
Irredutível, o sr. Nerêu Ramos, no combale aos que querem transfurmar o Brasil
em leudo russo. Enquanfo isso a O.D.N. se agaCha. e ,tateia, para �er se' ç�n·

segue herdar o
. eleitorado comunista. \

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

"io XII-vai gozar fenai
ROMA, 1li (D. P,) -- o serviço de impr-ensa do Vaticano iuf'or

mou que Sua Santidade o Papa, .está 'planejando passar seis semanas

de férias r-rn sua estação ue veraneio de Caslel Gandolt'o, no ·fim dIJ

julho.

o -MAIS ÁNTIGO DURIO DE SÁNTA. �TA.RINA
D. Qerente: SIr. NEI NOCETI - Diretor .n-, R UBENS DE ARRUDA

011'.&01' II. a".çle .L D.A..àUBcENO D.Â SlLl'Â
. RAl108

o (�tamborlinho plussia�O»
I.V

'

..lu fr.;I'miIlV r{a 1'.\'1",71/ du {1I!i,I()r;" !-{,). SI', �'Jill{"{' 1:";,\. (I

1'-1!l)I"'S,;H.u {((f(' ,,-,' 1(!1'�· [.1.,'. li flr' ifllr ,i 1T','i,"C:SC!i!.,Ilk "d,.úi,:l"
�
IlIlti esf!/I'I/ 'i'ln )-innJ.ff_ ('I//(i/'ill{l, JIIIO CI'{/ depllte/tI .(',\I(/i/1/u/ e,
{/fI 111l:t:S dI' 1'�,"PI{'iflle1' ({. ill/'OI')/IUç'les do E,l'ei'ul iro 1/(/,1'/·I(j(l.
I'e/'(/p, resjJI)}/tlfU. ;PI'O/l101'lilll (I senl((/{J/", 1((1. SP'1l CO!C({II SI', r:-e
t.lí�ío \'I/.I'1/11S, lUIS imos c/'íl/crl� (/0 gel/ci'lll. ])ul/'II. () .fIlI'C/II, 'Ílo
./(//:1781', pe_lr) .. 'Jlel�{}," 1111 'illl,UY!JI:ll,:{íO, 10(//'U1"1/ (! ('lldeiro que f(li
uÚ_stt�Uldn. Idc1ll. (I;l'(/' dI) tiO. nlll, dessa SIIIIIIr:UIJ SOI1I/(1{/,(I, () de
l'Unelri lias tiradf(s geniais, .\,� ,wlÍs Nil/elusões, rlplicru/as !lO [0-
los /'e!JW1.lflls,-dos quuis r;II"/{/ e e:['I'[uúl'llIilen/c ('/lida/'(( a ]'e.$
}Iusta .jJI:JI'CI'11i1I1lenlo{., "fN'i1) Ih.YIJII, II '/1terlUOf'üo: /1'1'0111 (/(I l'i80.
() e,I'cesso de polle/' 011 rlc '1IItol'ir/aile, co/no ('nusa. drl crise
I/.Iual, .eslá ncs,"f( ('rI.{CI1O/'i(/, SI' ww!is(/./'I/WS, denlro das nossos
/'ro'lllei'/'{ui, o /W1'íor)o Clll'lllel'izl/do )Jclu ('f>n/l'l//i:;a{'I(O I:nle'/'I.'('T/
Ii!)o, (' (IS seus /'et'e;J'(i8 nos pl'rilos da IlIiSSl1 ÚOlOI/,I'(I, 1'I'(jnlint,ic(I,
Com locII{.i:;(l1' I(S U/';(j"I1S da I;lu'eslill 01//01. li ê.ss e' e,r;eess() dt:
)Jor{e1', o s/', !\011llrn' {leis, ,'/II seu sll.lier errar/o, {.P./IIÚ/'(! 11m

jJPi'Sf)nr/(je/1l 1[1' .llo'J'/tl�/1'IJ Lu/miO, no "LU1Zpil'() ugl'Ícola", rI(/S
"Cidadps llIUrI.H�", lt ,;rc .'\/3eIW}/dn CII/I i.<J'I'(J.1I (I, dO/lúl,' rI(' !)()r/o
e de j'llnâonríl'io ]Ylí/l/.'iCII inlÍl.il, Folando, 110 Jlill'istl;r'io da
AI/)'icl.tl!'IlI'fl, Si"en(lncio CajJis/l'onu nân' s(í "abl)./O"/I (/. /)ll1I('(I".
r'OIlW prl}/'I)/.I" ninda ?/.1/1{/ 'Uez, (I e:tlIúpJ'r)'Ilcia do sm'CI(SI11,U p dll.
'i,j'rmil! rio I'su'i/m' de "C1'uJ!r;s": "A monocllllu.r·o, scnlto'/'{'s, I;
o fjl·u'/1.r!e mal: II PUUCIIlIw'1I r' v {f'I'a)/(Je bem; no rUa em, que
j)roduzll"}/ws ('('bula, alho, [Jal(llo, )'>?pol//(), '('uelllJ'(i, a.ljJÍslc, a[
Ia/a; ceJ'ofôlio, fI/'uão-de-IJic,), /1'CUWÇO, qU'ia1JO, eSfJ{(,rgo. P81Ji
na!'1'e, olc(/cho!,NI, " ceúolinlw, r:onve-{/.ul', SO{'(jO, ·so./a, centeio,
(l,ve'Ía, {/:{Jos {/,n '['f'dei(/., '111'(/'8 de. C01'Ul-i,o, v-;oletl.l.s de Pal'rnn, , ,

v i:oleta.s. de {'((,1.'lI/o., " e OlJ.{,J'Os I:CI'eais e'/U'o}J(!'II.S ())enneUârlão
no rosto), n prospc1'ilf.ade nac'ionr:rT s(; assenla.rá 'Hum. soc{o ba
srí{tico, ,do qual nfio o rUra'ncural) (/,� mais )'i.ir/s ln{adas dos
cenrLav(I'is econn·lJl.kos",

Assim., be'ln asúm 1I!P.S!I10. (I spcaJ..el' 1Uh:nis/a do rlia 8, A
,inízo Se'll., Õ e:[":esso de poder P, (! g1'andc l!I.ol: o 1',l;CCSSO de U
bet'dadc (� o. iJ1'Itnde be ln: no dia em, que {} e,l;ce8SO dr! '(l�ttm';'
deule fll1' so!,I'eado; 'l'II.WU{O lodos rmde1'em agir como bC1/b e1/

fende/'em,: q1Ul1ulo n(ío !i.ou:ce'l' li'/)dtes II(/. e:.cp01'tação e 'man-
. dm'li/.os VWYI, os estrangeiros, ({. cOllquü[1l. de divisa.s, os (Jêne�
1'OS de (fI/lI pr'erisamo.s: qUl1l1do (f lf'tJlI;(lei·/io da, esqu-inlL tf'i,.'C'I· que
{achar os 1101'((/S pl1.í'u. não vellr}.el· feijão· (I vinté cI'llzei1'OS o

q/l,'ilo; 'l'rUinfio o me/to de al{lodiío, no '1.'!1.1'f:JO, eq'llivale1' (/. n!lL
melro d/� nolos de quinhentos.: 1)1WruJ:o fI,� em,jJ1"i�<\'IlS b1'as'ilei
'1'(lS 11ão sofr'erem o e.rcl1Sso til' 1JOCÜ:l' IJ'lW as défende dos t1"uti'!;
q'llOnr{o os eslabelecirncntos de créditos se liúel'f'l!.l'em. do e:cces

so de autm'irlll,de da '11I!eiona/ i:z:a.çl!o; li I(.II.'I/,r[o a írnpl'enfin C(JJt

seyv,iJ' a, /.iccnriosid(/de il'tcs})o'nsável", então. (I, r.1'i.SfJ fugirti
espa.vor-ida, c.omo, nos Cl1IilÍ.nGÍos de nídi(J, ti fosse foye dt: Cftl'

fos ;r;a.r01Jr.s onli-{frípais..

M(/.s, ser�á q-ne,' e1I,l;/,6 os ct'tta'l"inenses, o exce.sso rltJ putler
foi C(I.'nsa (/.fi f,m.ôtnenos, 'infla/,lÍrios? Se rl,V CO/1.cZ'lisõe:1 do M',

, j{únder ReiR são ef}:aüIS, a prOva dos 1W'VI>, es/arei no ve)'ti(/inoso
.'

dC('1'éscimo (/'0 'fJ1'o.dnção bOI'1'i(j(l-ve'l'de, nos anos de e;f:CCSSO de

,podeI' e de' {/'{!:l{widade do (fOvêrno .Ne'l'ê.tl, Rorn.os, (J, t:On((t1' de
',/0 de nOl.,c:mú't'o de 1.937! Fi (! ))'I'OVa., (I, conl1'ri-rio senso, e,�tI].1·rí
a inda, no VI' rliginoso {l1I rnento

.

dessa. in'od'ução, nos anos, se'm.

o;(.'esso rlf! lwdcl' e de Imlol'ülo.de., rio' {Jovê1'no Adolfo Konder,
PQ;' exemplo! Se. o concluúunisla. aligel'o da UDN se !lesse 11:0
I ;'oba71w de avel'igu(i1' liS núm.m'os c01'j'espondentes n. êsses dou;
pel'Íodos whnin/s/.1"Ctt-ivOS. 11wis que de pr'onta m(l.l·�da.'I'ia as

s/las (eol'ias para aqu.eles lugares do 'Ínfe1'no, qu.e fIcam en/I'e

os (/11(/1'108 e os 8e,1:Ios Em nossa' p'ró:1:imo. pdiçã.o 1IWS,L1'W'enws,
com, os a[.(f(/.l'ism.os, qif.e o Jovem pal'la1l1.entcw não qUIs e,l:anL'/.

Ibm', qnf> (IS ,�u(/_s nolri:ueis le01'i(('8, se transplantadas pm'{(.
,

o,

))1'âl iCII, (/('0/)(1'11/ como (uJ'I(eles famige'rrulos 'V(/g((lwncs {(ue 811.-,
111/1'111/1 de (/eull'O rle 'limo ('lIi,rinlto, }/(I)'qlle". '11111 C01neu o

oull'O 'e o 01111'0 rOl/1eu o um!

Eva ,PerOD visilar�:::: Portugal
LISBOA, 16 (D, J>.) -- A. "senltora Peron será hospede do gnvêrno

português dur-auí.e a WCl breve estada. em Por-tugal. O programa ofi
cial não ;foi ainda oompletado..

Encêrrado amistosamente 'o incidente

U:m apêlo .

de
,

RaDladier
'PA;JUS, IG (li, P.) .- O pl'êmiel' Ramaclit,l' apelou peI0 rádio pan'l

li!)) luílhão 0(> üil'z,e.Il�.ol; mil fU'll(jjonárjoi' do ,g'()!Vúl'nó que 'Villlham amea

ça.ndu de {'nLl'uI' em g'l'CV'C ]10 &cnHdo de s�1I:á1'ios, DeclaTou 'êl,e que ai;

t'xigúncin:s não ;poderiam ,.'iel' a(,e.ndic!<:LS c·ompJ.e-l.ament.'e s'em 'q�1C se ti-
'\'13,,1;") de ilTllJ)I':;mÍl' 1'1'aT1COg ,"em va.lor,

.

na Bahia

&no XXXIV I Florfanópolts-Quinta.feira, 17 "e Julho de 1947 ,
---------

ln n S SEMuElA C o H S J I J U I N I E

Rio, 16 {E.) =': o Serviço de. tanica ao Itamarati, a qual es
N. Ule77 Imprensa do Itamaratí ínror-' te respondeu defendendo a le-

ma: I gitimidade da posição ?,ssumi-
"Em revereíro .do corrente 'da pelo Banco do Brastl.

ano, quando o Banco do Bra.:--l_, Q $overllQ de Sua Majestade
si! suspendeu a <:_ompra de 1:.; ( Brl:tap.i-éa, respondeu agora a

tras de oxpcrtaçãe paJ:_a', In- i �ota bráaíleíra e�1 termos que

J ·r·
-

d d V t d d d B" f' glaterra e para os paise� da encerraram amistosamente o

IIIU Icaçao e emen as.- o o e sau a· e.- Iscursos alvor área da libra, esterlína, : essa, incidente",

e
'r con_tra a,rtigfJS das.�i�poosicões Transitórias.-OutrIS. notas. �::����Çã�o��:,x��:lU��v9a�f6: ifóierôado·rIiíeHiô]

N.<, sl�ssao. matutina d.e 15 do cor- �IÇOI)S , J" til";;,, que por ereta m�- mo estava. 1.'.Cdl.'giclO, Sua,. prática mínístro Aio- Tesouro.. 7comol'R'd S.IJ;'I-lnl.c!, o deputado Bfas.e Faraco, n('J]'(�, aCE!I!a que .losse. a redação corno o li citado a,1'1. 14 traria, il1� uma violação do ajuste elcist3n- a I 18Jl�sbnca:nd-o a sua emenda, que dís- Bulcão Via na ,1_1at'u o citado
.

uI'L cO!1lt°;:,Lav,elmente, onus astronô- 'to t os aovêmos britânicos .',
poe sO!Jre asTér ías de ,tl'lnta dias, 14., grundes dif'iculdades surg irrnm uncos para o Tesouro Estadual,

e en re, ,I:>
Ia par-tir de janeiro de 1_948, disse para o EX'eCll{l�'O �,conReqllent�,- r� corno ,r�t'es artigos já CItados, e bra-:'lllell''Üs, representados

tl�e, ao [)I'OlJÔ1' a supressao do. alu- mente, para o runcíouaüsmr, pu- dISSe" 8, J�XCl,l.. também, eram 1'1.1 respeetívamente pelo Banco
dido

a.dIgo. cio ante-projéto, VIsava. hlico. o qual talvez ['Oi'SC JCWO({o a outras que só agravavam o. {'1'á- da Inglaterra e pelo Banco do
J'egulamel!t.a-Io melbormente na esmolar" 11'10 estadual, somando-ui- despe- B' 'I

'

�el ordinár-ia. nrirn de ,p.st.abelflcer Repnr-tnndo-sr-

0.1).
art 17 rtiS�(lI:;as

C' tirando-lhe oportunidades

deI T�S.I. , -

f' '. 't�.gualdadc, 1Ja�'a L�)(;Os, ��n�'eol'o_u não pode'r' �lti;lHI' \Ill�;l � Ji.1;1 c;,;� cobrar justos iI�nj)u�t()5, ssa. mcrepaçao �l rer er.�-unida qur-. na ocasrao, teve ensejo nórn ico r )Jl"íliClJ d8"(.e 'nr'Li"'o ('0- (onclue na 3a pt.gina da em nota da Embaixada bri-
de debater (J assunto 1'111 lllenaI'lQ,

< , ._, "". _ I .

corn o d'PjJl1la(io Osvaldo Cabral.
Acrescentou [linda. que, nessa O-llOI'
tuníríàdc, () deputado Bulcão Viann
Iomhrun, em apui-tr-, um .Jisuosi
tívo no Alo _\.dic iClI1H I, �I.lgpslã() 1'$
"a que plp ugul'a CUIIC1'C'1 izanl lIa
alllCl! !-'lDp[lfla,

i\l!:\1E� \' :\.H]<;L\.: Y('IHlo apro
xirruw-sc o dia ·em lJUi' s('I'á pro
mulgaüa ,I Ilo,;"a ConstiLuiçüo, "0-
licita do ';1'. Pl'psid('lItC' alg'\lITIas
lJ1'ovidI)JJl'ia� nu ,,,,('ntid .. da ol'i.,l1-
laç'ãn u �rg'lIi!' l1a (,xj)l'dü;ão dr
eO·JlYil(-'�, Ll'miJI'a Cl)-mu cOJ1.\'idado
dl' bOl1l'a da ,-\.s�('Il1])I(\ia (;Ilns{i
�lIillf,(' �, (''(cia, .�I'. Yil'l'-)lI'('�idl'lIte
da !.tPjlúllliCIl, cOJ1\'irJadll.-; (',"pl'ei<lis
(I �I'eJ-lI'(',wntanLes' cat-adllt'n�k'" (''''

amba,; ,L-; !�a�af; 'do Legi�lali\'1? Fe ..

deral (' I)('m assim 0,-: cidadão:,; qu,r
inleg'ral'am a Constituinte cata�
1'l11('I]Sl':'; rir 1935,
üSVAT...DO CABRAL: Como ])1'0":

meLera na sessiio dr ontl'm, o drpu
Laelo LlIJ.l'lJi�la, ela sua j)1'ó)lJ'ia' ])01-
tl'Olla, l'esllomlp par-lr' do I] iscul'sO
do nubre depuladu llf'S�('r1jsta sr,
Cid LomE':5 H.ibas.
BAIHWS T...EMOS: Esl.c' 1'l'p]'o-

f.lflnl.anLe da TID1\', ·com a pala\'I'il,
l'efr:l'in-sf' ao ilusLl'·f) culal'inense
Dr, Antünio Lopes dp l\!],psqllita, fa
ll�cir!o nesta eapiLal PD1 19-í5, TPl'
minóu POl' pedir um 'Volo de sau-
�ade,

.
'

A Casa, aVó::; .,consultaria ]w:lo
sell pr'l'sicJ.enl.l', dnf.eriu () pediria,
BOLCÁO VIA�A: A :-<U<l p1'e-

-snnça na. Ll'ibun-a se j lIslifica, se

g11I1do a.firmou, ,V01' qll'� já �e }Ja
via in�c1':ito para falaI' na "Ordf'ITl
.do dia", I' não pal'a l'f'spondrl' ao
&1-\11 eolega 'AnLônio Dib \111s�i: Ou
t.ra causa, nutro fim, flnlTu inte�
l'êsse o I,evou á tribuna, E 'tanto
assim é 'que pelo dOe01'H!" da sua.

i\){'pI1úmar:,ão, �)]'ovaclo fi(�aJ.'ia a ve1:
(J�d'e de sua afi.l'maçiio, Ainda ná
tl'ibu'Il.a, n ilustre n�pl'e";-Plllta1}te
m.LenisLa, 1:cJ:minon as suas IpaJa
V!'aS l'-eafirma,Ildo o seu m.odo de
'ver e ente-nc[oI' a ,sua aluação" và.r�

.

lamentar, Havrndo sido por div-6!'
sas vezes, hünrado c,om H)lClTí.es
oriundos da bancada ppsseclis,ta, S.
fi, sempre os l"es,pOndell com a má
xima aLencão para com O� �eus
apar,t.eant.e:,;,
ANT()NlO ])IJ3 M(_)'RSI; EllLn!

QllLJ'as pala.vra�, esLe ho,l1l'ado mem
bro do nosso ParlamElnto EsLaclnal.'
disse, mais ou menos, o s'eguinte:
r.3m i'ac,r da. eonver-.sa havida f'Il

f,I'C O� nO'b1'85 r]f>,puLados Bulcão
Viana tl CitJ Loures Ribas, pl'cten
di.a t.ambém CO'llVel'::;al' um pO'tlCO,

..:\cha que pela. sua: píl'llca J't'-P
quência na Casa, devia-lhe ser
fJrs'Únlpado o ,poueo conhecimento
rle <llgnu,.; dos SCllS colJ'g'as, n que,
flgo.ra, f.(7Jil:owutc 8'� n5.o dá, Aplau
dfl (].p' cet'lu ma nl'ira, a atitude do
deputado .Buleão Viana, dj:l,elldo�' ..
nU tude elega.nte polida. excepto em

alguns pOll!los eni qu!' I) mesmo se
torna expressi'varnente partidário.
Referindo-se a 0el'tas agilações que
Lf'mo,s visLo, diz que a.;; mesmas .pn
i'onlram suas cuu;:as no eal1i1!ulo
flas "Disposiçõ('s Tl'ansid,ól'ias",
!\llalisallllo a qllPc;liítl ·qllr o le

V(lU ;í II'illlll1:1, iniciou () ll'Q,llHlho
.
crilirando LI a,'l. H dl',;sa" "I)i"po-

Esfacela - se ii U. D. N.,
Salvador, 16 (E.) - Parece !'ios munlcípíos, O deputado ua Assembléia pertencente a

iminente seria cisão 11a U. n.j.Tosé 3Iarial1i. da ruclão do sr, facão do sr, Ota11io Muno'abei
N., local}?_ot�va��, .p�]� j!jspu- Juntei ll�ag'alb?es IJ'(;mpel! com 1'a; l�nul(l() este a llle�lin; couta de lJOSIV)Üs Il0bí)('.Il:-O em V3- o sr••J:ume AIres, P'l'l'sldente seg'uliHlo nomear amIgos pa,l'a

() municipio de São Francisco,
IITóximo '11 esta capital. Em
("ün�equêncin do sr. JQsé l\-IaM
l'inni rOilllJeu tamhem com o

s�(".reühJjo !lo Intel:ior de �us-I
tIçn, a.meaçll.ndO amoda -deI.xarjH part,ido. Reagindo eOJltra a /

· "'!t;,l']Wta (I sr. José llfar.am ápre.j·

��llt(lU emendl�s desm(,lllbrn,n Esteve ante-ontem na cida-

do aquele :município, que per- de de São Francisco, regres
der'a .'0 tlÍstl'ito {le Duas Ilhas, sando on tem, S. Exa" o sr,

que l�as'sa]'ja para () .festa ca-, Governador Aderbal Ramos.
paul. Atribui se que um dos· da Silva.
moyei.s {la visita ,do sr. Juracij Na cidade de, �ão :rancis
llIag'alllães foi O ,(le debelar a co S, Exa. assIstIU a tocan�

,"(�l'ise (lo pa,l'titlo, tendo man-I te solenidade da inauguração
'\tido uma cOlllerência a l'espei� I

do Mussoleo dos Mortos da

r'h, no pa�llc�o da ,,"clamaçãol noss� Marinha, em 1930: ,

cmn 'o 'gol'el'1la{lol' Mang'aheil'a O Ilustre governante VlalOu

e os s�retários Alherto Fl'�g'n aeol1(panhado do sr. �te. Ar
e Anisto Teixeira. ruda Câmara, seu alUdante

de ordens.

IInicia,da a 'subscríç�o de ações da
· .. Fábrica Nacional de Motores

1.1.10, 1 ô !K) -- Foi ini,cialla ônLem, ,em todas as Agência.s <lI) Bêm
,eu do Bl'a"il. :1 sl�b's'CI'ieií.o de <teôes da Fábri,ca Na,cional tleM.oLoJ',es f:,
A .. qLV('. ,,,,n "Úatrsl[..o['ma.r�l, ,em f'n-ii)l�esa do 'calpiLal misto, O bri-g-adeil'o
'(_l\f,(l(jes Muniz' (l11:'lgis·{'iu á C01'jmôrüa da,;; pl'imeil'<1s inscriçÕ-es. 'Como já.
foi dvulg-ado, o primei'rrJ ,ewml'g'o tia: T'�lÍ'bl'i{\ã Nacional de MOitol'es, em,

, Slla nova fas;e., spr';i '[Í' cnnt.ru!)ã.o de :U:i.OOO I l'fl,t.Ol'-E'-S· ,para cwlica()ão na.

[.a.vum'(l naeional.
.

Demitiu-se o coronel Terrazas
LA PAZ, f6, (U, IJ,,)_,-r- ,o '(;e-ue-nLe-C-Ol'o.Ile.t David T,erra;za.s demitiu-,

s,(� du p·(lsto- ·de ch'efe dQ :l�St�arl\) IMaiOJ'; ·em Cíll1'!;(l d-íhgida .ao 'Pl'esid,(l1I-
1,(' H'0T"ti<�}, O l'��f,PI�ido' rriíli tal' a:crulJa de. re(.o'ena!' dr, :.rucuman, omitI'
fKH'LicipOll. das J,es-tlvl,d:a.cles' d,a fJlde;p€'ndt�ll'Cl-a da n,epublJea.. Al'g'entma,

Solici.tada a libertaeãl dos jornaJis tas
'. ISÃO ISALVADOR , 16 (U, LP,} -" A Assoeiação doiS JOf"nalisLas dil'i�
giu-se a.o pI'psidellj,('. Laea�'o, da Nica:r:1JgllCl, ,pr.nt,estanto contra a pT'l
sfio (Ie fleus cÜ'I,(�;gag' nica,l'agri't:�nSles, e ,sÜili'Cita:ndo a. ,sua liber.tação ,em

n(Jme tia, livr,e HX,pl�('I;Sã() do 'P(�nsa,mento;
•

·0 Conselho não deu explicacões
R.li1NNE:4, 1(j flí, P,) -- o Conselho Muni,cipal tl-E'9f.a ,cidac!p Jrall-·

cn�a r,ec'u:s,o;u, :por iS x 7 \,!l,los, ])Pl'miLil' 'qll.(� a União do Povo .Fl'a.nci\."

r::u-I ido (1<0 .glenrl'al DE' Claull(' se utilize da princljJa.l '<1.V'(',lIl(j,a da eld<J

([.C par'a um ct)JTlíeili, O Consl'lllU nrlO 'l'::'\]31Il'ou fi'''' mllLI\'u� Ia '-'lia :1llrlll1(,_
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gUCUIllSAL DE
A.' S. LARA

alUI Sena�.r' Dantas, 1U _ �
r

.......

I·
'r.I· 2'2-59-24 - .. "e Jane!re

•• --:;�:::;:�;::.:� IA Rossta e ii 'história da sêfil'ndá'DêsejB"1}�pr�,ar.
I ÁS�ÍN-AT1JRAi g'

'.

e' d·al 'bem seI dlnbeuo'

I·
Na C.pU.l U rramuo '.'1

.

o leit.or lI{eseja .bte'f U",;t!,.
ÀJlo . q" "�D.

Berl im,
. renda semanal e eerta á ra,'i�.c"

fiUtut,rv .. , c..t. 'looo (U. P.) O ge- Poucos dias mais tarde, os quivos demonstram de' modo de 12� ao a:n<>?
liflmeetre .. ".'. Ciit.... neralísmo Stalin assumiu a alemães notificaram o ministro inequívoco, a culpa alemã e

I;.',
M'& :..... .. - iníciati t d E5ct' .

'tO M 1til D'
CONfie �nt?io es seus lIle�ó,-"·

Há;mero 8\'l.Ihto .• lI!II..
1 1 .iva para o porto germa-. o �

. enol'

s.ovle lCO, o o ov, russa pe a guerra. isse: cios ao Creditliri. KNOT, á t'U,a.
No I�t"",

._ no-russo de agôsto de 1939, que e-stavam interessados nas "Desta vez não foi como em

f",
. .

que deu a Adolfo Hitler o livre propostas soviéticas. Os

i'US-,1914'
em que nodíam haver

Jo�() Pinto •. 5. tlu�. em €lom-
bo ..........• ..",.._... ,Y lo' bin:açio corn e Escritório Irna-
&mestore '........ "'J ..,.' ca.'.n?:�nho. para lançar-se na sos. então inic.iaram. negocia- dúvidas. Desta vez os arquivos lí>iHário de Â. L. ALVES o em-

I
'Ilrim I)IIfIi"e , ...• ...

--I
���i.Inda Guerra Mundial, se- ções paralelas, com os alemães demonstram que os alemães Plrf!gQrá" p:ro�ol'cionQndo - llt�·

Número anIBo .. C3d': .. gündo.documentos alemães se- e com os ingleses e franceses deliberadamente estavam de- áam lst.e ilUna renda anual, $!I.l-

•.,.,. ' . eretos que estão estudando os também, todas no mesmo dia! cididos a. uma guerra, agressiva ,r�.ri PI.c- 12.0 AO ·.e "�

hã' di ...... h' t
.

d r d B di f ti, 'tO li' §u ,.. ae vI,,,, . ,ti por 1." .•

.

aCI08 .e a·at. 11_ __
. 1.lS orra ores a la os em ser- - lZ o ln 0d�'l1:a?-, de

- e per-" e que est.imula 1COS" os auxi 1a- 1.100,08 en:Íprepdo..
-

� .' . 1m. maneceram lnglll o o aSSUll- ram e es ll11U aram .
.

1\"},"
•

f
_- .n1

6 0iJ originais,. me... ..•.., ."

I
......e acres 111 ormaeoes e ",e,

I
puldicadcÍ.s, nã. Âdo ; Levantando pela primeira t� durante to�as as negocia-

.

A Julga�' pelos planos atuais, talhes lWS e,scritóridl5 do Cre-»
devolvidos. ...

I

l'
vez a cortina sobre os tratadoSI

çoes. Segundo � fonte de onde disse o hlstOrI�dor, 8;tes, .rlo- tli�1fio' J(NOT eu :aest-a refIa--
· IA direção uh ••. .,,..,,,.. russo-alemães terí

esta ínformação :

sumamente cumentos relativos a alíauça] ..;.
'

.

ubiJiza pelou coneeftWI an enores a
f' 1 ia.I f' btid

.

't'
- IN .

i emitidos nos artigMl
: guerra, um dó's mais {)lninentesr

C011 dlC encia �l _o 1 a,' os rus- bgle.rmdano",sov2�e lcal serado pu- -_.
--a-w-.-"y-n-..-.-----·-.--1 .

as-Jna'ii.. 111·s.torl'adore---- q 1'.
sos urante varíos meses per- rca os no vo Ul11e

.

e obra I � Y.a.!bn... :F.I'A...A.-JI..
... 's Ue rea lza o es- . .,' , t

r

d
'

( n
.

.

,l A
•

tudo' deu c h Imaneceram Indecisos a respei- que es a marca a para vir a creewem na .a.genftia
,a ion ecer as provas. 1

.

'9 O
documentais d q R'

to do partido a tomar, e o des- uz em 1. 5 . Pr�,
'. • I e ue a· USSla .

deu o primeiro passo para o tcl�O europe_u 'est�ve pendente.

acôrdo de 1939 Esses do-l . negou a situação a um ponto

cumentos procedem dos arquí-
tal que em julho d.e 1939 Hi
tler sofreu uma de suas "cri-

vos do Ministério do Exterior

Ida Alemanha nazista. São dci-
ses ': e ordenou ao Ministério
do Exterior que "terminasse

cumentos de "máximo segre- as neg'ociações ,imediatàmentedo" e seu estudo foi ordenado
pel'os governos dos Estados

e cancela!lse totalmente a as

sunto!'. Os documentos 1nosUnidoE), G:rã-Bretanha e Fràll traI11 que se estas ordens ti-
ça, como 'Preparação 'para a,

vessem sido obdecidas: Hitler
sua publicação que está mar-

I
cada para 1950.

teria se,guido avant,e de todos

O objetivo desse trabalho é em seus planos po.is estava fir
memente decidido a invadir a

I esclarecer para sempre a ·ver- Polônia qua.lquer que fo�se o'dadeira história da Segunda ,.

adversário que tiv'esse que eu-:Gu€rra Mundial- e de "su,as cau- frentar". �
..

sas.

o •••••••••••••••••• � ••••••••••• ,
. As autoridades aliadas esti- O inforinallte acrescenta:

F�rmáfol".. "ltr dn ng�ntgo veram reunidas em Berlim de "Ele (Hitler) ülmbém se dei-,

a U! \I UlJ UIO pIo II 3 a 5 de julho, e durante esse xou enganar por sua própria
Esba,rãQ Ele JlIUbãs, �ura.llte e tempo peritos americanos, brí- propaganda a respeito da debi-:

m&s -@ julbQl, as seguilües farll'la- tanicos e franceses examina-' lidade militar soviética".
cias:
� ii S�:0acilG _ FU',)ijj&cia Sll, All- ram um grande numero d. O historiador disse que esta

thia � ]'tua J8ãtl Pillttt. documentos
. procedentes dei

foi a única. vez, em toda a his-
i DílmingaJ - ]<l.1lr..-ácia S[o. A.- Wil1helmstrasse. Esse docu- tó.ria. d.o. Estado na.zista. que o

tÔl!i. - !'tua Je'ã. Piats. M t
.

d E t 1
1'.2 Sál:Jad0 _ }k])i.Dt'ácia OaLari-

mentos foram selecionados

pa-/
1111S ena o x eTlor Slnlp es-

iI\19J1�1 _ R\;1:a 'Ilr.a,.j,.... ra formar o primeiro de qua- mente passou por cima das 01'-

ne!�eB.éMi:;·1k,aA���,áci� Gatari- ���mV������.ã�iS�.��il���d;�� al- ����o d:i�i��r ��f�:��er��ldo��� 'Denlro d·.L\ POUCnSiS '�_a;i. - lIIIíMIuia l't.aulivei- Os documentos do Mini.sté- passageiro ini.pulso de emoção. . � U
�a - illl:Ji '!IIr�a•• ,

..

2•••lIiIIli... _ F. " ftau. " ." rio do E-xterior nazista foram Joachim Von Ribentrop, que ·.s ceus _e Sa'nla iaLarilla serlio corlad@s, .l'Jela primeira vez J)e183
·

:.2, 'l!flWa;i. -- EaI;i.'eia St•. os únic'Os arquivos históricos depois de Hitler 'era o e·spirito taviies .a OU!'1JHul..ia Oatariause fie TralisporLe" AéN'I0S Lttla..

��i'Rll. - ltua Ins.rlleirt ]\{a- que não se apresentaram nos propulsor, continuou .as nego- «ClTA Ltf:V�7 .fil.Jil').�:' _ """ """ processos contra os chefes na- ciações até .a. sua conclusão
. , .

\)
.',

'
,

»
_

•• lItr.v�.. ·!l.bll;r�. 8._r;á ef..eLlla;. zi,stas. por crimes de guerra em com pleno exito. V�ag'eRs rajimlas 611ltU FJ€lrlaHop@!Js - La�uJJ:a - Tu:$arao - Ara.- .

MMi. ii"a�,ua. �alll:t. A'li.têüI $l� Nuremberg. Os documentos do Ministério réUl'l�a. . . . .
.,

fj""rua JWa. l'a.t.. Segundo o informante, que do Exterior revelam qUe os
l' lor,�alâópo:]S \" ItaJaf - Blumeli1au JOllílvJl.e.,

assistiu á reunião de Berlim alemães foram informados de- Flol'lal1ÓpOIlS - Blumenau - Mafra - 00••1.",a8 -. P. T>!íliliãs,

".1
'

J. esses' arquivos revelam que � talhadamente informado.s das lTlol'i:mópolis -:- ]:a�e�. .... .

.

Dr. li,!dolFo A. G. 'barão. E'rnest Von I vVeizsaker, dis'cussões anglo-francesas nom.
�a:till:HJ .t�mpCíl ,& clmk'eJl'6 vlfliJancle eom ralilltlez, G.Ulflllrt•. 6 i)@gurall- .

então secretário 'de Estado dé-.a Rússlia por intermédio do ça pgI�s aV1tlleS àa

cano do Ministéiio do Exterior seu e,xcelente serviço secreto.

alemão, foi abordado pelo e�l-' Deste modo conseguiram
carregado de negócios soviéti- "oferecer mais" que o falecido.
'cos €m Berlim, no mês de fe- ex-primeiro ministro britani- ----------------------.-----

....-�.

vereiro de 1939. Este último co NevUle Chamberlain" no CONTA CORRENTE POPU�AR

p.ropôs um 'pacto entre a R1\s- rn.-0mento pI:episo", diz o' histo- JurOI 51/,' 8 ...8. - Limite (:3;r$ '3010eG,0G
Sla ,e a Al.emallh,a, argu'men: na.dor. Declarou que, segundo MovímeritaçãQ cem eltequca
tam: "A ,politica exterior sO-, os a:rquivos, a razão decisiva 1,0'0"". DI- ".'t"I-tA 'fadDI\I',I (I_ ".::-__-

.. ; viética não é motivada por 'do �racass� de Chamberlain fll ouU 6''' {1 til I " .. 8
••••••• - •••••••• > •••••••• - •• � •••

'

ideologias, mas simplesmente �m conseglli'1' um acôrdo com a CAPITAL: CR$ .•O.QOO�GOO,Of},
por íntel�sses. Não há conflito Rússia, [O'i esta:.

II
RB�,E'RVAS: CR$ 15.QQO·:o"o,00

"L b I"·
.de interésse ;materialistas, eu "Chan).berIain queria. salv.ar:. Rüa T�••aq", 23 - F,orlaaópoUs

I '8' 'o'r� ',0'r'.o tre a U:�ião Sovíé�j'Pa e o �eich: 'a Polôn�a, mas .como poderia!
II I: e por lSto- um mntuo ac'ordo e cous-egmr tal COlHa e ao mesmo· . ,

.

. convenient:)'. _ .

.

t�n:Po Ce�el? �,:r:netade da Po- (te·'"'a'l'!',� 'B: ·a··r'r'·e-····'1-"'0'.» V·6.·.'�·d··e�'lIa••�''Bctmice-�lectrGD Os alemaes 11ao 'raCl'onaram l.OIlla aos· sovletIcos?" . .'.
.

.'. _"'"'" '.
.

.

.
D lfIP''''liL,'''

,!l.tIa. UI'l t�35 imediatamente. Segundo os ar-' O historiador diz, que os do..! ·IAPA1leS P·AR'" MMJIM: iei�..e .•.mãe, vil'CI ú.nc......lad. dupl�'

I
MO_fogem à", _aos, Amp)}- quivos, j) nrimeiro lideI' na.zis- cumentos demonstraram' que ••H. ·prClteleir., 'f•.Jrt<,.i.ao . eem, mo'erial lJue existe tile melher.

ft6\'ad_...IItIL---,.;•••�� lo' ..... ""'''!II Cr$ 1"'-....--n. .-

'b
.. ;

't" 't
.

" tt�..",· -lI'--- 8 .. _.

Nc.tedal
·

....r.cad" direta- ta que a ertamente patrOCInou os SOVle 1;COS aCe! aram a me- IAPATOS ATAMAN.eAD€>S; pr."l'io. par. *".1'11•.• "'1.••• àe m.�irc�.'
-mente ti.. ti. S A. uma aliança com a Rússia foi lhor of�rta" da Alemanha por- cap_del �H. rellht.m c._,. toa II ClJual.ü..r humii••e. conurvencle-

. PI'GPriê$ário o marechal Hermann Goering, que sabiam que a guerra era I. JIIé ••�pr. lJutlCl·te. r•••m�nàa·-.e. e.p8.eUd�.nt•.pera p...�.•• 'lUilr,"

Itom�r Geetges Bôh.m no curso de uma conversação die todos os modos ine,vi.tável e, tr.lt.lh.m em lu••I'.. hu:mmo8 cUJO _.oaDi. e .iI. Clmento e hloleta•..

I
me.tu. - TlBcn. ico - Profi.mionoJ t M 1"

.

d't d d I Preço lI1-,.eno. Cr$ 50 ..00. .

ío:rrnado I'lCl Europa

I
s�cre a com! u?so 1111 e o ml- acre � avam que esse mo o i CA.LÇA.OS PARA CREANÇAS E SENHO:RAS: Teme. g-l'c:mde .ortim"nte•.

Floriem6poHII n�stro do Extenor . do Duce, podenam permanecer fora do

I
modeloll nove!!'. preçe. loerctill.i1mc•• àe Cruzeiro. 2fltl�; Q tfIG,00.

�ua João Pinto n, 29 .. Sob, � conde Galeazzo Ciano, em abril país. Vendas ciiretnmente da, fpbrieó •• c�.umiàor. .

____________..;M de 1939.
.

Segundo 'esta fonte, os ar- GASA EAN:REIROS � Rua Ceaselltleu0 Maf�'a 31.
v

!

, 1

@NES MA,IS rfECl'!:�::i)TI.I.DOJ.
to. " ••••...•• lIU

.

nu
D ,�' o:p.'s�iai·::::: =: .:::: mI
�lilíilade , •• co. 11"
,ti�'tal N«êu itamOll •• • • • • •• • • UI
� Casa , .. , .• !038

�"!' ,de .Saúde �.;, �eba8tiSo .. : . . 11'.'1"
......_!�ela :M.,nllCtjlail ".. 164-
l!'o.pitãJ' Mt1l!ar •• • . • . ... • 11 & 1

;1:4" :a." C. ....• . . . . . • . . . . . . • . • . . UJf
lBace Aérea , ..•• '.' • • • • • • • • • • • • • • 7'011
,. B. 1. A. C. : ... "............. Hll�
IC'apifa1rla dos P"rtlt3 , . . U5t

·
S,", C. a, , ; lllrJiI
ftrça Policial " ,.""', t.:lfJl
PeBftl"dria ,'. .•••• 1514
liIl() JISIIIIIt... .. : 00 • • • • • • !ll;'�.
<alI!. GiIIIIIlia· ,•••• _ <o 1ljj5'
"'l)illdci da Tarde- , .••...•.•.•. , l'l1�
L B. A : l�d
I!bq" " ...=rlma Clrtifla .•.•••••\ .' �H>

As

VERDADEIRAS

PAST,IIHAS

dias

Pereira
Atlvoga,do e CCtotabillsta
Con.:titu�o de neiedadell.
Pllitnol!! con�QbeiS! •• Ol'qQnizG
,ae. -- illlreceJ/_ "', ftr91ço.

ctlrl1.latOlt.
Rua $Ql. Bittencourt nG• 122

'Fl.l'ian6po.ti.
.

.l)a. 17 hora. ém, !iiGlnt••

«(ITAl»

l,'

,.
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(J fi:STADO- GQldlil. fel•• 17 de Julho ce '94·7

íCLUBE DOZE DE AGOSTO-�noHlingo, 20--Tarde dançante das 19 às 24 horas.
_�_� .=:::::O!!$!C! W::::::ZS:ZS:Uk

•

,:Vida 80clal Ia c���!I,�I,éia .•. j Consultada, a Casu aprovou arn

bas prapos,tas, por todos os seus

membros. .

'

I

LPA!ULO PON'DES: Lembra que
já se vem demorando. a discussão

Ontem, foi 'enviado ao deputado de uma indicaç-ão que mandou ii

dr. José Boabaid, m. d. .Pi-esídente Casa.
da nossa Assembléia Oonstituínte, BRAZ ALVES: Aplaudiu a crea-

o seguinte telegtama :
-

ção da Un.iversidade Sta. Cat.a

Deputado Dr. JOS('\ Boabaid. _
rina, congratulandc-se em seu 'no

M. D. Presidente da Assembléia me � no do seu Par-tido com a elas-

Oonstatuirne. _ Nesta, se estudant.il do nosso Estado.
Em nome do Partido Acadêmico ,CID LOURES RIBAS: Sabe mui-

Progressista, ela Faculdade de Di- to hem que ínumeras são as pro
reito ele Sta. Catarina, peço venia postas, sugestivos 'pedidos de in

par-a solicitar a todo." os d-epu- formações e lndícações que ainda

Lados, por intermédio ele V. Excia., se acham dependo de comissões de

de sveü d a'
-

\ d estudos" em face do grande traba
guma, nem-na agência em que ,s.' o a a ytmçao .par a

,
ernen a

� 'I I t· . . - lho atr ihuidu a Casa 'nessa car'éncia
trabalha, apresentar a re a. .iva a ci-raçao da' .

Uni,versidade de Sta. 'Catar-ina.. que
de tempo. Todavia .como a Cons-

Ao ilustre amigo, apresenta- sern um dos fundamentos da 1'utu- tituição já ·se acha em vias de sua

mos nossas parabéns pela justa ra grandeza intelectual nossa tN'- promulgação e solioidando

n-r-/promoção com 'que acaba de ra. Atenciosas saudações. gência .para a sua "emenda que
- Acadêmico, Antônio Adolfo Faria. manda escrever a palavra Xapecó

ser distinguida. BTASE FARACO: Indcial- (que é como atualmente se grafa) ,

Estarão abertas, de 10 de mente disse o deputado Hiase Fa- o seja feito. c h, inicia is, pede que, (julho fluente a.8 de agosto raco que, para a classe médica de mesmo nesta sessão. a Assemhléia

F'loi-ianópolis, aquela data /"1',"- ex-
se ma n.i rest>. Após haver sido SllIS-

proxlmo, as ínscríções para a < "

t
.

tpressiva na sua singeleza, por as- p·ensa pOI' curo os ml11!\l> -ü<s a s·e.s-
]>rova -de H'a.hilitaç.ão de Inspe slD�lal' o 100 aniv,ersário ela apro-

são. () deputado Cid ,Loul'·es' Ribas
for de ]Hvisão do EllSi· va,çao dos Es.LaLutos da ,socieda.de mapeia i1 ;\I[,esa, um I'pquerimento
no Secundário do M. 'E.· S., Catal'jneii�e de· Medicina, com o

eS'Cl' i to.

P. H -1 482, 1)I'o.movido pelo que ·ela adl{llirÍl'a aSila persona-
KONDEH REIIS:' Com a paJavl'a,

lidacl-e jUl'Ídica. .

.

o benjamim da nossa _A,ssembi{�ia,
DASP. lLc.feriU-S'f:l aos eriOI'me", o-bstA- p'edp o pedido do s,eu colega Cid

quem i. No Posto de Inscrição, na cuIos ,por quo at.ravessou aquela LouJ'r.� [ü])as sr.ja consid'el'ado na

I séd-e da Delegacia do Instituto Sociedade, que devia sua fllllela- próxima sessão.

P
-

d ção a p·el'scvel'wnça tena-z' d.L.' llm
A A�semblria deferiu o pedido

d'e Aposentadoria e ensao os <

I' I d I t I}'azelll 31·ndo "'.nos'] ,.', JHl,,0'i10 de idealistas. eun ,1'a os vo .os {}S s.rs. (·opu .a{-o>s
, , ..., Ui ,H'J(,: Indl_lstrl'ál"l'os, "' Pl·aç.a Pel'el'!'a P' -.:

E 1
ao - Ree-ordoll os bataJ.hadol'f'S -como 'roLog·eIllPS. ,Ti·eir'a, Anteno.r Tava-

- a xma. sra. Oelina Wa 1
e' OI I'vel"l'a, Ti'ldl'fl'Cl'O IPASE. 40 A ,. . t'" fl' Ot'o "', r"'-- --lt

_ J� _ :I1L01110 Vicente B-ulcão Viana vS ',- v J'-l\ T,uU', ,s.

da Silva e,s-pôsa .do sr. ��avel1- andar, em Florianópolis, diá- grande incenlivador ela ,N()cjedad�. Não h.avendo qUf'm ,mais lIsas�e

--tura Alves da Sllva, OfIC.l�l re- riamente das 8 ás 10 hora.s, eX- P S'Cl1 primeiro presil1-enle. Sinz'e- da palavi'a, roi a se'$sAn

e!10er-, /fo,rmado da. nossa trad. lClOllal\' ceto aos. sábado.s,
os interessa

nando 1'eix·eü·a e Ca:tnllcla de I'à(1a. Vende s·e�.Força Milit,ar; _

1
.-\r.anjo, l.ooos pCtssaçlos à 1)o.slp- �,' Mil;;

O V' ]\I! d -,., f
rIos pDd-erao obter o.S e,sc a.reci- I'lclade. por U1.ti�o ole vi.ge,"", 1 Q't.t4lr••

. S'::. ltor ��L. -a. Sliva, t1�1-1 mentos que desejarem.
' Lembl'ou ainda as confel'ências VENDEU sr rcupa de 3 «orpOII, 1 cama da Sfilo

'Cl?n,�IlO da Dlletona de Obr,ts Os que não' puderem compa- l'eali�adas no seio da;quela agr·e- ..
. lVJl"'", ,,�� flal • 1 pa!ilteade.ira, tude de pinho

Publlca,s' mJaoao ·po-r renomado" cien listas O com d
'

.,
.

re,cer ao referido Po,sto por 1'e- do Rio p Silo Pa-ulo. oi8 barc(l!l, um a vela t'. kutro· penoo o. /

-;:;- a ge.ntil srita. Maria Ade- sidit'em fora da CaI)ital, deve- J)
.

I f'
.

t. ,ri,· p,I'IIÇO ú .. ico Cl'$ 1.500,00. Vh"
laide Moritz,' filha dileta do sr "

l'OS�['glill1C o a I1'mOl] -

que a
� re no C(l�,. I:lglllf p!'!rli ''''\ ..trotar à pua .Duarte Schut.1 351

. rão dirigir-se por carta ou tele· :-;OCJerJaue -olhava ·com gTandes an- pe'$S0U. Tratar 1'lestn R�d� cão I
" .

. :José lV[oritz; grama a-o endereço acima men-
_selO� r ·e!sj)nranças :pan, o disposi-

--;--- o sr.·Nuno Reis Filho; donado.
LIVO que insLituia a Casa de Sla. Ca- p � II!IIIIIII!__JIlIIZIIIi'III iI:!!!IIlIRII__... __

_ o sr . .oscar Soa.res de oi'i-. larina, P1'Oposto -pelo d,epulado Os
valdo Ca.bral, Casa ,qLH� S'f'ria um I-veira, funcionário a.posentado '

E j l' P lá
.

1 JUL'lA GAMA FERR IRA DE vel'( ae eu'o a .ClO< da Cultura ba)'-
,dos COI"l'ie.ios e Telégrafos e pes- MELIJO t'Í,ga-v-eTclp.
soa muito relacionada na. nos- T,pcell elügiosa� refel'ências ao

.sa sociedade; .
Em cOllwanhia de sua irmã arnpftro com que a Sociedad·(' foi

o sr. Altamiro Dias, funcion'á- Carmem, VIaJOU 11oJ'e, pelo
trata(1a. ,pelos gov'ernant.es e que
I) aúual goyernado-r, num gesto. ele

Tio da, Secretaría da Segurança avião da "Cruzeiro do Sul", em grande fidlguia, se pront.ificá!'<l a

Publica; goso de llérias, a. prof'�ssora Jú- amparar ,rmut.Hl'ialmHnt,e aquela ·1'11-

-o menino Cláudio Picolo lia Gama. F. de Méllo, d11;etol>a tida de.
.

'P-Ol' rim clJ�"e. úo tl'flcJio qnn a'Santos, filho do sr. Claudionor do G. E. "Olivio Amorim" des- I.mpl'ensa Ol'ieial vinha '[H'<Pstando
'Santos e sua esposa d. Maria ta cidad·e, com destino 'ás capi- a 4-ssociaçãl), a. ,quem Ipublicl'l
Tereza Santo.s; tais de São Paulo e Rio de Ja- mente externava os s-eus ag-radeci

"

_ o sr. José Salmu Filho, neiro. mentos, bem como aos demais 01'-
gi'ios rIa imprensa do Estaelo.

-propri'etáJrio do atelier fotográ O Instituto Brasil - Esta- Por tudo· isso" 'P1'Op05 um voto
-fioo "B'ra".3il"; programa a que se propoz rea": (Ir. J'egozij-o pela data aniversaria e
- o sr. Acelino dos Santos lizal', brindará seus associados, (Im voto de !,pspeito à nlPlillól'ia dos

Souza, chefe de máquinas dó ama,l1hã. ás 20,30 horas, no
bata[Jlla-d-Ol'PS que. já s(' . ,nJ1ieontra
vam na ebpl'nidade.

s/s Itaberá; Teatro Álvaro de Carvalho, OSVADDO ,CABRAL: Km seu no-
- a exma. sra. Gi,sela Buscb com um magnífico concêrto de nw r no da sua bancada, qllP é. a

"Wanderley, espôsa do sr. Wal- flauta e piano, d-os aplaudidos ela liDN, a'poiou as palavra,ti do

·teJ· Wa)lderley. funcionário do artistas argentinos Este,ban oradoI' qne o ant€c'edeu peelindo
mais que dessa homenag'em fosseT A. P. T. E. C. Eitl€r e Dario Daniel Sórin. dada ci'encia ao sr. Presidenl'e da

A todos os distintos ,aniver- Os renomados artistas, já ",Socledar!,e Catarinense de Medi-
�ari.antes os nossos parabens. conhecidos no nordeste do !país, ema".

R'· S- PI' d d HAi\HRO EMEJRENGIANO: Disse
la e ao . au o, proce em OI e�le nobr'A rJep 'ad Ih 1

VI \ T \.N'rES ,.,." ,', u. o que
.

c / la-
__, • 1 , : �al'ana, 0r:de reahzaran� -ya- I

-viam merecido. aplausos as, ],\1'0-
J\L\..10n. GEN'rL' .10J\0 BAR- nos concertos, e de JomvJle, postas de conv1tes de ,honra a ci-

BATO Blumenau e Brusque, onde. 1'e t1açlãüs.. q�l'e já ha,viam g:OIVe1'Jlado
Depois de hav€r perma11eci cebeY'am c11lorosOls aplauso!!! t li n�sso EsLado, para_ asslstU"em a

'" lo-' d' de' I ". . .
,

.' ",('S8:10 rlH pl'omulgaçao ela nosSa
",o a buns las esta ,aplta, FelIcItamos a-os dn etores do Carl.a Mél!g'na. E .por isso 's'Pll'Lia-s.e
-em gozo de férias, regressou I Instituto Bra_.<;il - Estados Uni r bem ,Irmbrando com direito a

ôntêm, via aérea e acompanha, ! dos por mais essa brilhalltf, ig'uais conviLe!; os ilustr,es catat'i-
do de sua exma. espôsa, para a' iniciativa e, sensibilizadoli; nenses Adolfo Kondf!l' e Fulvio C.

C 't I F d ' 1
. . I. ., Adu-ccl.

apl a i e' ela, o noss? dIstm-1 agradeCImentos o GOnvIte con 08VALDO CABRAL: Al)l'Índo em

t? cor:terraneo, sr. maJor Gen-I que fomos distinguidos. conside�ançõe8 de Ol'd-em politico-
tIl Joao Barbato. do Exê'rcito,' oemocratwa, lembrou que tambem

Nacional ,e em s�rviço no Gru· 11T KNO'T ��i-'- srs. PI·e�ielellLe. cio PSD. UDN·I
P:'lmpnto d U 'd d E' 1 orne .

1 fB,. PRP e P_DC, fossem CTl\'lados
.. e nl a es sco a. (,(HlVJfpc CSDPCHl1S. .

I

Foi promovido, por mereci
menta, ao alto posto de Confe
rente do Banco do Brasil, o

110SS0 di'stinto amigo, SI'. Gil
berto Gheur.
Tôclas as promoções do sr.

Gilberto Gheur têm sido feitas
por merecimento, apesar de
nunca ter aceito comissão. al-

.Conrin.ua O ESTAVO Ieeen
do disrribuiçõée 'a. valiosos li
ros, inclusive romances mo

etaoe, entre as pessoas que
"onstam d. seu cadastro. so-
ciel,
'As pessoas que ainda não
haiam preenchido (:} coupon

4ue" çliari�mente p.ub!icarpos
;J'odetio [áz.�lo, allora, hllJiJ/
'litand(.,?-se, assim, .!ii concorre

s,un .!ii tão in teressan,te inicia
.tiva reuli» ..u!a sob o. pfiJtroci
$lio dI! LIVRA/HÁ' ROSA, .à
_lIeedoro n. 33, ne! ta Capita.1.

x x x

ANl VERSÁRIOS:
nn, PAUI_,O DE CAMPOS

.. ll'IOURA
Defl ui, llioj'e, o an iversarlO

natalicio do sr. dr. Paulo de
.campos Moura, escritor e pre
.;Sidente do C .. E. C., a

<cumprimenta.mos.

Florionéwolis, .15 de julho de' 1947.

Vanda e; Hjran Iconfirmam

Viuva Alaide Vaz Viegas

participo aos parentes. pe.
s'a. "migo • ., contrato de.
casamento de Dua filho VAN�
DA, C(Jm o sr. Hiron Souto
Filg-ueiroll.

3

Moléstias do Aparelho.
Respiratório
TOSSES

Nas doenças ,lo aparetho respirató
rio, O sintoma rnaís rrequente e que
mais chama a atenção, é a - Tosse.
A tosse é produzida por mftuencía

.

nervesa, geralmente a rr r rtação ou

mllamação nos orgãos resprratórtos
A I ausa que produz a tosse. deve ser
crommada pOJ que .& tosse, quasí sem ...

J." e lfntô ainda rnaís, a causa que a

J roduzru. isto é. a inflamação dos
bronou os ou pulmão,
A irr it açêo ou fnflamação dos bron
quíos merece especial atenção pel(o
peTlio de aumentar ou se transmrnr
a outros or·g�os.

.

O medicamento para !ossedeve obrt
gatórramehte ativar as defesas. atu
ando sobre ti parte doente do apa
rerno respiratórro.
FIGfo TO"SE contém as vítammas e
01 o ti, figado de r acalhau que ali
viando as tosse= 'Ige sobre OI. partes
afel.llú"s. «orno lirtl tônico dos or
�ãos f espirator íos.
FIG."TOS;':']'� evita os acessos ·da.
nrr nquíves e a ('anCeira.

FIGATOSSE
um produto do laborat6rio da

HEP lIA
it.;.j. da Penha

AVIDA DO FIGA�.
I-Iaieres esclared.mentoll esereva.. :

edita p,.� l.aa1- RH
,.

Jnvanal Gomes PilgUeiraS
e Senhora

'participam aOfl parente. e

�Alnigo. o co.trato. d. sos.

mento de seu filho f{IRAN,
eoro a se:Rl';.r...ta V.Ilda Vaz
Viegas.

parelhos para surdez!
Se V. S não ouve bem, .xperimente oS modernos ap.orelhas

"SONOTONE», o.. Alai. completos no gêoero. Eneti aparelho••ão
graduadall individualmente. Verifique o seU !1rÓU de surdez•.fazendo
um «TEST AUDIOlYlÉTRICG».

Informações GOS interessadoa, à. rua Gel'leral Bittenuourt 78.

1)üAVENTUl1.AS

Só USO Kolynos!
diz Mede Oberon v

I
I

ladrão, tem C9m a·

§N'iJ2EGLiê-Mê
ESse /)/NI-II:IRO _I

1
"

Juca Knot sabe que

"iadrão que rouba

nos de perdão." ,

Por isso.,;

lOUCA KNOT

/

Oferecitia aes l.itores de «·iD E8tado»' pela Indústria, Cllméreio e Se/1uTos KNf!!JT S A.

CFEDlliRÍO - INDUSTRIA DE BEBID/rS - REPRESENTAÇÕES - CaNTA Pf.ÓFRIA.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
,

p �.�rr 1 r �f;- Q,�lftt"a.'.';r. 17 de .''''0 de "",-1

Ihnle aJt,le1l aqe dlstaMt
.... IllU8f1"W da _'fhla O TA.
IJE DO ITAJAt, edição êlNf
eHa li Jl'lcn:ianópoUs, e a88hIC
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CAI}{A POSTAl:l�9 .�- FLOr�;AttóPOur5

- �I) lJistrit:o Naval do Sul - Londres, (U. P,) - Fon-
'];}e ordem d'0 m:l(J!llo. Sl'llf. C�pitã@ de 'l\{[·ar e Guerra Á'JI:iãe tes gregas receberam despachos

A1'\!'ares Barata, Comandan.te do 5° Disirilti. Na;Ya;l. procedentes de Atenas, segun-
I. Acha-se" aberta a EloneUPPtUlcia pm'à, a cOlu;:tru!i61 fios do os quais as forças rebeldes

f'egcuílltes edifícios do 5� Distrito Naval: gregas, que atacaram Konitsa,
a) � Séde do Distrito (edificio de.3 31Iuia,:re.s); incluem "secções de briga-
b) - Res·idencia do Comandante do Dist·rita Naval; das internacionais" integra-
c) - Residenoias dos Oficiais; das principalmente por antigos
d) - Resideneias dos Sub-Oficiais e �ar:ge.ntes; prisioneiros germanicos, al-

e) - Residencrias de Praç.32S e Taif-eÍros. guns comunistas italianos e al-
II. Os COllcurrentes obterão todas aB inrorMAç6eg, fleta- gun's deslocados que chegaram

lhes, plantas, etc,:' na séde provlsórià d@ 58 Di's%l'ito Naval-; 2<> á Itália procedentes da Austria.
andar do I. A. P. S. E. , Pra�a �er.0ára de,.QliY�1t-a, � �, ÀS. á;1'!

I
Por outro lado informou-se

11 hs. e das 14 hs.. à:s Ui ks. lil:8il"ra,mellte, ex,"tf> aolS sa.aiMs, que bandos de guerrilheJros
domingos e feriadu. estavam concentrados na re-

III. Aaexo às p'l'Otpostas (:)$ 68R&Ol'::t,...tes ••!ferão jU.ilt-at 4)S gião sul-ocidental da 'Albania,
ciocumentos COmpll'obatorios de ijo"teida:de, e p.l'ov}tS de fl:U\i� sendo integrados, em 'sua maior

tação de todos os impostos fedemtis, estaduais e IDUhie-ÍpaWs.· parte, por muçulmanos alba-

IV. Os Gocorrentes, allexo à-s piTO;postas, jlulta..rã@ li!. deela- ne,SBS, que anteriormente vi

ração que depositarão a i'mportaneia dQ .� �1Jíl di·nheire· ou varam no distrito grego de

a.poli�e.s da Divida PúMiGa, como garantia da a.�hlatura., fi Sprotia, mas que teriam cola

CIUl.trato, caso ve!uha a ser 0 p'l.'ebrtd. lieitallte. A c-auçãf) será borado com os alemã.es, razão
lie li" sabe 6 valor da elitr;a. , pela qual fugiram para a Al-

V. As propostas deverão ser eJltreg:ues, ellil envelopes fe- ban'ia, após a libertação ,da
cllados, até {) dia 7 tlt julho às � h8., ]ta !;eeretaria. do Distrite. Gréci.a.
A sua. aBertura será às '9 RS. do mesmo dia.

.

Flol'ia1t9poJis, 13 te' hl:D.1t••e 1947. WllIlImO,l<.&NJm: »á um ti-

_ .ALT..A.U PEltEI:&A •• CABe Vl't> 9 JiJihliete>«lB do �tFO Aca·

eàpiti. d.� Fra�ata, ffkefe tia Oolll.i�ã.ê .e COYlellrrecnda. ei��,t)á XI tf� "'tPvet'eJfrO�_��-

�I
iFilirur ll. MSoIID. paf'8 .a .....,........-

NOTA: «Fica. clhrada pO!,Q 18

de,
julh"l do' corrent �. iJOUtlFal doa ca\arinenAtl

\
a à.otG. da ent-rego das propoutas para as con M 8l1lR4lD.hã!

truções dos obl'as do S .• Distrito NavIlI, man 6'·� pM-ti:wo- do

tend.o-sa, contudo, Q hora do recebimento». �I:. :lo JII d'e JiI'�).

,A tomada da' Ba,stilha
J� () seguinte () discurso do ríepu- sionais, toram despencando 'como

tacto Pinto Arruda, -na sessão de H, castelos de cacías.csem deixarem de
do corrente::

'

I enriqueeer .as páginas élá.· hisLót'la
�r. presid.entfl.,

.

,pela' afirma'çãó de' sua indívídualt-
,::3rs. da!)utado:;. ,dade e, sobretudo, porque a qui-
Comemora-se hoje o Q.lJsad,()< in-:mera que perseguiam e os anelos

tento de um povo que alcançaru a' que não chegaram a ver, germina
crista da colina do, sofrimento, que! rarn e rrutirícaram mais .tarde.
;';1'> curvara ante o' peso das' injus- ! A renovação política e as trans
.tiças, que vivera. longas e doloro- formações sociais promanadas tio
sas ,horas na ansiedade, que curi.i-: movimento revolucionár ío. mascara

'

J'a as agruras da fome, que p'erct.e-! rarn o entardecer de uma civiliza
ra a crença' das coisas Lernporaís. j ção ,() projetaram novo" rumos

:

ao
Num ímpeto. de revolta, ante' pers-�l destino da humanidade. .

.

pectiva do. inecacebrveis sU'PIf- Da \,elIJa França se irradiaram
cios, o povo -rornpeu como águas de i para. '0 mundo, .requeimado 'pêlo ''1'0:'
um <dique, inundando os "boule- go revolucionário, as mesmas con
vards" da cidade luz, empunhando cepções Iilosof'ioas, quero cr-er, qUI�
chuços, levantando barrtcadas. vingaram na _ mentalidade' antiga
A vaga. ameaç-adora rugiu espu- errtrevisl.as l)OI' �oúates, entrou

rnante ao redor da "Bastille" (1 tOS08.
dentro ern pouco, os 'destroços elo ,Renasceu a valorisação indivi
inexpugnável baluarte boiavam co- dual. renovaram-se os laços da so
mo gravetos na. caudal ,humana. liduriedade humana e recresceu a

O bastião maciço de gr ingrelndo posse da liberdade intelectual.
mostrou á turba estarrecida e em- Alguns povos se transviarârn, PI!
hedada de odio <1,:,;' rodas de tortu- rém, e roi-am colhidos nas í'rou
ra, os alçapões trf,llebl'osos li os. Ic'iras di! domínio ditatorial, ern

cubículos imundos, que, se impuseram restrições ao g'o ..

Os "sans-culottes" encheram o zQ. :plerlO' da liberdade humana.
espaço com os sons .()o. guorra da A França, 'que se erguera-

'

TJ.O

Marselhesa 'o arrastaram 'Para. a :IPl'f'ÇO ·etorn:eciclo dós outros, po
rua as bestas-f'éras entocadas na VOf'. mercê dos decantados fulgores
cidadela, odíada.r-;

.

dos seus filnos., dobrados de cnl-
A multidão rH:scnfreada acutilou' l.ura e de ospiritual idade, viu o

-e. destripou os "sUl'veillants"· do SCll 'solo falado pelas va.g-as da bat'
l'egimo e num albá. febril 'e to'nitro- bári,p de Atila redivivo.
ante desmant,elol1 o absolutismo A êss,e turno a, Fran((u vivcu ho
governamental. 1

raE< de inquietude; lances dr r{mun�
O espantado :h�heté" Luiz XVI cia c ilusões malogradas.

e a rainha Maria AnLonieta foram A resistência ao invasor f' (l l'f)

-guilhotiTI'ados, assim :como muitas pódio ao go;yêrno Lítel'e e-hegal';nn
outras' ca:becas rQl·aram para den- no enta.nto, á maLilf'idade qllundJ
11'0 da 'cesta. ,

,'-

. na Mia praieira., da Nü'rmandh. 1'11-

A t't:'Noluçáo, ·conLudo, l){t>;sadas i
l'arari1 o� tambores da vitórias, r.

as madrugadas ,sal1gr€ntas' e os OR t:'Xél'Clfos da demoeJ'aülll r','sg'�
crespúsenlos ,brumosos, tLwQ sobl'e-jl.aram a!ó P]"il11',a.veras pCl'dirlas.
,-irla. ,gloriosa. .. l SI'. Presidente:

No entanto, nos mamen1o� rlI'U-' Ouvida a ,Casa, pr·tiiria que' s(! en

mátieos, .os mal aventurados sonha- ,\'ia,,�'r a S. Excia. o Sr. F.mha.i:s:n.
(IOl'eS; UIlS P(ll: ,l1ip'e1't.rofia de P('l'- tinI' de França, UIT){l ll)en�ag"2:n
sonalidade, outro" por' .ratarp!; oca- eongraLl.Ilatól'ia.

Maquiafts de Escrever,. Novas
.lIp.moa d. "Qrlo. tiP<l8 ela. a{c:lmada. «owvn�TI.T poro J)I'O'attl

ell1t...ga. EXPOlliçéiD permanente em 1'l,,�]lIC> :u.e..�tlll·i4) iii fiO

"LIVRARIA MODERNA",
}')i$tribuidore. eJfCluilh,o.;

ALMEID�, BASTOS &7; atIA,
RlIm F.>lipQ Schmídt. 2 t... Q.ndar. r-bilRIANÓF6LIS

Edital de concurreRei.

ROBERT CIRI
tE LOClE

o processo contra. Prestes
RIO 15 _(A. N.) - Reuniu-se a comissão de Constituição e.:

Justiça do Senado, tendo sldo tratados alem de' outras co isas,
do parecer do senador Augusto Meira a respeito .do pedidO'
do ministro da Justiça', para processar o senador Luiz CarloL
Prestes. Entretanto, devido a diversos motivos, inclusive a.

urgência na aprecraçâo das 19 emendas orerecídas em díscus

são ao projeto da lei organíca, aquele parecer não pode ser

apreciado o que deverá ocorrer quinta-feira próX'ima.

�(UO a- ,.euaa. d. 06.to
,apur,ado 'lU., ..".m <Ú:t ,.�úi·
,1t.o ••••nelal de "rachê.. ,

f<)(I'gem betezo e 01'te, e f.�

lé,g10 'Indicado ê ROSERT
CARl 17 rubi ... S.ndo Qma

1!11lr,e.. NÃo �OPU2IDA EM

stIIll, fócil ÍI ovallarem·'.....
..xt,amos da Guld.d'o ti p.Tí.
da pa�n., no ,eu �alO-r.leo

() que O ..tevG ô c.C+.t;J1J.ria
d. verdadeiro obro-IP,imo
do ..n. ,elo;0.110 SUíço. Em

l{uQnlld"d•• r.du�ldQs, ..tã
...ora õ dlsp""çiia dQ públi
c,o b,o�Il.I','o o fom0'5o ra

'16gi.. ItOBERT CAR,r, "&.. I,_

Iticomp.ns.u n-Q l/ExpOlttl.GO
I.:Jnlvers.'t.", d. ,.,.is.

ROBERT CART S/A
L. Lad. - SOlç.,?

/)lltrlôuldore.s-At..c••fst.1:
R. & G. BLOCH, Ltel•.

Ru. cio ItGsi,lo, 169 - Rr" .� J.n�i".
Ru. Ubcro e..Hró, 92-4.' - S. '"ulo

A v.n". em t6t1a. a, Doa, r.loloari..,

A revolução
na Grécia

�.� -.�---�.-
- .....

,_-
- ---,---

,�j S.-,E-L:ECÔES .. �

'> I'
"
ti.
I,;'

JUNHO

18 r::Irtigos
de maior
otuCliid ad.e- :

COMPRE SEU EXEMPtAR,'
HOJE MESM'O! I

Custb-'sd Cr$ 3,00:
_________ .J

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

Terremoto elernbiena
BOGOTÁ, lei) (U. P.) =: Em horas .da, madrugada �e �oje

rOl assinalado um terremoto na eidade de Pasto. As pnmelra�

informações indkam que a cúpula da, Igreja de São Felipe e;

alguns edifícios ficariam seriamente avaria.?-os. �

As noticias não falam em mortos, porem revelam que .,.

'elevado o número de feridos.
M

.

Alo-umas informações dizem que durante toda a manha

, houve tremores e que as comunicações estão interrompidas.

Dom binóculo
Grande visã.•

'Mioisierio da
·Nari,n,ba < -

CAPITANIA DOS PORTOS i)<'
1ISTADO DE SANTA CATA

,

RIN.A
1. De ol'tünn ,do ��nhor Oa

pitãl'il «0$ Portos dêst� mstadf),
f��ú saber a quem i:nt.ere&ilar

possa, que se acham aberta.s
nellta R6},p-a:l'tição até 1G ele

a�ô!to próximo vindouro as

insC1<i§õe1l para os concursc.s cle

admi:s:siu ao Quadro de COJH;a�

dOTes Navais e Corpo de InteJl:

àeJ!.te� Navais do MiJlimério da
l\.fal'Ínàa.
, 2. Para melb.or� e.selal'fMzí·
m&lltos sobre o assunto em

apreço, '_oderã.o os iJlte·re�
dOII llá Seer'etária e:asta C�p1·
t1tJlia..
Capitania dos Fortos de Es·

tada te Santa Caiarilla, em

Flol'ia;Jlópo}is, �3
.

de. jull'hê .e
UH7.

Ne1iI..n flf) Li-VU,:me-ll-" 10.

timb';, :l}geritl.ll'áIrio da. elam;e
"Gh _ SecretáPio.

Visão maior e mF;lis perfeita
que li de 'tlm bom ieia6cul�

alcança quem tem sólida
imtruQão.

BODS liyr-os, sobre todos 4l.

assuntos:

1.lVRARJA ROSA
Rua De,)oor�, 33 - Flcria.Jlópolia

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

.,EDAB E R:ECtiAM�Al))Õ
t'lU!ZAOO L21'l'.OR: Se o que lIb,iO

i.téF�.'" é. ",,,,,r_ate, dIlUi pt'ovldi!.mia
$lNa ê-udi,,,itar o que e,tiv�,. �Mlri,. �

11"01/\ qu� alJ!1Ull" flilla nlí:e te repita; ..

!Oi AIO o escAndalo' que a atia F",,�lo:
�,. q"tin poderá vir a cau8áf. eUIlallli-

1lu.-II. 4< SEC(;AO lUlCLAMAÇOItS.
1. O ltSTAOO. qlle o _ "",á I�AdII

-..em d.etuora *-tl: conhecimento de qcwJll1

ltt. dh·êit�). ,..�-('�mdf.J � o. l'j:"1rít. '!lifífff<.

�, d� r!!D:'l1:h'1l.du. t-mOOv ........� �li1fl1"..IO �jJ_

irrt'l! ÜC) .. ..:rlill1)·j P'\'���,,:;r.ih)� �ett#' ••1Iié�"

� ."'" .. 1>loYid.<laeie 1>I>_da.

Or. a.AU1NO G.
GAtLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Soci�dod..
NATURII_LIZAÇOES

T�t'J!oll DeolC\i'ntól'ioa

S"<l'it.• - PN'lça 15 do Nov. 23.
.

.l0. andar.

I IRIBlfid. - �1,)el Tiradfl>nt�. 47.
FONE •• 1468

,�"",,_,�«,_�_,",.........,.,_,�......,_'lt'''''<'f'.'''''�l_
,"fluem extraviar q)U h,utilizar *

q:erti:liea.do de alistamento p.l*d
multa de 10 a 50 el'ozeÍl'os, outltos
IJim ineo:FJ'er' em multa tle H a Ih

IUUZ81l'OS aquele que extraviar fl
mutiMar Clt €utifieacIo· d. Bee6lI"

I
vist.t".
�rt. 1<39 tls Lei de Serviço MIhl

t!M·).

.
..

QUANDO TEUS FILHOS
te perloowem o qlle é

WIl lázaro, dize-lhes que é
um enfênn. que poderá r...

eaperar a saude com p -

�u�ftitl.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADt)-a"itlla ..'elra 17 de Julho de .., 5

, "

Mojica
Lima, (U. P.) - Em ce- O novo padre tomou o orne

rimonia que durou mais de de Frei José de Guadalupe, em
três horas, o antigo. tenor me- homenagem a Nossa Senhora Dxicano José Mojíca foi orde- de Guadalupe, padroeira do _

.

nado sacerdote pelo cardeal México.
Gualberto Guevara, assistido Em seguida, Mojica celebrou
pelo prior do convento Irancis- sua primeira missa, com acom

cano local, que é sueríor de panharnento de orquestra e

MojiGa. A flnorme igreja de coro. Mojica usava rica pa
San Francis00 estava resplan- ramenta de seda feita pelas
descente, com milhares de ve- freiras de um convento de Lima

.

las, e inteiramente repleta de' e outro de Cuzco, onde fez seu
fiéis .•Calcula-se que 3.000 pes- curso nos últimos cinco anos.
:.sôas assistiram'· á cerimônia,

I
Entre os participantes do coro

·'enquanto centenas de outras se 'ineluiam crianças do Or-
!"'- ......__n

pessôas ficaram na porta da' feão Mextcano, que está' visi
: igreja ou na praça fronteira. 'tando a América Latina.

\\' ETZEI., INDUSTltIAL-JOINVILldlE (MarclJ

f

JJI'UUélS Pfomo�'ões DO Ballco do Brasil
'POl' notícias part icula rr-s 1l0de- paru (J elevado posto .dd Inspetor

Ir},(l"; inf'nrnrar, com segurança aos (�:r.I'al :.�) Banoo, do .Brasil 8jA pa
,110:>508 leitnres que a. A,g'ência loca] ! ,1 'o Estado ,dp Santa Catarina,
",lü' Banco do Brasil roi contempla-
da ern grande escala com as prorno- .:\0\10 GERENTE PA.JL\. FLO-

liÕf\S que acabam de .ser assinadas HIANóPOLI8

pelo presidente Gui lberrne ria Sil-j E outra promoção, tarnhern, jus
"pira.

I
t íssirna veiu, Yn.giÍI'a a Gerúncia da

Agénciu de Elor ianópolis P pura.
:xO\-O l�PETOR DO HA.:\'CO j'-;M ela roi nomeado o nosso grande

.

SANTA CA'�ARINA ... ! <l?ÚgO .sr. João José Meclei:-os, run-
Uma figura simpática e tr-adicio-] C-lOU:1nO de :g'l'and,e capacidade c •

.nal II'm banqueiros de n08·,,0 Estado r quo, de ,há muito, exercia as run-

Ü, som dúvida, o SI'••JOSJ� PEDRO ções de contador.' Pr-omoção rnere

,.{�lL, gerente da i\.gêneia do ,1<'10-' tida, 1'0Cf�bicl.a com cartnho PIn to

'f'ianúpolis há n111 i_�O� ano�: danclo-I d�)s os, meios P 'que, )101.' oer',t� mar

J.hr. Cada a ,cledw'ácan e: o meJl<lt:Jr de cara epoca na adm inisl raçao do

seus esl'orços. ,sl;a honest.írladc c H,UlCl' em F[orià,óópolis.
.arnor :1,0 IrabaJ.l10 grangear-am-Ihc -i'

;.nmipos em. Urdas. as- 'I'oda.s finllneilh Ourras Promoções
-clas ;pelo grande estabelecimento No quadro (re escriturários da
·d.e crédito, t ivcram no gerente do Agência também roi-am prnmovidos
Florianópol is um animador admi- o» srs. Lindolf'o A, G, Pere ira c'
rave! que nunca lhes faltou mcon- Te'orlol'o Miroskt.
Lí vando-os no desenvolvimento rle Igua lmentc (J inspetor 1".l'anci'lco

. seus negóctos, dI.' Paula Guedes, quo, há muitos
A djl'(��ãIJ 'do B<i,.ri:C�o; p!H' isso anos' vinha ,exercendo as funções

mesmo. não poderia deixar de prc- ele 1 nspotor em Sal1ltaCn,tarilla foi
mia!' um f'uncionúr io que tantos e promovido e . a seguir, a �'HI1 pedi
tãos relevantes sérv iços vinha pi-es- do. trunsíerido para o Rio Grande
tando ao estabelecimento, Da.í li do Sul, devendo continuai' os seus

-simpat.íu corn que foi recebida a grande!'; e inesf.imaveis, serviços ele

nomeação do sr', ,JO:-::t;; PEDRO GIL inspetor-ia 'no gande estado sulino.

:Obras Públicaslde
Serviços d!'! Luz e: Fô"ç�

AVISO
\ A cobran.ça 'riIH! 1'.ax;u doe COflllumo, de Luz e Fôrça dOI

, .:aeosumidores d41 Bub-Di-tr ito do Eeto:eito, Coque iros e Bareei
. "1"6>5,. a p ar tir de Le de Â,iO,.t1 e'OI di<il'it�, ser

ã f�it!l excluerve
mente no E-icritófle1I der te se rviçc , sito à rUa Areip! C'{)te P�jva
.�N,· 8, (ao Jado da Catedral),

ORLANDO ARTUR JUSTUS

Eng(i). Chefe dos Serviçoa.
--------------------� ----��--��.-------

ordenado sacerdote

OOMPlNBIA til)ABlft(lA DA lifA-
,... _ U17t ..;.... ..,: i�,IA
m_OIOI li TJlMlBPUfiQ

89.900.606,30
5.978:4010155.9<-7

67.053.145,30
142. J '16,603. 80

I
!
,

,CAPITAL. E RmSERt,j'AS
ResPODtaa.biHtÍlUfi'J'
Reeetl!'
Ativ!')

�. ·,Sinilltro& pagQe OO.iI Últll!'DQ" Iv.; l11l11.1!!

Rfmf)Omlibilid8tkll ..

9.8.687.816.30
7fJ. 736.40' 306,20

Diretof"el!i:
Dr. Pamphilo d'Ütre Frelrf: (�e Cflr ....llrne. Dr. r fl'rtmeíl'co
de Sà, Anisio MU30rrla. DI". ,lf.laqlll-ln B1Ilrrete ali! Âf'8IJjO
e JOf!cé, Abrl\'tlt

�, ,Ai·',,/"'18IRO /;aI!IOna
.:

F'ilLlAL V A R I G - EDIFI,cIO LA PORTA PRACA 15 DE

NOVEMBR� -�: - f.325

-----------;---;-----;---'------------:--::.:::-:-:-:::-::-:=--
----_.- _ .. --_

A T I L' O' G' RA F IA
,\ Rl�GONSTHLÇ;\.O UE Ul\I ?JONU..

.\lE,!'\TO AHQU'l1ECTO:\'lGO i\Il:<3-
DIEVA'L DES'T'RUDO i\A

OOEI:tRA
S, .I"f. l. - Inf'ormarn . de Middel

hurg, qur () Miuistru das Obras Pu

blica0; ,e HI.!'Üonsll'uçâo, deli Rua arpr.Gl

\"a(;iio aI) pl'ojel.o de re-cnnsLru.çãu
tl1l. 'faixaria clt} 1'a111080 e.diJicio da

Pl'eff'iLll['a local. lll11a da" joias d{�

al'C!uildura nwdi('\"al, destl.'liidaiil

pOI' bombardeios 'e.m maio de 19',0.

Oi> ll'ilbalbo;; cleY()D1 começar ime

dialamen!(' . .a rim de gue a Pret'l!i

LU1'a lln�8a S('!.' u['Hizarla n mais

bre\'f! '}JossüV'{'1.
"_"""""Jf.�"'_._'_'_".J"""""'_'_"""'''''''''''''''''''''''

(ofrespon�en(ia
(g:merdà·l·

CO•.rl
!)ip!om-a

REDUZA�A
�ORDURA
r� Um NovóMétodo

A atender às E5tr�las de Cine_:ru:l df1

11�)ll�"wood. um m��co desoobrlu.) �1I�:
mér.odo �e�ul':) e rapldo de r�ln�H I

_

C;&:Cf';"80 de fela go'rdura. Comece �t �er
de" pêw na primeira semnna e m:!ltl(t�
q;ilos 'ao nltMi. Basta tomar :l pa....,tdl�:�:<: �
,l vezes j)or dia. Jl:.te novO métbtlo, ch�·

.

' '.,

mn.dQ For..rn.od.e,.t'i-;az nov1\. vltah:t\__.,.� .

dOI saúde e energia como, ta.n:bém Ull��
aparência atraente_, ao dJ8Soh er a� go

"

dura V não só se sentirá corno pnrooY'l:;:'
10 a.�108· mais jovem. :Não é neoEnJ.q�t'r('

huer regime slimentar, ne!? usar dro".fhl
dráfiticss ou prl\ticar exercfclOs em excdo.
I\"úa aiudando a IlAtur""",. FOrlnO .

e
,

�edu. a gordura de um modo garantIdo
.omo V. deBe,ja, Peça FOrD1ode, hOJ,e
meamo, em q.ualque� farmá01a.. -� n

...

osll'a

,.,...ti• ., ,. lUA malOr proteção,

D1Rg-ç!Q:
A.méHa M. Pigozzi

Mnt?DO:
M.oderno e Etiden.ts

ALVARO DE CAlfVALMO. 65

QUER VESTIR·SE C()M CONfORTe E UE6ANCiA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
Rua B'elippe Scbruídt �2 - Sobrt4do

Diretoria de Obras Publicas
(SERVIÇO DE LUZ EFORÇA)

, (\ Bonito p.à. a, ot.açdo paro ao pen.lIdaies a que ••tão
.ujeitos os eonau.mid.rn n. Qca" de u.uvilll de corrente ..

O Codigo Plllao! Brasil.il'o. Capitulo I Secção IV prevê:
Art. 155,-- Subtrair, pare. ai ou para outrem, coito lillh.ia moveI:
Peno.' .- Reclusão, i. um fi qU\.ltro a.,,'., • multa de quinhantos mil

réis o dez conto. d. réis.
r

I§ r -- A PENA AUMENTA-SE DE UM TERÇO. SE O CRIME E PRA.
TICADO DURANTE o REPOUSO NO'l'URNO.

I§ 2' .- Se e crlmiaos<l é p,rÍJ;narie. é à. pequeno valor Q ceisa fur
teQa. o juiz póa••ubstituir Q pena (:"') rsclu.ao pela de

deten-Igdo, diminui'•.!) de um Q Gois terço., eu aplicar ·.omente Q
-

:pena àe multa'
§ 3' Equipara-s. à coi•• mevel Q ENERGIA ELÉTRICA eu qualquel'

eutra que tenha valor eeollomico.

ESPECI UDADE"
,�QÃ��:RCtAt
ESPECIÃUDADE

A ROUPA BRANQUIS8lMA ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONTlNUBM INVICTOS·--·OS· «DlIBOS- RUBROS»·- DI·_· GUANABARa
o AMÉRICA, DO RIO DE JANEIRO, EXIBINDO-SE PELA PRIMEIRA VEZ EM I SANTA CATARINA, ABATEU, ôNTEM, EM JOINVILLE, O SEU HONONI
MO, PELO ESCORE DE 8 X 6. - OS TENTOS DOS CARIOCAS FORAM CONQUISTADOS POR MANÉCO (2), ESQUERDINHA (2), CÉSAR, LI
MA, WILSON E soro (CONTRA), E OS DOS JOINVILENSES POR BAD'�CO (2), ZICO (2), ZEQUlNHA E ZABOT. - A "RENDA FOI DE' 32

MIL CRUZEIROS, APROXIMADAMENTE. ).. DELEGAÇÃO AMERICANA VIAJARÁ HOJE PARA ESTA CAPITAL.
."...."...�'tol'�,. ..-

Rio, 16 (E.) - o presidente,
da Republica assinou decretos,
na pasta dlol Justiça, declaTando
extintos, os Conselhos Admi- A primeira Apa de (;o.lôllia feitllr

11 istrativos dos Estados do no mundo foi fabrinda na �ida_

Paraná, Mato Grosso e Minas de Colônia pela. Fábriea de ilo....

Gerais. [Maria Farina.

Jamo�n b"i-eampeão da ,Patrli('{>ia. Estocolmo, 16 (U. P.) - 011e
:-;ão 'Paulo F. C .. pela alal'manl(' Tandberg, da Suécia, ganhou
i:onta,g·e.m dI' 5 x J, na [JaJ'l.ida l'(�n- por pontos a luta com o 1l0rte
iizada domingo úllimo. dand() á" americano Joe Baksi no décimo

8tadium. Por ocasião da .dec1-
LlilbE'lel'ias do ,est,Mio elo F.cero;\'iá- assalto, habilitando-se, assim,

sã,o, os juizes se dividiram. Dois
l'io a apl'.pctáwl soma de 170 l11il 'p,ara ,enfrentar Jo'e Louis nu-

C-l'UozciI'OS, ma pugna em disputa do cam- deles favorec€T'am Tandberg.
ffoJC' li n(),;�a florcsc,pnü' il,lJa hn�- peollato l11undiftl de peso m:í- Baksi era favorito na propir-l

lj)pdaJ':.'l a ,embaixada, amCT'lCrl1l111 xilnio em l'lo'V'a Yo'rk, a;}6 de ção de 3 para 1,

Amanhã os r)oIúponpnlC':) fio e,ln.lie .-- _.- .__ ----':.1/ ------------"--------

carioca farão lIma yisila á. eidad�" A f.. C_ D,•. vai exercer sev.era'l ,',', J�oÃnofir�amDIV.-',acompanbado,; de a.!las aulol'lda!te� I ,..
,

'} -, I ' .. '

,esportivas. Á

�Oitf,':. �:l H'rlc�(Ia p.; vigila,"ncia �obte �§ UOI orm�s
_

C. D., os rutbl os ",�et ao Co,!1{JI,gna-1 Ao ,que apurou' a nossa re- pesada multa para quem dcs-
I_--�--------_-----------'menle recepCJOna.?l)S, PIlO dia SC-

. t, F C D dando virtual' o unid'orme .
.

t f
-

'jl"l o a por a.gem, a . . "

gUlll e ara0 uma V'8J a ,ao g Yof'rll -

cumprimento á,s suas obriga- Portanto, é necessári,o que
dor Aderbal Ramos da 'SIlva, o rles-

ções, a partir do segundo tur- os diretores dQs� clubes tomem
porlista' n. 1 f\(> Sanla Catarina.

no exercerá severa vigilância as pr:o'Vidências exigidas, iUl-
Também o Avaí e o Paula Ha-

sôbre o,s uniformes, em vista pedindo que os seus jogadores
]�(J� recepcional'âo o clube d'e 1\1a-

de muitos jogadores estarem. pisem o gl1amado kregula,r-
néco, e a Lorcida amE'l'icana em

atuando fora do uniforme, mente fardados.
.Florianó,poli� oferecerá aos \'isi- _

usando casquetes e meias com
o

• •.

tantes um grandE' banquete.
cores diferentes das dos seus CASA MISCELANEA dia.5r!

A\'aí e Paula -Ramos �esü'io s'e
clubes. I bui�.ta d.. Rãdio� R: C. A

pI'eparamlo para os choques com o V\($QJ'. VlIlvulu e Di.oo$.
vlu];e i'scal'lale, nolando-se ,grande Sabe'IDos ainda que haverá �a EODselkeiro Mafra

Agradecimento e Missa,
A famUla do finado Manoel Roberto Rilo, profun
damente sensibili&Elda. torna público o seu irnor
redoúl'o agradecimento a tõâ"Os o. parentes e ami

gas pelo conforto que lhe d-eram. fazendo ""ençãa
esvecial dos de.velados médieoa e amigos doutores,

Louro Doura e Osvaldo Rodrigue. Cabral, do enfe�mf;iro José, do HOIl

pital de Corldade e doa ilu�tradaB redaçõsa d"g jorn aig desta Ca'Oital.
Convida OI parente .. e amigos para aal!li�tirem à mi�aa d ....ét'mo

diQ. que lierá r02W<10 no nlbt' r!<,.<:; ,.." -I, hSU1. da C.:dedral 1\1 tra

I politana, à..s 730 hOr!lió do pr6ximo dia 17.
l

, I

Direç.ãe de PEDltO PAULO :MACHA"

Empolga tôda a cidade a próxima
vi lta do América F. C.; ·'do ,Rio

Deverá

,

Avaí e Pauia' Ramos terão seus esquadrões reflrçados
chegar boje a. esta capital .

.

ctrm\ias para que a estadia
.1 1111.ida ernhaixadn rio An1.(H'ICfl ani:Ola-r;.ii,o nos ensaios rcalizudos aí .w rala que o Paula Barnos, mio car-ioca ·(�IlLrl' nós seja a me-

F. ,C., da Capital do país, que, a quasí diariamente no campo da c-unLal'lÍ. com o' concurso (j.(' Currú lhoi- possivcl. afim fl(' que os vi�i-
convite fia F-pcll'rnção Cat.aríneusc rua Boca iuva. .Jair. Cil. 'e Katcip is. tantos conlemplern as he lezns da
de DCS1pUl'l.O:'. J'.(·alizad dois «neon- �egl1ndo .apuramos, (Is dois ,(\s-! Ho,ir',ú tarde, Ava: c' Paula Ramos nossa ilh» ,e (\oT!:heçam u valor dos
II'0s no velho ostádío ria rua Bo-: quadrões aluarão cOllsid-el',avelmon-' I'c',tliz(l!':'ío mais 11111 "H1al'ch-ü'l'i-lllO��OS joguriores, levando para a

cuiuva com o Avaí (' o Paula Ra- Lp r'eJOl'çaclo�, sendo ,qu·t\ n .Av,!!,í no", .;;�h ti direção dos preparado- capital do 'país a melhor imprens-
mns.

_

snlicitou P obteve d-o Caravana do res 'Patl'ício Borba .,\ H 11:1)(\1'1 Bock. são :;0])1'(' () nosso esporte.
Sn próximo ríorn ingn, razcndo a AI' o empresf.imo dos jOgadOr'es!' O ::'1'. comandante Alvaro Pere ira ,M,pl'·('·er rrancos ap lausos,» gn�,l.o

sua apr-esentação ao público ·flSpOI'- Mnrucí, Lcbctínna, Sanl'm·fl.. Leoní- do Cabo. ilusbre . jll·.()sidcnü, da F. rlo du-igente mór da nossa Plllidadp,!
! ivo ilhéu, I) famoso grêmio du uni- \ das. Wuldir e' Verzola: g'esto (,�S'E' da C. D., a quem o mundo pSiIJol'livo c!<.-claraouo convirl�do' rle honra da.Ií'nrrne rubro medirá f'orças com o diretnria do, ref'erido cluhe que caínrinenso 11lC deve a visita do (,pmpora.cla do Amér-ica, o SI'. g'()\'("].'- .

legítimo represeruante do rutehol m(,N'{'(\ aplausos, onquant.o que por Amér-ica, já tornou todas as provi- nadrn: Aderhal Ramos da S.ilva.
catai-monse, O' Avaí F.C., lp'f.I'a-Gam-

���:U,�a:�:��:�o(' d�Lt���l�����l' invicto I AME' ICA X VA I I
l!.sLe encontro. dada a gTandp an-. ,. '. . I·.

ri rl ..' "

.

t.
' (I, IngT't'SSOS pata o Jogo América, do Ilho, x Avaí desta capital,;;H' ar e e o maIS Vl\'O 111 [�I'ess(' que . . _ _'.

d t f '.1 acham-se a venda no Salao Rc;col"d e' ;í'stao. sendo vendidos pelos' S8-

nem. esper anc o nus meros u('s-
uuintes re .ns :

porbivo« da metrouolo lbal')'lga-yer-.
" .P (

,1e. ,l·eval'á ao "st.adiurn" ria Praia
Carleu-a '" .

At-quibancada , , ..

.' Arnard, luz e Senhora
têm" proz.r ce pÇlrtioipor
O". S"�l. parentes e p.,saôa.
de auna �elaçõelE o nascimen
to de .ua filho.

VANDA

Ilt.' Fora <lo maior assisLAncia. jamais

CI'$ 50,00.

Cr$ 10,00
Cr$ 6,00.

ocorride na Maternld",de de ..-

ta cidade
Fpóli ... 14 de julho de hH7.

Geral
vi�ta num ,gT'amRrJo cat.arinp·n.s.e P

�::;�l:l���ion:�I�Or�[:)� ��I��tu�i!����:,�áel:i� Clllbe dO Rouat�('l ,.tldo luz, .-.--,,;c'm pl'ecedenles na. lJi."t.Ól'ia (\.�por- II ii II IIa � U
li\'a d(� Sa'nla Ca,(al'ina. I Be"ebldo peloI 1'; () América um dos mai's J)res- COl)viela-s.e louo�. os sócios para a' sessão a J'ealiza)'-s(' sábado dia 'IJ

19 ás 15 horas al'im ,de serem pr€<enc,hidos vârios cargos da dil'·etoria.
t.igiosos clubes do país t' pos:·;u.e Hélio Porto _ 20 secl'etário,
jog'adons di' noláyeis J'eClll"Os I pc-

lIicos como· Manéco, Lima, Ylcenl,e, feder�ça-O Catar-Inense de DesportosI';ôo(juel'di I1Jha. �'la;well, CésH1" (fl'lta, ii
.JOI�gmbo, ,))omlcio. Caslanhplr<1.1

('ONVITlt'
'\Villon RobeJ'.l,o .Âl'iovalflo f' '\"al-1 .. -

,;.
.'

�

.

• '., '.
, '. '.',

_\ Dlrdol'la da F",üPI'a·�a() (�,lital'l1le�f' ele J)esporlo�, pOI' 110:'.5.'(1 m-
Irr, Le.JVanlou o� ra.mpelJlI<itoi' me- , I'

. .

I t I "'J b I 1 1"-
. .

-

., 11m'nw( ICr, COH\ IrI"'l o,", I'l'('.Sl( ell (J� (OS u Ui ,e,,; o( r ti. ))I\')"aO, 0" 0U'l11�)O-

QJ'�poIJtanos,cle 1c9j�, HJ1tJ, 1:.�2,,'.' 1]('nl,r',-; do!' Dl'parlilllwnto,,-dl:' Ful,ehol, Hemo, Na,tavão l' TCllis, O� mem-
1928, Hl31 'i 198o, se.neJo o ]11 um I-I .' 1

.

1 I 'l'� t
..

j ,]"., 1 I T L' E
·

I
. '.' bl'll" do l.�)n:.:·e!lo He.gJ.O,na {{'o"":-81100[' o" OS JUIZ('S (If .rIOU!1a re, llS 'J-

xllntos]'0 c l1JJl' 'C111'IOCa .(' ,C-X-CUI'Sl(IllH\' ao . , .. - ,
'

.

('a J)PspOl'ü\'a, mlpre·m<H (' ra.rJlO, el,c. Para a l'N:epçao <lU!> SC' üU-' '.

p:::,lnmgeil'o. '

da ,10· AnH·l'i\:.1\ .Fulebol Clll']Jr. da Capit.a,l FNleral, no proximo dia 18,
In1iciando f'lIa grande PX{'III'são ao

ás 17 hOl'as, na ·grdp da Ji': C. 1), -- Rua .loão PintD, :12.
sul do pais, o glorioso "Campeão
do Cenlenúrio", fiel'rol.oll o Coril iba.
da cicladp dt) 'n1('5mO 1l0TlW, pelo ('�-,
('01"1.' de 5 :x �. [p!]lrlo, apr,s. ]lO n�p�-I
mo local. ,portanLo em campo 11('U-1fl'o, dplTolan(!o !'Sij}eLacu[rtl:mpntp C)

prts .. Auriol
Pa.ris, 16 (U. P.) - O embai

x.ador argentino Julio Victori
c.a Roca foi recebido pelo pre
sidente Auriol e a seguir pelo
ministro do Ext'erior Bidault.

Iii

partioipa 008 seus po....ente.

e p88S00ll de sua. relações, o

contrato de co.emento de
seu filho JOÃO com a senho-

rinha Diva 'Zluhan.
Aere, 7 de Julilo de 1947

OUe Tandberg
Louis, em

enfrentará
Setembro

Jo.e.

s,etembro. Vinte e cinco mil

pessoas pr'esenciaram ,o tral1s
corr:er do "luatch" na Rasunda. Viuva Francis(o' Ouirino

Hob-r-f

RITZ hoje ás 5 e 7,30 ho
. ras - Sessões Chios - Amelía
Nence e Roberto Maca.lada
24 horas na vida de uma mulher'
Um drama profundamente:

humano e comovente, censura.

até 14 anos.

Preços: ás 7 horas Cr$ 4,41-
2,40 ás 7,30 horas o-s 4,40 úni
co.

Roxy hoje ás 7,30 horas
A Atlantida apresenta elll

copia especial Oscarito e oomt
.GQ. n. l ..do cinema nacional

..
ebil

.

sua mais perfeita creação.
GENTE HONESTA

Com Mafra Filho - Má.rio
Brasiní - Vanda Lacerda.
Censura até 14 anos.

Preços o-s 2.00

I

, Caneta f' lapiseira
com tampa rolhea
da a OUl'O. Caneta
com malor capa
cldade dr tinta. Na
I a p i s e i ra basta

uma leve pressão
c ._ fie - surge a

ponta. Escolha sua
CÔl' preto, verde,
�Tenú, azul, cinza,
marrou.

*

COMPRE POR
MENOR PRECO
PELO REEMBOLSO
(Ocme[a.. ... CrS 300,
Lrwiseim Cr$ 160,
JI,f/O. . CrS 460,
FfJl'IlN!ir/fJ G01n

cediri,l'((dn de
{JfJJ'a".Uu para
�·e1np1·e.

Eurico Eugenio Zluhan e

Irma SeU Zluhan
participam aOIi seu. parentes
e pessoas de sua. relaçõe., o
oontrato de c::uramento de
.uo filha DIVA oorn o En
genheiro Jeão Quirino Neto'
Palhoça, 7 de Julho de 1941.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedlnwa a03 om.soe c:Ii6tWt.. 1eÍltOl'e8. o obIéqu1o de prNllchel' o
,�D abaiXG e .r�00-1o •. 1D055a He6açio afim ...�
,� &!!tea, G DOBO novo �MAro Stidai.
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1.. ARMANDO 'VALUtiG
DE ASSII

!f)!,'ilIi!I lIIiI'tTI.ços de �ea lJlfa.n�U �
.

....ttt4mela Múniclpal e d.
.

Caridade .

.N41I'WA JllÉDICA. DJII CRIAN9..u
ADULTOS

�atJlIl'OBIO:' Rua Ntule8 lIlI>
� ., (ildlHelo S. l1'1I'�_00).Cmqmltas das, 2. às 6
�:llNClA: Rwi' ftaDlldlal

,

lherme, li Fone 783

J

DR. À. SANTAELLA
{.Dl:(!<!omado pela Faculdade Nu·

iiIIlIiad dI! Medlc:lna da Unlverel�to.
� 4.0 Brasil). �édico por coneu:!"

jJIIil ê Serviço Nacional de OOGll
Mentais. Ex Interno da SanliA '.

de Misec'lcórdla, e lioW1t,al
}Co do"R1ô fia caplf4ál lP 0-

dera!
:BDfJ(JA Hil:1)ICA - DOIilNÇü

.
' NilRVtlSM

n_ (i&lUR11tó1rlo: llIdlf1elo Améli:n
NETO

- aus Felipe Scbm!dt. CoD.mlltllli'l
Dlls 15 As 18 horas -

:�lmeia: Rua Álvaro d!! Carva
lfkO D" 18 - FlorlallÓpolla.

.M!. POLYDORO S. THIAGlJ
� Cll:l .HosIlltal de GaI1daO,,,,

ale FlorlaBóp"lis
�ellte da Maternida!Jle

m.tmOA �'ÉDICA - .1iIil'il'tJB.

ses 18A tlESTAIJACD E :1>.
PAItT0

&lllMmçaa 4� 6rgã�S lntern,"", &0-

peeialmellte ile e0-raçãe
DoeJltas .aa tirolEle e demal.

gll!aLàulas internas

1JIUlORRAPIA - .ELEfi1TR.QCAR

ItIOG&AFlA - MIilTABOLlillllB
KASAL

lDCIIaultas IIIlàriaae».te das 15 ..
18 laeras

&tMl4. eltaaaa.,8 & qUalfluer
.... lliI:el\1she' dUl'�nte amoite.

JIlJOIIIlIlJJIT"6RIe: Rua VitOr M'Etlr.
• I "

IN, 18. Fone '102.

,_.IA: A'" elli &Ia Tr..·

,.wsk1, '2. P'.:ae 7l1li
--�._--- - --

D. M. S. CÁVALIA_
� _cluslvamente de crtançael

,

Rua BIIldanha MarJ,nho, te
Telefone :M. 1M

CURSO

Di. ROLDÃO CONSONI
�lJBGlA GmBAL - ALTA Ol
lf>tíMlA - MOLil!J8'r.IM DmI _
, • •• :z..-:UORAS -o P'ABII'OS ..

�o pela Faauidade de Medi
m:ua da UniversIdade de 8Ao

I1IlllÚG. cnde foi assistente por' 't'1It
.l!t'.s@ aJ1l011 do Serviço CIr1ll"8'too d.

Prof. AUpio CQI!'rtMa Neto
;f,!nI:t&t1a do estômago e vlaJ Itl
� Intestinos delgado e fll'ouo
t1r-6lde, rins. próstata; be-...JgII,

:l.�, ovãr-íos e tromoas. Varloo
�t!\J tudrocele, varL�éB , h-$nlt

CONSULTAS:
� II As 15 horas, li Rua J'C!Il'D
�dt, 2.1 (llll.tos da Ca�1\ Pa

ralso). Tel. 1.008.
l.I'.1O'.IiIDlllfNCIA: Rua Esteve. J&

nlor. 179; Tel. II 7M

a
.

segunda frente 'no Paraguai
BUENOS AIRES,' (U. P.) - o correspondente de "La

Nacion" em Formosa ínrormou que os rebeldes paragueios a

bordo das oamhoneíras "Paraguai" e "Humaitá" começaram
a oanhoueíra San Cosme, porto do sul do Paráguat e 27milha�f
a leste da cidade-chave de Encarnadón.

Disse que San José-Mfstá completamente em. mãos , dos

revolucionários e que '0 assalto contra San Cosme "pode ser o

inicio de nina operação de ímportancia nesta região "
,

fARMACIA ESPERANÇA
� il'���\'4".lt mIlLO L.!M
Ebj.· c �.ü Glen * na pT.terida

9r4tir&" tiDcti.ftSÜI o -J!-AJlI� - Jilemoopátiu - Pfrd1n»
_mu - �" d. lun:r�oIl..

((.#uàlll:hl·· ..-e .li _.a_ eltft'flVill.na nõ r.é..d�'Qirl. li!�ee.

Real SI Transportes ftéreos
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RA.PIDEZ

HORÁRIOS
FLORIANÓPOLIS - CURITIBA......,.. SÃO PAULO"""':" RIO DE!
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS. - SEXTAS.�FEIRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FLORiIANÓPOLIS - PÕRTO A,UEGRE

SEGUNDAS - QUARTA,S � SEXT'AS-FEIRAS PAI;lTIDA
ÁS 11,30 HORAS "',

AVIÕES "DOUGLAS DC�3", PARA 22 PASSAGEIROS :m
"BRIs'rOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - o
MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO .BRASIL,
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA

.

TARIFAS DE PASSAGEIROS
Ida VGlta

Rio ele Janeiro , . . .. 868,40 703,90
São' Paulo ' 563,70 465,00
Curitiba , , ., 281,50 228,00
Pôrto Alegre ,

'

, . : ." .. '.' ..•. 37.0,30 '300,otl >,

. . ·etft-itf151l;'''Lbndrina '. , .' . �;:--... :': . .. 3'30,00 26(oQ
CONDUÇÃO PARA O AE.ROPORTO POR ÓONTA DA "REAL"

VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGU��L
AQ,ENTES: O L I V. E I R Á & C I Á.

RUA JOÃO PIN'PO - 18
Telefone -:- 1:358 - Endereço Telegráfico "VIARlilAL"

Henrique 8todieck
.

ADVOGADO
RuSl Felipe Schmidt 21, SObT8do- Telefone 1'&62
(A,ltos da (CASA PARAISO) -', FJ9rial)4�p.lis

Tenba: <!'empre em co,,'a' uma gOl'vafinha de

APERITIVO uKNOI»
�esoIVi�Of_ 8flfim, seu problema financeiFII

..._---------

DI. MARIO WEtQWJRI
vw� .tio HO$fl4al ,!"Nwiff: Rg...(W'°·
......uNlCA MtDICA D� ,..\iDTJL'fO@!

l!; CRIANÇAS
C�tório: R. Viaeonde de Oure
1.:"""", :I - eaq. da Praça 15 de No
ft'l/!ilka WtOI da • Belo Horiaaute-)

Tet. 1545
CauuIw: da. 4 ia 6 horu.
l!\Rdéucla: R. Felipe Sehmldt. li

- :J'oae malWa1 113'

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

8O'lLIS - AFEcçGES 9.&
PJillJE - RAIOS INFRA·VER,
M»11HOS E ULTRA..'J-VIOLETA.3
Co....: R. Felipe SehmJdt. 46 _

Das 9 08 11 e dos 5 às 7 hrs.
Rea: R, D. Jaime Camara. 47

FONE llHS

KNe,''''

DR� LUCAS
tliJJR61ÃO

MOLÉSTIAS DE' SENHORAS
FIeAJM) . UTQMAGO • I.N'PRS'l'INe
Grna:wltu ••11 14 i. li it.ru,

ttv. Ide Pi.t••. 7"

·t"'.h"��j
,
........................ " - ..

JI. PAULO FONmI
CImtoo e operador

CoI!Jmlt6rto: Rua V1ter Melrile.. 111
Telefone: 1 . .wú

� dali lO àl!l 12 e cIq U, A.te
�e1a: lWA�'Ii. ti

TalilUe: t_

_DA.'fI(
I...... " ,

GtD jD fwua ...

..,.�tM pa.
ra.-e,-y , ....
:!;...L..I... . CtrIldt.. _ e..-t�\
..... Pró 1�leeim_b»
!).��_ M· ......

'.

). fl
...;"�--;--_ ..._---_.

i .• 8BTIRAlMM SflA.S.GANDI· •

. DATURAS .-

'j . TM.!llS ali hebido. inclnlU\e; �
" r !!tiçricarlu em outros &tili'ao!l,
:., .,Litaram ilu-all ,�. candid1lttU'....

I j;�<� H'luar 11.01.1 l&\!'� catarr
i1J<!�%b'êlo. --. em filÂn dl& eertllui·
iI:M rtiól'ia do aperitivo �{n\ A

"

.t\!R,'I'HEM PRETE)/DE CO:'\S'Ü1TJIIt
Ul\l ":vrü�UMENTO· DA P;\..Z"
S. I-L L - Informam de Cacu..

P'nlllca, que o Prefeito Chr ist iaan
Matscr. de Arnhem, H olanda, ,rsLe
\'(:' naquela cidade rm COll!f.I;l'l'licia
com os pref'eí lns de CaE"n e de Co

vrntrv, Inglaterra, i:'llbi_,(' a cons

Irur-ão dr- um "Monumento da Paz"

pum cohater a ps icos« de guerra
no mundo. Essas ln':; cilJaclc,; e,s

ião cnLt'l' as mais atingidas ]leia".
dC"iblar;ões da lulima glll:'na; M.al
·"Cl' jJl·es'lm,[.eI1ll os 08115 doiS' colegas
co.m· llma brochura sobee a Bata

lha de' Arnhcm, llü ou,looo ele 19B,
0sniüt em holandês, francês e in

glês .

e e •• •••• • III •• •••• • .....

PRECISA.,SE
URGENTE

De rapazes bem ativos para

serviço de propaganda
externa.

Paga-se bem. Tratar no Ho
tel Ideal, quarto 12.° 13, com
o sr, JOÃO DALASQUI, das

.7,30 às 10 horas da manhã.

É UMA DOENç.A
MUITO PERIGOSA.
PARA A J1'AMÍLIA
li: .rARA A RAÇA.

. . .. ...... . ... � .... .. ....

Precisam-se

fabricante e dist1'iltuídorell das cdan\adas con

fecções ·DISI'INTA" e RIVET. Po••ue um gran"
eIe .orti_eato de casamiral. :ri.co.'d... brins
bons • ba.ato.. algodõé., morins e Gyiam.nto.
pCll"a alfaiate.. que recebe dir.tament. da.

S ; O..e"__ " la'ui.r no .entido d. Ih. f.:tll:uea. '1000

P '..H.i � PI.IAIS ... Bhll.anau e1LGjell.
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mente e falsifica, como falsifica' e mente o «Diário da Tarde»,
autoridade moral para solicitar explicações de quem quer que seja, Os; falsários que
o recligém, antes de novas indagações, devemexplicar ao povo por que mentiram e

por que falsificaram números, no €8S0 do abastecimento de água à Capital.
!J!2iZJ!d122;Z4EWW ::=::::c. ----= - - --2 ::::==!2J±__�. c__ _zmr �_:raa::::

A'gua; água e Instalouse, no Rio, o X Congresso,
mais água' Nacional de Estudante-[�rn r(>,sIJ(I�la� .lur-umr-utndus.

Dotada de uma voz ma

ravilhosa que a todo,s en

canta, "Nazira, em suas

Pll'evisão do tempo, até 14
várias tournées pelo Bra-

horas do dia 17 sil, foi alvo da mais espon- Rio, 16 (E.) - O Departa-

T'e.mpo em geral instavel tânea e inequívoca consa- mento Naciónal de Prolprieda-
neiVoeiro grações por parte dos seleto.s. de Industrial anrecadou du-

'G.o.nçalv··es. Forles 11a'Tbe,all'lil'x'Paeratura -- manter-se
auditórios para os quais rante o mês de junho de 1947

. cantou. :as seguintes impolrtanci3Js de

V d A .nós que vemos em Na- seus se,rviQo'S: Divisão 'de Pri-
Ohegou lJoj,e á e;ita Capi(.aI, 'p,elo avião üa "CI�lIZPjru do ,S1lI, pro-

entof;l - e sul' a leste, fres- zira a maior esperunça da I vilég!ios, Cr$ 29.397,80: Divi-
úedelll,e d� Rio de Janei'ro, (} Dr. Jos·é Gonçalves FOIllLos, fi'a ICanL<eiNl COS

'd d
-

1 M C $ 101 879 8 '

lmoibiliálria do Instituto dl� .\.posenL'lidol'ia 'I; Pensões dos . .\Jarítimos. Temperaturas ,extremas ,de
mOCI a. e catarinense culto- sao _(e 1 arc3Js, r... N' ,O:

. �. s.; qu� veio ,es'pe{)ialm,el1iL� estu:dar: as pnssibilidadcs jJara. o iní-' hoje: Máxima 15,8 minima 1,00.
ra do bel-canto, nos é', Seçao de ComunlOaçoes Cr$

elO da ,CarfmM PI'edJal ll!Hslt.a cIdade, '(miJo assu�,Lo ha 'pouco :foi obje- sUilllamente grato abraça- 165.083,60; Diversos, Cr$ ....

to ela visit.a do ST. MiHon I!:)oal'es ,Santana. pr'esid,enLe do .ri>Jf-el'irio Ins- la, efusiva,mente neste en- 7.499,80; Ren,da,s, Eventuais,
-t.ftut.o, já iniciou os seus tralballhos bendó hoJe mesmo v.isitado o Sr.

M'ASSAS sejo,' com votos para que Cr$ 56.740,90.Dr. l'olentino de Carva,HlO, ilustre :Pr,ar,aito 'da 'Capital com qu,em 'c.on-I·
.

f:el'enciou deme}l';ld.a;mel.l!Le.. '.

'.
.

continue a brilhar no ce- ".JYwI"�W_'''''-

n
.

J�rn ;S1e.g'�jda, o Dl''j �oIl!tes.,. s·e Ürri.giu ao �'ab.iJ1��e ,do Dr. DOmillgn81 nár'io airtí.stico brasileiro, AVISO11'.llldad·e, ])u�llLo'r da l?wcLoíl'w de Obras. ,Pu,bhca:;;, elo EsLa.clo· com.A LIMENTICIAS qual e��tl'ela de primei·ra
qumn t.am!IJ.ém, JD.al')itevo )(J.ug.a ,paI'e.s,tra, tudo ifIJdicaim:l.Ü' f"U�) d<e�tro em.. 1"'\ f) DR. A1!JGUSTO DE PAfilLA
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' . • gl'íalP deza, para maior gló-

.�)I'6'V.e.F o.na:nop. u.
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'! n!\ímero

e.l'(W.3:d,Q
de cas-a.s r,esidenciaif;
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l'a os marPt,imos e l(J,emais .associados do :r. A. P. 1\'1. '

.

Á ,.
ria,de sua tel"ra e -Sl,!a gen-

.,

Ão Jlôspedo' ll<ÚSil:.r'.ê, 1J:ue p�Ia ;primeira v,ez visila a noSlsa. CaJpital ..' te. .

f1�s<e.iamos u1pa.'J<eliz-p�l'\Íuanência no 'lÍOS$O meio, ao 'll)'esmo Ilempo (ruP -.----------'----------------.-------

.jje'SeJaJn�lJt.e bom 'ê'X'l,to nos 'LI'Rlhaltíos. lque a alta admillisLração do

I I n.A".N"'T'O DE···. P.A,·''.rt.. r·N'A'l'nstituto"\'1Ui-eMIJa'ion.· \j \.II'
. -o Dr� 'Gdpç}éilv.e,;. Footes, <se .avf:i'Lara ainda 'com o D;) Aded)al Ra-' I (I IILIOIVS:1n(JlS ,ela tSIlva, (TOVf.\]'lla-r]or do l<1slado, a quem 'apJ:lesen:tar-a c1.lmprimen-,· iU) fi f:om fes·tlijal', ôlliLem, ·0 �Wl1 50° dia do apadção, êsh' Canl.o regis-
tos em nome do 8L'� ,M.ilt-on SOlwes ,santana, Pf1esidel1'te do TAPM. ;1;1'011 as suas bodas de ouro. Não h()luv� Ilem ��omemóracões (� nem be-
::..:.....:.._;.:.-:._:..:,...-----_::_:,_..:.:_:=.::...:.....:::...::===--:::....:..===.:.:_:.:::.....:..:.=-=---�����������.�-===::.'=..-.:: benijolra�ões,. Í!; 'que, tamhém nós, uemo!'i o- 110SS0 slog:anl: somos Oi';

�. \. "et.e.r11'Q-s dts:cl'etos". Dizemo::; as nossas 'veedades, por ,que as y·enla.des
,�#

TI L·""· I:''''I'�
<,

R
COMT·RI· CA.SPA.

(lev.ern s'e]' d'jtas: o· c.abotin.isD1>o, �JOl' ex,empl0, ·é Úllquilil1l() .que jrumais
;�.:,.. ';::' ':·;;:;:,a�." 'f" ::,: �r: :

.. �': "'a�;': .. aibrigal'('.rIw>s. Cri:soiãos '�r"m pOl' cento, quando éle nos baLer' as 'por-
, :':;�.;'>'; '.,'.:::,'.:;' :.:.;: � .,�.::> �::;.:::. .:;.'.,:'.: �:::� :�.'; '.:.::', ;.;::ii.;:.. OU'EDA DOS CA.

Las, manda-lo-,emo.s '�ciJ" ao iluminado dr. Oswaldo Caibral, ,'ulgo "Bo-
, JlÍItão da Assembléia", para Ique o Ihospéde, com tôdas as ,hOllll'a.s1 do <18-

.. : .'
. .'

.

'. ..�:. BELOS E DEMAIS
,tHo. E, Grmos oerleza, êsse vi.sita.nf;(·� ,e ü s,eu natural <:ín.filtrião. "ad eLel'

niLatem", fJcl'rnan.E'lcpl'ão se:mp'I'f-' u-Dridi'JlIhos, na 'llllaiS invoj.:hopl e roal\Slt311J-
ie Iua-rJ,e-mel. Ag-al'l'adiDlhoi; e hcüo:queiros irál) ás seS1riies da Ass·em-

IIRII::: irmIR �:::OCC�::L: ��t��i<l���li���f��;���{�;!r�tr�;;ii:��l:f��
D('pois rli::,�·w, que impol'la que a. ,muh man.que·)

Jornal que

tt··.._··�-. ·""_ ...._w__ ._._--

'Io'l8ll6polla,·17 cte 'ulho da 1941
,._------------_.

MINH'A CRON.. ICA
V A·P E

Cqntam que o Czar da iH'u,;...;Ía, ao visitar París, pOI' (}CU,� ião da
]!bqJosrção Universal de 1867, gabou a França como- a mais 'civilizada
das nações européas de então, 1[JQ.I1que possuía .hol.cis ·e hospedadas de
iPl'i'llleim qualidade, ·e acentuava que um 'pais que sube hspedoi- seus

visítnates, oferecendo-lhes Ma dor-mida e bõa comida é sempre lern
lmado lisonjeiramçnte e tende 'Í), S-Cl' novamente visitado. 'I�, portanto,
êste UTn rneio seguro de famenta.r· o turismo, !wje, mais que nunca,

considerado como um fator de 1,)ro;pa,ganda a, mais ::IlÍ'J1'(:la, de .reativa
lião da economia, Há ipaises, que tão oem compr-eendem esta verdade,
(!'UO investem capitais vultosos ·I! mantém quantiosas instituições pa
ra atrair e fomentar o tU['ilS\rDtO" espécie de glóhulo ve rrnelh o a euri
tluee,er o sangue da economia pública e privada.

'Contudo, é bem de vêr que êstes países 'Se 'preocupam, em primei
W.L .linha, com o problema da hosp,edagem, tornando-a quaní.itativa e

quaülaüva;ment,e, atratíva, pois não só os Czares da Hussia .a<j)l'>ociarn
os prazeres da boa dormida e da Lôa comida.

Segundo os cornentârios [louco -el'uigiosos que tonho ouvido de
Jnrasteiros 'em urâll1sito :por aqui, os boteis de FI.orian:ópolis não cst ão
nem de I orige, conlr-íbuíndo para O fom,enLo· do turismo.

.
No en1l.anío. a ilha �, cheia tI·e encantos 'e não l'a.llaria;J')1 t'spil'itos

amigo� dos belos q.uadros ria Ilaflll�l'Za que apreciassem deter sou" �)as-
80'S por aqui. Mas, .srgundo I) li vi '(]iz.er, oU alime'nLaçfio l' o ap:u·plha
.mento interllo dos 1J,oLei� loc�j.s, Mug,entam (l mai,..;, drcidielo IlIrista.

Além do mais, as queixas üOos :forasteiros r·0cú,em sol)l'e os Pl'(�ços
i,xcorehanl,es elos Ihol,eis n pensões, prêços que, seg'\lI1c!o a firmam. I'S-

1.1\.0 ,na I'a,�ão illlver'sa !.lo lJ'uiLamento di'spensado.
. .

E ;pa:l'CCP ,que, .n�stp particular, há uma estreila. ,;oJitlarif'daílf' jJl'O-
1Lf'siOnaL Nenhum oobl'a mal;:> bar.a.Lo nem Lrata Dl<r.LllOr. l\'[ío ·há, pois.
o '(lll'e eo;eo,jJ]1Pr, 011 !fwlo mf\nu�, a alternatiya que sobra ao pohre f'\)ra�
loiro lliIo r elas mais 'lonlac!oJ'[ls: o-u dm'mil' ao l'elentu, ou i,lI"CHI' os

Ili'neois. I]p alvura dUYÍI'!o,;a, dos iho'vei,s 011 pt_:nsõeE: da �jdari('.
)A .sel' r:omo ouço. a COl,a mereoe a atençao e solnç':lo rios puder'l's

publICos, a quem lTlcumbr �clal' 1)elo bom nome da cidadt" seu Ill'·esLi
gio: ';Pll:, rÓl'os d,e civilizaç:'íll. :-"priamente :üin.g'Ídos, si :tqucl·ps que a
V]HIl.am oal 1)01' ela I.ransilam J,cyar>('11l má im.pl'eR�ão da sua ,('�I[lrlia
i[!rs,La 1'])(l,mlaC!Ol'a ilha.

:\)pm p nm l1rm são rlois os ()l'gflo� ]lúblicos, a CJllem calw I'�sa mp

�jicla aCHnlelndora. ,\ f-:aú(j.p Pl�bliea 'não ]lilde p�tal' :lHwia li qualidad('
'da HlinlK'I1ÜI�iio selTicla ll(,:-;M'S h(lleis r fJ,O seu H'parel<lHt;menLo- intel'nu,
c a COTlli��ãn Es,laduaI dp PI'l'<:Jl� ]Jodr I" rJl'\'l.' vel'ific[lr �i a Lallf'la di.'
pl'êços cobl'ados nilo ('5Capa ao limitl' rio razoavl.'I. 1<:, no CH�O <:lJf'il'nJa
'l,ivo, g'U('l'I'a a ôSSors Lllbar'õr� LllI·e �('I'vem a mesa á� Slla� yilimH, pi1l'll
anais Ifa'cilmrntr d8'\·Ol'á-Jo,,;.

Não advogo em ca'l1sa,1)1'.-ílJria. l\'ão sou 1l08Vl'('Ie dI:' llolrl alg'lm e
mem a coruvilo '[rn.bo ido prOYa1' rios "cus peL·iscos. Também não advo
go a cal.sa .rlos foras_t,pil'os, m:ls a C<lusa dpsla I)pla ilha ql1P IH'rdl'['á
os seu� ·encantos. oRllada pOl' algllln qu,('. [c'uha com irIa malls bifes t'

d.OJ'mido Pl1! "1lla,us lru.çoi�".
}'polk 1 (i!7/ 'l(j

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

Ao Comércio de Florianópolis
o .p'residenLe da Associação Comercial ·e o Pl'C'sirJ.onl e ria ASi'ocia

�ão· PJ'oJi·ssion.al _dOS ,Vlu'ejis.t,as. selcul1danclll a.s medidas posLas ,rm prá
he,a 1),ela ,C0!l11JSBHO Estadl1aI rie PI"E'ÇOS, no ;::·pnl.iclo dó aJ)r1stecimenLo da
iP(�pula,/ão 'I" barateamenl.o do ellslo rIa viria, app,}am para o� assllcia
dos des.s,as ,enJid,acJ.es de class(', afim de qur, cOQ,perando com a ·CEP,
'inão ,cxeeda,m o prêoo de \'('nda., no varrjo, fie Cr$ 17,00 para o quilo
da han.h Li })eHC'tfi.eia(lil.

Eng� .. José

r
.�

j
I

rlaillfJS ao,.; fa lsúrios do. jo rnal
urlen.istu-. I) [1"JcO .'l{L1J� merv

r-iam pur inventarem, �Mdid[l
II1fmte, oi fI'as ,H 1\Úmerus. nos

qua is calcaram acu
. .:;a�(l.e1 ao

�r. )i·el'i\u ltamos, ·ex-ln[·()l'ven
LOI' no EsLado.'

Os escríbas, oínicos e ÜT,PS

nousáveis, acred ítando-se e�

eU1JOs das arguições quo, 1"('.

convindu, lhes f\ II(!.I'. I '·e\:,arn os.
vnltaram ontem aI)· caso,

•.
P'1)·a

·escondercm Li primitiva l'aI".i-'

f'ica�ão de algar-ismos, citaram-
-

.

TI,,}S, desta y,cí\ englohadanrentc.
Com isso ení.eudoram C[11e

não cobraiíamos mais as per
guufas .fei tas. Cor» isso pfm
SHI·a.m do ·(mLelTHI· as explica
ções qll<� pr-dirnos �1,ln:e os em
présl.imus amerícanos. citando
lIÚIYl-erO" .Iivulgadós pelo M'.

jo�é da Costa Moclbmaun, mem
ln-o do rliretói-in .udeuista.

Digam lá, ;;Pllliol'f'.'i do Diú
ri.o: 1° - lt ou Tlão I' v('['(ia
dp. que, srndo �+'crp,Lár'io dn
Fa.z.pncla (J SI'. Adolro Konr!f'f',
o Ji;:ilaclo, para l'l'c'ehol' .

CI'$ 20.2(j3.77::l,90 (li,pOlldru a

impol'tância di'
(;1'$ 12.0;-32.656,80 ')

2° - É Oll não ;I, w'l'clad"
([lI·I'. por PS,;l':' uil1tr mi/Mies
do ,1'Jll.[Jf'pslinlll. o P;�Ladl) pa
gaya, alé 1930. mai,.; rio qllo
tenta e III1l m'i/h,Je.l' .I', ainda,
l'irarD rip\'pndu lllai" rII' cento
e f'inlf' c seig milluJc.I'?

;)0 _ 1;; OH niin I' YPl'dad.r
que () Di(íl'Ío lllcnl iu quando
::Jfil'lllOll Cicl" 'l� CUIIOS para a

llfJVa adlllol'a I'lI"lan1l11 dois
IIli/liúes 11l' rl'lIz('jl'o�'?

1° - lt Dl1 lião 6 y·crrl;:idr
CjllP () /)iríl'io mi'nlill quando
al'il'mf}l! <lUP, fim '�l'I'\'i(:()�, o

E:,turlo gasl,al'a, no a brrsli'ci
l11Pl1lo f{,e água, mais rlp dez
milflnes de crnzpil'ü,;;')
Não ·flljam cio URS1.mto, Re-

11110l'f'S fals-L1J'ios! Vamos. gC'-

11 hol'pS Jalsúins! H.eiS�)ondam.
spn,horps faL,ál'ios! E�pliqllem.
s('lIh01'pS falsál'ios!

Ri.o, 16 (E.) - Instalou-se' os extremismos. Falou o pre.
ontem na sede da U. N. E., o sídente da U. N. E'., estudante
X Congresso Nacional de Es- José- Bonifácio, lembrando ri
tudantes, comparecendo repre- atuação da entidade estudantíf.
se:: tantas de quase todos os 'em' todos os períodos da vida
Estados do' Brasil; pois apenas nacional;' '.1 çl.eMê' que' existe.
os de Paraíba, Alagôas, Mato acentuando a campanha feita
Grosso, Goiás e Rio Grande do contra a exploração do Vovô
Norte não enviaram delega- pelo comércio dos açambarca
ções. dores de generos, que foí a prl�
A solenidade fOl presidida meíra demonstração em mas

pelo .proressor Alberto Deo- sa em tal sentido.
dacio, da Faculdade de Dir-eito Dez outros oradores fizeram;
de Minas Gerais, notando-se) se ouvir.
presidente os representantes do A sessão encerrou-se ás II
cardeal D. Jaime Câmara" do horas aproximadamente.
crefe de, Policia do ministro da

Educação varíos parlamenta-
..,..-...._......�."..__.._-

res e autorídades civis e míli- A' margem das sessões

t;:�M os PRESIDIDN'TES
da e�:i�l�]�n��)�:l�e vantos dei-

O prof. Alberto Deodato diri- xar de ser constituimtcs; parn:
giu aos jovens congressistas nos trastsformarmos em. /.e(/i8-
uma alocação ele louvor á De- lativos ;
mocracia e advertência contra Considerando este falo ('01)(0

o rnais importante aconteci
l'II.enlo da nosso. vida politica;
COlisüie'f'wl.do qlle. em vil'

lwle do e,'cposlo, 'não ha 11W.is
necei;siclade para (J, conUI/1(.oçfiv

.. rifl secçLÍo Á MARGJDM;
Consü�e1·(t)Id.o, /,ina.llllentt?,

-

nao

Previsão do tempo
SERVIÇO DE illIE'rEORO .

LOGIA

Nazira Mansur,
os

Sumamente grata para
cultore's elo bel- canto

tem.

({'Ue as chwnadfls l'eivill.ili('(l-

e, muito partk.ulaTll1;ente,
para os catarinenses, é a

data natalicia de- nossa jovem
nat.alícia de nossa jovem
e talentosa conterrânea,
Nazira Mansur.

çiíes {oram
llrlS.:

lcidllS COl1';llll1il/ll-

DECIDO:

])csped·j,I·-/HC. de/inilil'fI-
1I/e/lle, de lod.os os r/l.f'US /eilu

/TS (' oj'el'ccer'-Ihcs I!i('US 1)1,,;8-
lillillS 11f( minha I1Ui'lf m.VI'(I.dO,'
no piando JJlli'!e. onde 1'1/1. ,'(J

miss';l) dos le/'I',íll/(eos. 'i'OH es-

. .Iuc/(u· os f'illnlidurll's dus DTS-. �

ros YOADOIm�.
Tenl/() dilo.

Zé dó COlIl]l'esso.

�.,._.._............,. - - - '"IJ' - -�__

TEUSFU:HõS
.

aplaudirão teu gestG,
quando souberem que ccila
boraste pró Restabelecimen
to da Saude do Lázaro.

A arrecadacão
da DNPI

'

avisa que permaneerá em es

! tudos, no Rio, até 3 de ag(j)st.o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


