilel
h:8 Constance Austen são todas
.;;as melhores especialtstas em

_j)erolas na Inglaterra.
Há 15 anos as duas irmãs-,rli

rígem uma. loja, em que. ',Je

",enfiam pérolas, em Htton Car
l -den, Londres.
r' Seu pai, um conhecido joa-

lheiro de Londres, morreu,

-quando eram ainda mocinhas,
·'e com o dinheiro que ele deixou
"as duas compraram o negócio
,� fizeram-se membros da Ge-

mologial Association, onde

-aprenderam..o índentificar os ._,

-diversos 'tipos de pedras pr-e-
-ciosas. Elas calculam que i
.anualmente .

passam por suas

-mãos jóias no valor de cerca de

1:000,000.
"Algu\rnas das.' jóias mais

.Iiudas reen1'iamos são manda-
das por ricos indianos" diz
·Constance. "Lembre-s.e de um CLUBE DO LIVRO

. I DR.· LOC'AS. . - . . Para favorecer o gosto pela lel-Maharajh ,<_!ue nao permitia q�e tura e �� formaçâo die bibliotecas I
.

· nada,' a nao ser <}uro puro, tl- econômicas, selecionadas le padro- ORUR<iIÃO
'

· vesse contato com sua. pele. 'riizadas, existe em São Paulo o Ou- MOLÉSTIAS DE SENHORAS
Antes de reefiar suas pero- 'he do Li.vno, FIGADO - :&STOMAGO -INTESTINO

. ,.' Mens'almente, o ref'er ido Gl11!he,las tive de mergulhar o fIO de
edita um. Iivro de notório mereci- COll8taltlas.das 14 às 16 Roras.

"seda em puro "ouro". Mas as m en to, escolhido pelo seu Conselho R�a . João Pillto n, 7
irmãs Austen apreciam o seuj de Seleção.

, , (Sebrade)
trabalho por si próprio qual- Afim de tOrH1Ur-,SJe .,sOClO do. Clu�

VOC� PRECISA CO' &'DO'RAI)
.

.

.
.

.

.,
.

be do LiVil'o,-para o fim especwl de. r. Lft IU\
-quer. que seja o seu valor. receber 10' livro mensal por Cr$ 7,50, na C;mpanba Pró Resta- ,"Uma das coisas mais Iln- é bastante, o interessado, residente
das que já fia", acrescenta. lem F�ol'ianó;Rbli&, envialr uma ca:-I belecimento da Sa�de do
'Constance "foi um colar e· �a assunada." com seu nome ..e ,e.n<d�- i Lázaro.
_.

'
. . 1"eço' pa<ra: B. SOUSA - C3ilxa po,,-ormcos com. um Jogo de del�-I tal, SZ6 _ F}.orianÓ[lo']'1s. SeR)aoriiat

,cada.s placas e flores esculpl-.
.

--------,...,...---------
das em casos comum :por um

jovem ingles, enquanto
.. s�.

achavam em um campo de pri
sioneiros de guerra.
Ele uSüU um lima grosseira

·e um canivete.
•

Creio que era um artista na

to, porque nunca em sua vida
esculpira coisa alguma antes.

"".'f!"rJ'.."._,.._..........-".----.;,..,.':"�."...,..,...-� ...-...-..........

com

COCKTAU.V-S

'Oueíram enYiar-mll um !olheto sobre

S'elluro d. Vida.

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

h"d....o •• 1895

-:....
-

'::r

VENDE-SE
Um predio com todas as

comodidades, se1idamente cons

truido dando bôa renda, situa
do em optimo ponto desta

Capital.
Aceitl'l se pagamento em ter

renos Para tllutras informações
co,.., A. L. Alv�s.
R.a .e.d.o-o 35. - Fpolil.

lO·NNNN 7 9 Sul Allleriea·6

Nome . ...•.•..•............ , .

Hlla
..

Cldad •. , I'Sstado ..

.VEGETAIS

'Encontra-se no Poslo de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado Publico.

o ESTADO
.

,

Ministerio da
Marinha

e suas vitaminas

Delicioso e n.lltritivo suco de legu
mes. rico em vitaminas e minerais,
Cocktail V-8 proporciona saúde e vi

talidade a adultos e crianças. Sirva-o
gelad.o ou quente, como sopa.

�* Tomates
'* Cenouras
'* Espinafre
* Alface
* Salsa

* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Prod.uto da Standard Bra"ds of

Brollil, Inc. - Ria de Janeiro

Peça

COClillL V�8
- puríssimo suco de 8 vegetois I
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,o forte lento impediu a reaUzaçãt da
'prova (Presidente Roosevelt»

Ante-ontem, ás 10' horas; Assim, deixou de ser realt-

quando ia ser dado o sinal dê zada li gradiosa prova de reme..

partida da grande prova, "Pre- Ucando transferida para o pr.'
sidente Roosevelt", para 10- ximo domingo, 'ás 8,30 e 9 ao

les e" out-riggers" a 4 re- ras, respectivamente para a

mos, Irrompeu forte vento sui saída das ioles e out-rtggers.
que obrigou as guarnições 3

ae recolherem imediatamente A comissão organizadora re

aos seus galpões, devido ao I solveu
reabrir as inscríções

risco de completo aniquilamen'! que ficarão encerradas sábade,
to, tal a fúria das ondas. ás 10 horas.

'

o Cole.gial fui venci�o pelo Allético por 4 x 2
4gra�OD o espelácQlo futeboUstieo de ante-ontem

A Associação Desportiva Co- ram com mais seo'urança ob- elo proclamado vencedor o Clu- FEDERAÇÃ.O ATRÉTICA

Iegíal, agremiação formada! tendo novo desempate aos 11 be Atlético pela diferênça de
CATARINENSE

por alun?s. do. Colégio. Oatari-,Iminutos por Ii"ntermédib de Mi- dois tentos. ,,,. , , Nota".9ficia,1 n. 6í47
nense, fOI, índlscutívelrnente, o rlnho que, de fóra da área des-! Os quadros estavam assim (Sessão. conjunta de Dire-

clube q�e no presente ca�p�o- feriu forte pelotaço que Bro-' formados:
' torta e Conselho Técnico, rea-

nato �rmdou o nosso públíco gnoli não conseguiu deter,' Clu:be Atlético: Currú, Brito
Iizada a 27 de junho de 1947).

es?ortIvo com as melhores pe- Transcorridos mais 8 minutos, e Ivani; Waldir Fonseca e
1° - Proclamar vencedor TEATRO A. DE CARVALfHj)

Iejasda futebol. I em Idêntícas condições Djal- Flávio Pacheco' 'Capeta Me-
do Torneio -Aberto de Basque- Afl 8 horas

Rea.lmente, todas as parti- ma transforma o·, "plaoard " dínho Djalrna 'Ml·,rl·nh-o 'e Ma- tebol, deste ano, o Ubiratam "4,._ ga'ande Companhia de Co_é.....

d d t d
,,'.1

dias JO.�O RIOS apresenta.:
as ispu a as pelos colegiais em 4 x 2, chado..

'

Esporte Clube.
.

I O DIABO ENLOQUECEU
alcançaram o objetivo espera- Foi, então, que os estudan-] Colegial: Brognoli, Airton e r

2° -:-
Proclamar vencec1o�' do de Paulo MagaLhães.

d?, .

oferecendo aos seus adver- tes lançaram uma vigorosa I Katcipis " Bitinho, Pedro e N--
I'orneío Aberto. de VoleIbol, Preços:

sarros lutas d g d
a.

d t U.... t E rt Cadeiras numeradas .... ·Cr$ Hl,.'
.

_

'

.

e �an e sensa- contra-ofensiva cr.iando, ..st- ,zar.eno,·, .. Renato ... Matern'l'nhoª" ... �� � ano, 0
... �Ira, a!ll ,spa e

Baleõ I

çao e mOVIm t t
-

'" fi
CI b

' ,
. .es .av.u sos ' - ., ,-Cl'.$ 3,0í�

d
. .en açao, mos ran- tuações perigosas diante do Gil, Helinho e Lauro.

. Uo e. -.' Camarotes :. ,. Cr$ 50,1•

.

o perfeita Igu�ldade ,�o gra- arco de Cur�ú P?rem sem. re- Juiz: José Ribeiro (bom). .3 - Proclamar o. Lira T.e- Geral , Cr$ 5,";
mado frente a teams fortes sultado, devido a solidês da Preltrninar : Venceu o Cole-

lllS Clube de FIO:r1,:tnop?lls, Censura : - .Mé 14 :ln".

co�o O Carav�na �o. Ar, Fi- defesa adversária, onde se so- gial por 3 x 2, "goals" COIY- vencedOl: da comp�tlçao l ivre IMP;RL;'_L
gueirense, Aval Atlético e Pau�. bresaíu o trio-médio Wal- gulstados por Regis (2) e Os- �e Atletismo, realizada a 8 de

As 7,30 horas

1Rl\R1,amos, t 11 dir - Fonseca - Flávio, I man, para o vencedor, e Ari JU��TO cOErrf�I�têe, �a�endto J�S 1<':1) - 'I'yrone Power - em:

"

as,
.

para esp:-n.o gera, permanecendo inalterado o Gil e "Niltinho para o Atlético, a
.

aça ICI
.

ncia ", ransi- NO VELHO CHICAGO

vem o Jove� gremio da rua escore até o fim do prélío, sen-] Renda Cr$ 1.203 50 tO�Ja,. pelo maior numeres de P') - Final da série:

Esteves Junior encerrar o 1°
'

prrmeiros lugares conquista-
A.VAGA DE SALOM.ÃO

3°) - Inicio, da série:
'

turno com 8 pontos perdídos.]
-_, dos e a Taça definitiva,

,

pelo MARA VlLHOSO MASCAR,4.DQ

quando .

merecia uma coloca-'M
.. ,

, f
maior. numero de pontos ohti- Preço: Cr$ 3,00 urrico.

çaoO mCallsb hOAntll·�tsia. . . I '_ aIS UIll leves so reu o dos4� PI]
Censura: - Até 14 alle.ll'�

'I Ue' e co, constítuí-: "

- roc amar vencec OI'

do �or elementos?o nossol «esqu'Q,'dra- ,O de Q' ("Co indi.vidual da corrida da fo�
glortoso 14° B: C., e uma das 1 'Y}) g-uelra de 1947, o atléta Oden

í

agremiações mais . popul�res;. ". ,
Lima' dos Santos do Lira Te-,

da. np.s§a, capital e �em .conse-. Préllo fraco e deslntel'essante -- Panl�. nis CLu?e ele .. Florian�polis, e
..

guído ate agora satisfazer as
,

,., Q Ü por equipe o Clube Atlético Ca- f

e�igências da sua grande "�or- Ramos vencedor por 2 x O. - VHorio'so () tarmense, da mesma capital, �ITZ Se_,�ste<js �a: l�:�gashora;s
cída ", encerrando com brí lâo

F"'
, ..., 5° - Aprovar um voto de 10) - Cmehmdi.(1 JomaI.

o 1° tux:no,,_com yitóriassôbre - Iguelrense na prellmular. '

louvor ii �Y-J7 Rádio Guarujá 2°) -- J3etLe Davis - em:

() Bocaiuva, Figu�fr'eTh'Be, Ca-
' -

,
,e de Florianópolis, pela nota- UM SONHO EM HOLLYWOOD

ravana do Ar e Colegial, ba- Paula Ramos e Figueirense falhas exjstentes na defesa do vel transmissão feita da corri- Censura: - LIVRE:

queando apenas frente ao Avai encenaram na tarde de sába- "esquadrão de aço". da da fogueira, deste ano, bem
Preços: Cr$�-;- 2,00 - 3,tI.

e Paula Ramos, estando, des". do o prfmeiro turno, levando o Os quadros foram os seO'uin-
como pelas completas reporta- ROXY - .\s 7,30 lJOi!'as

t�r�e, apto .a ser um dos mais primeiro a melhor pela conta- tes:
_

b

gens irradiada� pos.tetiormen-, 16) - Cjnelandia Jornal.

oorlOs candidatos ao centro d� gem de 2. x O. ,I Paula Ramos: Tatú, Naldi te com gravaçoes: fIxando d:- 2°) - M,eLro Jor,naI.

campeão, ,� dPardtIda, 1 es�ebrl�da com (�enem) e Chinês (Nênem)'; t�lhes . da p.ropna comp�tl-I 3;bAj����l�t�mt�AÇÃ�-;
O "matcl1" da tarde de s'á- anSle a e pe o pu lCO espor- lVImela, Chocolate e Ivan' Ne- çao.' üensura: - Até 14 anHo

bado que\ reuniu no gran;a:qo tiv? que �inha na. cont� de re-: nem (Abelardo e Naldi): Ca. .6°_ -. I?et'erminar as

asso-,
Preços: Cr$ 4',80 - 3,00.

�

os quadros do Clube Atletlco· nhlda e dIsputada em VIsta da, rioni,' Mandico, Fornerolli e claçoes dJsputantes de compe-
50FRE-

.. - -

e do Colegial, atingiu o espera ótima exibição do Figueirensel Abelarde (Nenem e novamente tições oficiais de Basquetebol ai ' OE CA-
do sucesso, causando otima im- frente ao Caravana do Ar além' Abelardo). rigorosa obse,rvância das re- TARRO E N

-

O'
pressão no público, dada a sua de apresentar' em campo um Figueirense: Ari Botelho e gras vi.gentes, no que diz res- A
gr�l,l�de movime�tação e ao va esquadrão admirável como é o .Diamantino; Hllg� (Mongui peito as dimensões � posições OUVE BEM?
10r dos 22 coteJadores que se do Paula Ran;J.os, transcorreu lhot), Jair e Pires' Mongui- dos numeros nos umformes de •

emp.e.nharam, c�m ardor,. �Offi. sem I:rilho, da?a a d.efici�nte lhot (Hugo), poIii, Aubó-usto seus amado::es. o aturdirnento. provocado 1'.1.

b t d d t rf t d t d 1 7° D g ar membro do cotauo, é muito incômcdu e olDer-
a IVI a ·e, CClllca, pe elçao e, a uaçao e mm os os pre lan- (Bodinho) Bodinho (Augusto)

- eSI n o
re-cido, A. peuoa. que nQo ou ....na;

sobretudo, com disciplina, ar..

i tes, onde apenas corresponde- e Hamilton. Conselho Técnico, Prof. Erico rern. ,<ue acfrem de zumbidoa n..

I:a�cando, quasi todos" �nt�si ram Tatú. :Tair, Chinês, Pires' Dirigiu o .jogo o sr. Jósé· Strotz Junior, par�, �a cidade � uvidC>l e p'ldecem de aturdimento'

astIc�s aplausos da aSslste-nCla. e Fornerolll.
. .

Ribeiro, que atuou bem. de Bru_sq�e, l_?cal mdICado p�- 'atona! encontram pronto aH.....

FOI .um espetáculo de gala Outro fator que contnbulU Assistência reg"'llar ra a reallzaçao das provas fi- tom1a,l1do PAf�MINT
.. o remédi.

. "',
- .

' .
.

'

E d
rIu' ... enh, .. lcaz- no tratcmeate'

be10 em to�os os lance�: mos- para a pessll·�.a Im'p�ssaoA de_I- Preliminar: Venceram os n�ls dos Campeonatos st� u- da '��ecçã .. catarral, Pela aua a.çé�
trando os foot-balrers, ba,s xada pelo gOJO, fOl a. ausenCla a.spirantes do Fio'ueirense pelo

aIS de Basquetebol e VOleIbOl" �OrUfICQnt.e, PARMINT re.,ua a

tante disposição para o �omba de Pl'Ocõpio, que se. encontra escore de 4 x t tentos
'

con- d? �or:ente ano, �o.mar as pr�- mflamação do ouvido rrédio, Cle':

te, revelando-se o carmho e suspenso pOT 8 partidas, e Ni- Cluistados por Laudares (?) e
vldenClas necess'anas a rea11- lIadorad do .co{t1ouo. � uma vez eh-

, " f
.,

� - .

dI'" ert
,mUlO a"a ltl arnoçao. ce.llom ...

CUIdado com que oram pI"e·pa colau, conslde.rado o alIcerce Mafra (2). Alexandre fez o z�çaq aque e � ame, ,nos zumbido. no. ouvidos e, Q dor ••

Tados para lutar denodada· do ataque aIVl-negro, que, por: ponto de honra do Paula Ra- dIas 19 e 20 de Julho proxlillo cabeça, e de.aparecem graduoI

mente ,durante 90 minutos., motivos que ig'�oramos, deixQu mos..
' vindouro., .

_ dent� o. at�rEilrn�nto .. 0, dificul-

PartIdas como a que aSSlS- de dar seu valIOSO . concurso, Juiz' Manoel Pal'xa-o TO'lr;
Secretana da Federaçao ade del Ouvirf PÀ��INT d· <tbb.iJCI

•
' ., ,_,

• J. - . c,' , • ',; 30
em quo quer armaCla ou rogoJ'1"�

tlmos ante�pntem, nos faze·m Tambem a forte contusao 80- nho, regular.
AUetlCa Catannense,

.

aos T.,doll que .ofrem de fil.tarr.:

falta: nestes momentos em

q,
ue frida por Chinês �uma .Viole,n--I, ,

de jl,lnhO de. 1947.. atu.c:iime.l\1.o ccto_:ral e zumlDi.�
cammhamos para um futuro t.a entrada de Polh, ,obngando- DEMITIU-SE O TÉCNICO DO

Rubens PID.to Vllar, 2° se- nOI OUVidos farao bem cal[p.rl�

promissor, sob a orientação in o a abandonar o gramado pa- cretário.,
mentando PARMINT,

t I' t d C d te AI
,. ,

t· d
PAULA RAMOS o, ... , "" .. " ".". " " ..

r� l�:�e�ra °do o�:b,nO,a�rigin�,�' .�:n�� nq�::�a:�os ����;��,s, f�� fo' rAmalldoassdae reu'Peorot:gr€.mFI_afnOlc' isinco- "S�E·-·R""-V---I·Ç""'O·-----'---D"""E---·-'-·--""--
........

1.se de todos os bons desportIs- com que a produção dO' ataque Pra r'
,q

t'
.,

. ..'

(,O Estado- nâo deve ser

tas a oooperação expontâJ:lea tricolor decaisse consideravel
r mze es PI.oritmo dlVOS ,qu_e IgndO- �;. METEOROLOGIA pa.BfD em parte a/Buma

af' d t'
.

i lt
.

d d
. a os so IC ou emlssao o �!, do nOS'IIG Estado por

1m e a Lnglrmo's o ma s a o mente, em vlrtu e e ter o ex-
c r' d t'

.

d PIRa Prevwõo do tempo. até 14 hora.· ,

CR. 5 N
,

1 d
"

f e d
'

d' 'ta 'd' b'd
a go e eClllCO o au a -

C 1
mau, de ., O, O. OIlSO.!

nlVe· e pro�esso, az n o trema InS] SI o· mcum 1 o
lnos 1 g ó

.

t"
do dia 8 na apita:. .

T�vendedores tem mar-

respeitado e temido o nome do para preencher 'a lacuna deixa. ' ' o. o .�p s o e�con 1'0 en- Tempo: bom. ','
..

rt S t C ta·
.

d I
t, , tre o FIgueIrense e aquele clu·· Temperatura: I'loite fria... tav!!:1 Bem 3uficiente para não

tespo, e em, .an,.a a .nna. a por aque e zagueIrO, que ,80 be. de dl'-

_ :':
� ultrapassar este pre�I),

O Jogo fOI InICIado com -enor- retornou ao gramado nos ul- "..._- _ _ -.". ._..... Vento.: voriclI'eill. frescolI. Qualq uer maiorllçã'll ,
me equilíbriO, Ceube ao Atlé timos minutos de jogo, junta M' Rnad· TempllraturfIUI extrema. d" ontem: -

Uco inaugurar a contagem aos mente com seu companheiro oveis -- o 10 ",�x.;mo 1�.3. �i1'1h"nQ 7,9, ME!tyn� I EXPLORAÇAO,

18
. 't 'd' d' d N ld'

mlnlI:;,\n requluadll em Xa.'xerc Immutos, por lU erme 10 e e' zaga, a 1, que se contun' VENDEM-SE 7" t'
• - 'T_

, ., ,

. .
.'

com ,ti nega .VC!l.
• IIIIIIIIIiI i!!

Medmho. 4 mmutos após, Gll dI·ra num dos Joelhos, ausen- ,Militar Que se retira, vende .. , ..

/
.. , .' ,.,.". �., ,.

"burla a vigi}{i.ncia da defesa tando-se do ,campo por alguns moveis de pinho, de quarta, VENDE SE bit. �AULO
atléticana e arremata a ,goal minutos, sendo, então, deslo- ';ala e c"pa, e .r.ádio Plr..OTO ,'" ...,'

g}j, IA b..AO�empatando a partida, que aos cado para a extrema direita, com estabiliza·jor de voltime- Kf-td"'. �

27 minutos é desempatada pe onde nada poude fazer. troo Rua Alves de. Brito, 90, Um negócin �le secos e mo-

I M'd' h t d' E t' 1 d' d lhBdos, nt! me�ma CUlJ!l de.mo- t!" '\·�t�· e:m. �(lJe1·
o mesmo e lU o, ornan o spe acu o me !Ocre e e· , ... ,.,. " ..... , """ .Iiospee�a�b '.' .

'

o Colegial a empatar aos 35 sinteressante, ,terminou com a
radia, tias d.e Senh-ClIClSo

O v ALE ...a IT "J Aí Ver e tratl'lr à Rua José .'

minutos, por intermédio d:3 Re- vitória do Paula Ramos, por ,..a' MV A,& Aitc 811l'·UI'.glfl,.

nato Com 2 x: 2 no marcador, 2 x O, tentos obtidos por Man- Procurem na AgêDeiü Candido da Silva,

47S-Estrfitcol Hetárifl: g às 12

encerrou-se o primeiro tempo dico, aos 13 minutos, e Abelar- Pr6gTeflS., .. , ,

O·
"

"T'
. . . . .

�"""""IA:U_'JE
Iniciado o segundo tempo.. do, aos 33 minutos, ambos no LIVRARIA 4.3, LIVRAItI,à Tomé KN.

.

w.-n..... FM

os rapazes do Atlético ataca- 10 periodo, aproveitando duas
\

.'

!lObA U '" ..

-::.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cll"daSfrO .Social do <,0 Estedo»
-

Ped&IBoa a.G8 DOMCNI dietieHot kiIMNIJ.. ohd ..,. de "ee.l'llItr e

� allu®<t e Nmete-JJo •� BeciaoiG ....... 00IIID1"'5I.

_.. ....... DOeM "':,0 ...... 1Gooid.
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'
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.
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. CJ·

� IMI G&trco " ••• � � ...:ê ,
.

.

:'4
.

�� I
.

� 00 Pai €mi.et ,' � �.\
..

�� , :. � �
.

-ItiI+o ••................ •••••••••••••••••
..... ···:·_·····f·····.·············· .... -

. ltjf'i: ( -"., . .

�d@oeritil1{)8, t.AIllMm.. �&�� !ie �_ro.

��t08 e (l.utra... de p� em de �JI.

DI. SAVAS LACEIDA
,_.. �-clrt'lIr.1ca C1� 01b0ll
- O'Inidoa. NarIJI - GargaJIta.

p..ucrigêi.o de lente. de
oontato.

�trLT6RIO - Felipe Schm1-
CI:t. 8. nu H. às 18 horas.

'�CIA - Conselheiro ...
h,77.

1IIIItLm'ONE8 .14,18 e 12tH.

Ausenie

'.. ARMANDO VALtlUO
UE ASSIS

ililU 1D>Iin'1Ç08 de CUnica InfantU !.Ia
.

�cla Mun.lclpal. e d.
Caridade

_"ICA IUIDICA DE CIUANQAJI
ADULTOS

�óRIO: R.a NaDe. ...

�.. 'I (liiIcllHclo 8. FriUieUlCO).
·

'Co.uultas das 2 à.s 6 hor_,.
�:d!NCIA: Rua Marechal G1IiIt

·

lherme, 15 Fone M

DR. A. SANTAELLA
(�lom!ldO pela Faculdade Na

",jji� de Medicina da Universld«·
!� 40 BrasU). Médico tlOr concul:"

7" (1,0 Serviço Naclona}' de Dofin·

í" Mentais. Ex Interna. dia Santa.
� de Misericórdia,' e liolSpltaJ
�u6trlco do Rio na 'CII,pital ".

deral
�CA MihDIQ(\ =, DOIIlNI:)'AJII

lIt'lilRVOSAIJ
._ Corurultóírlo: Ediflcl0 AmOUll

NETO
_ ma Felipe Schm1dt. Conaultaal

Du 15 As 18 horas -

�ncla: Rua Alvaro de cart'a.
·

lIIlo n. 18 - FlorlanópoU..

aP'OLYDORO S. TRlAf'�;
'JII!Ijd1oo do Hospital de Oaridalh

de Florla:r-ópolis
.l.8l!t9tente da Maternidade

'�OA MÉDICA - DISTO'R

BIOS DA GESTAÇAO E DQ

PARTO

� 1.08 órgã.os lnternOll, ..

peelalmente do c{}ração
.Doenças da tíroide e demall

glândulas internas

IftIIJO_ERAPIA - ELECTItOCAa.

.IOGRAFlA -:- METABOLISMO
BASAL

1JGaInIltall d.1àriamente d!l8·. 15 ..
18 horas

.' atlDCle chamados a qualQuer
iIIIMa. inclusive durante a noit�.

CJODULTORIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 70:1.

;wamD0IA: A v e n 1 d a Troai'

powskl, 62. Pone 711a

H. 11, 9. CAVALCANTI
CI\In1ca excluslvaIlll!'llte de c'!'lança!!

Rua Saldanha Marinho, 16
-

Telei'one M. 'nI2

DR. NEWTON D'AVILA
()JHJraç6H - �u{8 Urlnlíl'la. ..:.

Dot:n9U dos nte8tln08.L rêto .8
__ _;. Hemorroidas. ·lTatamml.

to da coUte amebíana,
JNmterapla - Intra verme1bo,
CoIl'lÍÚilta: Vitor Melrelea, 28.

Atende diariamente la 1l.3j) hGi
ti, Il t.arde, das 16 hs. em dtcnte

Rrulld: Vld:al RamOll, !MI.
1I'on.. 1007

DR. ROLDÃO CONSOMI
Rl\UBQIA GERAL - ALTA ÇJ
lIIW&GIA - HOMtSTlA1l D1II ..
. . .. NHORAS -o PARTOS ..

�imlado pela Faculdade de MGdl
elnna da Universidade de &10

�'It!o. onde foi assistente por v.
,.� _08 do Serviço Cl'!'11rtrioo 4.

Prof. AUplo Correia Neto
� do estômago e ....Ia. �
<il",� intestinos delgado e gl'OUO
tlrólde. r!ns, próstata, bex1ll'a,

�A!'O, Ol7ãr!os e trompae. Varlcc
*1(;, ·htdxocele. varl;;es e h�

CONlSULTAB:
lUla 21 li 15 horas, à Rua J)"elp*
0!lmxddt, 21 (altos' da CaA Pa·

ralso). TeL 1.598...
!i!RID'2'lllCIA: Rua Esteve. JiI

nlor. 179; Tel. li 7M

DI. IíWtIO WENDHAUSD
lH.-#W!!' �D HospitaJ ..Ntlrê.. R4"''''·

CUNICA M:I!DICA DE ADULT�
E CRiANÇAS

Cnnftório: R. Viséonde de Oun

"nrt&, :.o - elq. da Praça 15 de 'No-
� laltol da -Belo HoritIon""·)

Tet. 1545

Ceunltu.: dai 4 b fi Itoras.

�dêncla: R. Felipe Scluaidt. ••
- i'otae manual 113

Dr. BIASE rARACO
OOENQA8 DE SE'N'HORAB -

nnr...IS AFEcçõES DA

PililLE - RAlOS :DNFRA-VER

K'.Ii2LHOS E ULTRAS-VIOLETAB

ComI.: R. Fellpe 8cbmJdt., 48 -

Da. 9 ó. 11 e dos 5 às 7 hra.
Re.: R. D. Jaime Carnara, 47

FONE 164,8

DR� LINS NEVES
Moléstias de senhora ,

CcmBu1tório - Rua Joll.o PInto n. '7
.

- Sobrado - Telefone 1.4611
BNId�n.cia - Rua Sete de Setémbro
_ (�lcio 1. A. P. da Estiva)

.. Telefone M. 834,.

DI. PAULO FONTES
Clml00 e operadO!' .

eoa.ultório: Rua Vitor MelJrelel. 28
.

Telefone: 1.400
eon.uH:ae das 10 às 12 e dae U lI1.

Res1d�cla: Rua Blumcnau, 2a
·Telefone: 1.6�

CURSO ·-_DE . MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a. dirigir automóveis
Amador e ProfiSSIonal

)'eoria e prática:_ conhecimento do motor.

Atendem· se cham adas para reparos de urgência.
Auto-Escola le47.77

C3ARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

"f WNIiiP!1?Ft " m,,, &'5'1"""JPiI'M &4S'êIJ
'

I ��. �riIt Fabricante e di,tríbuidEHes das afamadas con- II
• •.. '.

,h' '11 '11 fecçõeo -DISTINTA'".e RIVET. Possue um gràn.
de sortimento de' casêmiras. ,zol.cado.. brins
bons e barato••

'

algodões;.morin. e ayiamento.

pal'a alfaiates; que recebe diretamente da.

,.1
melhore. fábl'iccll. A CaBa "A' CAPITAL- ohama a at.ngllo do. Snr.� Comerel.Dt.. do interior no .entido de lhe fa:erem lIma

vilSita ent•• d••fetuarem Bua. compras' MATRIZ em Flol'lan6poU•• � FILIAIS em Blumanau e. Laje••
iE�BammBB..aaRB..�lmamwm3acZD�� ���am mMFag'Zm2qm@ tc==-�=�aa ,.m�mm�ma..aa -=cm=- � � .m��.a..==.a=-

·

A FABRICA PHILIPS DA HO
LANDA VAI PRODUZIR MO

TORES .�� QUENTE ,I
s. H. L Informam de

Haia, que será construída eu.

Dcrdrecht, Holanda, a nova

fabrica destinada exclusiva
mente 'á fabricação em massa I
de motor revolucionário a ar

quente, aperfeiçoado pela N.

V. Philips, uma das maiores

empresas do mundo de lampa
das e de equípameno de ra-I
dio. A fabrica será dirigida em

conjunto pela Philips e pela
N. V. Werkspoor Âp1sterdarn
(Fabrica de maquinária pesa
da). A Philips está tarnbem em

negociações com a flrnla StorklBros. Engellee1'in?; \Vooks., de

Hengelo e Amsterdarn paraI
a formação de outra empresa
conjunta para aplicação do

f

principio do ar q\H�'11."'. Os mó
tores que vão utilizar o princi
pio do ar quente recém-estuda
ao pela Philips serão fabrica-
dos en1 Dordrecht e 'em .Henge- 1...".���.r,�.CR<"'I�"":

.. ,�...,.,�,,� .. _<_,;)O:'-..::...ot.o'io!:.....'I<'M.';4.'��������!,v'<-""."..._'.•...,..,...",..__����t�lIoo

lo, e os motores pesados que')
I.

.' �i.íor,.
..

'11�' <lo, 1&, � � h �.
,

..

(.' A. �
..

'

'.". �,·.A flí. ".:"'"utilizam o mesmo principio I
ÜH;l!I'�t" .\f�.��i{4 ""'�R.l'1!'.,n f!�� "�"'JUV�

deverão ser produzidos em uma

das fabricas Phtlips na Ingla- 11 t9.z1l�li .. HfT$ _ ..

'

�.;il: I A � R<'

,'1Fi \�;.��lnt(6 � lr):i)U... .I!lfl�'ií';;®��'li
terra) uma das quais está si- j

tuada em Blackhorn e ,a outra I
'" �itc�n . . 1A SUA i

MAGREZA TEM
UMA CAUSA!

Haia, que a Cama:ra Alta dos
Estados Gerais aprovou sem

um só voto em contrário,
o projeto de lei, do Go

verno, de expurgo da imprensa"
apos havei- aprovado, por 56
votos contra 3.9, uma emenda
autori�ando o Governo a apo-
priar-se 'dos

.

estabelecimentos r";';:;:=================:=;==::;;:::;:;::�;:;;;;;;;;=::7J!'
tipoglráficos, ",que espalham
ideologias nacional socialis- CONTA CORRENTE POPULAR.'

tas". A emenda, apresentada Juros 51/, a. a.' - Limite Cr$ 30,000,00
pelo membro do Partido Tra- Movimenta�ão com cheques

'

ballüsta, J. A. W. Burgo,

ha-\.. B!.1inf1n do D,·strtllto 'ederal � I
via sido calorosamente djs� .

'U \lU'
.

. li 11\. li.
C1itida durante 4 dias, e só foi CAPITAL: CR$ 6.o.nOO,OOO,OG
aprovada depois de haver o Sr.

1
RESERVAS: CR$ 15.nOO.OoO,()O·

Durg'er revisto
.
a mesma, a Rum Trajano, 23· • FlortafliópOnS'

fim de vencer ee,rta:s qbjeções '--------......---.......----------......-.-----.

baseadas l1.as garantias de pro-

f
-

'

priedade e na lei que d,ispõe EXPECTOI?AN -

.

sôbre o poder' coúfer-ido ao Go-
�

FC�r:RL_?!:i.A1'NE1'�E S O L .U C A O�'verno no sentido de' adquirir "'" 1'1_,'1{
.

propriedade particular. A fina-,

t .Js �lidade do projeto é regulariar b �'U
-

e �'Aexpurgo' de. colaboracionistâs e c::::Il .' ': :

�: '

traido:res na in1.prensa, proCBs- APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA' SOB N" 3384 - 15.l >1925-

so que vem sendo executado
• ,

.
.

I' .. ' ."j�.:1 '.

desde a liberação, de acôrdo
com poderes .. conferidos. ao Go- '

.verno por decreto.

Geralmente a causa da magreza e do
• esgctamenta é a Iali .. de iode ne orga

nismo,
, VIKELP. o !lOVO conceatrado. de rni-·
nerais ioaovvitaminioo, coatélH o 'iodo
natural que nutre 'e regula IiS glândti
llls interna3 que cOlltr<>l"lIl 0 metabo-'
IKI!ll o. Pu,. ésse p,.C!ces.G, DS alimentos
digeridos se ü'ansloJ'mô'\Ul �11l carnes rj�

j'8, em músculo. 6 nova0 f61'ÇM e ener

gi�s.
VIKELP contém, aléal disso. fel'l'o. co

"re, fosfato de cáloio e " vifl,,"ina B 1,'
"aR doses diáriM indi�pM.áveis. Uma
.eru�D!I: de V1KELP praduz Ullla dife·
rença en@rme DQ org&nismo, fazendo
aumentar e peso. de maneira, n"tá vei.

, VIIi:ELE é accessível a todos e !lena'
se à venda em tôdas as boas farmácias
e urogariall.· '" .

�VIKELP
STANOARD

. " .,
.

o EXPURGO DA IMPRENSA
HOLANDESA

S. H. L - Informam de'

.1'Il "C,Qrtão�Royajll com as Ifllrlruçóes

fiara receber. o famoso "Livro d.

""R.c.itOii Ro,yal". Ou escreva para:

Caixa Postal 3215·Rio d. .Jcnelre.

I'rod.to d. Standard Ir_di of 'r_lI, I....

RI. de l.Relr.

CAPITAL E Rg.�·�R\'AS
RC5pOt'l@abt\idflri .. �
Recete
Ativo

Me. go�.6Clá.30
5.�'i$.4o! .755.9'

fJl'I.C)'S�.145.So
!�'�;('ó3.8"

•

Sintstros pagos noa ultuJI(,1I Iv

Reeponsabilidades
98.66V .sr 6,.30

76. 731i,40! 3a6. 20

Diretores: .

Dr. Pamphilo q'Utra Freire de Car.'IHlIhe. �r, Frf,lDCtIlCO

de Sá. Anisio MaSllorra. Dr. JotlQllirn Bars eta de Ar9ujo
e José Abreul

Camisas, Gravatal, PiiameO'j
A primeira Apa de CGlitaia f."

Meiaa dai melhore., pelol :me· no �u�d? foi fabr�ea?'f1 na cidall.

nores preço. .6 na CASA MIS I de Colonm pela Fabnca d:e J.llq
CELANEA - RuaC. Mafra. 6! Maria F,rhl'a.

PaPa f onCÜII'So.� Estãdufli.�'_ ou F(Jdf'1�f1'i.�
e Exames de Admiuão

Estude por (:orrespondência
Português, Matemática, Ciê-ncia�. Geografia,

HistGria do Brasil, etc�
Inte�esIlQ-o? preenchu ••te Cl,lpã.o. e reme:tc·o pára C. Po.tal 332
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A bancada udeaista, ante-ontem, embandeirou-se como fanática defensora da autonomia
municipal.. Datem entendeu -de limitar tanta autsnemia, pugnande por diversas medidas, i:,f

"1le, ao invés de pertencerem á alçada dos legislativos municipais, se antecipassem
DOS dispositivos da Carta,Magna. Essa incoerêncla, talvez por mero' esquecimento"

não foi re,gistada pelo pobre -de espírito, que vive de apa.·fes,'" no «Díário». ),.

famoso pianista
Rio, 7, (A. N. - Segundo um

telegrama recebido, hoje, pela, .. ' H�ADINGLY, Inglaterr-a, 7 (A. P . .) -:- O ex-secrctár!o do "For,ei,gn,1
Associação Brasileira de COll-! Off'ice" brítaníco, Anthony �Ellen, insistiu para que (\ lnglaterra, $.

, " .! França e .fLS pequenas, naçoes européias empenhem-se vJ1g'0'rnsameintc"
certos, chegará a esta Capital, .ern tir-ar proveito ':do plano (l/e ajuda 'de 'Marshall, sem a Russia, se ne-

, via aérea no próximo dia 12, i cessário. Eden: -em discurso aqui pronunciado, declarou o seguinte : "O,;
---"------��.,..._--.-_......-.....,.----------

o famoso pianista Iturbí :

nO-\deVer
.e1e nos�os estadistas é claro.r Eles devem avançar em linha reta,

1ft, III

d' C
",

"'0"
.. '..

J
-'

'R
1'11 'tavel co,ncertísta e celebriza- J� colaboração CQIIl,

os nossos amigos íranceses ,e todas as outras na-.

·"Ia
-

e' "ome' IIS o'ao lOS'
,

U
"

.

, • coes que o desejem. Conquanto sinceramente lamentemcs a quebre
I::... "

"

" .. ' '. . '., do, também através do cme- elas conversações de Paris. e conquanto 'fosse t�lo e perigoso. subestimar"
V. ",'. �.

'. ma. I sua slgmfl,caçao,' devemos procurar, o quanto 10r possível, mitigar �Ug
,

,. .:

I Iturbi vem 'ao Brasil pela eleitos." Declarou Eden que devemos esperar que os governantes- da
,SOII?OS. dos .q.ne s.ewpI'!l oreram RlOIS, nao desmereceu do resto do ..

'7.
•

d _ União SOViétIca possam compreender qUA é dn própr-io interesse da
lR'a vitória do tieatr,o nacional. I tráhatho dos BaRSOS a:l'tlstas. Mere- primeira vez, aqui s� emo

.P�ussia pai-tícipar também do plano, fnzando a segu ir que "as' portas
Os mil ,€ um impecil�os que lhe ce .d�stllique, e��tret3.nto, a

0.ontri-1
rando alguns dias, pOIS pre-I eonl.muarn abertas."

-

1tarram a jornada serao pom?,o ai m.llçao de MarJela Fueh's, m.lJa voz tende exibir-se á plateia ca-
' ,

��t�'C� re�110vjid,��' porqu'e há no, é real,c �lO'ta�el, sendo remecirda- rioca' em ;recitais promovidos'
' -

,aI tlsta e:ssa fmça poderosa, qu.e e meJ.'lIt,e leIsada.. ., . - .

r "I"
-

n d
..

!fiI' i'CieaJ. .'," 'Duranite uma semana, : teremos pela referlda Assoclaçao, lll- ",OnSdIJUICat) jjj"�O íes.o Ue,srubemos quanto é .custoso DTS'a- assim, excelentes ',noitadas de al'OO clusive cone oTquestra, quando' �' i ;�,., .

lU,izar 'uma hora companhia de tea:- t�atra�, que, ,certa�ent.e, não deixa- figurará como solista e re- P�,ull"s"a �e�4ud.r},n'�e ...

�·"'.,tTO.e. leva-la por este Bras)! a. den- 1'ao de s.el' apl'o;vellados 'p'ela nossa t o meBmo tempo tI.lu � ai l :7
tro em excursão cheia de precal- culta novidade. gen e, a ,

.

�is e aborrecimenitos. Nas o aI;tis.ta
H.ãO de:;runirna. No seu intimo -cera. �.'r'."",,,,,.,,,,,�._.,,,,,,, ,

aquela tO<llda "rid.Íl pWgli\RCio"! e (

<ele ri me'SilYlO. Ri dos pmpl'íos eOH� -,-------------

tra,Lempos. "

Graça's a is,to F�oI'ia:f1ôpol.is }Jo- M, A·,·I",S·S",A'S,d'e, da vez enqti!ant'Ú, contorno:; a. vi- ,

(ii ta de uma cQ\mpail1hia de !pa'h'o.
Atualmente es'tá, ente,e nós a Cia Rio, 7 (N. P.) :__ Foi apro-

Ille ,comedias João Rios. ALIMENTICIAS d t '·t d. .

va a, on em, a nOI e, a, re a-
A me €..,'\:trea, :no sabano, lW Te,a-

' , "

.

-

f' 1 1 C t't'
-

d E'Ü'O Alvaro de Cal'v,tl<ho,' ,constClu çao' ma (a ons 1 mçao o s-

dá peça 'em 3 3Jt.os "Aluga.-s,e 'uma I Á...... tado, estando a sua promulga-
ilcmla", doe mal'qu,eBt F,ern,mdcs, de um "ção marcada para o dia 9 de

�,';":.litll variado. julho, data da Revolução Cons-
.. ,:A,peça é muito bflm 'e,tliredada.,

I "1"
titucionalista de, .. 32.

CANTO DE PAGI'NA,rop.orci9I1ando .U.Ijl\a �5eI'ie .:.-.. d�' 8i-, ' :, i,l, IS} M,':LBO'b;IJJ.1,' .,.,
'.

.

'

,
:'

,

'
' ,'. ,

iuaçõoo" oomplicadissimas i('!lJê pl'Or li B anil i� • Falando úat se'Ssao '�'de hoje,'
'

. ,

""; "

" ",'.", .. �,,' " f,

voe.'lIJ.'l'l a Ihilanedade do publi'Co, o deputado Lincoln Feliciano,
O el,�ll;Co .1l1ostrou��e g;r:a�§,me.�i',: ,,' ,) pre$idente da Comissão Cons-

.

.

.

.' ��I�I. .' "','t� f\l<n)Jl,�arlza.qG', 'dq;·pal'é.ó, I apl'on-llr" , '/ �.

titl':Ícional' tlecl�i'bu que' a MaI:k 'l'WUIln ,e�m:La�nos .a �lstorJa h�tn1(WIS�l(� do eletaute bl'�1!�'"
tar1do' as-',consíanLes opartunidades , . .'_,' , (j'll,e fUi!:PU "de, '11m ,al'l'CO e CUJO ,,40100 agCJ;ma(Jo f<Ol a ]'.\J'OOlrea;, do ,s,herJ,f�i>�
«a, cQllw..dia para tirar o melhor T'

.

dfll h fi' "'. Constltmçao representa um pas a.firn de que i'oRse des'C0berto o para1.Fcil'o-do 3;lüroal. O -shel'if.e ,hã,!',}'
.feito..

'

.'
" em 10 elro! 80 avançado no sentido da ver- sabsfeit'o ,em saber que o ele{ante ('1'a branco -- nnico ,Jl{J mundo -:,-,

�Ot1ve, j:a�v� aIg'llID, ext'IJ1n.ero de .' deira democracia para
.

o Es- pede ao dül1Ci 3, dJ8scrição d�, qualq'lúJ:' Ollltro sin-al Calrnct.(>jristiCú. O"
Dama COffilClda.de por parte d,e So� DeseJa empregar bem vosso tád

. ru:mo, ná sua espedativa imf}acielllte e um tanto 2.ilêdo, di;;; que 'o 3,llti,:':
la.IílJge, () creada, e_de carola, a do- capital a juros compensadores

o.
_

,

'

'

..
, '

mal, -além de 'Sfll' branco, tem uma eic3Jtriz de�ix.o do sovacO. Jj)ll.....
�� �a ,cas;!., � [laO _Cht>,g'ou a pre-

.

"

, ? Esta.o sendo fe1tos prepa- tr'etanto o s'heri1'e �lão se dá. pm" �c.harlo e i'lYsi:s,t.e: ó�
JUdlte:1I' a ho:mtgefllltllda;de do oCOtt- de 8, 10

_

ou 12.paI cento. rativos para as festas da prp- - De que se alirrue.nta o ôllni,mal? '

�}t][fJ\to. Os ,�plausos, pOil,' isto" fo- Procure hOJe mes�o. o _ Ululgaça-.o. IrritauoQ 'e di:S1J!os'Lo a s,e retírar o dono 11',esp>Ol1ôe s:êeitJ11ente:
ra� prolongados e beD!. mel:eCld�s. Departamento ImobilIarlO do

.'

- ,Gome tudo!
.

[Com a peça de nom��'o a nOIte CREDlhRIO ,KNOT ,.' que tl''li- CI' t' ·'c·
, -, Quer faz.er f) o,b�(fUio de :espe-cificall' ü que e.stít ií�J,e. "tudQ"?

_- Adorave.I Vagabundo - a Gom- .' _
trIlO Il 11 ,IOl8· � Tudo,' ê tudo quanto enco.ntra.

tpmnlllia de João !'lios, cooqU'istau balhando em combmaçao com ',{lU U ., •••
_ Muito hem! � (Ji,z o slherHe que, 'TheSS�1 ,momento, ólha para a'-

.ct.eposttívamente � 'nossa oul,ta pla- o ESCRITÓRIO IMOBI,LIARIO Madrid, 7 (lI, P.) �'. O p.o. sua l';ll,0,,3. de trahalho e vendo a pí;hlia sobl'ie, ,ela, pergunül.:
teia..

.., . . ,DE A. L. ALVES, firma espe- yo e-spanhol cotlconel'á' ama- - Come biblias, também?' "

.

,4i) eqtltlilbl'lO ,cemctl
.

iOl ;perf.elto, ciàlizada eom vários anos de nhã domingo 'ás urnas para
-- Lógico, come tlUd.o!

fJe� t)'S três aios �npl>etadOS. I
,

. '.
•

'
' .', -- Encader'nadas au brochadas?!? 1 • , •

CUl'l'l domínio ')J;aturalid�e e j�o pratIca no ramo, podera ofe- deposl1tal seus votos no plebls- Diail1iL-e üe'sta ló.gi,ca, só mC&fno uma. gos,tos.a g3ir'g'a1.hada.
-.te, ,fl;,ena:,":

'

':' '," .. ' r�eer-11he a� máxima. garantia cito ,!,obre_ a lei de sucessão
,

Mas acont,ece qV.e a lógica e a aU\g"Lllme1ntJ1Ção udoo i;,s tas, tll�'l AsseID-'
Ag-'raaoü. de .maneira OOilllfPlet.a. e �iciência rios negócios que qüe, 'segundo ":'os ::bbSelrvàdores, bleia GOllstitiiintJi:i; s'e rêvestem {jos' mesmos' oal'<'\,ctlcres çle illlutilidade-
O .ato de val'le,dades, com seus f!s- lhes f9l'em. c0nfia.dos equivale na realidade á derpe- que ,ca,ra.cteri.za 'o "she.rif,e" d,e Mark 'l1wain. Qu-ando Ü!.'íI �sS!l1ntos dils,..,/

. MUndos numeros de i(l3.[1to, ,alem •.

_ Guili-dos ml Ass'embléia, pela bancada udenisLa, não :nos t'll1tri::>t.ooCIl11; tê]�
às aporlJuIlas anedotas de João tuaçao de Franoo, no poder. êIes o sabor hqr:nori�ico, po-is, nasc<em com ,3:1' ,d,e seriedade '8 nos ],e,.,:.
--------- .. _,- .. _ --, "

"'I: ,.'
vam, a,fiiuwl, a go�,tosas .gargalhada:s.' .

, j'," "P"A R' A, f, E',R', D" A·"S;:,·.
• , Não r,es{a' dlwfda:: .ii à!VUl3Ç,ão da bwulcada udJe'I'ÜsJ,õ:l, na Asse'r:nib�lem

. Ccmstilt,úinte, {em sifÍ.{) díg1rna de l'egi:5trQ, nos anaIS hUmOTlstlCiJ:S',

E C Z E' M' '11, S.
: do folclore ,eatarineI.1S,e. A lógica da banc,ada ,é a mesma que a do "she-

n 'rif.e" entretanto', IlIUll'1a das ultimas &'es,sões, Um dos "sherH,es" udems--
taR pTotestoll, 'grilolH e esp,e:rneOH porq.ue :um de-puta;do p'ess,edista 50r-

r..., F'l A M,A ç O E S, riíu depois de uma desLas. arg'umentações., .

Sim senh'o,roes! Os homens fazem hlllmorismo e, .dépoig, n50 que,ref.ll
qll.le os UUILl'OS s,e divÍl'Lam. Poi,s sim!.,. O dir,eilo de rir, tamibém •
um dos di:reitos garalIltidos pela Com,gtitLlÍ'ção. E este dirf!i10 os humo-
ri,gtas não .nos .11ã,o de tirar.

:' "
Daremos ig'Os.tosas gargalhadas, niesmo no' l'eei,l]<tn da Ass'em\bJ�i� ..

,li�. bancada 'lldenis>la continllar na lógica do "g,h'el'ife";' Não 't,enhami

,duv 1 ...

Sem
.

, "J., ,

'

" •
'

'CO'menta r re 11l1li11
,

o "Jornal do' Comérci6", de 24 de. jp,nho ultimo, publica o u

fI'u:inte teleçrama, que lOO, (oi' ·et'tde1'eçadó pelo correspondente. da
,

"A.sapress", nesta Capital,:' , ,.,' .

"Floriomopolis, 24 (Asapress). - Está sendo esperado, hoje,
procedénte do Rio, o presidente, dá U. D.. N. 'catarinense, o sr,".4dolfo
Konder, em companhia do deputado Konder' Beis segui'rá' pore a

cidade de Lages, a tiln tU se avistar com 9 .�1". Aristiiumo Rumes,
membro do diretôrio nacional. da U. D. N. e chefe da. facção 'Iule
nista, presentemente alasfiada das" ati�)idiutes pOliticas,devido a. um

desentendimento ocorrido 'Po.��; ocasião do Congresso da. U.' D. ,N.,
nesta .CapUa.l. , "

Essa entrevista 'l'e.pr,esenta1!á um dos maiores acontecimentos
politicas dos ultimas tempos neste Estado. Espera-se a reconcilia
ção dessas forças. Adianta-84'l também que o candidato da U. D. N.

«'prefeitúm de Lages; será o aristiiionista Ca�0s.ino Camargo.
- Em entrevista á imprensa. o !ileput(Ulo udenista Wanderley ,,'Junior, afirmou, que a representação pessedista á Assembléia, sen- .

do maioria, tem 'vetado sistematicamente tôdas as prçpostas da
�n'� ..'

Ele mesmo apresenuni receeaemeote uma emenda autorizando
0, internenção nos m.unicipios. submetendo-se, porém, o ato do (10-
»erno nesse sentido, á opreciação da Asscm,bléia. ,A emenda foi
rejeitada..

' .

AC'l'ekentlYU, o deputa.do \Vanderteu, q?l.e a continuar essa si
tuação, é possível uma, retirada ern massa da, representação ude
nisto. á Assembléia, até que tenham 'inicio' os trabollios legislativos
normais. "

.

,

.Serâ preciso comentar?

'"

1
"

". "

Esteve, domingo ú

l t irno, em Palácio «o r e s e n t e n L» c u rn o r i rn e n to s ao exmo.

sr. dr. Ne r ê

u Ramos, preclaro Vi,;e-presidente, da R. aáb tic«, uma

etribei'xada b l u rrrerie uenee, A foto acima fixa� um especto da v isi t a,

SEM USSI

Belem, 7 (A ..N.) - No pró-
S. Paulo 7 (A. N.) - Ter- ximo dia 8, data da promulga-·

minou" ontem, á noite, a vota- çã.o da nova Constituição ' do'

ção da redação final da COllS-. Estado, a União Acadêmica:
tituição do Estad.o, tendo o I ParaenS0 e a União dos .._'3tu-·
presidente da Assembléia, sr'j dantes dO'CUl'BO secundario._
Valentim Gentil, convocado

I publicarão
um manifesto 'pto .....

uma sessão para o dia 9, á$ 151
testando contra o fato da As

horas quando será promulga- sembléia n.ão ter aprovado �.
da a nova Constituição ban-, emenda que conéedia gratui;"·
deirante. I dade ao ensino'.

Consfifuicão
'"

Fluminense'

COCEIRAS,
f fi? I E I R A 'S' ...
.

,
,
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