
or espaeno de 4 do corrente, o sr, Ministro da Aéronautica auíorizeu a

{(Cilal» Companhia Calarinense - de, Transportes Aéreos Lt�a." a iniciar suas atividades ..

IGrandes baixas legalistasI PO;\TTA PORA, ;!;) (,\. ,'l.) c_.....•\ pmis"ul'a "Yoz da Vi'Loria" irra
diou 'que os governistas tiveram mais cI(' mil baixas, entre mortos p

fcrirll).�. nas últimas setenLa e duas horas, na furiosa batalha ao sul
do' rio Ypanó. A retcrída emissora adiantou que as baixas I'plbelrll's
são numerosas p' qu� a' luta prossegue com furor excepcional, sendo
as hatalhas travadas quase s';'nl'prp corpo a corpo,

H. 10.084

Barateamento do calçado
, MAIl-- ... �,. nr.tI OUIUO DF '�,W'fA Ci�'í'A��tNA

JIroP'letárlo e D. Gerente: SItNEI NOCETI - Diretor Dr. RIJRENS DE ARRU])A lUJIIOS·
Diretor k �I.!l!.'(';io 1.. DA!<tA.�ÇENO DA. SÍLVA

---_._, ---_,_.. -- ,. --� .. ,

110 XXXIV I
:-\, PACLO, 2:) IA. N,) - () prereito Cristiano das Neves autori

znu a inst alaçâo rle barracas pela eidade. pa ru a venda de calçados a,

l)I'I'(:,os nopnlares �,p-gundo consta, os calçados serão "f'9didos a çrecos
50% mais baratos que nas ca sas comerciais.

solução I itica ,��I�r:���1;'��!:�'��:��n��!:����Ji���J�ASSIS CHATEAUBRIANI soldados, No fundo, eles é que de-. 19..J.5, que Luiz Carlo« Prestes, no hoj« no -hai rro Siiu Cr ist ovão. alin-I 1'01'1110-1 que não foram porem at.in-
Blumenau, 15 - Contemplando cidern se deveremos viver em liber- í

fundo de um carcerr-, e por haver gi u jll'OflOI'(:0I'S impressionantes, O g idos pelo fogo. Diversas 'casas si-
o lençol do Itajaí, tranquilio, que dade nu ditadura. Cumpre interes-Itomado rias arma,s. pOI' querer der- sin isf rn ·11'\'1' inicio na f'ahr ioa

dei
tundas nas proximidades foram ul

IIuí f d d 1 t I I1lfl\'I'i.-; situada a 1:11<1 São Ciitovão, eançadas e destru idas nelas chamasUl no un o ' o meu 10 e, eu me sá-los na dinâmica das instituições rubar Getulio Vargas e Getulio e-

I rm r-ujas [)['nximiclarJl's estão Iocali- que lavr-aram a centenas de mell_'Uspergunto a mim mesmo porque os democráticas, fazê-los se apaixona- Vargas, antigo ullado du Eixo - es- zadu () gazometro. Caso U gazomen:o de altura, sendo vístus pelos varres
democratas deste país ins.istem em rem por das para que suas espa- tivessem ,eútcndidos, no propósito I'ossp alcuncado pr la s chamas, todo baüros, A reportagem notou a al
turvar as águas de um regime, que das e seus sabres venham dar-Thes , de estorvar as eleições pres idenci- o ha i rro dr: Kão Crislovão, um dos gurna distancia cio incendio, deze-
O t t t t E

' ! mais IJUI)uI()so� do Rio, Leria ido nas c!n mulher-es que acendiam ve-!li s cus ou .an o ares aurar. < u me força e substância. Nada mais Ira, ais?
I pelos a res. Ü"; bombeiros porém, lu- Ias diante ela imagem de Rão JOl'gP.Ieanín-o das conversas que PIl-. gi l entr-e nós que o regime rcpr-e., Parecia á primeira vista invcrosi- í

ando com Plwl'gia conssguu-am l'azPllllo promessas para quo as chu-
tretinha há três anos, justo por: sental ivo, do sufragío universal, até mel; e, entr-etanto, os dois se hn- irnperlu: CJIlP as CI1an1(l;; at ing issem -rnas f'ossem dominadas e o siuistro
esta época, com o sr. Mangabeira, I

porque esse regime não vive intima- viam irmanado contra o Exército o gazomr-I rn, c írcundado o íncen- não t ivesse ana iores lH'OPOl'yÕPS-
,u h i t E di

- 1 dia, ,\,� chamas a í.ing ir-am, depois Até a manhã de hoje os predlO:'iem v as 'ung on. LI: IZJ3 ao então mente, não palpita profundamente a :\1arin.ha e 11 Aviação, com o objc,I de iap idus instantes o prr-dio vi- al iugirlos continuavam envultos 1'I11exilado da ditadura, nos Estados na alma do j)'OVO, Se pretendemos ti vo de estorvar o advento do país z iuho á fahrica rlp moveis, onde ps- chamas e prossêguia a ação dus
Unidos: I que não morra essa flor de estufa, paru a ordem constitucional. Era tá localizado o almoxal'He fIo mi- D(liwbeil'os.
- "Só ternos um caminho para hú que rrgá-Ja coru sacrific io (' rie- ljil13 tr3Jna diabólica, que se destina-

-----

-derrubar a atua,1 ordem de coisas, yoçiio, e espirilo de renuncia a ea- Va a completar Ullla urdidura 1lI0ns- Explodl"U a 'abrl·ca de lo'DnSnu BI'usil: anotar uma candida-\ da passo", truosa, Estendia'o e31.ldiJho a mão .', Utura militnr, seja Eduardo Gomes' Desde 19,[5 e 194G que susknto c no age'nte de Moscou, e Hmhos seen-,

.

.'

O�I Gas'P::\,r,Dutra, Pcrfilhado o cano; prego que a demoeri\'CÍa entre nó!, I tendiam numa conspiração, afim de HIO, :.';) "\' ,\,,) - .\a manhã dp hoje \'l·I'jl'icüll-Sf'. em Pauli) FI'Oll
dldato nllhtar, � ull1a �ez ele eleito, tcm dois supremos ad,,('rsál'i.OS: (�e- desmoralizar as classes militares c iin nLlInicípio flllmiIlPn�(' "izinl1o ao Di.,II'ilo Federal. uma violpllla
nossas p,recauçoes terao ([ll'e reda-, tulio Vargas c Luiz Cm'los Prestes. deshonrar a democracia. Separaram PXTJII)�ii(l na Fáhrica de ·Fogo� ,\dl'ialliu(), ali localizilrla, Fui Jlplns al'i'�

brar, se desejarmos manter as ins-! Ambos tem inleresse elll suhvérte- .'i,C na derrota, para se unirem de- luda a s('c\:ün cii' 1Il0l'[Ci1'os I' i.1),mlra� t'lllllllllS ria fábrica,
tituições livres, A democracia enlre la, e se para sllbver\'e-la é in(lis!)(>ll- J)'Ois no enredo das ementlas parla-: :\0 �illish'(I "]iOlln' sei� \'ilil1ln.� alll'nas � fins quais fall'cl'l'Ul1l, ('

nós nãD é uma expressão esp(JJ1(a-, ,{l\iel prelSarar 'O caos, ei-Ios de mãos lllentaristas - começo rIo aniquila- ricandfJ rllIHs olitl'ns grnY.emcnte rrridH�, Jkdc!u ao dpslocan1l'ulu dn
nea da vonlade popular, senão h dadas, eJll1\enJwd'Os em deitar por mento da auloridade do executiv0 al'. PI'(II'lIcarln lJrlas pxplo:,õ<',", inllllH'I'<lS ),l'sidellCia� flp Paulo Fl'll!l-
criação artificial de uma elile, o re- Iprra ulIla ordem legal, C)uC' ambos'l no BrasiL [till I'lCanllll ['Olll 0", VIdro:; fia,., lindas f' janl'la� pai'Lidos,
gime procurado por duas duzias de em 4fí, lu'laram ombro a olnbro pa-j Existe, portanlo. lIilllil cO'nspira- _

"

��Il�:I;';aJ�:�g,�n���g��:ci��i�n���,:P�;:: j ��l" (�:�rl��j���lr:�;�aJ��a: (,���i,:��)t�i;�e��[�;I:r/t;l�.!:e���j��)il'(�II:��'ii�1J�(l�';I����'a;;,� 'Balinà 'Lllmu� �' CebO Ias e9 ip c ij a �
süo o �,lli{jllilamel1lo da ordem 1c-

]lia, 2;) (A, �,) �. Ontem, a ba- L1orlhol1", ,trazendo 8 passageiros

V
· ...J I!J •

t gal no pais. Bnseado elll sólidos fun- llha estava sendo vendida eln de- em transito para Buenos Aires, En
a I «li In iim I ar " o paS5o ' damentos, jUl.-idiC,os: o �uprel��o,_TI'i- .

'el'minar!os bairros á razão d� Cr$ lre a carga destinada do Rio de
I'O,"'J',' 1'('1' -\ ,).e: rr-!,', \-)1 '( I' I I' I I hunal Eleito! fll C<lSSUU a 11lSCllçao d'O ')8 (J() " "SSI'111 111"51110 de qllahdade Janeil·o, destacam-se 1,100 tOl1ela-., � .JtL. _") ..... -'I -- ._t,l�a� (1\ P!Pt"PfPllf'Ja r{'\OUell)nU- . ... .... ..J, ... a. ,,-,

ria llizem que o genPl'ul :\l()l'inig() ('Il\'iOll cinco tll]JlI� C<lI'I'cgado.s de
partIdo COlllll�11sta, Era de sll,p�rl iI1ferior. Por este motiyo, segundo das de cebolas egipcianas importa

dinamile vara �('r('m colorad(l� nu lli�!.lÍ['oi'co Pas�o do HlIlllail;\ 11U rio CJu'e todas as Jorças da dCl110cI'acJa ,'stmnos informados, o prefeito de- das por ul1Ia firma atacadista desta

.Pan�gtwi, cnmo medida d('l'PIl!'ln' cOJlIl'a lima V(J��i\'('j marcha 'da� l'U-
estivesse!ll reullidas, corllo em 1945, ,�idill arJotar providências, permi- capital.

Jlh()Jicira�, ,!lO I' aqlll'le rio, OUlltl'<l _\s�lIn\:;\(), par'l aceitarem o ((esafio dos dois tincl'O a importação de na([a menos

1';nCjllanjo i:��fI, as ('anhOH(fíl'a� "Paragllai" e LlllIJ1lailú" cunlillu- incoITighieis, pertubadores da 01"- de 15 milhões de quilos de hanha,
·am 1'111 "lia" o!J('I'a\:iip,� i[l' d('SNU]J,II'qll(', deni juridica, balllarlando ao lllCS- 1101'te-<l1lIl'rica,na, que uma firma dos

D t.d1110 lempo a sentença dos jl1iz,es to- Estados rnido,s se propõ,s a eolocarj epu a os OU

VIII r� � Cnntore n r.i � d fi R in I ��d;:�g;:,LI�n;;�S:;��I�le1111�recr��1���S�:��. ;��e��'C��l��:� ��;t�4,O�)ap;t�rBa 13����'boxeurs?U II U" '>II e li II • trem, e que é 1'ora da lei, , Esperam, COI1l isto, ás autoridades Buenos Aires, 25 (U. P,) _

'

O
LI\1\.']·,; RL',G"]';RS,:>; l' 1') \ " "I" ,', I .,' .:\18'i, dentro do grande prll'tido ria forçar a baixa cio preço do proJuto delJutado 'lJCrunista Eduurdo Colt'ln, u • .. v , .

- -

. IlllllCl"lI-�, (J lChl nlllll·t (j lI(' U ' _

"I, '

I! N
- opoDlçao cOllslltucJOna, prcvalec.eu 11 ',1 C 1"011 ',11, ll".lla vez (ll1e na-c) ,se ]'llS- d II: I d' I T ·1' B

'

SI'Cl'f'lal')O g'P'l'a r n� ; il\:(»('S l'Jlid<l�, �]', TI'�'g\'r, LiE', delp'gaclu da Nu ,. e o epu a( o ra Ica . ti 10 lIsam-
,

f
.

c. -

forl1lula de COI1JO�tiSlllO P rlubieda- ll'fI'ca o (I.LI,e esta' s,nnclo 'CX'I'i[I'do. I 1 ] tl'lIrga, aS'sisLira a con f'l'l'cia rll' dPl"'sa lllulua inLl'r-an1Pl'ieuna, a l'pa- . L ,
� c le empen laral11-Se em u a corpo-

de, que levil a maioria das suas CEBOLAS EGIPCIANAS I'lizal'-sr' no Rio rll' Janl'il'ü com illicjo IHI düi 15 de ago,\jo \üldol11'll, H(�-
< ral no "ha]ll" exterior da 'I.,àmal-U

-veloll-sP, aiuda, que o 81', Rl'lIjalllilll Cnln'n, 'a�si"tel1le da seerplúl'ia ge-
hostes a tOll1ar linha sinuosa, qual1-1 Hio, 25 (A, )l',) - Procedente de de Deputados, não ficando nenhum

1 'j
.

t'
-

1
" . � do se trala de �gir verticalmente, Alexandrina, chegou on tem ,a' G"Lla- d�s dOI's f' 'r'c] S eln COllS ([l 'Ilcl'a1'<1 para Ue; sPl'nços ((' UI oJ'mat'()('�, ilconJllan1ara LJ sr, Lie, E�Le ,;(.) I

v ,e 1 o e le '

,e)]CO'11 I )'a, no 1110111en (0, em J'(:'l'Ías Jlll ,;pu 1Juis, es!}erancJo-iw a slIa vol- (ore 'ue na :? a página n.abar", o cangueiro americano "Joh, da troca de sopa\)os.
ta a esla cidade na dia H ri L' ag(\�fJl, ô,pguindo imediatamlmi,e para a

úlIlJiLal dOo Brasil. Lie rlp"('I:í IH'I'IllUI)PCP1' dois 011 In\,: rlias !lI) Bit) aplÍ"

A

Ecus da Promulgação da Conslituicão
'"a imlllgu'l'éb\;i1o rio cOl1clave,

A guerra na Indonesia
R\TA"L\,,25 \c. P,) - () I'X61'cij(') llOlalldt\�, l.HH{l·rOsampnlp PCJUi-!pado" 1-'111 quaLt'o (lJa:s dI' gUl'lTU I Ill',i':Hlizadu vene('11 flIHll'('nll'nwnlf' Isua campanha TlPlo contl'olp dns ZUil,h p�tra[.("gicas d'e Ja,'u, llla� us

Í1Hloí1,;",i():; plal1Pjarn 1'az('1' lima

gll('.)'['ê\
rlP

.. g.UP
..l'l'il.IW'; nUé< mOIlI aJ.lllilS i{� nas aldPi:aR do inlpl'iflJ', ,KlÍnH'lll(' ao uod,(·. de Jo-gja.kada, ('apitaI d:\ I

]ll1llrrblica, amllleiaJ'am os ilJrI()n(osi()�, tln) ôxiUj, impol'fan1.('., n qual, )),)'

("nlanL.o, Joi. desmellLidl} pr]os IIIl]andf'sf's, Na área celltral de .Java, ourl,'
os 'llolanrJn):i(\f' Lillllwlll perw{r<1do <lIl(('J'iul'.menl,p a mr!.los dI' :10 lIlilhu.' <11'
['paiS d{� JQgja.kari.a, 0'7 inr[()!I('si()� anllnciaram ({lle "'lias II'lJ�)llS Üi'['-
rotaram as for�as .holandl'sa�. ap()iadas pOl' lInidaeJ,cs hlillclarla�, :f'a-Izenclo Of> ]lolanrl(��es reCl.lar 20 milhas para () 1l0T(.e, 1

,
\

A C e i t a a m e d"i a ç ã o I
lHO, 2fi (lT, r,) - rma flln[f' aULol'Í'zada intJmament.e ligada aú f

Mini,.:I(\]'jo rio Exterior hrasikil'O informoll que a oferla dI' llll'diaçi!o Ido Brasil na gllPlT<l civil rio 'Pal'Clgllili Coi [LprrSl'niarl'a t' aceila "['111

pJ'incijpio" '''0I' a'mbo., os Jados, J:r's,-;alloll psla. 'fonte qLlP a .11lI'dinriio I
fo.i ac('il.a apPllils l'm .principio 'I' Lllll' o Bra::;il (',;Iá aguardando agom I
eomllnica\:;\o til' amJJas ao IWI'lp� rio Ii(ig'io no srnlido di' >'1'1' di'�iguado ,I(l lllg:u' (ln(k dp\'i'1'1Í s,..!' a�"I'(.!lll'ada D [,ol1lplPla ani�lja aos l'I'JJl'ld,,�,
RI' :lInhas <1": llarl.l'� COIlC(ll'rI:Il'Plll I'lll di,,('ufil' psir plano, pXj)liclHl <l!
m('Sllhl rOIlII', a .\rgr·ntill:L a Bolh ;,1 I' pll%i\'l']mentp (l" E�la"o;; I'nid'
�I' 1I11il'ú() !lO (SfOl'\:U para illlxilial' il llwrlia\:uo do conflito, O ar. JOSé Boabaid, pres;dé:nté da Assembléia, as�i{la o original da Cun",tif1içàu
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Farmácias de plantão
Estarão de plantão, durante o

:mês de julho, as seguintes farma
(lias:

5 Sábado - Farmá:cia Sto. An
tônio - Rua João Pinto.

6 Domingo - Farmácia Sto. An
tÔnio - Rua João Pinto.

12 Sábado - Farmácia Catar i
nense - Rua T,rajano.

13 Domingo � Farmácia Catari
nense - !'tua Trajáno.

19 Sába{)o - Farmácia !'taulivei-
11'3 - !'tua 'rrajano.

20 Do-mingo - F. " Rau. " "

26 Sábado - Farmácia Sto.
Agostinho - Rua Conselheiro Ma

, fra.
27 Domingo -

"""
-

" " "

O serviço noturno será efetuada
pela Farmácia Santo Antônio sita
fi. rua João Pinte.

.

I Dr. Lindolfo A�
-

G. I
Pereira

Advogado e Contabiiista
Con.tituiçãe de .oeiedade•.
Planos contabei. -- Organiza
,çõe. _. Pareceres e .erviça.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt nG• 122

Florian6poU.
'Da. 17, hora. em diante.

Labnratúrio
Radio-Tt'cnico-Electron

Fundado erp 1!J35

I
Montagem '.le ró,dio., An\pH

fica jore.-Tl·an.m.i••en..
Moterial importado direta-

•

mente do. U. S A.
Proprietário

Otom;:tr Geopges Btilllll

I
Electre - Taenico - PrC'fi...iol'laJ

forrnado na Eu-ropa
,

floJOiall6poU.
I;!UQ IORo Pinto n. 29 .- Sob,

'Um. torpedo em cheio contra a lHJNIReal SI Transpo,rto,� ..-:Il,e'r'eos':!{1O, ,H (A . .\.) -:- .\lill!gn,p:Jl1 ig'IlOJ'� que a, a ui-eola IC0l'mada B!)} ÜlJ'- , J.I . .11..1, ,
\

no ria apr-egoada u n i.Iado- ria 1 '])[\1 <,sl,a deste iía. A Cll"UO liderada em
São Paul-o 1lel() rlepu í.adn jlaulo Nogueira foi a .prime ira ,bl'ecl1a -aberta: fill!1GURANÇA - LUXO - CONFOmt"TIQ)J- RAPl'D:mZ

na,: ruuiajhas fio partido l'hMiado pelo sr. Jo,,6 Américo. Vr-i o depois a' R O R Á R I o, s

<:I,SUO do DI"I rito F('�k['al. lider-ada 'pelo deputado Juranrtir Pnes e pelo
I
FLORIAN6POLIS - CURITIBA - S.Ã(i} PAULO - RIO _-::

sr. Azevedo LIma. lia d ias da bancada Ud(,�ll�La de Mato (:lr,os�o que saiu . JANEIRO SEGUNDAS _ QUARTAS _ SEXT.A:S-F.I1t�
II c}r,pulaflo agr-ícola dI' Barrus, c .nestas últimas 'hol'as "8 divnlga com j.

_...
.

. C,",

muitu iusistéucia. ,ql1l' mui:" de dezoito deputados -stão fi,p malas un:u- PAR�IDAS AS 7,30 HüRA'S-
madas ;para ahaudunar es flle·I!'as. l iderados pelos :-;1'1'. Juraci M�gal,hae� , FLOR):ANüPOLIS - PÓRTO' AIJEGR-.
e Agosl,ilillo .vlo,ntpim, al('�11 rir' n�lll'O::\ 'procere;; do Estado do ,]{i(), da, SftQ,UNDAS _ QUARTAS - SEXT'AS-FEIRAS" PARTl]}Á
Bah ia, rio !ho r.randc do �ul p ale de Pe rnamhuco, 'pOI' enquanto. Como � .'

SI' s'aIH', () bloco hah iano ,\ 1'01'1,(' e confrola ainda rilr-mentos de outrae r AS 1],,30 HORAS
bancadas ,p por isso não �('I'á de �t' admirar que nrsles d ias a CD;\! re- AVIÕES "DOruGLAS DC-:3", PARA 22 PA:SSAGEIRO� •
cehu IIIll lor'ppl]o 1'111 cheio, "BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36' PASSAGEIROS" _:_ t:n

MAIOR AVIÁO :eM LINHA COMERCIAr. NO BRASlL.
''UM NO'VO PADRÃO DE CONFOR:rO E SEGURANÇA

. TARIFAS UE PASSAGEIROS
Ida V.lt'a, ,

<

Ria �� Janetre S.�,4. 703,�.
�ão Paule

,

, 563,7Gt 14.5,••
Curitiba , �. . . . . 2�1,S. 2�',••
Pôrto Alegre 370,3. 301,••

Curitiba Lo:hdrina 330,oQ �•• .e•.

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA "R.ÁãtI"''''

VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO �E:U: IGUAL
.

A'GIENTES: O L I l' E I R: A k e I .!..
RUA JOÃO PINTO - 13

1.358 - JIIa••re!o Telegr'áfi.e "YIA-rt• .A.liI"

•

os
..

Hangoon, 2', (r'. [l.) - :\ policia hirrnan ia prendeu alguns n05 �)js
Lnlpil'os que pcuel rararn ú rOr\;<\ no Conse lh o Icxoout ivo, sábado ú lti-

I

j' mo, assassi nanuo () vic« [ll'l'sidl'nle da rnosa, genr-rafHaung ,San e seis
outr-os memot-os rio cuuse+h o - ao 'que se sonhe .hoje 'I'm l'onte auto

, rizudu. [111 dos piesos roi moito 'pela polícia quando tentava Jugir flu

I ma via l.uru que o couduz ia dr' Pegu, onde f'óra pnc,onll'udo 'Para Ran-
gnuu. Foi irlenl i ticart« corno I'x-oficial {Ia rorça de l'l'sislêllcia anLi
Ili'l)IIJl1C;} di) l"mpo ria ,g'uC'ITa. A identidade dos demais presos não foi di
\'111g<\rl" uCI'nluallr1()-�C que :ião todos hirmaneses l' que parece terem
I idu i IISll'LlI;iío ,mili I aL'.

na bôca

uma

VERDADEIRA

-PASTILHA

Vende-se Itàjaí

é preservarmo - nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de GargantC1.

"'0 Licença do D. N. S, P. N0 186

�..".. de 26 de Fevereiro ç<>$\'
-11.n de j 936 01;:/> 9'

11,01 0,002, EUCC1lyptO\ 0.0

QUE fRIO HORRIVEL ,
•

eID
O mais bem montado e afreguezado C A F É e B A R

«M O U R A» (antigo Café e Bar «ZENA», situado à

praça Vidal Ramos, esquina da Rija Lauro Müller.

Tratar diretamente com o proprietário do mesmo.

Q motivo d.8 venda se dirá ao pretendente.
�--------------------------------------�-----=--------------,.

vende:

.

P.de a J!;en.hera, 4111 selllt.rita, deixar tle ir ae ciJl�_a alA'\I:m.:ls
n.lles?

Ou deixar de comprar lu.a Mês. para a IIní:xima "
•• irée"?

Pode II cavalheiro ,priyar-se do ;se. aperith8 prediléto dllral'tte
lIm ou dois dias sóme:nte?

'

Pode de-ixar de tomar três cer"ejas?
Tem, enfim, lo le.itor, ,ou leit.ra, ia fôrça ••ral l'teces!!ana

para privar-se de um pequen. praser qlle lhe cu!!te .proxi.aaa-'
Rt,enti! vinte cruzeiros?

Pro,-e, então, que não é um embrutecide e ,egoista que 'cuiaa
apenas ,do seu EU. - 'Contribua para a :campanha de agasalho ll&

:necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE" per
intermédio da imprensa oe do Rádio ,de IFlorianópolis, irmanados
na tarefa de enviar li centelha que liespertará no c.ração bem
formad. de 'cada habitante ,da nossa capital, 10 fogo sagradu da
CARIDADE e do AMôR AO, NOSSO SEMELHANTE, que, 5e

praticado em maior eiOcala, resolveria todos ,os problemas passa
dos, prese:ntes e futuros. -

En"ie hoje mesmo aos joruls DIÁRIO DA TARDE, GAZET,t., '

ESTADO 0U ,à R.iDIO GUARUJÁ a sua ,contribuição para aqn,isi
ção de um ou mais cobertores para lOS pobres. - Cada cobert&r
cu.sta Cr$ 20,00. -"

A campanha encena-se 1\0 dia 15 de ;agôste e 'a ,distriblliçã.
será feita pelas sociedades beneficentes que fazem ',parte da AÇÃt;)
SOCIAL C�TARINENSE, _a pe5!JlÔaS já de'l'ida�ente fichadas pela
mesma socledalt'e e que sao realmente :n,ecessltadas. �

(As inscrições podem ser feitas pele te.leflme 'UlaRdalUle-se
cobrar a domicilio).

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõliS RliIC»JUDAS
.Tornai "0 Estado" Cr$
Ri rJJ.Jei l\'nceli
Dr. AHredo Damasceno ela Silva
Capitão Américo Avila
Luiz Carlos -de Oliveira
Osmar Meira e senhora
Maone1 Lino de JesÚIl
F,el'uando Fernandes de AquiJi.o i,;;,�
A. A V,
J0sé Gil
João Frsinar
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Vlana

SAPA'P0S PARA HOMEM: feitoe a mão, vira france.a. Golado duplo'
salto prateleira, fabri_do com material que exist� de melhor,

pl'eço apenas Cr$ 150.00.
SAPATOS ATIIMANcgADeS: proprioll para inverl'lo. aolado de madeire
especial qne re.istem ceptro toda e qualquer humidade, conlllervande
o pé sempre quente, recome.nda·se especialmente pera ,pe..oa. q.uEl
trabalham em lugares hurnidos cujo soalho é de cimento e tijoletall.

Preço apenos Cr$ 50.00.'

CALÇAD6>S PARA CREANÇAS E SENHORAS: Temo. grande lIortimonte,
modelo. novos, preços baratiaaimol, Ioie Cruzeiro. 2000, a 130,00.

Vendas diretamente da fó'briea ao conllumidor.
CASA BARREIR8S - Rua Conselheiro Mafra 31.

100,0f!
100.0tl
100,00
100,O�
100,08
40,Otll
.20,0' :
20.00

20,OQ
40,()O
21>,00
20,00
20,00

I

CONTA CORRB,N'JIE POPUi;AR

Juros 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
-, Mevime.tação com cheques

fi·aneo do Distrito Federal S. A .
CAPITAL : CR$ 60.000,900,00
RES'ERVAS: CR$ 15.000.900,00

Rua 'f,Falafto, 23 • Florl'an'ópolls

Camisal, Gravatal, Pija.me*,
:U.iaa dai melhor•• , pelai me

••M8 prepl li .a CASA MIS
®:liLANEA - RuaO. Mafra, 6

A primeira .Agua de (iolêuia'�·
a" mundo '<li fa�rioad. Da cid_.,>
de

•
Colônia pela Fábrica· de iiTo"�,

�laria Farina.

FARMACIA ESPERANÇA
cio Farmà�.�cu� N•• LAtTS

Boje e amaDlli seri _ ....relMid.

Droe.. Ilacionaia e estr.-ceiru _ ao.eopitiu - Pod.·

m&1'l.. - ÃrtiK" d. benac:bL
Gar••'.... a .sata obHrriJlda .0 r".'rie aé4liM.

Estabelecimento Gráfico Brasil
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
:Material escolar e de escrit6rió.

Livros e Bijoutelias.
Aceitam.-se encom.endas de improBsos em geral.

:RIIlQ Tirmdellltes, 10. - Florian6poliB.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tenis Clube

ANIVERSÁRIO:
RODOLFO RENAUX BAU®R

,Tl'anscorr� hoje, o .aniversár-io
do SI'. l:toáo.lío Renaux Bauer dire
tor' do Banco Inco e uma' das' gt'an
dos expressões no mundo

í

ínan
. cen:o do Estado.

As muitas homenagens que hoje
lhe serao prestadas, juntamos as
nossas.

FAZEM ANO'S, HOJE:
- o menino 'Paulo Roberto', filho

.do sr. Tt e. farmacêutico Francisco
'Gonçalves da Luz.

- o sr. Pedro de Freitas Cardo
so JI'., f'nncionár-io dos Correios.
- a exma, sra, Maria Celestina

da Silva, espôsa do sr. João, ISilva,
proprietário da Padária 10 de De
zernbro.
-a exma. sra.' Zitmarina da

Silva Eckert, espõsa do' sr'. José
Ecker í, comerciante ..

- a exrna. sra, d. Mar ia Emília
de Sousa, espôsa do sr. Francisco
Luiz dr. Almeida.

VIA.JAlN'J'ES:
'CAMItLLO ,GUERRA

Eucontra-ss em Flor-ianopolis, o
SI'. Carnillo Guerra, representante
da Empresa do Teatro Municipal
do Rio, que nos deu o prazer de
sua visita a esta Redação.

'Teatro do Estudante
Está sendo aguardado com iil te-'

rêsse o festival de estréia do Tp<I
tro do Estudante a realizar-se no

-Cine-Teatr o Império do Estreilo,
no dia 9 de. Agústn, ás 20 horas,
Além de uma grandiosa comédia

-cm 3 alos, haverá escol'hido' alo de
variedad,es com a 'participação do
.aplaudido conjunto "Amigos da
Onça" de ,gaitiIlihas de ,boca, o mais
bem organizado da capital.
Toremos, lam'bém, numeros de

cantos e bailados, com a coopera
ção de destacados elementos ar

tí�licos.
'I'udo leva ,a crer que o fesLiyal

{io Teatro do Estudante tArá \l'ma
enOl'me frequência e grande êxiLo.

Arnoldo Suarez
e Senhora

Cuneo

partIcipam a seus paren
tes e pessôas de suas

relações o nascimento de.

seu {ilho L E O C A D I O

ARNOLDO, ocorrido a

24 do corrente na Ma'

.ternidade de Fpolis.

1
VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Campanha
belecimento d.

Pró Resta
Saude do

Lázaro.

Soirée Dansante, com
� " .

IniCIO
,

'-as 19 horas.

s e l uç
â

c
(on,clasão

com a cabeça erguida. Por que abrir
uma questão, diante da qual só se

compreendem os homens de pé, em
corpo inteiro, em vez de cócoras?
A sttuação da U. D. N. é o que po

de haver de vacilante e de macio.
Tem a carne. E devora-a. A seguir
encontra os ossos: deixa-os para
que os roam os do govêrno. Para
tirar partido do que há de simpático
l1'Ü itinerário do pode!' federal, acom
panha o andor. Atravessa com ele
as avenidas largas da verdade elei

toral, do respeito ao voto eda politi
ca exterior. Desde, poreru que a

procisão . entra nas ruas estr-eitas
do combate ao extremismo, da luta
áspera contra o querernismo, a ala
ma io r da C. D, N. se contrai e abai
xa a cabeça, Não, até ai não lhe
será dado chegar. Para receber flo

res, sim. Para ganhar pedradas dos

extremistas, nunca. Que o .pr-esi
dente. as receba só e atravesse com

os amigos imprudentes, com os

companheiros de partido, com os

secretarios apaixonados, as urzes

do caminho e colha as pedras que

(lesafia sua' temeridade. A 'D. D. N.

prefere encolher-se, e dar carta

branca aos companheiros para que

votem pelos comunistas contra o

Tribunal EleitoraL

O fato que domina o meio poli
I ico nacional é a atitude do grosso

dos udenistas, dividind'o 3S forças
da democracia, e porLanto, o Bra

sil, em face dos vermelhos. Os

lohos comunistas ai se encml,tram

crueis e voraz.es, para de'''Ol-ar os

inocent.es carneiros, da democracia.

Tendo fome ele democ'rata's, se

AVENTURAS DO

Partido

pO I i t i C ,a PARTIDO TRaBALHISTA BRASILEIRO
A tát ica do grosso da DiDN, é,

portanll:o, o que pode haver de deplo
ravel como jogo rasteiro. Estão per- -Fe lipe Schrniâ t n.O 22 (!!obrado) realiza-se n,e) dom·ingo
feitamente solidários 1"0111 os que . .

7) iVIpr ôximo (dIa 2 às dez horas, a Assembléia unicipal do
abriram o peito ás setas do adversá,
rio. Mas retiram-se da arena, porque P. T. B. para eleição dos membros do Diretório Municipal .
as eleições municipais ai estão ás
portas, e os comunistas dispõem -'" , A COMISSÃO DE' COOPf.DENAÇÃO
dum eleitorado com o qual se po- . ,.' , _

dem faz(,' proücuas barganhas.

U recu
.. rso da H.o.N. Ca' tarl-nense,Para que perder aliados desse tomo, mse a=partida está. de antemão ganha

pelosepessedista.s? Ou seja, se há RESOLUÇ,ÁO N. 1.637 'da Costa. - J. A. Nogueira. - Ca11-

mais cadeiras na Câmara, e se quem Não conhece do Recurso rr; 217, di do LOOo. - Rocha Lagôa. - Pli.,

votar a favo!' dos comunistas es- de Santa Catarina, interposto pela nio pinheiro Guimarães.

tá .corn a. segurança de obter-Lhes I U. �. N., contra o i��eferimento de Fui presente, - Themistocles

os suf'ragíos para os rluplos comícios pedido de uma cer-tidão ao T. R. E. Cavalcanti, Procurador Geral,

que se aproximam. I Vistos, r-elatados e discutidos os (Diârro da Justiça Seção I 18-7-47)
Do @lue se trata hoje 110 parla- autos do Recurso n. 217, em que são

mento? De homologar a decisão de recor-rente a Undão Democrática
um tr-ibunal. O que se quer dcfen., Nacional e recorrido o Tribunal He

der? A legalidade. Os que já foram gional Eleitoral de Santa Catarina,
até a revolução para impor. o do- 'O Tribunal Suepiror Eleitoral con

minio da lei, se recusam, agora" a sidera o que se segue: .

chegar ao sacrifício dos mandatos O delegado da União Democrática

dos cornum ist as, quando o comunis- Nacional na seção de Santa Catar-i

ta é o adver-sário nato dessa lega- na requereu ao Presidente do mes

!idade que ai está c que é a nossa mo Tríhunal Regional requisitar na

legalidade. Diretoria dos Cor-reios e Tclégra
caiu no esquecimento.

mocracia ; é o anti-parlamento, COIl

cebido e fundado. esse, na plurali- Ramos aos pr-efeitos municipais

dade partidár-ia. Seu sacrificio an-
sôbre o afastamento dos prefeitos e

da longe de Implicar o fim das ins., delegados pertencentes a díretórlos

partidár+os.
mente ganhando

o rcvigoramento
Foi, o requer-imento indeferido podem comprar sapatos.

pelu Presidente do Tr-ibunal Hegio .

Sabelllos, de' antemão, que o P\'o- nal Elreitoral, com a recomendação
pósLto de d,efe-nder o inimigo da de-

Na séde do

O partido comunista é a anti-de- fos o inteiro teor do Telegrama
Circular de 21-12-46 do Sr. Celso

tituições, senão

delas.

ao requerente para diri,gir-s'e dire

tamenlc ú repartição telegráfica.
Esse' despacho foi submetido ao

TI'ibunal Reginnal Eleitoral, que

mocrácia, dentro ela nossa democra

cia, pode acarretar o t'pilogo da

constituição liber'al, que votamos hú

um- ano. Valed a pena desafiar o
elll ses,são de 6-2-47 o hOÍ11010gou.
Desse julgado em 7 do mesmo

mês, illtel'pôs recurso· o delegado da
U. D. D., <lue invo:ca, illl.precisame'n
te, o 3rtigo 117 da lei .eleito-ral e

eonsidcnl ofendido 'O art.. 117, do

Código de processo Civil, s·egundo
o qual ao Juiz cabe ol'denar as dili-

acham dispostos a come-los a to- peior, só para garantir a ex.istência

dos. Surge, porem. uma larga e]ivi- ele um inimigo, que não perdoa o

são de llIdenistas e exolama: _ es- democrata, e que se prepara para

l{1 bem. S.e a1,á quem esteja disposto fazê-lo sucumbir no dia em que ga

u correr com os lobos, o melh'or é "'Ilhar a ,.eartadi) ,que. esJá .jog'J.nrlo?

que' fiquemos do lado deles. Porque :Para salvar a pele do loho, iremos

eles assini' são vencióo e não nos condenar' ao exte'rminio o rebanho

1"lze'lll J11al. E. assl'nl fi'cal110S bem inteiro dos carnejros? "

_ .
_ � gências necessárias á instrução do

com todos com o general Dutra e procura-se d.ar uma solução po- pr·ocessu.

as massas j,á s'O\'iétizarlas". litica a .ulma crise, a qual envolve a,
.
Tomado por têrn)\}, o reCUl'SO SU,-

Essa excessiva dlefere'l1cia para e.stabilidade, a "ida mesma do regi- bil! ao Tribunal Supedor Eleitoral,
cum o partido comunista é v que me. A CDN, ine<ptamente foge á so- depois de opinar o Dr. ProeLll'ador

porle hav,er de segu.ro para a cor- lnção politica, e abre a qu,estã'O, nas H.egional e de pronunciar-se o Dr.

rente da UDN e para a sua es.tabi- fileiras do partido, pa.ra não fechar Presidente do Tribunal Regio'nal,

t lidade na massa do eleitorado so- a porta da colabora,ção com o go- considerand'O-ro ten1ipestivo, mas

� viético e dos silT1ipatizantes. Os v&rno. _Honra seja a,os .�rs. Octávio incabivel, por falta de indi-caçiio
J I úeputados bur:gUleses que estão com Ma,n,gabe'.j]'a, Juracy Magalhães e do preceito autorizativo e, ao con-

I o capitão pres:t,es, tordos, mas todos João Cle'Ophas, porque aeei-ta:l}l o trúrio desapoiado pelo ariJ:igo 127,
,--------

o temem, porque' '!l,em um é contra pl'inlCipio da colaboração com os do Decreto-lei n. 7.'586, de 28 de

Ruy Portinho de Moraes I a propl'iedade privada nem preLen- encargos que ela implica, e a de- Majo de 1946.

e Angela Maria Rotolo dc que as sua,s familias, os seus fesa do f'oe'giIIIe, na ex.tensão dos de Manif,eston-se o Dr. Pr'Ocllrador

bens sejam governados á la russe. ver,es e no sacrifkio dos principio-s Ge.ral pela conlfirmação da recorri-
de Moraes Sentem-se como qualquer de nós que a realiriade do momento lhes da decisão.

participam às pe.sôas de . ,

'1
..

O d"ameaçados pelo lmpena iSI11.o sO\'le- impõe. s comuni-stas po enam Vl- Resolve, isto pôsto, o Tribunal Su-
.ua8 ralações o nascimento

de lIeU primogenito I ieo. E por que não v,eem para a ver, I1'ÜS. quadros da legalidade, se I perior Elreitol'al, considerando a

C LA U DIO trincheira pe].ejar cunh'a o inimigoj a sua vida não pUlsesse em risco a inexisLência de dispos'Ítivo legal que
C'0111um? A expJi,cação é simlPles. estabilidade da constituição, da qual o autorize e que, ass;i111 não p'Ode ser

Ca.a de Soúde São Seba.tião,
23 de julho de 1941 Pois se teem o PSD, o general nutra

I
são inimigos. Des.de, porem, que a imno.c.rur1o, deixar de conhecer do

o Exél'cirto, a Marinha e a Aeronáu- sua. sohrevivência rpoliti,ca abre uma recurso. ,

tica para enfrentar os comunistas crise do regime, que morram s'Ozi- Sala drus Sessões do Tribunal

I porqu.e irão eles lapçar-se ao fO-j nhos, co,n'Íanno qlle não ateiemos Superior EleitoraL - Rio óe .la

go? Não é melhor tirar as casta- fogo na casa rios democratas, que é neiro, em 20 de Março de 1947. -
I nhas com a mão dos outros? Por a nossa casa e que não é a deles. Antônio Carlos Lafayelte de Andra-

J que iriam queimar-se se há tantosj (Do "O Jornal") da. Presidenle, - F. Sá Filho, Be·

voluntúrios ao braseiro? liltor. - Alvaro M'Outinho Ribeiro
----�----------------------_-----------------------------------------------------------------------------------�

JUCA KNOT
BEM""o OE/XE A MERc,al
DO/2/A EM pAGJjMENTO.
E NA<::J ANDE: MAIS
CONTeA-A�MAO';oo

APLA·40

...

�

,�:,_ .E>õ1!AGJ. ......._"' ...;;;_ �......

Ofereeida aos leitfu8s de «O Estado» pela IndúlJtria, Comérci-o e Seguros KNO'F S. A.

CPEDF l:;IO - TNDl.rfTRP\ DE BEElrAS - REPREEFNTAÇÕES -- CONTA PRÓPRIA.

Trabalhista Brasileiro, à rua

Esta é de portugUês
Lisboa,' 25 (U. }J.) - Há cinco

anos foi baixado um decreto que

pr-oíbe as pessoas de andarem de

pés descalços pelas ruas de Lisboa.
O decreto foi executado dur-ante

algum tempo, mas o número de

transgressores (principalmente pei
xeíros) se tornou grande e tudo

Agora, todavia, foram dadas ins

truções no sentido de que o decre

to seja executado, alegando-se que
os vendedores de peixe estão ahlal

murito dinheiro e

Desastre de aviaeão
BU!enos Aires, 25 (U. P.) --

Quatro pessôas morreram e cinc�

outras ficaram feri.das, em conse

qu.encia do segundo desastre de'
aviação ocorrido na A,rgentina nos·

últimos ([uatro dias. Um "Avro

Y'ork," da Frota Aérea Mercante

Argen,tina chocou-se 'com um ca

lll;i-nhão, quç passava pelo' aeroipOl'
to de Moroh, quando realizava Ulll

vôo de experiência. Tanto o cami

nhão como o avião s'e incendiaram

ficando totalmente destruidos.

Morl',eram o motorista e o aju
dante do caminhão, assoo como {}

co-p�loto Rohinson Feulas e 'O con

trolador de vôo Robert f\,chepara.
Os ferido,s foram o pilorlo Martin

Mark Sattler, o co-piloto ,Cados

Ra.guna.ga, o raJelio-'Operador Fran

cisco VaUendllo, o mecânico James

Little, ,e o ajudante do co-ntrola-

001' de vôo Oscar Alfr·edo Al'gimont.

TEUS FILHOS
apla.dirão teu gedG,

quaado touberem que _la
boraste pró Restabelecimea
to da Saude do LáJaro.

Em beneficio dos
tnb�l'culosos
Organizada pela Exma. SI'a. Dor_

vaI i na Alves, virtuosa espôsa d�

nosso amigo Sr. Waldemiro Alves.
proprietário do Restaurante Estre

la e, allxi.Jiada por outras Exmas

Sras. r,eaJizar-se-á hoje e amanhã ás

19 hOrjc nos, salões do Clube 15 de:

')utubro, a festa de caridade. d.es-

linada
.

a obtel' fUlndos. para auxiliar

os tuberculosos pobres, da Ilha.

Na aludida festa, além de numeros

de ca'l1l1:o, recitativos, declamações
etc, serão levadas a leilão pelo si8-

(ema americano, lindas prendas.
ÍJôlos. galinhas, ek.
na Ia n finalidade da festa. é de

�;upor-se que grande serú o nultle

I'() ele afluentes.
As entrarias seriio cohl'a,das na

raziio de Cr$ 5.t)O e as meSflS, de

r:J'8 20.00, ficando e'11 tendido qn l',

I :lOS sócios ';f) Clube 15, u JHtga]11�!1tG

I,', fil,cultati' n, quanto
ii cntl'[l'h. F;

O1:lÍlzad a festa uma nuitada <1:111-
,

; tl�H: � n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-

Clube 12 de Agos1o-Dumingo, �;1, tarde dançante, das l' às 24 horas
Festival Infantil d. dia t O de Agosto. Na Secretaria do Clube está aberta a íascríçãe

para o ceaeursc. Os prêmios aos vencedores já estão expostos, Da
easa Hoepcke, (Seção de bríaquedes].

DlD(,.J'-,.�RAÇõ I<:S DO PRESIDRNTE
DA MOTIO:\' J>ICT'URE ASSOCI:\

TIO:\' OI" .\NLE'RICA

'Concurso pua
E'critu"ário

do Ser't':ço Pú.lico Federal.
Preparam-.e candidato •.

Aulas à. ..gu:cdslI, quarta. c

"extá.·feirall
Horário .- das 7,30 àa 9 hora. da

manhã.
Rua General Bittencourt 115

A 1<'ABHfCA PHILIPS l'LTRA,PAS
SA A SPA PH.OD1TÇÃO DE AN'l'ES

DA (H'EH.H ...\

S. H, T, - InJol'mam rle T':inc!llO

v.en, .que .a Fabl'iça Pl1ilips, lIlllli

das maiUl'ps ])J'od uI o-l'as do mundo

de lampadas r pqnipamr:üos rle

l'�rlio, anunciou qllP aLgllmas rias

suas fabl'i,cas ultrapassa.ram os ni

veis dp produção rle antps ria gllPI'-
1'a nrst(,g nILiJ110s spi� mesp�. E"sa

f''l1lprcsa, que j,1. Nn rin� cio ano

passado assinalava que o conjunto
de suas fUlbJ'icas havia superaclo ai>

cifras rIr rrnrlimenlo anteri,ol'PS ao

confliLo, infOf'ma agora que a filial

"Roentpgrn" eslá pl'Orlm:indo nllma

ml'dia de 103% i]e�d(' j'mwiro, rio

corrente ano, rm relação ás ci,fras

alc�n(:ar!fls anlps c1a,� J1ostilidades.

"o

,

PErnA � ��� '*lJALQUER ESPEctE DffE�r:M�f:NTA

Tl'Clr sport'i!lSl ragular�", d. cargas do pôrto de

AGRADECI ENTO TECNICOS
o JSl'osH para seu

desenvolvimento

n�cessita de técniços

em todas as

profissões

LIVRARIA ROSA
Rue Decdoz-o, 33 - Fpon••
Atende pelo Serviço
Reembolso POlltal.

N .. H. 1. - Informam de Haia.]
que o ,Sr, Eric Johnstou, Pres idente
da Mot ion Picíme ot América. de
clarou naquela cidade que ,0 'Minis
tro da Educação, Arte:; t' Ctenctas clâ�
Holanda havia se orerecído púa
aumentar de 28 para :�2 semanas
pu]' ano o periodo em que um .1'il)n(l
americano poderá ser .exibido na

Holanda, Perguntando se
.

estava -------------------------------------.".-------------...."""""",."""''''''''......

pI'onto para aceitai: o orerecimento,
Johnston disse "Esse P o pr imeiro
passo qJal'a solucão cio problema.
Estamos, en uetanto, interessados
prirnei ramente em conseg'LÍi),"o-li
Vl'O íntercambío c a livr-e part.ioi
pação no mercado ·llOlahdes lias mes

mas bases que obtivemos .om OL1Ll'08
mercados estrangeu-os". Jobnston
negou que tivesse qua isquer arnhi

(,:ôPs po I i li cas, exp I i canelo,
t ,

mru

(I iscursn ('}1) Bruxelas r!'e;<;ti nOll-�'r a

corr-igir certas ideias Falsas pelo
ex-Vice .PI' e�ic!ellte Hr-rnv A, \\'al
lacro Entretanto não tenho ambições
políticas, SOU um nr-gnc.iante, lião
um 1)01 ít ico".
Acrccen tou que prPLenrl ia visitar

a Alemanha ao part ii da Holanda e

r-xamiuar a questão elo cardo cio
Ruhr. Souhe-sr que Johnston,
acompanhou pelo embaixador ame

ricano Herman -B. Baruch, visitou
o :\1inisLro da Educação, Joseph
Uipll'[). O Embaixador Baruch ore
receu a Jnhnstun um jantar' para o

qual f'oram convidados 60 1)e1'son:;1-
lidadas holandeses. Jolmslon ex

prirniu sua confiança em que o

Congr-esso amer-icano aceitai-ia
"qna lquer plano a-azoavel que pro
mela a restauação da produção ou

rc�l)f'ia" e disse, acreditar que o

Congresso vote os fundos nccessa

r-ios para . a rea ltzação do Plano
:VlaI''' li ali, sob duas condições: 1)
"A Europa c!PVE' saber o que quer

"

e 2) "A Europa deve cstal' pronta
para Irabalhar muito a fim de

atingir esse objeLi vO." O Sr.Jobnston
acentuou quI' o principal pl'oblrma
eJ'a ,1'eSlRul'U1' a pl'ocluç'ão, '''forlo
o ouro rios r<:E. 1'c. srria inl1til por
si só," obseno'll .e,lr. ",Não é do
dinheiJ'o que a EUl'opa ne-ccssila;
mas ele produção; não ·sê· trala fie

irleologia, ma,; de -procÍ'lH;ão. Talvez
spja maio; dHicil Yet.al' cOCJ.J)I:\raçao
ecollomica do que "ela!' coopel'<1r;:ão
polilica",

16a. Cireunscrlcâo "de R. Militar
,

I - o Chefe da 16a C. R, em conformidade com o Decre
to-lei n. 9,500, de 23 de julho de 1946 (Lei do Serviço
Militar), convoca os cidadãos abaixo, domiciliados no

Município de Florianópolis, dêste Estado, a se apre
sentarem na respectiva séde afim ele se submeterem
á inspeçf..o geral de saúde que se realizará nos dias
10 a 30 de agôsto de 1947,
Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nascidos em
1928 e·1929);
Cidadãos de classes anteriores,' que obtiveram adia
mento de incorporação na fórma do .arttgo 56 da lei do
Servico Militar"

Cidaelãos� julgados' incapazes temporariamente para o

Serviço Militar na inspeção geral de saúde real izada
nos meses de junho, julho e agôsto de 1946 e na com-

L"
. T'"

...
....

plementar realizada nos meses de janeiro e fevereiro Ivros CCOICUS
de 1947, com diagnósticos diferentes, ou ju'lgados in-

'

capazes temporáriamente sómente nessa última ins;
peção;
Cidadãos da classe de 1927 que tenham mudado seu

domicílio para �ste Estado depois 'da convocação de
'Sua classe nes-ta Regiã,o Militar hajam comunicado
essa mudança no prazo de trinta dias como estab-elece
o artigo 113 da lei do Serviço Militar.

II - Os convocados deverão apresentar-se munidos do Cer
tificado de Alistamento Militar,

Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que,
por qualquer motivo, não possuam o Certificado ele

�;Rr84lftf):Alistamento Militar, deverão apresentar, para fins de Amél'il. M. Pige-zzialistamento, a certidão de nascimento ou documento

eq-uiva-lente e três fotografias tamanho 3 x 4, O que
não tenha sido registado civilmente ou que não pos
sua prova dêsse registo, ou ainda, que ignore se foi re-

gistado ou o lagar em que o foi, será alistado de con

formidade com as declarações que fizer perante a Jun
ta de Alistamento,

.A.f..mlia de EMILIA M DE LIMA. senuibi!izoda
ao grande confôrto moral rec ..J..ido d<!ln pessoa..
amigas. quando do rude �Ii>lp. qu a a ..Ungiu,
vem traz ... O. llóOUO matRores ograàec:imentcs a tais

• P"O�OIl, d� verdadeiro afato e sã & .. lid",ri.d.d" cr is t•.
Hipoteco ai�da. a .sua eterna gratidão 008 competente. facul·

tativo. drs , N.,wton Liflharee d·Avil. e A, B.ti."" F .• , ombos ded[
oadí.. imo. à humana miuõo de curar e i ..C41,ulllÍveiu :na a•• illt�nc:ia
à extinttl.

Outrossim, convida O" p."OOS a!� eu.a ..elaçõ.e par.... mina
que, em sufrágio à ainla de .ua .�mor'" lombradn. morta, faró rllzar

teroço-f.iro próxima, .d,a 29, à13 7 h e ea.e , na igroja de No�.a S.Rhora
do Roeéri€>.

em geral

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

(a) João Pedro Gar
Ten, Cél. Chefe da 16a ç. R.

SUL
(nfol'mações com OR Agentes

Flor18r1épeli@ - Cedes Ho&<pcke S/A - 0'1 - TeJetone 1.212 ( .End, teleg.
São F'rsnolHo do Sul - Carlos Hoepcke SPA - eI - TeJeJone 6 MOOREMACK

D TllO'G
,

AFI
(Ofre",ondencia
(emenM I

(onfere
Djpt&rna

METOD4>:
Moderno e Eficiente

'"'VARO DE CARVALHO. ti5

CASA MISOELAN·BA ãtri·
imid... des Râdios R. C. A

.

'\1\.... V'ãhwls8 �e Dinos.
Rue O..lliJelbeu6 Mafra

DR. LUCAS
ItaUR61ÃO

:U��TIAS DE SBNHORAS
"AM . EMf)}4AGO - :tNTESTINQ

Ce.lro"s das 14, às lti horas.
5tUI J(JãEl Pinto n. 7

tS.,h,ad,,)

V�nde-se

TERRENO
Vande-ae UnL grande terreno.

la." do cOlllti:t1ent .. , na praia. com
cerca de 5.1100 rr,etrc. quadrado.,
com 'ótima caacaro, opropriadGJ
para re8ideneia ou grandes depó
IIJ toa e em Jecal que perrnita.
rolocação de trapiche (apenos uns

4' rnetrCH3 pero atil'lgir o canal)
Planta ., inf<l�moçõell com o BAr.

Almeida, Rua 'I'rajano n. 16, tele
fone 140@,

I
Por Hlotivo de viagem, 1 guorda,

roupa de 3 (lorpo!!, I como de co

Reli e 1 penteadeira, tudo de pinho
.ompe.sodo. .

Pre�o ú7llicf:> er$ l,500,OO, Vêr e

trttor à r1.:Q Duarte EchuteJ 35 - A
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Obras PúblicaS'/Não expncou
de: Luz e Fôrça porque
AVISO Rio, 24 (A. N.) - o sr. Jo-

sé América, presidente da U.
D. N., abordado pela reporta
gem, no Senado, sôbre as con

versações visando o acôrclo
tão anunciado, disse que essas

conversações estão paradas,
mas não explicou por que mo

tivos .

."....."....._.,.......,.........�w....w...............,

=Dire4oria de

A ..lona,•••• Taxai lie Co aeu•• 110 Luz o l"<!>r •• d••
,.;-e.a"u_id.rel d. �Ub-Di.tJit0 d. :a:.treit. C .....eir .. e •• rrei

.
-t>.S, 8 partir de 1.. de AIOIt.o.. lIIi •• tl,' lera' feita .xcltni ..a

;r ,:.••,atc ati E••r itêr ie de.te ler'fi•• , ,.it. à rUlII ArC1l'relte lI.i...
.,'.N•• ', (.IlI•••• 1I Catedral).

fiRLANIDO AJtYrU� JU51':"S
Ea: •. Cllefe .e! Serviços.

, Tomaram uma cidade
I , Assunção, 24 (A. N.) - o

, govêrno anunciou a captura da

I cidade de Barqueta, 24 milhões

r a leste do baluarte rebelde d�
i,.' Ooncepcíón. O comunicado diz

� que foi também capturada a
lia.§GI!I.éQó,30 i - ,

l'5,'7'&�0L755.97 ' estação ferroviaria daque a Cl-

"'7 3

I
daele, que é o ponto terminal.; .05, .145,30

..Q 7 3 'da ferroviária que passa a leste1.,.... 1 6.60 .80

. ::'::.:b���:o, ''''''''0' 10 ....
. 7•.7==r-::::�: I RIl;;ii;Ódll Dirttórin

i
Rio, 24 (A,N.) - O sr, José

Américo está convocando os

ae Carvlll�. ".ar. P'I'IfIAIJI.CJl3 membros elo Diretório da' D.D.
}Citaql.l4m E!iti're� "'l!I Arailj", t N. para uma importante reuni- .

j
,

ã,o, a fim de serern examinados
____""""'_-.__........ ,� _"'__ importantes assuntos, da poli-

,

tica nacional que estão preden,
--

"'l do a atenção do nosso mundo

f\ 1_)V (_)G .A. :D()S I :�,............itiCO,._.._,._'�,____
_

Voltou a circular
A 'mo, 2ft (A, N,) - Voltou a cir-

:L:'
,ESCHH'1vRJ(): .Ru� F.lipGI, SQ,h.midt 5e -- SQl. 5 cu-lar o conhecido semanário cato-

f �ii6eKI Cru:r.eil'o - �lori"":I\'J.i)o&. Iico "A União", fundado pelo �au-

r',loso j()llilalisLa Ft.l íc io rios' 8an
�=,===-=-::":':"':1&1.,=..==::-=-::"::":"":>lCid:':,,":=:_::_:::,::,'::':'=-:':"'�==::=::::::"=_::==� tos. ]�m sua DOYH f'ase, 44:\ F'n iân "

n - [Pll1 corno flil'p[OI' (J Iornalisl.a Fran

T ensoes cisco J(aJ'am, secr-etár-io geral do
Partido Democrata Cristão, c ujo
programa o conceituado hebdorna
dário deJende1'<í

I

Serviços

�'AlI-._ ,.,.�

Ii'�. fD U7i -- �; �A�1t
rW(})�rN'lHo..'" i! TJU.jS"�F6f!C"_

€APfTAL. & REeERVA5
RellPoll...bi,'�dft(hl&
Ree�tl'
Ative •

Diretores:
Dr. Pamphil'f) d�Utr8 Frene
.• Sá, Mnsio Mas.orn" Dr.
e José Abreu.

Dr. OSVALJ){) BUIaCAO VIANN..A
Dr. J. J. DE SSlílSA CABRAL

]Istituto de

'J
I

Aposeotadoria
dos Marítimas
EDI.TAL

e'

A Deleglicia do LA.P. dos Mar,ítllno� aitc li rua J(lã�
Pinto n. 9 sobra du , comun.ica lias alllDç,iados do IAPM" CJJlc
"ateaderá di"riamentç_, cj:f.s' 12 2! 1'5 h-(lmls:"'<ê"Xt:e'pto' á�' �';blldo!l,
11 inscrição ElQS intereHadoil na aquisição de caiu a aerem

"con.struirlss por éste Instituto. nesta Capital.
Flori2IlQPolill. 21 6le ju1mo de- 1�47

NIVIO PINTO DE ANDRADE - D�lol!..i0.

Pt!ll"tJ i ,nl''O.1 '.liO <:>. f.;,'ílurhPtis fH' Ft'd(triPS
e Exames de Admi5!c!o

Estude por Corre�pondên.ia
Portugu$lI, Mobmática, eiências, S.ogFcafiea,

Hi. tória d-o Era.iI, .te.
Inte"lIss.-o? J)1".Jncha ..ta cupão. rllm.t.-o }lar•• , P.st.l 332

FLORIANQPOLIS - SANTA O�TAl'UNA
------------

!"EtHND!) INl"QRMA,f>tS:
Home,

�----__-----------__----

Rita
_

__�-----I_.N .•
_

Ctdade . , E�ad.
_

\.

'Tenha lbempre em ca�u um.a garrafiJaba

APERiTiVO (iIHOJ),

Aparelhos ara surdez!
Se v, S não ouve b.m. experim�nte os modernos aparelhos

,,(SONOTONE», oe lInoi� cempletoc no g'Ôn.ro. Ee... apar.lho" são
,.raduado. individualmente. V.rifiq•• o nu gorá", ala .ludes, fazendo
um «TEST AUDIOMÉTRIC:Olt.

Inforrnaçõn 0011 inhre"CldoD à rua Gonaretl B iH.ren"t 7S
---

Dr. Henriqu,e ��todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Sdunidt 21, 90budc-Te lefolle 1&62
(Alto'!l da (�ASA PARAIS0l -- Flt>risn'pelts

-�- ----_._ _.....c-__

M4l(jui.as de E§cre'veJf ,. Novas
- :Dilpornoll de varios tipoil dai afamada&! aOLIVETTI., para ).IIrollto

'

•• trega. Expolliçã'o permanente Otn nONO Eccrit6rio e na

wLIVRARIA MODEItNA·,
Dilltribuid.,re8 .xldulivOIll:

ALMEIDA. BAST\D8 ir; dA.
Rua Felipe Sch:núlt, 2 1." 0.;: ,:'0. FLO.'\'.V.NÓ�"(1)LIS

o NOVO HORARlO DA VARIÇ

Deseja emprepar
b�nrseu dlnbeiro 1
o leitor deseja obter uma

renda semanal e certa á razão
de 12% ao ano'?
Oonfie então os seus negó

cios ao Orediário KNOT, á rua

João Pinto n. 5, que, em com

binação com o Escritório Imo
biliário de A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se"

gura de Or$ 120,00 por Or$ .'

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Ore
diário KNOT, ou nesta reeia

ção.

DE P.O N E I � e 5 '\
A SERVtÇO_ ViS.

2ae, - De F1,<1ri�nél>oli6 para CUiritiba. �o Pau19 , Rj4 doe .1'81116-'

De001agm1 á6 10,40 aoras.
366. - De Fl{)rianópoli� panL Porto A\tpe. DM&lagem MI 12,3-8 bn�

4M. - De Florj.anót>o-lis para Curitiba • Moo Paukl. �
U 13,00 horas.

5as. - De FI-ori-aaól)()liól 1)3I'3 Por-to AI�e. Dewl�em áe 10,20 àIn.

6as. - De Florianõpclis para Curi t:llia, São Paule e Ri& .te�

Deco Iagem ás 10,40 hores.

Sa.b. - De Elor ianénol is para Porto A�N. D�olacem ás 1.2,30 n..
PASSAGETROS - CORREIO -- CARGM3 - VALOR!'.IS - REIDMB0i.a8
_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOIl:ilNDAS - CARGAS PARA!

EUROPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDlFICIO LA PORTA - PRACA 15 DE

NOVEMBRO - TELEFONE: - f.325

Albert. G,nçalves dts
SiHltlilS e (jtei Silva

dos Santos
J1!.rti.ipsm ••• }lQl�.lIIt., e

pe.s.as • rai... • ••••imento
•• sua ftlhe

CLAUDIA-MARIA
•••rri•• aio 21 do c.rrente. 'I.Materllliàa•• II. Fpolil, 2.-7-47

VENDE-SE
M<lgnífico te:rreno por>:":l

fins residenciais, oit.uado à
esquino .a avenida Mauro.
Rames !8 rua Rio G�ande
do Sul. Dois lotes.
Trator à rua D. Jaime

Câmara, 6,

VENDEM-SE
1 dormItório de embuia,

rádio malca Lincoln. de 5 vál
vulas, 1 aparêlho completo de
jantar e louça ioglesa.
Tratar à rua Dom ] aii.ne

Câmara. 6. nesta Capital.

o "'f.ALE :.. IT.A.J.U
Pro�'Ure. na Â.�'li.ia

Pl'OgrNM,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

R.�A

Di'reiôfiãde-õbrã§� i)üiiii"Cãs
(SERVIÇO DE LUZ E FO�ÇA)

(' Ser .. i�o l'>"de o at••ção para ai J)enalitl."a Gl que e.tEio

.\JJj.itol (la con.umid.res n. co.., ele cl .....i. d. corrente ..

O C'odigo P••ol Brasil.iro, Capitul. I S.cqã., IV pra ... i:

Art ISS -- Subtr.ir. para si .u pare outrem. c.iao alh.ia. movei:
Pario .- R'IIclu.õo. a. um Cl quatro alllO., • multa d. quinh.ntos mil

rói., ft dei eo:r>t_ d. réis. , ,

§ l' -- A PENA AUUENTA-SE DE UM TERÇO, �E €i) CRIME E PRA

TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO,

§ 2' -- S. "crtmiIll"'<) é pri_ori•• " i. p�u••e ...alor a cci.a fur'

toda, • juiz p.d. sub.tituir Il p.na d. r.elulão pela ae d.teR

,ao, dimfnui"cla de um a. dois t.rç.a, .� aplicar .om.nte a

pena t!l. multa'.
§ 3' _. Equipara-•• Q. coiaa m.vel ti ENEftGIA ELÉTllUCA o.. qualquer

outro que te,ah....clor .c:onemie.:

E IN.I6ANClA?
PNOCU.RE

Alfaiataria
A

Mello
·

LiU.MhftG1ANTJs: 1)a um •

",o .. Biblioteca do (ÀJ�o Ac.a

dio.mico XI de Fe"flll"'eÍFo. Con

tribuirás, 1W18im, para • fm-ma

çio cultural do.. eatarinenHe

tuAJI)() TEUS FlIJlOS
� ,...patuem O cp!e é
_ "'., _e-Lu ti_ é
ma _irae iple poderá M

e.._ a .... c... IR
..li•.

de amanhá!

("Campanha pró-livre" do
C. A. Xl tk F.orereiro).

Resolvido, enfim, seu problem fina,teeirel
Adqlli� TUDO 4e q'li. ..._Ita,.,

de UMA. 8Ó T_,'
p�«aaao PA:aC1SLA:D.A ,

oom.a VAB'TAG à .

9GJ!'Vimfilo-.. ••
.oi i()

SISTEMA
....'

WC.
RMI••

G-elaeMlra
Sleidetllil
�

,

C RID I A Bt,. O KNeT ffj

IHDÚST!U�, COMbcIO I SEGUROS KNeJ S. A.

�,
-

... h'.' • In ,., lo n "
---- .._
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ODEON - Hoje ás 4,30 fi 7,30 hrs.
- Sessões Populares -

T - BELEZA lNDOMAVElL
Com: ,Mona Fr-eemann e Richard.

Danning.
H - O VALENTÁO DE SANTO

ANTôNlO
Com: Bill EllioLL
lu - MARAVILHOSO MAS

CARADO
7 e 8° Episódios.
S(l progt-arna : 1) � A Marcha.

. Direção de PEDRO PAULO MACHADO
I
da Vitla n. 67 - Nac. Imp, Filmes •

• ... .

l'l'l'(;'lS: Gr," 3,00, 2,110 e 1,50.

C
.

,... V ,----·---·-D------------r:I."',H"i.'1'\.} l'i'AQ,iLEIRO E (IS 7,;jO hrs. - un ico o-s 3,00.

ampeonato·
'

ba tarlne.nse de o elb,01' e, uas·nuelgb3� GUI11·1·'f,lJ\I�I'liIEa'�sIeCANd".0s,:()\Jpi�tl�l((l),LqEtII.cBOLe' ':I�I�..10. ��I�S'.'.......•
q

I
' ,U � l;\lJJI<:H'lAL. - Hoje ás 7,30 hrs.

Aventurel'ro e Duarao-I os camp� 0- OI'· ·1·
""

<frande o l'i tusiasmo ali reinante - Ül l.ima Exibição-
t " e es.- lwplces, camneao; �o.setor de volebo.l 1H,1 .• \ apr-oxima-

TORMENTA SOBRE. LISBOA

d
P

I
Com: Eric.ll Von Slrohein, R.i-

e voleibol feml-Dleno'" ção dos caUl[lc�lJlatos brasijei�'os ex- chard Arlen e Vera Hruba Ralston,
.

.
l t ra oe sul-americano, que serao reu- -:-Jo .programa : '1) - O Esporte

A cidade de Brusque viveu nos 11,:30 horas, pela cidade. um des- David - Teodoro - Celso - Schu lz
'

r" ,t : 'h ',' 'd F d ern Marcha ----.,. Nac. Imp. Filmes.
dias 19 e 20 do corrente, momentos file ele todas as delegações, prcce-I- Paulo e Luiz. I 1Z<1: os sO'. os aLLsI1H,,�S a e e-

2) _ Grandezas cio Alaska.
ele sensação por ocasião do carnpeo- d idas pelas autoridades da F. A. C.. Volcihol l'ern inino : (T. J� ... raçao Paulista de Voleibol e Do-

Tupete Mágico Colorido.
lU�tO �sLadual de basql1e�e e volei- Li�a� }=tegi0n.ais c Socie,da.rle Espor- Ol imp ico x A.., A. B<lITi.ga- Vf'l'r.�

•.

-I' partamcnto
de Esportes do Estado. a) _ A. Voz -do Mundo _ Atua-

hol. 1<01 simplesmente le'lu'n1Jban�e l iva Banden-ant« rlp. BIUSqlW. ,'VenCE'Ll Olímpico pO-1' '15x10 e 1:n12. O certame nacional tem sua pro- Lidados.
o sucesso alcançado pela,' Fedeuação '. Equipe GamI-H'·ij-, ({.E.. 0.1 im'j')ÍCo, Cf" ';-

-

,- 1 .

" '

,
.

d Preços : Cr$ 3�OO -( rmico) .

do campeonato do corrente ano.
-

OS JOGo.S· de Blurnenau : Vera _ I�H _ Iloli-
. ",I all1açao, mal cac a par � ? perto o

"Irnp. j ° anos".
,

PARTICIPANTES }'<!dLo o sorteio realizaram-se nos ta _ Erica _ Wijburga -;- Ivone
' rle 23 a, 26 de agosto PT��Ill]()_'e' de-

" Pa�'Llc1�ara� d.ess� certame, �,lle dias ,19 . � .

20 os Jogos, na seguinte � Si lvia e. Hrnata ). II ve. r
á

contar c.om a partícípacão dos
..,. .., .. , . <

1 eumu, as fOI ças maximas do Es- sequefl.cla. , .. Basquetebol : seguintes estados: .•..........•..................•

tado, as seguintes equipes : -\0Ielbolmascullllo:-0IJmp1- Barriea-Vr-rde x Ol i.mp ico

-, M' E ti d R' P b
- Voleibol mascL1li�o -:- Uhira- co x S. ,S. S. G. J. - Venceu Olim- Venceu"Ol imp ico l�nr :Hix'21,

1 mas, �s H<.O o io, ern�Jl1 ll.-
tan E. C. de Flor ianópclis, Ave.o-I pico por' 12 x 15, 1'5x'1 e '15 x 13. .Olirnpico x Guarani _ Venceu co, Paraná, RIO Grande do Sul, S.
I ureiro E. C. de São Ludgero (Tu- - Aventureir-o x Uhiratan Guarani por 15x13. I Paulo. Distrito Federal e Território

JJaI:ão), U: E. Olimpico .de �Iumenau. V�)!j�eu Aventureiro 'por 15 x 9 e Barrigu Y('relp x Guarani

-I
do Guaporé e posstvelmen te iBaia,

'lo' soe, dos Suhl.enent.es p ,Sargentos 1;) x 'L Veneeu Gua ran i POI' !'ox:n. t t i t 1
'

J (" .. e d J' ,'1 I
LO C< C< (' J . A L" , .. - ., enquan O O con men a nos poraI a .,.uaI11Jl�a? e, omvi e.

.

-- C'I. i:'
..
"" 'r ,

:
x ....ven UI e.l1o - Equ ip o campea : Guaran i E.

.

C" .

'.
.. "_

- VoleMbol 1·emllllDo - A. A.· '\ rnCPll A\ellLLll'ell'O 15x 7 f' 1b X tfL de JOllWIIl': [-Jarllack. '1'0111'0 M.lco, em con,fron10 com os repres.ent<l.1
Baniga-Verde e G, E. Olimpico de

.

- Olimpico x Avenlurei!'o Goecks, P(�I'f'ira (Ballmcl') (OSSY), les ria Argentina, Chile, lJl'llguai,
BIllmenau.

. .

Venceu A.\pnLul'eil'O '15 x 7 e J6x (Hol'sl), (LoLlI'ival) (' �I,itll'r). Per'Ú e Para'gnai, entre 14 e 24 de
- Bas.quetebol - A. i\. Bal'rlga- 14.

Verde de Florianópolis, G. E. Olim- - S. IS. S. G, J. x Ubiratan -

piro de Blumenau e Guarani de "Plleen Ubiratan vor' 15 x ti e
Joinville.

115
x 5,

lni'ciando as atividades da lem- -

- Equipe ca.mpe'ã: - AvenLuI'ei
{lol'ada, foi realizarlo a partir clas 1'U E. C. de f-;ão Lndigelo (Tu1bal'ão) :

Campeonato
Com su,a esplêndida yitória de 4° ILlo"lr São P'lUlo e Ipir::ln"'a

edomingo último sôbre o Corintians,� 4.
",

-

, • " •

�"��. R ({r'�"':,T"RY C� DE flUDIIINO.POLIS
.,.

il.0XY·_:_:_ ü;,j(; á's' úO' :b'�I:a:s
.-

peleja esta que superlotou o ma- 5° IUlgar - Nacional e Santo's, 7.
,

�, ,�JI q .\ M 1° - Notícias ria Semalla - DFB.
2° - Kirby -GranL o masculOljestoso está,dio do Pacaemibú, o 6° lugar - Portuguesa Santist?, Mais uma 'ClllinLa-reinl Cilf>gOll e 80 da no�sa Capilal. cow-hov _ em:

'Palmeiras., firmou,se invicto na Ii- 9. com ela n.Jais uma_I'Plll1iãll (lo lt(l-I ;';pgnp-sr' a "Hora da Camarada- CASTIGO 'MERECTDO
derança do certame paulist.a de 7° lugar - Juventus e ComereiaJ, tarv. A essa 1'elll1l"O, co.mpal'cce- gem", ('.111 que .se ,pI'ocura com as 30 - Budd AbhoL e Lou Coslela"
futeboÍdo corrente ano. 10. l'arií, além de 11 Holal:jaIW�, o, "piadas" .IJ1'ecli8pol' li OI·,galli�mu a A!BBOT E C08'l'F1HLOLLOLY]<�WM,00;r"

.

com!). Ha'!'lwr do Clube de BIlll11e-! uma bôa digpsliío, para depois, o ]JA classificação dos clubes con- 8" lugar - Jabaquara, 12.

I I SELVA""Ilau e o dr.\1an�pl Meil'plle: que SI'., PI'l'sidf'tlLe COIl\'irar 0_ cnn?[l. 4à - BANDIDOS DAS> !,' cr

cortentes, pontos perdidos e a se- .

I
róra convlclado aqupla �rssao. O Btl-lnpl', a rlrscer o Pa\'llhao .'1a- Censura: Até 10 anos.

guinte: .A próxil11� rodada, a 103. consf.'l- cl\stml? convi,dad(), :�('lO :í FI.OI'J�l� cion�ll. oe que assinalou o término Preço,,: 3,60 e 2,40.
1° lugal!' - Pa,lm,eiras O. ra dos seO'umtes: nopol!" com a ml:;Si10 rlt Jll�talal ela I·RunlriO. . .. . .. , , .

,

"
.. ,I' '" aquí o S. E. N. A. C.

, \
ROXY - Hoje ás 7,30 horas2° lugar - Corintians, 2. Sabadn - ConntIans x

NaCf(llj,'J.j O SI', NoceLtl �alldoll (',;:;t'- lIus- P Irl" h-I a 10 - Notícias da semana - tDFB.
3° lugar Por,tuguesa de Des- Domingo - Comercial x P8rlu- ires VlsItantp�, rle�('Jando-III1('", em O I Ica C I eu 20 - CASTIGO 1V1EHECTDO

portos. 3. gUlesa Santista. Ilome cio Holal')', lellz eslacla em a Santiago do Chile, 25 (U. P.) :)0 Paul Hrnreirl e Heddy
a nossa Ca'pllal. Gnnzalez Virlela conta agora com o Laman em:

O SI'. Pr('�id('.nLe cOJ11l1l1i,ea acl1al'- <10 - BANDIDOS DAS 'SELVAS
se [H'esenLe em lima lIull'a clepen- a{�ordo .10 Partido Liberal, direitis-' P1'(,'\:o: Cr$ 3,60 - llnico..
dência do Clube, \) Sl'. A1'islcll 1:'01'- la, no sentido <f'e que em prin.cipio "Imp. '1 i, allos".
to Lop·ps I'('cem-admitido 110 Cjll�- cntra-rá num novo govêrno de coa

dr'o social cio RoLary de FlorIano,
lizão com a condição de que ele

[JOt1�, cOIl\'lclando,. pnlao, llma eo- J
,.

.' _

,

missão para l!'azé-Io aLe o l'Pc111Lo sollc'ltc a renuncia de tortos. os

da reunião. O "Ileól'ilo" é reccbIdo c'Olllunistas dos postos publIcos.
c,om uma salva de patma�, lj\H' all� Os termos gerais para a partici-
menLa dl' mteni'ldarle quando o :;J.

-

j\f'
.

t" com o Par !

Presidente coloca em Sll.a lapela o �açao n�, '[nlS' eno
. .- S C t· Sdi:3tintiYo in lel'llacinnal d,f1k RO,tarT, tj(lo R�,:�cal, esq:lCrd�sta .� o partl- O C" ,ii 3 rine II e

Eu' qUl' o comp. Amo.\$J,t;\!':Cuneo, do de VHlela) sao ldentl{;OS aos

4quP .presidia. á reunião, "li2_1:. m�Ll- formulados IP'elos conservador,es, na do Belas rtp.svos lm[)('l' iO'SOS reLll'a-sp da �ala, as- . . _ . {j)
su�inelo a Presidência o sr'. Louri- antenor a1oeltaçao >d� conVIte para A Socif\dade Calarinense cip Be-
vai ,Câmara, que conviela o SI'. �c- parti.cipalf. A forrnaçao do novo ga- las Artes, te,m o prazer de convi
dientp. No expediente c·onsLoll um bin,ete e esperada para -H próxima dar os desenhistas, ,pintores e ama.

cI'elúl'iu para a le.ilul'a elo ·pxp�- sema,n-a, a menos que se desenvolva clores e o povo em g'e·ral para. as:
ofício do eomp._}Vüson A. Perpe- .' . Í'" -

d .sislirem a reunião quP realIza.ra.
l O em Cl\le 'pe�'i'demissão do cal'- a,lguUll 11llprevlsto. A amp l,açao o

nos salões do Clube Democrata, do-
g-� de Dil'eLul' dó'--Protocolo, para o governo para a direita, o1f'de está mingo, dia 27 do aLuai, ás 15 horas •.

qual fÓl'a ·pleito nest.p ano. situada a ma.ioria parlamentar visa Conlando eom o eompareclmen-
FOOT-BALL EM CRESCIUMA

! "Iube 6 de Janel· ro J� fp�iLa, a seguir, a auLo-apl'e� conseguir o apoin do Congnesso to do maior númel'o de pessoas a;.

Na prós;pera cidade de Cl'esciu-U· sentacao dos I'ULal'JanOti presentes .. çssa l'punIão, anteclpadamenLe
ma, perante grande público, de:fron-, Grandiosa fesLa anllncia o sim- SaL{danclo o novo cump. fala o para o ]J�·o.gran.1a leglsla�I�'o d_o pl'e- agl'acipce.

PáLieo Clube Re,cl'eat.ivo 6 rlc Ja- roLariano Heitol' Biteneou.rl, !a- 'sidente, rnlOluslve a ratLflcaçao dosltaram-se domingo úJ.timb, ,em pa,r- "

d 1neil'o, para o dia 2 de agôslo p,ró- zendo uma sél'iu
-

e conslC'el'açoes tratados .econômicos e0111 a A'rgen-
tida amjsto;>a, o.s fortes con'J·untos· .

l't I ri "U 'l 0'1')]0€ "S ['I'nall"'adns (ia RoLai'" ,Pou- B'l d'd l' •__-_-_-_:._._.-••.•._._.._. - ....-.-,...... -_-......X:lmo, m I u aua ma no] € em S l.» C<, '. U .<C, .'. . J"
. t.ina e o 'raSl, me I as para azer - -

do AtMtÍlco� Clube Opedrio, local, Chan.gai ". (la depuis com a palavra, o sr. Mel-
., -

.

'b
.

e do Esp6�tc Clube Ferrovi.ário, de Ofer,ecido aos distinLos as�()cia- relies co;widado áquela reunião, fac,e a mflaçao, eqlllll no orçamen-

, rios I). ela prendada senllol'iLa Rosi- af1:rarJ�cell torla
..

co!'elialidade a ele

I t:'trio, solução da escass.ez dle ha-
Tubarão, vepcendo este último' pe- � \

I t dnila Silva, Rainha da Primavera ele dirigida (' COllVI( (lll a
..
0 os os 1'0- bililruções e desen,volvll11'ento da

la conlag'em de.4 x 1.
1946. a l'puni,ão está despertando turiano,:_ 'pant

, ��lI,e ,U��lstlf;sem i' :' industr.ia, agricultura e mineração.Os quar.ll"Os jogaram assim cons- enOl'IlIP llltel'eSSe, pro'vencio-se que 1l1slalaç:ao do �L:\�\.C a,quI ·em J: lo •
__ ._,

titLüdos: FerroviJál"iJo - Arqueiro, srrá 11m rios mab.oxpl'p��i\·os acon- l'ianóIlolis. ,

p 'p
.

Arcelino e Már.io,· Orlando, NIun- Gecimrnlo� soc.iai� daqnrlr sub-I O seguinl('. a m;ur da l1ala\'l'u e re�OS em arlS
distrito. 10 comp., i\lo]'llz 1[1H' congra.tltla-se J

lo Tere a L (N d) A1 .

I l' l I 'n Pa ·'s 2" (U P) O "Ce Soir",'( e • z; auro ar o, Je- "() 'Estado", sensibiliy,ado eom o CO]]; o PI'(,�'PII() (<1 .•all], a,. [Jl'l:Se.,
- II, v ' •

-

lardo, São Martinho, Ari e Norzi- cOll\'ile, fOl'nlula \'010'; de grande e Le a J'PUl1WO, pela 1nIcraLI\a de 1a- anunciolll que quatro soldados a111e

nIlo. Atlético O!perário - Anisio, maravilhoso êxilo. I zcr com [[IH' \'oltas�el1l u ser ob- rican08 foram aprisionados pC'la
------ -------�--, I ,;f'I'yarll)� (JS aC:lIcaJ'P!I'O:3 ('m. Cima

francesa, quelPreto (' Luiz; Atrgenário, Marciano e
üBMBRA-TE! I rias

mesas do,; calr's e bal'ps da policia de s'egurança
Arge'l1liro; Dando, Jonas, Búrigo, capilal. deteve ainda um ,caminhão trans-

Nino e Ademar. inúmeros seres humanos, O ('OJllP, Tull'nlino agnlrlece p'Ortando arll\as c munições. Os' ro-
Os "g1oals"do yel1eet!or foram' que já foram félizes como [lqllPla� llalaYl',I:-; rlt' ('�tímlllo f' 1l1'1I� I'eridos soldados americanos se en-

, ilwle, l�a medida d(' �l'lI� csforços, b b' d P
.

marca,dos por: tu, aguardam teu auxílio PI- 1)l'OCIll'iII' ":1l111cionar el'rLos ca;;os de conlravam nos su UI' �os � a�ls.
Norzinho (2), Ari e Abelal'd!O

ra que possam voltar á IO- 'arlrnjlli�tl'acão, pt'dindo a coopp- Informou-se que as lllvestJgaçocs
A renda foi de Cr$ 2.673,00. 1'ra-

ci-.!ade. C"'lab ....a na Cam- Il'ação de !ruJos os Hr)lal'ian?s pa.1:a , pr·eliminares não ligaram o assun-

zendo'l1os a noticia este\'e em nossa
eU' ., '" C[1.Jt' lhe r(l�s('m como qnp H.epoI- to ao movimento subt.erraneo iu-

Panha Pré Restabelecimento Itel'es--\,uxliiares'·. ci('ntificanrlo-lnc , , .. - . '.
redação o sr, Saul Estevão, perten- cÍos

.

c�s(;'; rle IW('l's'i<Íl'ia in(erypn- dalco e as atlvluacles aa1tI-CO'lllUms-

('ente a rliretoria do Ferrcviário. da Saude do Lázaro. I ção par'a a tl'anqllllldadc c progres- tas. •

6

Reinician�ft fi tampe1J:na-to ftnladtlris-ta dt futettol 'da cidade, ama
nhã será iniciado o 2� turno, com o confronto Bocaiuva x COlegial

./.

I,
i

PREMIO;'; sCltemhl'o.

xxx
Aj('11l rio I iLlll() rnflxilllo foram NOVA VITóRIA DE ABEL CESTAE

r1ispnl alia, as '1'a(,',(1"; "A�';('·lllbléia
Legislativa" e 3 jogos rir 'n(�daJhas Nova York, 2;') (O. P.) - O 1J'��O

cujo;; pn'mi()s foram rnlrt'gnes em pesado, argentino .l\Jbel Cestac ven

sP:;�ii(l �1)1"11(' ap6" () encerramento ceu ontem o pugilista nOl'le-a111e
do can1]wll<ll" 'por ,S. )�xeia.,. dr. ricano Bobby Noran, do Estado de
Aciel'baI Hamn� da -SlI\'a, dlg'nISSl-j_,mo gov-eJ:lladu]: do EsLado. 1 exas.Paulista de Futebul

Amanhã o initium do certame carioca
No Camtpo do Vasco da Gama,

no Rio de Ja,neiro, será rea.lizado
amanhã .o. tOl"n,eio inido dn Call1-

peo:na�o Ca.rioca de Futebol do ano

4° jogo - Vasco x Flamengo.
50 jngo _ A.méri,ca x Botafogo.
6° jogo - Fluminense x Vencedor

do 1° jogo,
7° jogo - Vencedor 00 2° x Ven-eni curso.

oedo]' do 3° jogo.
O programa dos logos e o seguin_18° jogo - Vencedor do 4" x'Ven-

te, conforme {) sortei'O:

I
cedor do 6° jugo.

.

1° �ogo - Olalria x Madureira. 9° jogo - Vencedor 00,5° x 'ven-
2° jogo - Bangú x Bonsucesso, cedor do 7° jogo.
3° jogo - Canto do Rio x S. 10° jogo - Vencedor do 8 x Veu-

Cristóvão.
.

cedor do 9° jogo (,filn-al).

IUTZ - Hoje ás !�,30 p 7,30 'horas_
jO - Notícias da semana - DFB.
2° - :-;PI'vidores ela Humanidade

- SllOd.
:)0 - Van JOIh·sOI1, June Allyson.

Glória de Havene e Jimmy Dura.nL.
DTíA..S (.,.AtROTA,S E TIM MARUJO

.To�P HUI'bi, Han:v James, Xavier'
Cugal r suas prquesLras - Car
lo� Ramirez, Lena HOl'ne e Bca.
Bluf>.
Crllsllra: - LÍ\Te.
P I'eços: ás 4,30 ,hrs. 4,00 e:

2,40; - ás 7.30 h1'5. � '{mico 4,00.

H[TZ - Amanhã: James Mason e

PI1Yllis Calve!'t em:
.

,

ERA!Vl IR!J\L�S

A Direloria.

TOMEM

Ulnhu Creosota�D
"SILVEIRA"

Grande Tônico

('o Estado) nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
mai& de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este pre,ço.
Qualquer ma ioração é

EXPLORAÇÃO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llI!� aiwt.il;tO '"� á M8IH � atáB _u.....
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Yiagellls rápidas entre Ftor ianópolís - Laguna - Tuhri,lo" - Ara
ranguá,

FleriaJllóp@lis - Haja! - Blumsnan Jo invils,DR. NEWTON B'AV;IU
()pe'raç6n - \"1&'15 Ur1nÀrÚIII -
� dOI! IntestlnOllL Rto C!
_ - �morroldllll. 'lTJI�

to da eotíte ameb1an.a.

•�Pia
- Infl'a "er.me!bn,

�: 'VItor Mell'ele:., 2.8.
d1ar1amente U 11,3'0 ba

E" !l tarde, daii 16 hII. em diant.
Rul.d: Vida! Ram08, 8tI.

iJ'on.. 1067

FI,)rianéJ:J0iis - Blumenau - Mafra - Cenoinhas - 1'. lTnião.
1i'I�rian@I9@lis - Lajes.

Ganhe TEM P O e O I H H E I R O, viajando com

RAPID�Z-CONFORTO-SEGU RANÇA

«CI T L»pslos' av.ões
,.

daDR. ROLDÃO CONSONI
�UBGU GXRAL - ALTA m
flUJ1iIGU - MOLfIlSTIAS DR U
.... NHORAS -oJ"ABTOS ..

D'wmado pela }i'aculdade de Meti
eimla da Universidade de Slo

hlo!!.lo, onde foi assistente por ��
� _os do Serviço Cir1lrg1oo a#

Prof. Allpio Correia Neto
�tr1. do estômago e viam b.
�, intestinos delgado e ÇOll!� L' 24 (U P) O

.

tlr61de, rins, próstata, bexllJil, .onures, ..
-

pn-I
FESTAS COMElVLORATIVAS DO SEU 750 ANIVERSÁRIOIl!,�, ovãrros e trompas. V&rioo- mei::o. ministro de Po.rtugual, DE FUNDAÇA-O� inldrocele, VBrdJe8 II !:l<rJl-:n.t

"

CONSULTAS: Antônio Salazar, acredita que De ordem do SI' Presidente e111 e rcí I hilIlIII li ilB 5 horas, à Rua JlI'G,!lJ<' 1 1
-

ri
- • xe ICIO, evo ao eon e-

!'lil�.m1d�ÍlI�;).(a���� 1�� � q�a,q_uer so uça� .u� �u�st�o cimento dos srs. sócios e exmas. famílias, que a ,Diretoria do
"iRID:IINCIA' Rua Estevea J. a ema sem, .. par tícipaçao

.

a Clube resolv,eu comemorar .a p.as.sag.em,....d.o soo 75 aniversárto
"

níor, 1.1�: 'I'�l. )01 7� ,-, Uli1-ião-&(>v!.-ét4ea.-a�'1Tet8;i'á""tlma �

'de fundação, a 12 de agôsto próximo e para.iease fim elabo-'JI. IlAIIO WENDIlAUID nova guerra - será um artí, rou o seguinte programa:
. '

� ....- ... Ho.,p't"l �N"t!.. 1(_0'- go palestrado hoje pelo times Dia 9 - sábado - grande baile de gala _ com início ásCLiNlCA M:tDlCA DE ADUL� desta' capital. 22 horas.E .cRIANÇAS
Ooasnlltórlo: R. Viocoode de O......

OS treídores
Dia 10 - domingo - grande Festa infantil, com nú-l1'nto, ::I ,- e.lI· d. Praça 13,de No- I fUI meros ele cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as� t51tOlJ da "Belo Hori..01l"'�)

f
20 horas.

€euultu: J:' 41�:5 6 h...... , ugiram Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Tenis
Berutí, 24 (U. P.) - O go- Clube. (Basquete e Volei-Bool).

vêrno da Noruega solicitará Dia 12 Banquete de confraterp.ização, oferecido ao gran
ao da Espanha a prisão e a re- de benemérito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé
messão á Noruega de vários rttos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José
noruegueses que fugiram do Francisco Glavam e Virgilio José Garrcia, estes últimos por
país há duas semanas atrás contarem de 50 anos de atividades no quadro social.
a bordo do navio "Soloris". Após o banquete será feita a entrega dos diplomas ais

O ministro do Exterior
.

da sócíos acima referidos e dos de remido aos associados que
Noruega informou ontem que contagem de mais 35 anos de efetividade.
os referidos "quisling-s" que (Para o banquete que ter'á inicio ás 20 horas, oportuna�
estavam cumprindo penas de mente será abertainscrição.)
p'risão por crimes de alta trai- I

'

Aos srs. sócios vão ser distTiquidos os respectivos con-

ção, haviam chegado ,á cidade yites.
,

de Vigo na Espanha. Sabe-se I Para maior brilhantismo das festas que serão levadas
que o govêrno norueguês já es- a efeito, a Diretoria espera o comparecimento dos srs. sócios
tá elaborando a formula legal, e suas exmas. famílias .

a ser dirigida ao general Fran-I Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 1947
co. Elpidio :Fl'agoso, Secretário Geral.

..............__._. .;o.......��

i�:' ARMANDO VAUJtIO
DE ASSIS

.. �ÇOll de Clfnica IntanW u

�ncla Municipal e d.
Caridade

lJILI[lIiJ(lA IlfllDICA Dili CBIANOM
ADULTOS

NlJIIULTóRIO: R1la N1Pleo. lia
dIlde. '1 (JildUfelo S. F'.....et.eo).
-�

�tas das 2 às 6 hOi'U'
�NCIA: Rua MalPeChal ãü

lherme, 5 Fone 7113

Uma opinião de
Salazar ICLUBE DOZE E' AGOSTO

DR. A. SANTAELLA
'(Diplomado pela Faculdade NII

lIItwla.I de Medicina da. Unlv-erlfl(l..Q.
UliI-,s:o Brasil). Médico por concur
_ 40 Serviço Nacional de D<nn·
.. Hentais. Ex interno da santa
II\MI: de Misericórdia,' e HOlPitaJ
WlQu4tl'1co do Rio na Capital ,.�

deral
�CA IIIf1lDICA - DOIilNíJAtl

NJilRVOSAII
\ _ OImmltó1rio: Ed!flcio Am4U1l

NETO
_ 58 Felipe Schmidt. CoMultul

nu 15 ás 18 horas -

�6ncia: RWl Alvaro de Car... ·

liIIo Jl. 18 - Flori8nÓpolJa,

;� POLynoRo -s THTAW',

....eo do Hospital de eJar14a..

de Florianópolis
.A.!III1stente da Maternidade

ULDfIOA MÉDICA - DISTtJ1!l..

II.t06 DA GESTAÇAO E DO

PARTO

---OU '10<1 órgãos Internos, " ...

peclalmente do coração
I!)ocnças da tirolde e demais

glândulas internas

....eWERAPIA - ELECTItOCAR

.IOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

IIIIanltllll dlàriamente das 15 ..

18, horas
&MJuIe chamados a qualqul!!"
...."" inclusive durante a noite.

JiIIOJIIn1LT()RIO: Rua Vitor Mell'&-

les, 18. Fone 70l.

IIBmDUOIA: A v ti n i da Tram-

powskl, 62, l"one 7118

aealdbe!a: R. I'eUpe Scbmldt, .,

-, lP'OM manual 812

Dr. BIASE rARACO
DOENÇA.S DE SENHORAA -

lJ1F1lLIS - AFEcÇOES DA
PELE - RAIOS INFRA·VER·
JOlLHOS E ULTRA.S-VIOLETAS
CoJut.: R. Felipe 8{;bmldt, 48 -

Da. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hra, \

Re.: R, D. Jaime Câmara, 47
FONE l6�

LINS NEVESDR.
Moléstias de senhors

Cloaw1t6r1o - Rua Jo!lo Pinto n. 'I
- Sobrado' - Telefone 1.46�·

Rn1i1�n.c1a - Rua Sete de Setl!IDbro
- (Ed!tf!c1o r: A. P. da E!ltiva')

Telefone M. 834
._---

FONTESPAULOH.
C1mico e operadOil'

coo.ultór1o: Rua Vitor Melrelea. ,.
Telefone: 1.400

Ooaaultas dlIs 10 às 12 i! da. 14 li li
Bufdtnc1a: Rua Blumcruau. H

Telefone: 1.628

S. CAVALCAN'I1H. M.

Excursão trágica
PaTis, 24 (U. P.) - Duas das

sobreviventes das treze ban
deirantes (escoteiras femini
nas) colhidas pela maré-mon
tante perto de Bordéus, 'ontem
á noite, faleceram esta tarde,
elevando a 11 o numero de jo
vens mortas no lamentável!acontecimento. As sobreviven
tes que restam acham-se

emlestado grave. Até agora, os

corpos de duas das vitimas
aínda não foram encontrados.

I

llIiIIdea e:z:crusivamente de c:rlanç&!l
aua 8alõanba Marinho, !fI

Telefone M. 732

MOTORISTACURSO A P...aàa Mao Zaa 1M dari e aliYio deeejado,
comHteatio a. d6rea e 011 pl"lll'it:Ioai dncenaea
tieoancio .. dillataç6ea. Qraçu lia aubetanciu
de real efeiN _tisópÜ4le-bacteric:ida que eatr..
em ..... fw.wla.,.� Mau Zan �eYÍDe ..
infCQ9iea e o aJl'lU'..u._to de _VOs males aia
da maia .......... 4__... da h-..oidea.
A vaa4a.." bMlaa as lI'--.ciu _ biaDagu
com oáDuJa espceial JNIl'llC..m..r. aplicação,

(I'w prodtIN J)e W�

e
Socorro de' AutomóveisServiço de PrGnto

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prática - cGobecÍmento do motor.
Atendem.se chamados para reparos dl urgência.

Âuto ..E-sco.la 1-41.71
GARAQE lIiTNIAQ-PRACA GAL. eSÓRIO. 4,0.

. !iii ra. f'a.bricante e dilltribuidor"" daa afam.ia. con- I� 1'I1l1 fecçõ•• -DISTINrA" til RfVET. Po••ue um gran.
de sortbaento de canmira., ri.oado., brins
boa. e Darato.. algodões, mor'iu. e ayiam.nto.
palPa alfaiate.i que recebe diretament. da.

II melhore. Icfbricas. A Casa Snp.� Co...eMla..... lnhl'ior no .entido de Ih. fcneum 'Imo,
-

visita anta de "lHhm6peli.i � P'alAIS em Blllmenau .�Laje••
........-=3m I --..� am � __ =awmm._BR BB� m;••_4'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FlorIÍl"of"lolh, 26' "e lulh" de 1947

Toda a opinião pública condena a inexp ícave atitlde dá U. U. N., de nao resaenar a aensa
Justi�a Eleitoral contra o Partido Comunista, negando-se a cooperar francamen te com o Govêrno só
porque espera proveito político CfHn ii adesão do eleitorado vermelbo, contrariando assim os legitimes.

------- interesses da Democracia. . .

Is arvores e o vento sul
JOAO FRAINER

Não' o adioinhorom, aquelas árvores retorcidas, o amarço destino
-de sua eicisténcia.

Aflorando !i terra 7/11 esperunça 'viçosa de ditas tenras [olhinluis,
brincarem com. as primeiro» uraqcns e se enriqueceroui de ioias com

os pimeiros hálitos do roru»,

Tremiam, é »erdrut.', «uourio os oendacais sopraram: irn.pied.osos
e quando a chuva torr-nria! lhes oeraastava a debil e delicado. haste.
Mos esqueciam. o susto c " dor «ssin: que rebrilluuia o sol e o. brisa 110-

-oamenre as aca1·iciavo.
E [oram. crescendo, ..

Sonhos de qrandezo as

uraa nobre aspiração,
Mas coitadas! ...
Pegou-as de rijo o 1'1'11/0 sul, nos [urias do seu despeito pO'/' vê

los subir, quando dele (/ si/la (/ torçaoo. a descer, (I cair, a rnsieiar no

pô da planíc ie.
Valentes e intrépidas, «ourl..» polires á?'vo/'es não se acooardaoam

diosüe da [erocidade dos {(lI'�'IIS " lrus, DI> suas ent runh as purecuini e�
CllpW' dolorosas [[(fonios (file /JS I(i/'os do vento sufocavam, porem, nao

se de'ixavam abate /'.
Finda a tormenta, O/'UUl/lOsus dll p('/ejll que !lOVill/ll e?/f/'pnludo

sl'm rl'(/(,(IS801', erClIn CO/ll,O 11111 IJUI1r!o de ,·/'iol1('as. bl/aalldo 00 brl{ejo
dll luz e ás cllrícias dos ;:jfir·os.

Pob1'es !Í:I'vores!
Não o viarn, nesses inslantes·. IIcllilm/o /lO neg1'1(,me da SeIT(1" além,

o esgU? \ satânico do 'vento su.l!
.

E'i-lo que se encrespa como um nw.n8/1'0 h,edwndo e (file em me

ta"'n01'foses horriveis se p)'eripita desvCU7'ado soure (I pl'e:w. I.nocente.

Aparam-lhe a investida sell'{!(felll, IIS dcsafotturw(úls III'vo'rcs, e

com o (jignnte alucinado snstenf(1I1/. !J/'II[OI1(jad'a por{w.
Sã.o desproporcionais, PO/·fo/ll. IIS {I)/'('IIS.

. ,

O vento sul, saciada o cupir/I:s dI' IIlIlIdade, recolhe IIIcollllne ás

grotas ,somb)'ias do seu t.él1'ico sol(l/', 7'; 1,IS IÍrv01;es :.- pou1'es âl'vor�s!
_ e,l'lenuados os músculos 1111 ill.snn(! rell·C!!11. Ja IHIO (·O/l.8e(/lIelll Ilpl li-

mar-se na antiga elegância.
Com os anos, periódicmnen/'e açoi/adas pelo venlo ,mi, vllo ceden

do á força bruta do inimirfo 'im placável, e se curvam definitivamente
pa1'(i o nO'l'te! ",'

Mos/'ren(fos 've/'des cí bei/·o-mar. 0s. al'1'01'�S (fue o vento Slll vw,-
lentou na. ternu.ra da jlwenlwle auspLc/.OSI/, et-las q.ue contam. no S1-

Uncio de su.a deformidade, ao via:i01' que escu.ta a lLn(jlw(Jem do sent1-

mento, a história J1'ist.e do seu. triste destino .. "

,
.

... um sonho (fue não se 1"€aliz01l, mas t-ambem t�m(l., pe7'sonollda-
de que se não abasta/'{tou nos. mtíos Úl(/1'(!fas do s�frl,ment? ., �

Ele - o vento sul - Stltll'O sac,/"Ile(]o que (ja.1golha sobre os es

c01nb1'os de sua obl'a nefasla, como revive ?1-a maldade humana, a dan

,(li' sob a mlÍsico de lm!�en.los de s!�as ,vítwws: no ?!h�!7' S1nIS/1'� _ d�{nveja; nas {auces insaciáveIS da ganancLp; 11a alma S01 dlda das. pcux?es.
Elas _ as pobres cí1'v01'es - 8ms vos (llnws boa:; que lutaIs pOJa o

bem e sofl'eis, qu.e vêdes nwlogrll.I'em us vossas 111:ats humildes .((S!-p_,tra
..

çúes: (fl1,e vos tendes de ClI1'V(l,1' I/O peso do� .sof1'tmenta.s, dos rng/ at1-,

f.Zões dos desenganos, do abandono e da nnsena.. .

'O vento sul da vida l'OS 'lU10 deLTon. S�gll�r t1'ar:qutlos pelo
.

com1-

nha da paz e da alegria. iH o� (I. vossa. 'reS1Jstencw sera e:re�tPlo P�,1 a ?t��,
no me'io de todos os infol'tunws, /10.:/0. sempre uma rese1 va n1O/ al pa1 {l

lu,/m' e vencer.

crescendo.
lcnça oani paro: o céo, na linlia »erticai de H 1�1']101l Mo.N1Z mais 'Ou monos iguais. As excep-

A opunao pública mantem-se ��I)rs Á que são ra rtssimas.
numa posição cI(� cxpect nl iva ao Doclara o <r. José Américo quo
acomnanhar <lê- eonvp['sa,çõ('.s. que S(� I) sr-u pal"Li',lfl. "nada 'j)Nliu r ql1e q
vêm realizando nu sentido de uma .mu iur hencf'ic iado lwlo aoõrrto j)1'0�
cooperação mais íntima entre a flOsto seria () governo. "Ao que to
e. D. N. P o 'governo em estreito <Ia grllle sahe, porém, não foi o go
contato com as fôrças po+íticas que véi-un quo «aiu de sua casa pu ia
apoiam a situação dom inanl e. As ha h-r na uorta fio SI'. José AWf\rico
l·rcenle,.; declar'açõf'� frita,.; á im- f\ lJerlÍl' quI' o ajl1dasse. PO!' -Olltro
pl'pnsa pelo sr. JOR0 Amél'ico de lado, cumo, U11l l(ue f' llUl'Clllt' (1 go-
AlmeirIa comportam entl'etanto al- "t!l'110 ,;pria () maim' benel'iriado
glll1S comenlário�. com o aCI!('rlo'?
Anles de Ludo. os h 0111Pl1.'! públi- A paciJ'iraçüo do ambienle polí-

cos L]p\'em fnlal' ao paí� Sl'l11 a 1)1'('0- fico nos Estados onde a 1" D. .'\.
cllpaçiio da plaf.éia, ('xte1'1lanclo com I('m sitLla�õe� cun�titLlidas. rfiz o

Jll'lJbiclacle �ell� pensamentos e in- jirll'l' ud('nisla, "é de intel'êssl' ca

Lenções. São é mais hoje a opinião mllm e 8Obndlldo do govêrno". ar\.
pública aqurla mesma qllP se co- COUjWI'açi\o r ri'!} inleri"5se rio PO\'O
nheceu na República Ve'lha, ma:) lll'asilei/'o e SObi'C[udo rIo govêJ'no.
uma opinião muito mais lúeida t A ddl'sH da leg-alidadE' p do ,inll'
súl>rr-luclo l'scal'nlf'ntaLla ll()[' aDGÍs r('s,;(' da ortlrm juríclica (' sobl'el.u
spgllidos de' ('ngoclo". ,;ilnilllações c do do gon\l'no". Porque. afinal, to
fantasias. rios ôss,,:, ",;olbl'rluLlos"? Acaso o

:\,inglH'lll ig-nol':1 a desconfiança Pode'!' Lpgi�latÍ\'o (, nlPnos l'l1lpP-
com qlle Cl'l'tns políticos s50 yis- nhado ClIH' o Expcuf ivo na 111al1l1-

IM pelo povo, tais (' tanlas 01es lt'nçi\u L! na estabilidade cbs insLi
fizeram aU' qllf' acabal'am paI' dr- Llli�')I's'J E lanto quanto o val'la
sillldí-lo COm1)1('lnn1('11[p. Srda ill- 1l11-'111() ,! () gIlV('l'110, os jH1l'liclos Vo.
,justiça úizeJ' ([ur L()rlo� Oi' ]lolílicos lílit·u� lliill :ii'íil in[('l'essHdo�. em
são iguais, ll()is muitos C'xístE'm, que �(i Cl)I1�rl'\'Pm, a GOI1�Lillli(:ãu
no cenál'io da vida l'cJ)uIJlicana, qllE' I e as li,jwl'dacll's ]Jl1blica�'1

"

VOSS'lle1l1 ;'erdarl('il'll f'S']lí['ilo PÚ-I 'io sL'guinlC'nto dc\ "mas c,onside,hl1co, no(:ao de �rllS deverps e boas raç:õcs diz o SI', Jr)Sc' �-\.lllél'ico, aln·
illlpn�õe�, A <Iil'icllldarle. porém, é elindo ao gOyÔl'I10,. "qlle é clificil

ainr�a muilo gl'andp para fàher-, sei, sahar CjlH'll1 não qUPl' ser sal\'o'·.
aqlulo qur os allllgos chamavam Mas p,s�a f'l'a�e t em graça... Em
se]JaJ'ar os maus do mrio dos jl1S-lllrinwil'u lugar ,;(' o g'O\,(>l'llO, para
tos. Daí a IlPcrs,;idarle eDl qne se, l'ortalpCCI'-se. psli"esse depenrIendo
pncontl'am os l1omPl1s l)úblicos dr i do apoio da l'. n. 'i., jamais que
lomal'elll mUllo Ipnlo com as pala- éssp apoio lhe "rl'ia IH'estado. :\I,'s
\Tas e as _açÕeS,]lal'a l1ão c!rcPPcio-1 mo pOl'que o q, lle tOC,l,OS eSl, a!Il10S I'm'
naJ: a naçao, r para rnel'pcpr a con- lo� rir :sahel' é exatamentr o COIJlI'Ú-
f'iall\,a rio ]10\'0. rio, ü que liVTDl1 a U, D. N. do de-

J:'>Ião lní. f'eni'io como 1011"ar os sap<1I'I'ci rnf'1l to, isto �it1l, foi ;) ge-
bons propósitos malü["!'slados por nrl'usillado de ,Dulru, eSlelldf'ndo-
alguns lírle!'!'" Udf'�lislas SI', C0111- lllf' a miio redenlora, na hora

Illreendpnr]o a rlellCaclpza da 1100'a amal'ga em que o,,, l1dpllista�, após
TlI'espnlc, 1110:itra111-so IcalnlPnlc a d(,l'rocada IIC' 2 de Dezembro
dispostos a II'UZ('I: ao govI'l'no nm l'C'peliam-se UllS aos outros, em es�
apôio Imü� conel'f'[o, I il'ando a U. [arlo ri,' pâllicu: salve-sr quem pl1-
D. :'\. ela \ill1açüu singular em q�e der,! l<lm segundo lugat' o pobre
a n1l"sma !\(' encontra, sendo pal'tI- aulor ele "A Bag'a'ceira" e'qnivoc,a
rIo de oposi(:ão, mas l)urlieipanclo 'se inleirami'llte se SllPÕP que, com
do goY0l'no, sendo g()\'êl'no _par'a as a gravidadr ela cl'isc, que atl'a\'e�
\'anLagen:;

.

e senclo O]1_OSlçao 1)ara samos, as, insti luiçõrs se acham na

"fl,gnra" (l1antp da naçaD. Por lSSO iminência de' cair.
.

mpsmo convén1 qUE' não se, reco1'- Fala ainda o SI'. José A:méL'ico
ra ás pala\yl'[l's el'uzadas !\ sr, di- na impo�)ularülade cio g'ovõrno.
gam as 'c,ulsas eomo pla� sao na l'ea- Então que ansia é esLa da U. D. N.

com grande es- ll�ade, jalando o� IlOmens, eomo em ,quel'el' parl.iei,pal' de seme-
SPI'E'S ,bllmanos. 11ao como ]JE'f'sona- 1'banle irnpopulal'idade?
g'ens cln cmnrdias.

-

Para a U. D. N. 311oial' o ,govêr- Não! ü licler 1Hlenista mais uma

no do gene'l'al DnlJ'a não .jJl'ecisa vez se eng'ana, ou não fala com a

I'PCOl'rel' a ]ll'elp.x:t.os. npll1 cansar a sinceridade que seria de de.<:;ejar,
imaginação rle '�eu� l'omaneistas. (') aLllal gov,êeno cla 'Gnião não
PO!' qUf' falal'. cntão, f'm "111aneja- telll nada cle impopular quando a

mento", clima rlP confiança proQ� naç:ão illlrira conhpce e l'eCOnllCce
grama de ""a I va,çi'io naeinnal", os "acl'ifício�, os esforços, a lula
quando todas rsl'as frivolidades tirânica d·fl .Dulra para 'nlJoralisar
não passam dl� l'l'nda!" (' babadOR? os nossos costumes, ol'donaI.' as J'i
Para rIar ao 'público a impressão cip nanç::).s naci'O'llais, aliviaI' as nossas

que a, u. n. N. é um pari ido de dificuldades de vida. cncamin'har :'t

c,mwicl.us, idealisl.as infl'ansigen- solução cIos pl'O!blemas que nos

I!'I:', cI'iaturas ,supN'iol'es quP se afligem, ,o (�IT(} el'asso do sr. José
vivem mortificanri-o. no fanatismo Américo ri süpor qlle porque a U.

O DR, AUGUSTO DE PAULAI de uma fé? :tVlas não pel'eam '�em- D. N. llão t�m conleudo popn,l;u,
. . _ , I po, meus amlgos, os homens pÚ'bh- os ontros também se encontram na

aVisa que p�rma�eera em es- eos bras·ileil'os. {I� bom; e os maus, mesma situação. (Do "Diário Tra-
tudoS, no Ibo, ate 3 de agosto, I

rm Iodos I}S ag'l'llpamenlos, são halhisLa", rIe 17-7--i7).

Erna Sack em Joinvile
,Toim·i]l'. 25 (E.) - Join"ilp Ll'l'á a gl'allde Yentllra dp a1plauclir,

dp[1tw ele poucos ri la;;, a crlc,bl'c al'tis,la internacional Erna �ack, que

rl'�lIi;t;a('à nesta ciclad,e \1'11 único c:ippLáculo.
U rpcital de l':1'na :-\a:ck ;;crú I'Tll h(Jml'll::Jgem ri,r S. 'Excia, I) ;;1'. dr.

AI>I',lHI.l HanJos ria Siha, GO\'L'l'natlOl' do Estado (' conLad com a 1)1'8-

spnl;a cio eh,de do J'�X(,CllLiyo Gatal'ineThse e E:x.ma. família, bem Gumo

dm; �1'S, derpuLados GUiJ.IH'I'llll' l;l'ban C. Max Co'llm.

,\ imporlante DoHe de ar! e est.á sendo a,guardada
peétativa.

Boh:as inilitares
.

\YASIHNGTO�, 25 CU, P,) -- O J'H'('�\(leJltc cio Comité elos fiel'yif"OS

Al.'marIos, ,\ndrews, republicano d-I' New YOl'k, apresentoll um pro,lelo

de Ipi qlll: autorizaria as academias mililares e nava.i,;:; dos
.

E�lart(ls

Unidos a custear o;:; estudos df' vinlr l'apazes por ano', da Amel'lea �a
tina. I' do Canadá, Ji.miLanclo fiO máximo de três o númel'o rIe csLuclnJl

iI''; que cada ;p�ís poi.'!te-I'Ó, ter ao IDPsml) tempo em qualq_lwl' ararlpmia,

Tem 'dinhler; ?�--
Deseja em]treg;ar' bem V0SS.

capital a juros compe!_lsadores
de S, Hl ou 12 por cento?

Procure hoj� mesmo 'O

Departamento Imobiliário do

CREDIARIO KNOT;' que tl.'a-,

balhando em com.binaçji.o enlll

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
DE A. L. ALVES, firma espe
.ciaEzgda com vários anos de

pratica ]1'0 ramo, poderá ofe
reccl'-lh0 a máxima gn.r�ntia
e efiGiê'lCia nos negócios que
lhes forem cOllfiados. I

.t\VISO

n Eslovaquia sob O flagelo comunista'.
Hio. 25 (A. No) - Procedente

dei Fui, 111)']' moti vo, condenado a u ando com um comissárí ado do po �\
:;,ennova, chegou, ontem a esta ca- morte á revelia. , i VO, só têm um objetivo: a divisão
'pi tal, �rei /{udolph Dilong, de

nfl-I
Esti vc na

HUSSia_, dur�,nte algum completa dos eslovacos da' totalida
ciorial'idade slovaca. Procurado pe- tempo como crpcláo. La aprendi o (te das nações quer piditica quer eco ,

Ia reportegem no convento de San- bastante, par» combater o cornunis nôrnia, religiosa e cultuh-a lmente,

t_�' Antônio, I)n(�e. ficou hospedado,l mo .. Log� após � minha condenação Para tanto, em dois anos de dorni
ursse aquele .rellglOso: fugi da SI'07aqlUa, trocando o burel n io de uma população de três mi.

- "Antes de tudo quero dizer por uma roupa de operário. E a pé, Ihões de habitantes, assassinaram
que I;OU autor de vinte e quatro li- sem passaporte, atravessei a Mora quarenta, 'mil eslovacos, deportaram
VI'OS entre romances, dramas e poe- via, a Boemia, Baviera, Austría, e para a' Russia e a Side·ria outros.
sias. Meus livros fo-ram "best sel'ler;" Itália. on.<1e embar-quei para a quarenta mil e deportaram violen.
em 1937 e, em 1938, no meu país Amér-ica do Sul com um passaprote lamente .para a região dos sudetos
Escritor por vocação, logo que mi. co rcedido pela Cruz Vermelha de mais trezentos mil alem de rnantc.,
nha terra ficou sob o dominio so-1 G(':oova. rem nus cárceres atualmente cento
viético, comecei a escrever ar-tigos Os comunistas que governam o e vinte mil pessôas.
e panHetos cuntru os comunistas,' meu jJtús através do terror, gover· Esses dados são de uma estatis,

+ica oficial de 15 de a:bril deste ano

Os entendimentos da UDN com o govêrno
do cornissár iado do povo para as-,

suntos lntetiores.
Portanto seiscentos mil pessôas

Ioram tortur-adas pelos comunistas,
ou seja a sexta parte da populal;J\'.l
da Slovaquia. Aquilo é o inferno.
Em 26 de março ultimo houve.

uma farsa sôbre as eleições. Com os

comunistas no poder, matando e

fnassacrando, o unico parti'do anti·
comunista que existia, obteve 63

por cento do elei,torado slovaco en_

qlllanto os tchecos votaram nos

bolchevistas.
Mas mesmo assim, perdendo as

eJeições, os 'V,ermelhos continuaram

no poder transformall1do a Slo\'a�
qllia cm um campo ,de concentra

ção. I:I'Oje, sob o regime Gomunista,
só há fome. As escolas religiosas
cstão fechadas, seus edificios en.

eamrpados e a impr,ensa religiosa
liquida,da. L'm corpo rIe slocavos
comunistas forma o c'Ollliss'áriado rIo
povo, cujo chefe se chama Husak. A

Slovaquia é, hoje, uma sombra trit;
te do que foi. É um espelho q[��
aguarda as nações quc caírem sob·
o jugo bolchevista",

Comercio e Indú.tria
'GERMANO STEIN S. A.

Filial Fiorianópolis
Rua Tiradente.. 9

SRA. NAIR BATISTA PEREIRA
Para a Capital Federal, vi.a·

aérea, seguiu, ontem, em visita
a pessoa:s de sua famiha, a

exma. sra. Nair Batista Perei
ra, espôsa do nosso prezadO
confrade, jornalista Batista
Pereira, diretor da Imprensa
Oficial do Estado e pres,idente
da Associação Catarinense de

Imprensa:

MANOEL FRANCISCO
MEIRELLES

Reto'rna, hoje·, ao Rio de .la'

neiro, após nos haver propor.
cíànado o prazer de sua rápida
visita á nossa Capital, o sr.

Manoel J:i""rancisco Meirelles,
enviado especial do Senac para
a instalação, em FlorianópO.
lis, da Delegacia daquela �
tidade.
Agradecendo ,a honra

nos deu e, bem assim, os 'ben8'

fícios qae a instalação da Dele;
gacia do Senac propfYrcionara
aos nossos comerciários, for'

mulamos os nossos ,melhoreS
votos de feliz viagem.
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