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o 10 enso lU I O papu ar, o overnaoor Iderbal R. da Silva inaugurouJ
ontem, em Jaguaruna, o Grupo E. Marechal Francisco' Carlos, da luz.

I
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Marchando, para. o choqu�
Paris, 26 (U. P.) - O 'ex- Europa provocou "uma extre·

primeiro ministro; francês, sr.: l-r:a tensão" . pergirntaudo:
Paul Reynaud, declarou _ quej "�stão os dois colossos mar;
a rivalidade russo-americana chando para o choque? "

causou para o'' mundo uma si-
.

tuação perigosa. Falando na O mandato do
assembléia, nos debates sôbre
a politica internacional, disse senador Vieira
o sr. Raynaud que no momen-I "

,

to os norte-a�er�canos de- �io, 26 _(A. N.) - Chegou)
monstram superiortdade, mas hoje, de Sao Paulo, o advoga;

I N, 10.085 daqui há vinte anos "a Rus- do Paulo Lauro, do Partídc
sia terá uma população de .. Social Progressista que decla-
251.000.000 de almas e a Amé- rou ter vindo a esta capital
rica apenas 156.000.000" requerer ao Supremo Tribunal
Acrescentou que o presíden-: Federal um mandato de se

te Trurnan havia expressado I gurança contra a decisão do
cai egoricamente que "os ES-1 Tribunal Superior Eleitoral que
tados Unidos não permitirão o cassou o mandato do Senador
estabelecimento de novos re-I Euclides Vieira.

�'imes totalitários. A Rus�ia Declarou ai�da, o sr. Paulq"
1 espondeu prolongando am- Lauro que vai contratar nol,
da mais, na direção do oeste, a Tribunal Superior Eleitoral q,
sua cortina de ferro", Afir- recurso interposto pelo P. S.
mou, em seguida, que a nega- D., contJra os deputados fede
Uva soviética em participar rais eleitos sob a legenda do P.,
do plano de recuperação da S. D.
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Ecos da Promulgação

Um aspecto da solenidade da promulgação da Constituição de Santa Catarina.

'tacaram çle surpresa \OrlJ!lll.iZíl�ã! dos
Atenas, 26 (U. P.) - Um sopé oriental das ...montanhas refugiados

porta-voz do Ministério da Pindus e f-ica 37 milhas aéreas I
I k S "6 (TT. P)r< •
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u.uerra anunciou que uma or- ao sul do .. Ionte rammos na
A·'

'

baí d-

20 / '1"
. Albaní

. nunClOll-se que o em alxa OI'
ça de 1. O a 1.500 guerrr hei- tronteira com a ama e a

C 1 H 1
.

d L 11, . . . ar os o qUlll e ava e re-
TOS empreende um ataque, com mesma dístáncia ao nordeste de .

t t 1 ONU
:

.

'. .,.. . pres{m an e (a ,aSSinou
exíto, a Gr evena, depois de,' Komtsa. a Constít

. -

dO'
-

uma marcha de SUl', resa' do . . ,.
;,

.

1. uiçao a )'gal�Izaçao
1\'" te G

.

, PI O porta-voz do Min istérío da Internacional dos Retugtados e
,J:HOll e 'ralllll10S. onc e se suo

.
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h
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1 '·t·
. Guerra declarou que o ataque o acordo sobre as medidas

pun a que 'e es es lyeSSel11, en·' ." l'd
I ., .

f d
.

1 '..'t oontra Grevena fOI repe 1 o .el provisorras, e.m nome do go-
o-arra. a os pe o exerCl .O °Te-

.

.' . ..,

o

F t
.

ílít
o

os guerrilheiros diz imados ". I'
verno peruano, mas dependen-

0'0. on es mi 1 ares asseveram,
.

.'
. d

.
" .b

ilh
.

f I ?v1ai,:.: tarde, fontes mIlltaIesl' o ainda de nosterior ratifica-
que estes guern eIros azem'

�

. "
-

�

.

. rt d .b d 'd ,2000 I rlisseram que noventa gu.eIlI-1 çao do Congresso. Esta fOI a
IJa e e um an o e. a .'

d t
"

.

2 '00
.

. t ,.,'. K � lheiros havIam SI o mor os e Ylgessllua assll1a.tura.
.,.) ,os qUaiS a acaram "o

<'

'

"turados durante o
nista e tentaram marchar ,con- ,.essenta cIaPf, 's·' ainda I

-

'

, .' .

., 1 1 E' ataque. n ormou- e ,

tra ]oanllll.la, capha' (O ., PI- .'
,.

"
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f t1'1.1:S, há quas€ duas; se.manas. q,ue. as forças c�e .g�errIlhas quej' Uem 8111oes .. oque es
Este bando, que o exercIto gre· batIam em retIrada ao norte, ATENAS, 26 (U. P.) - Um
go informa ter vindo da Al- sudeste.e oeste esta;vam sel:dol p-orta-voz do Ministério ela
bania; foi dado como CC1"éado e;_ persegmdas e qu� as �6 hOla.Sj Guefita declarou que as forças
a seguir, çlí:ridido eu; pequen�s i í b?l'a local! h_avlam .sldü ��n- governistas empregando aviões
unidades. G�reveILa. e ,uma CI-; ganas a retIrar 20 qmlomeolos, com bombas-foguete e artilha
nade de 4.000 habItantes, no de Grevena. ria, repeliram um poderoso

ataque lias guerrilheiros con:
tra Grevella, a cerca de 40 ml
Ih as a leste da frontei'ra al
,bancsa. O ataque foi repelido
e e.s guerrilheiros desar.mados.

De Gaule, voltiJ! à políti�a, ,

Numerosos feridos
Londres, 26 (U. P.) - A

Associação de Imprensa infor
mou que o aparelho, que trou
xe de Moscou a missão econô
mica britânical s-ofreu um aci
den,te ao tentar aterrizar no

aéroporto local e o' sr. J. Ha
rold Wilson, secretário do go
vêrn-o para o c,bmércio de ul
tramar e chefe' da mis'são, foi
gravemente ferido. O a.parelho
foi s.eriamente avariado, acre

ditando-se que nUlJ1erosos dos
seus componentes pereceram:

PARíS, :W (fi. P ,) -- Infnl'n1,J-":P qUi' ({ g'PileJ'al I)llarl..cs De Uan ili\

J)l'omllleiará um rli�eur',;(J no j)r'óximo dümingo, f'TX.1 l{;f\nJl<;-s: Heinir,ianrlo

nrna c,arn;panha ii". oraI.Ól'ia, Jla.s ,gTan'd-Hs eid<lcJ.e� rl'anc(�::;as, lJ eh('r(� d,a

Unillo doo PO'\'O' I<'r;:nwôc; falal'�. (',1J1 s,rg:uida, ]](1 dia 10 de a,gô;;to !'In

Àlof]çml. na Normandia; em prinúÍpios de se-[,embl'o em AnluIJ. No dia

cine� de Dulul!wo a organização do g·eu-pral De nanJl.e J.p,vará a efeito

ntn :C01}�ebbb N"lóonal ne.sLa eapiLa 1. Após a sua instalação, o �(meraJ
visiLuá ao Af�:i:ca do .XIll'te, airuia em J)l'opaglln.Oa do seu pawLido.

o ,julgamento do desembargador
RIU, 26 (A. ;:\,) -- () minislm .Joflé LinlJ:fI'J;es CIJ,IlVOC.(lP n ;:';,upremo

Tl·i!ll.lllfll F-edcrnl para uma "r�s0(1'r('xlraonlinál'ja ,a i'calizêll'_;'s'f'.':no P'1'Ó
xi'nlo diü 31 c11) CUITl'lIlt:, afim d\' '�I'i' jlllgado o d<'s('rn!:J;1T'garl,oc ·EdgaJ'cJ

.Ton,qllim rlp :-i011�a Cal'lwiro. (l.!'lltllJ-ciado pelp llJ'ocuradol' ,g>rl'!ll':da l.te

T1Úblicê\ pOl' 1-'('1' ahafido a tiros .. num 'conf'lil.o diJ 'J'1'ih�\1lal dI' Jnstiç'a de

, Sáh-:úlM ila Ra ía; (1 arl\'ngado. 0tflvio J3ar).'PÍo .

.'

(). n:laÚí.r[n' '�rt'iÍ feito pelu minÍ;dro Edg'ClI'd Cnsfa.

Dissclvído O parlamento hungal"O[
RI'[)c\,Pl;;ST, 2(i l '. P,) - () l'al'lamênlo roi d issnlvirln IJu,iP. POl':

um ,frcI't'lu emitido, pelo jJI'psÜlclilP Zontan 'I'i lrlv, Ao mesmo Il'mpo. (li
I'I'i'si(jrlllf' anunciou (ill" um novo Paríamontu «P\'t'l'á �(,l' convocado a:
16 d-(' ;;,(' (I'111b 1'0, A última ,('SS;lO !lo Parlnmento .lurnu lJ'rs m inulns.:
Xiin 11(1l!'\'(' discursos. O rlrcl'r[o dr' 'I'i ldv foi lido (JOI' um I'lllleiomll'iu.
'\, (.']/ i(;õps Im-um pl'O\'isríl'ianWlllf' marcadas para :�1 dI' agús[.o . A dis
,c;oJll\:,ilo do Parlamr-u l o Susj)f'lldr automaticamente as imun idurles di'

Jli'i:':lo du" seus membros.

A liberdade de imDren�a
Lake Success, 26 CU. P.) --,-1 Liberdade de informações

i'2ul ,Martin, ministro cana-f imprensa da ONU, Martins dis
deuse da Saude e Previdência se que seu govêrno apoiava as

Social, declarou que' os pr in- recomendações da sub-comis-
cipios de liberdade de informa- são no sentido de que a confe-

... ções e de imprensa são essen- rência internacional sôbre li-'
dais á. manutenção ela paz in- berdade de informações seja:
ternací onal e' aos demais ob- realizada no começo do próxi
jetivos da ONU. Em discurso ano. Frisou ele que sem este
pronunciado perante o

conse-I'
principio H

a própria ex:istên
lho Ec�n?mico e Social.' �ôbre cia da democracia estará com

o re latório do sub-comité de prometida". '

.

Foram atacados pelos indios
RIO, 26 (A. N.) - De Be-' mas de socorro - ainda de

lern do Pará circulam noticias I acordo com as mencionadas
insistentes e não confirmadas I noticias - têm sido enviadas
de que os membros da expedi
ção da comissão ele estradas
de roelagem incumbidos do
plano de ligação de S. Luiz do
Maranhão a Beh�lll do Pará,
foram atacados pelos indios
nas matas de' Bragança, tendo
morrido o médico, o engenhei
ro e dezoito trabalhadores que
os acompanhavam. Varias tur·

para o local do massacre, em-i
bora o prefeito de Bragança:
nada saiba quanto á veracida
de do que corre - segundo
afirmou. Há grande tensão ne1'-

vosa no publico e nas familíali?
dos membros da expedição, da
da a falta de noticias oficiais
sobre a sorte dos mesmos.

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

Congresso monarquista
Turim, 26 (U. P.) - Foi ta's de todas as partes da Eu

in!'ltalaelo hoJe, a,qui, o primei-I rapa. Por s.e temer que os es-

1'0 Congresso N�cional daI querdistas pudess.em interfe-·
União da Juventude Monar-, rir na realização do Congres
quista ita1iana.A policia deu so, até hoje de manhã ninguem
proteção aos congre:ssistas. sabia 'em qual lugar seria illS

Cerca de 200 delegados de qua- tala,do. D_urante três dias ha

se todas as provincias e regiões v�ra s.essoes do Congresso nl.O

italianas tomam part€ nestel narqmsta.Congresso' que ainda recebeu -------_---.---�
como convidados os represen- AdvertenClft
taIltes do:s par.tidos direitistas. -

tliberal e do "Uomo QuaJUll-1amls osa
qt�e"_ e do partido centrista, Atenas, 26. (U. P.) - Um
cl'lstao-democrata. I porta-voz da embaixada dos
Foi lida a ordem do dia ao Estados Unidos declarou que o

começar da pessão de hoje de 'govêrno grego foi advertido ele

manhã, no Palado DelIa VaI- "maneira amistosa e extra-ofi
le, no qual se fez ve,r a neces- cial", sôbre o decreto mandan- ,

sidade de restauração da 1110- do apressar os julgamentos das

narquia e se concitou os

rea-I pessôas
recentemente presas

listas a estabelecerem ligação em conexão c�m um alegado
com os partidos monarquis-. complo COlllUll1sta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DECLARAÇÕES
no EllIBAI-jXADOR HOLANDÊS NO ICANADJ,

I S. H. r. - Inromam de:
Montreal que o Dr. J H. van I
Royen, Embaixador ela Ho-',!anda no Canadá, declarou
naquela cidade qifo D. União!
Aduaneira entre a,' Holanda, I

" • '. I,

Bélgica e Luxemburgo. conne-

lcida
habjtua.lmen t e ])01' "Be

nelux.", devendo entrar em vi
gor. em setembro, fa,rá dobrar
o volume de comércio entre
esses países e colocará o tr í

umvírato em quarto lugar no

mercado mundial. O Dr. van

Royen, diplomata moço e di
uãmíco, que impressionou os

jornalistas de Montreal pelo
equilíbrio dos seus pontos de
vista sôbre os negócios mun
diais e pela fluência com que
fala o francês e inglês, saudou
a união aduaneira como '''um
exemplo relevante para o

mundo cio que pode ser realt
zado mediante a colaboração
e a cooperação mútua entre as

»acões ". O Dr. van Roven dís
se também que a Holanda
que já foi adepta da neutrali
dade e do isolaci onismo, ou

,seja, da "confiança em si pró-' também seu o sabonete preferido
nría ", compreendia agora que
1. salvação do mundo está na

'll'�lade mundial e considerava
-lo Ol'?anização das Nações Uni
;13'3 corno um último refúgio
'ler;:jl''ldo a evitar outra guer-

I crescentou que Ü' povo
holandês coloca tôda a sua

confiança em fôrça da N·. l[.
{i'aIH11f1.o sôbre o progresso ,no
'6.v61 do seu país no sentido da
nrll1.11)1'2ta reconstrução, o em

})" 'xador prestou homenagem
aos trabalhadores holandeses,
que, disse ele, vem mostrando
grande compreensão e mode
ração, bem como grande pro
dução apesar das nrões redu- '

zidas e outras dificuldades. LlNTAS Ln 95

o ESTADO

r Real Sft Jransportes Aéreos
.

Pode a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumasnOItes?
.

Ou deixar de c.ompr�r 'uma mêsa para a próxima "soirée"? .

Pode .0 c�valh�Iro prrvar-ae do !Seu aperitivo prediléto, durante'
um ou dOIS dias somente?

, Pode deixar de tomar três cervejas?
Ten�, enfim, 10 leitor, .ou leitora, .a fôrça moral necessária

para prrvar--se de um pequeno praser que lhe custe aproximada
mente vinte cruzeiros?

Preve, então, que não é um embrutecido e ,egoista que 'cuida
apenas -do seu EU. - Contribua para a campanha de agasalho ao

'�ecessi!a?o lau,9ada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, por
intermédio da Imprensa ,e do Rádio .de [F'lortanõpo lis, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará no coração bem
formade de 'cada habitante -da nossa capital, 10 fogo sagrado da
CARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, Que, se

praticado em maior escala, resolveria todos ·os problemas passa
dos, presentes e futuros. -

Envie .hoje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,
ESTADO ou à RÁDIO GUARUJÁ a sua -centt-ibui ção para aquisi
ção de um ou mais cobertores para lOS pobres. - Cada' cobertor
custa Cr$ 20,00. -

A -eampanha encerra-se no dia 15 de agôsto e a distribuição
será feita pelas sociedades beneficentes que fazem parte da AÇÃO
SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e Que são realmente necessitadas. -

(As inscrições podem ser feitas pelo telefone mandando-se
cobrar a domicílio).

REJ;,A!ÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RECEBIDAS
Jornal "O Estado" Cr$
Sidnei Nocet.í
Dr. Alfredo Damas0cno da Silva
Capitão Américo Avila
Luiz Carlos de Oliveira
Osmar Meira e, senhora
Ma-onel Lino de Jesús
li'.ernando Fernandes doe Aquino
A. A. V,
José Gil
João Frainer
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana

���!!�tE!!!� I
-

V I S O
Fumiedo �m 1935

I
S .. H. r. - Informam de

.' � �

I
Mc�taqem de rÓdio., Ampli- A BMPRIDSA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA A Amsterdam, que foi fundado

I
"Q\lem Rtranar ou inati'Uzar ti,

fJcQ,.iol's�·Tlanllmi••Ii):r... tifO d d r t mento paga""
M�t;erjal importad", direta- T,oDOjS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA nalquela 'cidade um novo ban- ceI' Ica o e � IS a

.

.

mente doe U. S A. REGUiLARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE- co, O N. V. Banco Industrial, multa de 10 a 50 crllzeuos. outroe-

�,rroDrietário CRETO-LJill 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE com um capital autorizado de sim incHrerá em multa de 2.& a 1",'

Otom�r GeorgeS Bõbm ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. 11.010.000 florins: cê,�'ca de cruzeoil'os aquele .�- extravIar G'IJ"

,
Eleehe - Tecnico - Pr(\fi... ioltoJ PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES- Cr$ 7.630.000,00, e capital .in- i��1' o Certificado de Resw...

.

forFf:!'�á:�p��:opa PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAL! tegralizado de 257.000 florms, ..... .

. . Mi§"
�uo ]c-êio Pi:.t" n. 29 _ Eoh DESTA CAPIT..'\L, CITO A:. RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-1 destinado a auxiliar a indús-, (Art. 129 da Lei do Se-rviço

_____________
1 I CIO AMÉLIA NETO. tria pequena e média. lar).

Piut. a. Ó

Dicetor: RUBENS A. RAMOS
'ro;nietádo e Dir.-Gereak

SIDNEI NOCETI
.oiretç,( de Retlaçio:

.L, DA..'iASCENO VÃ. SILV..
Chefe de Paginaçio:

.'RANCISCO LAMAl QUJi

,11 Chefe .de Imprt!I>li!io:

/. .NOAQrjM CABRAL DA SILVA
! '

R,"\lfe:rentlmte.·
I, RAUL CASA�lAYeR.
j, SlUC!fru.\A.L DE
I A. S. LARA
I EU.a Se.nadar Dantss, 40 - r

allaar
'Y.d Z2-5!}24 _. 1<1... de JaJlelr.
ií'llla Felipe de

-

I,Hheirl!l, Zl -
80 andar

'rel. 2·'873 - ião Paa••

ASSINAT.RAS
Na C.pitat�

Ano Cr' .t._

I
..........

SemetlU-l' .Cr$ 45,0.
f.imeatre ......... Cr$ 25.>0
..... ............ ... CrI! til ....

I
Número avullõo .. Cr$ Il,fo."

Ne Intert«
Ano ............... :"rt 106,00
kll'lestre .......... � .. ('r'$ le.oo
'rrimc:itre i rI .a6,oo
Número avulso . . Cr$ ....

&. originai!!!, mesmo nli",
puhlicados, não serão

J: .Jl •

devolvidos.
.. tlireçao não se re"'tH''Q

I!Illbiliza pelos conceltos
• emitidos nos artilf>OOl
� assinados

'l.EJ:1"ONE� ô1il\lS NECo;;SSlT.");<iI
�mb.iro UU
�;a .......................•• �4}JI�
Delegacia O. P. Soejal ...•••.•..•• l�n
!j(aternidade .., .....•. _ . • • U � <

">IIa.pH:d Nerêu Ramoe .• ". •••• Ii.H
�ta Casa .......•....... • R ••• � !�j,*
,".!II'" de Saúde S. Seba.t."lo , .

.f.I:oi.tência Municip� Uil'
a"gpital MUitar ib,
.�e B. C. , ,.............. U#!'
l.;o.oe Aérea ,.................. 1i!�
1* �. l. A. C �� •.• �. l��j
"""�'P1b\nja dos Portal I ;'ó(l
�� C. R Bt ..

. '''rça Policiai ,...... 1:;"1

.t'ilnUtenciária •••.•••••.•••••••••• l!U
� �Dt&do· HI211
;liA Gueta· .•....•• �............ Ui5@
a,Dlário da Tarde» .,............ b71
li' .B. A. . • . • . • • • • • . • • ••• • ••• • • 111).1
a!tltm ,"'a.�4r1* OrtiB3 .. .• �. • . t�

'armácias de plantão
Estarão de plantão, durante o

mês de julho, as seguintes farma
oías :

5 Sábado -' Farmácia Sto .. An
tônio - nua João Pinto.

6 Domingo - Farmácia SL&. An
tônio - Rua João Pinto.

12 Sábado - Farmácia Catarí
nense - Rua Trajano.

13 Domingo - Farmácia Oatarí
nens.e -- Rua Trajáno.

19 Sábado - Farmácia Raulivei
r.a - Rua Trajano.

20 Domingo - F. .. Rau. n "

26 Sábado - Farmácia Sta.
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
Ira.

27 Domingo -

"""

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo AIlItônio sita
à rua João Pinte,

I D�. Lindolfo �_'I
Pereira

A,dvogado e Contabilista
Conlltituição de .•ociedade•.
Planos centelbeis •• Orgoniza
çõe. -- Pareceres e aerviço.

correlatou.
Rua Gol. Bittencouzot nO. 122

F'!orloI:lÕpoU.
Da. 11 hora. em diante.

___e---------
1
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QUE FRIO HORRIVEL

ALÉM sa MAIS ..i lCONDM/CO ()

OE BARBARA STIINWIt:K

"Le't'er mantém, de fato, e viço da

..ele. Eis porque o uso diàriamente"

FEITO ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR

ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVER DUR.A MÚITO.,

E como é fragrante e delicado!

Adote Lever hoje mesmo. Faça

por 9 entre 10 estréias do cinema.

#

SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ
HORARIOS

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DEB;
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FIí'HRAS

PARTIDAS AS 7,30 HORAS
FLOR)IANÓPOLIS - PÔRTO AI)EGRE

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXT'AS-FEIRAS PARTIDA
ÁS 11,30 HORAS

AVIõES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E

"BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - Q';..
MAIOR AVIA0 mM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
lTM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SmGURANçA

TARI-FAS DE PASSAGEIROS
Ida V.,lta

Rio tile Janeiro 868,40 703,90
�ão Paulo 500,70 465,60
Curitiba 281,50 �:t$,(I)0 .

Pôrto Alegre 370,30 3iO,@o
Curitiba Londrina 330,0$ 2iG,e.

CONDUÇÃO PARA O AElROPORTO POR CONTA DA "REAL"'i"
VOE PELA "REAL", PEIRFEIÇÁO SEM IGYAL .

AG,ENTES: O L I V E I :R: A. k • I A..
RUA J>üÃO PINTO - 11

Tele.falle - 1.35i - :mnder�qo Telegráfie. "VIA'RJlAIJ"
100,00
100,00
100,00
100,00
100,0<1
40.00
20;00,
20,O@
20,00
40,00
20,00
20,00
20,00

_-----------------i;;

ItajaíVende-se
;,:

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

preça Vidal Ramos, esquina da Rua Lauro Mülle.r.
Tratar diret3mente com o proprietário do mesmo.

O. motivo da venda se dirá ao prll'!tendente.

,.

i

�-------------------------------.

FUNDADO UII NOVO BANCO'TomeNA HOLANnA
. KNOT

I
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o SS ,AC IA S. ,ta�!n.
Novos cursns.-8olsas de 'estudos e o grande torneio cultural

Com a instalação agora, da
-Delegacia Estadual do SENA(_;

. serão instituictos novos curso�
.

nas diversas cidades do interior
l e na capital do Estado, devendo
o delegado regional. professor
Flá;Vio Ferrari, verificar "in
loco" as corrdicôes existentes
pan-a a f\mctação dêsses em,

-preedímentos de ordem cultu
Tal para o comércio catartnen.,
.se.

EM JOINVILE - NA ESCOLA TECNICA DE COMERCIO
"BOM JESUS"

tPar:a o segundo semestre do
'.corrente ano, a Administração
�Nacional do SENAC resolveu
lofe�ecer cêrca de 100 bolsas de
-estudos para os

I comerciários
'estudantes dos nossos estabe,
-lecimentos de ensino comercial

!� que, por seus esforços e apr o.,
veitamento nos. estudos, mere

çam tal distinção. Cada bol
-sa terá! um Patrono, escolhido
de preferência, entre os bene, Com grande êxito funciona desde abril na conceituada
méritos do comércio de Santa Escola Técnica de Comércio "Bom Jesus" de Joinvile, o

\Catarina.
./
curso fundamental, sistema do SENAC e que está sob a

A Delegacia Estadual rea, superior direcão da dis t in ta educacionista professora Dona

1izará em todo o Estado um Ana-Maria Herger, Vê-I>e acima urn grupo de alunos ein

(Grande Torneio Cultural' de, plena 'atividade escolar. Ministram as disciplinas, com.pe

.nornínado "Conselho Nado- tentes professôres que num magnífico exemplo de coope

.nal", devendo tomar parte ração, vêm emprestando os melhores esf�rços para o bom

'nele, todas as Escolas Técnicas andamento do curso refendo.

de Comércio e seus respectivos
.alunos.

vasto programa a cumprir e empregados no comércio para 'Ipara o seus sucesso, espera.se a obtenção de cultura e melho
• Têm assim, o SENAC no Es, como sempre, o apoio das elas, ramento de suas capacidades

:.:"�� �.::� �:::: :::':..::�=_::::�:'�::__-.��:u�::�:� _ _.;. � I
1. 'i

russo trai
O,córJigo civil russo atraiu, em 1(', a r,p:;olur;:'ln torsada pelo -v::;po-1como.e' natural, .C�LP .',:LarJo de

\ .. SUH. elmbo!'ação, a ,pa.ixào indisfarçá- SI) ou esposa. C011sas deve tr'I'-sE' mult iplicado CU1-
vcl cll� seus .f'eitores, no que soe reí'e- Islu turlo e' pra hcartu ,em càm-' t inuameute. Destru i ndo os comunis
,l'e ao casamento e sua dissulução. plPlu desprezo pelos filhos que tas a base ela sociedade. outra CO\l-

Baseando suas convições, deba- existam, sejam quantos rOrl'l11. T'eó- i sa não fizeram H'J1i:\O rlal' PIH';I'jll a

iidas pelos gr-andes socióligos, no J'it'aIllPllle o Estado tomara conta quo milhares rir dndivitluns, lio
L1'8,DlSCOJTCl' dos séculos, de que o dos nWS!l1Os. Dizemo» I.I,óI'i,camell-1 meus r mulheres. ;;1' II nissr-m Il'm
·.e<lsamenbo .é a 'pedra angular da 1('. pois hem sabemos qu» em meio I porariarru-nh-, de�r�lZ('[HI() SCl1 lar
fam ilia, e esta por sua vez é a do a uma. lil}(�,nciosirladl' .í al. (JS casa-I ele 11m mornorvtn para nu lrn, CD�1 t)

E·la:el(l constituindo, os cormmitas mr-ní os rl(',em SP!' ('111 escala mu
í

lo ] mesmo rCljll'lCllfl qUI' ])I'o'l1lI111:<1-
."ovi&li,cos ouídaram em tornar, ca- grande. 1', con:;rCJII.�nlc'nWJlL(:, o all� I ram-sr a casar

.. T�I'an:l() a,tls pais a

samonto c ramüía, o,mais liberal mrntn de população Iamhém Ll'ra'allLol'ldarle. a 1 mao S(lYJPI1Ca Ipz

possível, em despr-ezo ás regra.'; que ser grande. surg ir g'PI'açõps dcspuovidas fie to-:
_'8I!I',ais d-o amor, pudor, castidade, I Toma-SE; pois. larpút ínmossivel do o amor P I'eligio,.;iriadf', sr-rn

·'HllJi)]·id.adc patriarcal, enfim, Lodos' amparar toda a iutancia. assim rles- Deus .. «em ramitia, rmiln.tltol}irlos
,�", pJ(J� que tão bem def'inern as Illl'Olegida, que sr vêjogada na rua i pelo mater ialismo de Lenine n 81.a

lJI�JOf'S rnau-imoníais. ,ClassiLicanclo;da::; amarguras, p.elu. sirrsp les falo1Un. a contr ibu içãn ria "l iberrladr
tais {'lementos como "produtos da de que seus IVaJs. IL·I'I'.-;p-Oll·�ay('l- comunista". 110 quo sr j'cfr1'P ao

.@pcadên9üt capitali�ta P blll'gurza".I1)1,e'11I,I', por ca'pricho, nüo quizel:,tm matrimonio. I' a1qllilo CJIlC r1Rnomi-
Assim, pOrJJeI'lJ 1'D1 l)nHica slIa (10'11- mais yiver j·uulos. na1'a111 "divórcio", cleu no mundo

tl'Í-lJIt liIllJ'a-mall'J'ialisL:J, os "ll'gi�- ()� [ll'Ópl'jO� liirigC'nles cOJllullis- uma. legiiio rir perigosos exemplos,
J;adol'('.-;". I'U:';SO"; Li\'eTam () dc'\'i.do .!fIS fOI'am u'nãminws 1'111 conl'pssêll' aos ,qllai:.;, inrrlismcllLp, são ol1jr
-�lfi[lmlo p.m, não dar mal>gl'l1l a qual- (1111:' l[ll vnHica ('"UlI'a spurl(l "mal 10 dr ('l()ogi·()� [lp'los C(lmuni�t,as do
<l!lUI"-!' senLimenlo quI' p'IHI'e�';l' unir

I
it1ipl'pl·l'[ada-'. _-\Ilil� d('pui" qnl' a mundo inlrj['o. O rliyol'('jn na l"nião

m,.ml)J'()�, c!(' uma familia, lt'.mencÍu. l'I'\o]llCiio VC!iCCI'a. ::t li'giiio de tl.r- Sovit'-lica s6me11oI<' 1,I'm um objeto
�lat!1JI'a Imel1!Le, Cjlle iss_o Y i ria eal L-

I iSwbrignclos era ellOr,I)l!:'. f' mil i I o
I
"o: ncsll'ui I' 1olin;:; os lacos ela l'a

',lI' Yhu c1elrimrnlo para o !'gois-' pmbol'a o g'm-êrllo "CIJll,.;'lruis"e"
I milia cri.-;Iiil', l' o" I'llnrlamentos dr

mo rI,' Sf'llS chef�s. :'iessc intuito. o Sl'nlIpl'1' mais e mais aJJl'ig-us, os! umn pátria llnida lll'l()� pIos da
J!ll":impiro a,lo foi tOl\nar as lmiões ])lesmo,: não venciam' nt'm e{c IlI'I.'-! mor'al, q\lr {f'm "PllS primól'r1io� llO

""lltrp dois j()o\'p,n'� {üo r(ícl'j� (' rll'S- lo� tlS ll('c('ssirla'Lie,.; CJuc se faziam ·Im>, "111 Illpin aos rn�inamrnto� ]'1'-

\ilif1a� dI' qmüqllf'I' fOI·malida,Ii,'. tjlll'. Sl'nUl' ul'ste im,pol'lanLr sl'II)l'. I ]'igi080S.
lra,"lla\'CI, (' lJa,.;la aiuda. par'a que um Srg1llndÜ' no� moslram a,s C's.LclLis-l
:l?a,paíl e uma moça se Ca,&e111, a']ll'e- Licas cln �. Ku'p l'i.::,kai a, ]lu[}[i,caclas
�tal·f'm-'sl' á repaDtição oficial: (,lIJ 19,23 110 "vl'ayda OI. Ól'g·ÜO. rI,e

1iormularrlll sellS desejos, para elal) in�pl·l'll;;.a lio g'OY!'l'llll "o"letll:o.,
� poucos momentos estarem inves- ['efgif'tl.'am-se ccrca de 7' mll11oc8
tidos na Cjualidarle rI,e mal'ido e ITlll- rJr crianças abalJirlonatla�. Os 01'ra-, participam a seus paren-
111e1'. A seguir, caso a jovem e;;;po- Ilalo,; to asilos �ó pódpll1 I'rcolhe!' I tes e pessôas de suas
sa queira, poderá u"al' encompl'idar HOO mil". () JlI'6iJl'io arliC'tlli,.;la,\ relações o nasciment. de
seu apelido ell' familia. nãn l1á lt'i I

alarmadu yi"anwnlp riianlc dos I seu filho L E O C A D I O
'QUe a obl'Í�ll('.a tal prátic.a...

'

'.l'únl.CI'Os eXPl'f'S.'d.YOS. jWJ:gllllla dral
A RNOLDO, ocorrido a I

v
- Em relaçao dll'pla com n lac1l1(la- matIcamenle, "que deVCTla sel' fel- 24 do corrente na Ma-
1fe dr maLrimônio qLla ai .sr eslabl'- Lo". ternidade de Fpolís. I
]ecr, I ambpm a S\l.:J Idissolll1�ão é ,Somos d:e opinião ,qUI' nma hlla,; I
coisa rle millulos, bastallldo a TIm p.c'l'crnLa.g-rm clr!';,l('� mcnOl'p;; nbun-l ..........---=== .........

�os 1'()Pjuges lançar mão elc lima (lonados ,náquela época, cleyeria-sc Etlvfe ao seu. aml@:o dlstalltf
folha cl(' papel P nela fmmnlnl' a ao!'; efeitos das pCl'scguições leva-. 1UI1 .1lúmel!{) da revista O ft
VOD1tacl: �le não mais I}on:tin'llar áque das a e.feJ[o conlra a pO'PLlla�ii() ci- \ LI: D@ ITAJAt, edição dMt
la e�,]JrCI� de "ida. alegando ql�a:- yil pelo gO\ êrno, mas Lambem,

t:-I
eada a F,lorlaJló,poUs, e B8�

q�ler clesr'llpa. A própria rrpartl-l m03 a cPl>Laza clr que granclp nn- eStará �on"·.dbnmdo :pua
çao rpCl'l' r)ru do pedido, cncan('- ml'l'O fOl r1e\ ldo &; rlissolllçõps ma- m:)J{>"" ,ji'!'TtIlM �ltuml
'gar ' I ,

J-<0-a r;l' ,pa,'l,cllla'> a ollll'[l j)[lI'- l 'jmoq,[li- :)l':11 icàrln,. Daí JlDJ'a ca. ele ......

Arnoldo Suarez
e Senhora

Cunea

EM BLUMENAU ESCOLA TECNICA DE COMERCIO
"SANTO 'ANTONIO"

.

Vê-se acima as duas turmas do curso fundamental do
SENAC em funcionamen to na tradicional Escola Técnica
de Comércio "Santo Antônio" sob a competente direção

. do rev tr.o, Frei Odorico Durieux e dos ilustres Padres
Franciscanos. Dist in tc s e e bnege dc s professôres minis
tram as seguintes disciplinas que compõem o curso: Por

tuguês; Aritmética; Geografia; História; Caligrafia e

Conhecimentos Ut�is. Pelos exames recentemente reali
zados, verificou-se o grande aproveitamento dos alunos,
muitos dos quais, receberão uma distinção especial da

Administração do SENAC.

1

1-'""7,berta (jançalve:···�:;-
Sant's e Jaci Silva

dos Santos
.,artieipam aos p.. re",tea e

pells"as .... igoo .. n090imen to
ri .. e u o f,lha

/

CLAUDIA-MARIA

Ruy Portinho de Moraes
e Angela Maria Rotolo

de Moraes
participem às pe.sôas de
.ua8 relações o. nascimento

de _eu primcgenito

CLAUDIO .,eorrido di.. 21 ele carrentl!l.

Matllt:nidac!e de Fpolill 21- 7-47 ICoso de Saúda São Sebastião.
23 de julho de 1947

6 VALE l)'$ 1"1'..\ ,1At
PNe'IINBl na Agênela

p�"%O,
LIV1t.ARlA 43. LIVRARIA

B@)SA

NOLESTlAS. OU CEREBIO
E DOS NERVOS
Não se tem um conhedmellto
tão completo das doenças do
cerebro como as restantes do

enças de outros orgãos.
Sabido que a vida intelectual
está situada no cerebro e suas

vias nervosas - e que si> po
de ser normal quando o cere

bro está são.
Cerebro forte e lucido só com:

For.:r-FosfaJos
Tonito da MiNORIa e SISTEMA NERVOSO

Produt.o do loJooratório da

HEPATlNA N. S. DA PENHA
,\. VIda do Fígado

Maiorei esclarllcimentos escrevam:

Caixa Postal 3.061 - RIo

(, O Estado}) nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
_mai6 de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem m8r

gem suficÍente para Tlão

ultrapassar este preço.

Qualquer maioração é

EXPLORAÇÃO.
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O' DIREIT-O '-E' '-A FEt
}[.QA,CYH DE OL,rVEIRA, '

'

"

Londres, 26 (U. P.) - O gton, as quais se referirão a.
Decorreu simples a homenagern ' \'P', até nos mais longfnquos Ioga- sr .. Bevin ,está planejando assuntos de indole técnica con-

de :-ianta Catarina á Constituinte! rejos, despertando uma aurora ideal transportar-se para .washing-J cerr:cnte ao �umento da pro-que ora abre para o fecundo ES-! para os espfrIto,s, b.ons. ton, sem demora, a rím de tra- dução de carvao do Ruhr. É_Lado um h or izonte de paz, de jus- Nos instantes 1el.IZ'es. de .congta- .

Wliça, amor 'e g'randiosídade moral. ç�mento ll:lter-par'tId�I'lo que, a tar do assunto da reconstrução, provável que a viagem a as-
Ma,s de um simples impr,essionan-I Câmar-a ,vIveu, em lace do hatis- européia. A 15 de ',agôsto ,de-I hington dos ministros das Re
te, signi,ficativo, bem cara'cterísLi-' mo da Carta, esqueceu-se .o, falso verá partir o secretário 'do! lações Exteriores da França e:co ela sinceridade, bem dernonstra.. sentido da po lttica OlJOSIClOmsta, "Foreign Office" britânico. da Inglaterra se realize' so-Uva, da reflexão e tino, Se houve combaí iva por' VICIO, a qual pensa

_

1'1) 'Co "'" " id d f vencer, vencer só, sem atinar quo Espera-se também que o chan- mente depois das ccnversaçoes(1 u; na J'<oS.IVl a e, ol'am poucas., . .
"

.. . .. .A Ilha também é 1I0I'lda e perf'u- seus meios mjust.íf'icam os
_
fllJs, celer George Bidault part.ící pe prelímínares dos peritos.

.mada de moças gentis e sorriden- ,f' imginno c!i>"_ConJlecer que nau po- desta reunião das três grandes to de caráter interno como ln-tes que ali estavam, cm pétalas de de exisl.ir \lturJa numa pplp,ja m í-

potencias ocidentais a pr
í

ternacional. A razão ostensivaCtíI'CS vivas, roupagem alacr-e. mui- qua. Os rusrgnes deputados do par-I .' _,

.

"
,

A'"Lo ao gosto feminino catarinense. t ido SocIal l)PlIlOCl'átlCO - U J6r'- ll1el�a que se r.ealIz? com ex- da conferencIa_sena d:h_berarN,ãO s'e notava o mínimo, traço de ça rnaJnntál'Ja, que mu
í

lu mereceu I cI,usao da, Russia, desde q ue sobre a p-,roduçao de carvao _noaparato, por todo o ambiente. Tll-, u r-ncar-gn dI' ela�oraJ' o Diploma l'te+mínou a guerra. Ruhr mas as conversaçoesdo .í'oi a

,e,Xpres.são exa,ta da, úni,co 1--; numa, a.?Jwgaça?, '�, ,tcld,
11 pr-ova,

I
' Fazem-se os planos, mas não compreendiam muitos oUÜ'OS,sentimento dominante, naquela ho_IIMo T){)UPa! am saorilfcins por cou- .' . " . I .

ra comovente: 00 desejo de enobre- cIIIR[' o gemo I'(�beldf\ elas �j,ernais se pode afirmar q�ue .a mIclah-j Itens. "'0-cer sempre o Estado sulino. E não bancadas, incutindo-Ihas o zelo elos va desta conferência tenha Um porta-voz do Foreignseria com pompas vãs, com despe- Pl'f>ClPl;OS interesses da SOCIedade. passado de sua etapa inicia L Office" anunciou que o govêr-sas supérfluas e desmedidas. Cada O, dr: �ulleS,:;al"ela, co.mo pr�;;lden:- Possivelmente uma das ra-I'no britanic� concordou em prt-COIsa, cada palavra, cada gesto, di- tI da Comissão Consj.ítucíonaf. fOI, _

,
. . . . .'

_

_tados ou impostos pelos corações na ,_van9'uaT'ela, ,at\seg-ul'ado pela zoes que determmam a mcer- cipio com a I ealtzaçâ o de con
presentes, tiveram uma cxp l.ioaçâo, unl.éll? sólida de ]dél�S. de seus COl'- +eza da data da reumao, que

------ ---- -

um objetivo. O Hino Nacional é-xe- rehgionár ios, um guia memorável ainda não foi marcada em cacutado pela vigorosa banda militar, cio nac'!O.naII�mo, f'ixaudn no ãrn-
t d ttnítí '. necessida-ao início dos tra(balhos roi vibl'a- Dilo, JurldJC.O. os marco" (1(' llrna ra er e lnl ",IVO, e a. !".

•

çi\(J pm'a a alma, saCUdindo a fun- �ubl!�1e .JornarIa cíVIca. de de coord�nar os. I e�p�ctIvOSrIo (l anr.ba-Lamento patriót icn; ao TnrlIstlllt-amente, pU1'a cada qual planos dos srs. BevIn,e Bldault,
término d� solenidade

..
a ll.br·a-:rri- dos, S['" �al'Ia.J�e�t�i'e� ,tJ�te :;;e �el'1 que têm, cada uni por seu lado,ma da mUS'l,ca 'brasll'ell'a deIXOU gUla,m alan fi!. aS,Slual " (�on;;tl- "

t. te'" mpromissos tanbnm viva nos onvidlis a sngestão I,UIllLc. (.pyp I) (TOVi> l'IW cI'UT' }\lle1'lJal Impor �n �?o.
h' ,0DffiON IMPERIAL.do fllllll'O excepcional para qlW CH- SIlva a ImnlJl'Hnça ela palma, por- versaçoes oflcals em Was ll1�

,ás 2, 4,30, 6,30 e' 83/4 hrs _ 7,3&minha

a, Pátria. Na parerlf' rsLavà que um go"el'nant� d·c sua rstl!'pc Programas da B B � ;�lllluILallPamenLeo CI',lJcifixo digniricando os ho- aplaude as atItucles ,b('la�, mesmo. • .U. CARNAVAL DF, E8TRF..LASmi>IlS, ab(:'llçoanclo a te,na. O, arce- cI(Ji-;,' O�()�ICJ()I:l;ta", Ilmp_:Hldr2 ,as: B -I ,";32 A�tl'o� P E�tl'elas", p.m re-)llSpO D. Joaq.Ulm DUllllnguf'S rI,e sIm" tao Il.OlHfmcnte na", maus: 9" para o rasl \'Ista,(�Ii\'(�il'a 'e mais o prelado 1), DR- l'r;"l)mg'os dp l'aIVa, (> IngratlClao
" ,. No pl'ogTama _ 1) _ A Marcha.niel lcloslim, bispo de Laj.es. PP- {[LH' alhlll'f'S Ih!' atIr,am. Di>stal'te" DOll'IlNGO,;3; DE Jl;LHO: da Vida _ �ac. Cmp. Filmes.I'antp ao Novern.ado]' Adp.rbal Sil- {I'�CJIH',m :n.�, llrI,e,ni�tas a Ia.nça. cl; U),OO - Sumário dos pro- 2) _ .o Pesadelo do l+ansova, pl'am a endenClil mdJScutIvpI �Ui1" l!ngll<1� lellIlcls. velo üptl () ela

g-' lnas e Inte,rlúdio Musical. De,sf'nho .colondü.rI,f) ,911f' Jusli(;a p [<'P, Dil'pilo f' Hp- Ipal��a�j,f', 011 l:pla pena eO,�l que /II�
J a

1 r:;
_ Noticiário. 3) _ f'OX Ail'plan Ncws 29 x 54IlglHO Sr' ll'manam. P CI'lam o m11ll- togIafaran! iI C(JnstltllIÇdO" J elld 19,. ,)

_ _ Atualidades.do ambicionado. qUf' se ali ein para t.Ol'nadn i:'lmbolo ele lima \'l'rc!ade 19,30 - Cançoes e Danças Preços: OcleOll _ Cr$ 5,00, 3,00 e() ('PII, q(le, �r' plll'it'ica no, re.l'lrxos 10l0lTedOllra.
,

,
.. da Europa. 2,00; _ �IS 6,30 - CI'$ 5,00 (unico).CI!viIlOS, Silllla r.ntal'ina P soJo c['is- ,Olll"lll, (I (lE!I', �I(I("" �'eTar�I�S(, ll�. [,1- 19,45 _ Rádio-teatro: "A- Imperial _ Cr$ 4.,00 (unico).In..o Os ,SIl10S rlr'llam 11m '�(Jnl Slla- SlO]lOmld rio (To\'Unac!ol l:,\clellJal -

At' "Ll\"l'e", _ CI'lan,ças" malOr,es de;
, ., ',. ,"

"I 'J' x'maçoes e ',ernssao'ens ,'ti:-il,va. l1'arInz)ll(.(} m:ns do quP llun- pro 1 '

"

o 5 ano,� poderão rn11'ar nas spssõesra f'J1_1, :'tla, manei,:n, ([pm()(,I�áIIC<l, Controladas de Terra, peça d-fl 2 e 1.30 horas. ..
p8jJonlall("H. [) ,espJI'l,lo r.quanImp documentária por Clifford Trol ' ,

"", _

[,[llp f.l. :1:I,I:T:�I. pel'l:líamenLr dal:o ke. LVfPF.RLAI, _ ás 2 hOI'as( C,(lDlI;! f ( d,-I\ ri no" ollJu, do ]Jm [)
�

_ Mu'Sl'ca da A ','. 1) () Rsport.e pm MaJ'clia _ Nac_- 1('I'ia o� !'umos fil'l1lPS, bon<1nço- 2?,1n J. ,n1enca 1 Im", I,'ilme�.�(JS da 1,(>1'1'<1 sulIna. na spncla do LatJna. 2) _ 'f'l'lllar!ori>s _ 8hol'!;.jJl'()gTf'�sn, :\ COllslltulllLe \'em eOll- 20,30 - Revista dos Semá- :3) - NoYa 8scocia. _ SllOl'L Co-solidar (';;,,(1. nOVl1 el'a dI' pn1lwePll- narios Britânicos, de Joaquinl IOI'i(lo.rlim,pnlos. Em todos, os ângulM f'
I!) _ Grandezas do A'Iaska _ Ta-plan().�, ela 1'('tl'ala ilt!mpl}[,f<. o p,a- Ferreira.

peti> ,i'lfág'ico Colo,l'id(),llo}'atll,a ;'O(·I<tl e 'ecoililOlJeO da f'{\- 20,45 - Música ligeira. ".' '

5) _ FãzebrIn l�stl'ela� _ f-;ho[{_goran, a 1117, de llwIIH11'('1' (1l1'i>lnZi�s, 21.00 _ Noticiario. ti) _ BE,LEiI,A TNDOMAVF.L'ROl 1 H8?i. aS�LHl1iTI(tn () gOYP1'nO, 21:15, _ 1) "Página Femi- Com: i\[ona Frpeman p Richal'([:\el'ôn j{amo� cllidou mOI'menll' rIo
Danning,pl'oblprna l'odu\'Í,úrio, com o, ljue nina", de Lya Cavalcanti; 2)

7) _ O YALEl\;'.L\.O DE SA..N'l'OO� municípios l', po\'()udos maIS í��- "Crônica Londrina". :\ '\/'T'(l:\IOqIlP,cido� s" alll'aCal'am ,pm C'omUlll 21,30 _,Música de câmara. Com: Bill Elliot.ardor para a labuta. Tomou \'llllo
R"d' R � .\IARA\TlLHOSO MASCA-i! ('X'flol·tac,i'io. () :-;eto]' peonúmicn 22,00 !a lo-panorama.

1\.'\.DO _ Com: vVilliam For'l'psf..pô�fe "��pii';1l', drsopr'('�so, Acrnrleu 22,15 - Noticiario.
70 80 _ Episódios,n cal'vao I1O\"() �\Irl(\ pal'a a ,,1(lp- 22,2,0 - Epílogo. PI'pÇO;:;: Cr$ 3.00 e 2.10".I'llI'gia nacionaL HojP, n GO\"r'J'na- SEGCNUA-}'EIRA, 2R 1)}} "Imp. 10 (Dpz) anos".doI' A.dE' I.·hal Sllva amplJa, tanLo

JVLHOquanlo' �PII aIlL,�c(,ssol'. n� ""I'pra;:;
física;; (, mm'ais do Estado, ]Jn'sl i-
giandn a r.ollstiLlIição, O lempo Sf'

l-';� o mrlhOI' <llllalg'.uma (lI) pl'O,g'l'él
ma dr aLivirJalles, ol'a ,I'm curso, E

f na ronfiaoc,a do POyO ca.t,ari.npn�{'
pn,l'a com 11 (:oY('\eno. llll apoi-o di>
SPlI lH'a['() fcn'le p nr'c(:'ssál'ia co
la bOl'a,çi'ic) (10 �l1a inleligência. é q LH'
�r alirPI'C,Li'Ú, rIia sôhl'E' dia. a gló
I'ia d'f> �anla Ca.tarina, monumento
Ilonr'(lso ,10 Brasil.

19,00 - Sumário dos progra
mas e Interlúdio Musical.

19,15 - Noticiário.
19,30 - Orquestra Galêsa da

BBC.
20,00 - A Evolução dos Sln-

RI'!'Z _ HOjE' á� 10 llOl'as da manb�dicatos Trabalhistas, palestra M' t'
,

d- ! a lIlee a pe.tizada _

de Rajmond Postgate. Bucld Abbolt e LOll Costello.
20,15 - Sidney Davel, piano. ABO'f'T E ÇOS'I'ELLO EM

, 'Título. Dealarat6rio.
2030 _ "Membros Artifici- ,HOLLYv\,OOD, r.ensllra: J�IVl'P,E.crit. -- Pra"a 15 d. No..,. 23. • • •• •••• •••• •••• ." I tra pelo Dr A A At"

aIS ,pa es . . .

-

No pl'ograma: Notícias ela Stl-l°. andar.

E OT E R R N kinson. malla '-- DF.B.R•• id. - Rua Tiradente. 47.

I 20 45 MarI'el Gale, con- Preços: ,Cr$ 1.00 r' 2,00.FdNE -- 1468 ,
.

"---------------- 'l(enà�-.e Unl grllnde ternao, tralto, ...

"R'r;I';'" L 'Ho,j�' ás' 2' h'o�'a�1••• d. continente, na praia, com 21,00 Noticiário.
_ ,Malinée, Ghic-Jo:;(' Aralljo, [' exmn. P'S1)r'I�<l; 110 cêrea ela 5.100 metro. quadrad,. 21,15 "O que vai pela ])('AR (iAROTAf-' E UM MA.RUJOcivil, o SI', }<;urico Hosl(wno e l'xma: com Qtirna chacare, oproJYf'iado Grã-Bretanha", comentário. CPllSLll'a: Livr,e,(>:oIHha, para r... idencitil ou grandes dep�,- A :'\0 pl'ograma: ""iolícia!< da sema-() ato ci\'il sr l'l'alizou na I'esi- .itclI e em local que permite 21.60 - Ol'questra Sinfonica

na _ DFR.r1(�llcia clo� j)ai� da Iloha, l('ndo. colocação de trapiche tapenas u",. da BBC. Pl'I'�'O,: Cr!)i :3,60 e 2,10.rn�'egllida, Ll rlilo�o [.lar. l'lllnado pa- .. Q metro. porll atingir o canal) 2215 _ Noticiário.
, , " ,,'.' ...l'a Cal)('�udas. Planta e infar:moçõe. com o Gnr. 22'20 _ Comentários da 1m HITZ - Ú" U 5, 6.:30, r 8.30 h,oras,\os _jo"E'ns nl1.bPlJlrs. a, I'elicila- Almeida, Rua Trajano JR., 16 tele-,

'

PlIyli", Galyel'L Jamrs Maso-n eçiies do "O Estado". f.,ne 14gli, prensa Britânica.
Hngll �inc.lair.

ERAl\<l IRll\L'\S
Ct'IlHII'a: Impróprio até 10 .artoS_
:'\0 pl'ogl'ama: CineJanctia Jo'r-,

,nal -- DFB; AllwliriarIt's RICO Pa-
I.h(' - J(I!'nal. ,

Preços: ás /[,15 'i> 8,:30 hor'a5. -

(:),00 (> :i.60,; á� (i.30 !lI'S. - Cr$ 6,00

,/
I

,

ANIVERS.t\.1:lIOS
DR, NEREU RAMOS PILHO
'I'ranscorre o aniversário natalí

cio do sr, dr. Ne1'8U Ramos Eilho,
distinto advogado em nossa capital.

Cel'cado de numerosas amizades,
lo ilnstre conterrâneo desfruta de
I, gr>l'ais simpatias em nossos meios

I sociais, motivo por que serão mui

I
taC' as homenagens que .hoje lhe se
l'iio prestadas p ás quais "O Esta
do" se associa.

I U@S. ALF.REDO TROM,pOWSKY
Comemora mais um natalício,

nesta data, o exmo., sr. dr. Ajrredo,

'I'rompowsky, desembargador apoI
I-;('n Lado.
;(xrande cu lí.ura jurídica, o ilns

II'C vnagtstrado sempre se soube
impor em nossos meios intelectuais
pela in tegt-idada cio seu caráter, ÁS
muitas homenagens que hoje lhe
serão prestadas, juntamos as do
"O Estado".

,SRA, LOURIVAL CA,MARA
P'csle,ia seu natalício, -nesta data,

a exma. sl'a. (J. Júlia Card,oso Câ.
mura, esposa do sr. Lourival Câ
ma I'a, Diretnr do- D. E. E.
A disLinta aniv,er-sarianlf\ (l'S l'es

lleil.osos cUJ11pr'imentos do "O Es
lado".

S.RA. LYDIO M, CALLADO
Vê passa!' mais uma data nal.a

líeia, hoje, a exma: sra. d. Lucy Cal
lado, espôsa do sr. Lydi'Ü Mar'tinho
Callado, nosso prezàdo col'ega de
imprensa.
MuiLo r,elacionada em nossos

meios sociais, a sra. Lucy Callado
l'ccebprá as manifestações de apre�
'ço dc seu vasto circulo de relaiÇões.
FAZEM ANOS, HOJE:

- o sr. João Paulo Silveira r1e
SOllza, 'esLllclanLn.
- a 0xma. sr-a. d. DonaUlia dos

Pas�m;; Cardoso. 'espôsa do, sr. Jo,ão
Capisfrano ,Cardoso,

- o SI', João Alves, do comércio
locaL

87'A.. ADIR DAMASCeNO DA
SILVA

A data. rlP hoje assinala mais um
ani\'eT'sáI'iü ela dislinta sPl1>hol'lla
Adi!' Damaseeno da Silva, filha elo
:Ol'. dr. Damasceno da Silva. Dil'eto]'
ela Reclaç·ão cio "O Es<Lado".
Contando com gTandf' numero ele

amizades, a gentil aniversariante
S'E'['ú boJp ,efnsivamenle Cllmpri-
mentada.

'

Os di> "O EsLado" desrjam-lhe
inúmeras felicidades.

Fa'zem anos hoje
TER.EZINHA CORDEIR.O
I,'az anos na clara de hoje a gra

ciosa senhorinha T'erezinha Cor
deiro, allxilial' da Imprensa Oficial
do Estado.
FAZElA1 ANO�, A/MANHA:
- a sl'a d Vitalina Bot.elho, C:i

pi)sa cio sr, Gel'sirlO Botelho.
- H exma sra. d, Edite Vieil'a ele

Souza Gondim, espôsa cio 81', Vasco
Gondim, .distinto l'c-pr,esC'ntante co
merciaI.

- o' menor João Afonso Zanini
Nelo, rilho cio sr. Antônio Zanini,
gual'da-Iivl'os,

- a exma. sea el. Cal'lota P. Bl'ug
g'IUann, e�pôsa do sr. Teodol'O Brug
gmann, construtor.

- o sr. Eduardo V. Cabral, fun
cionál'io dos Con,eios.

- o SI', José Joaquim Brasil, ins
llrlol' ela Fa:tenda Estadual.

ENLA,CE:
HlT'l1.ENtCOllRT - MACHAIDO
Com 'ê] genLil ,senhorita (hlilHi13l'

Andracl,p Machado, fil']m adotiva do
H, João Machad-o t' 'exma, sra, el.
H.pginn Siquril'a �larlIaclo, COllwr

ciol1-st', olltem, o sr. ;\I ('ri Cardo"o
BiLtencolll't_
':-ier"il'am de parll'illhus pO-l' parlf'

da noha, no l'pligio;;o. [) oil'. H,pitol'
Bifencolll'l (' exma. e<iposa; nu ('i
"ii o SI.' Prdl'o Prl'izr' 'e (''(meL ('�

p(l�a, D� noi�'(). no religiu;:;o. () �I',

:.,

li
r II

II i

carvao

LUCAS

Concurso par.,
E�critu ãrio

do Serviço Público Federa!.
Prepo,ram-ae candidato•.

Aulas às ngundes, quarta...
sextaii· feiras

Horário .- das 7,30 à. '9.., horas do
.

manhã.
Rua General Bittencourt 115

DR.
CIRURGIÃO

MOLÉSTIAS DE SE-NHORAS
FIGADO· ESTOMAGO-INTESTINO
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua João Pinto n. 7
(Sobrado)

Oro CLARNO
GALLETTI

G.

ADVOGADO
Crime e cível

Coalltituição d. Sociedad..
NATURALIZAÇÕES

AVENTURAS DO JUCA KNOT
"r

P/SIU cf j�
\ .

"�,,,<�:,�

E5:.71(j' pr2E5Q2

f
��, !o!J.
I,l_

f

7q
..���.,��__�__,

OfeuGida. a,e.! Iffiií.rH de «O '-'tade» pela IndNstria, tieméroio e Seguros KNOT S A.

c«!n�IARIO - IND'CJ&TRIA DE BEBIDAS - REPRESENTAÇÕES C0NTA PRÓPRIA.

ROXY - Ho_jr' ás 2 horas
1° -- \'01 ieias ela spmalla - DFB.
2° - '\.BOTT Ti: COSTEJJLO

FI] HOLLYWOOD
:1° - I\:il'h" '(:I'Hllt - o masculo

c(l\,,-b()�' rm:'
,

r\'�TI(}O :\IEHI;]J)()
'10 - BANDI,DOS DAS :-i1�LVAS
(:pnsllra: Alé 10 anos,

P I'P(;OS: Cl'$ :3,GO e 2, 'tO.

1l0XY - Hojf' ás 7,:30 hOl'3s
1 ° - :\01 ieia� ria srmana - DFB.
;20 - ])T'AS' GAHO'!'AS E lNVI

l\fARTJ.TO
:)0 _ ARBOT E COSTELLO El\,f

BOLLY\VOOD
Crmllra: Proihido atp 1't anos.

PI'('r;:O: Ce:;> i,OO único.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sinal de velhice
-

A Loção Brilhante foz vol
·'i.ar a côr natural primitiv.1
'<(castanho, louro, doirada ou

';ll'Iegl'O) em pouso tempo. Não
,li tintura. Não mancha e não
..�ja. O seu uso é limpo,
·facil e agradável.
A Loçã.o Brilhante extingue

<os ca9pall. o prurido, a sebor
rhéa e tôda. aa afecçõe. pa
rasitárias do cabelo, assim
-eorno combate a calvicie, re-

-vitalizando aB raizes capila-
res. Foi aprovado pelo De-par
tomento Nacional de Saúde
pública.

{
'I

,
.

Decretos de 24 de julho de 1947
· O GOViERNADOR RESOLVE

Exonerar:

Astrogilelo Schmitz Mar tjns do cargo
-de Juiz ele Paz elo dlstríto ele Armazém,
· município e comarca de Tubarão.

NOnlCal':
De acõrdo com o art. 1<Y9, do deoreto
lei 1J. 431, de 19 de março de 1940,
corrrblnado com o art. 320, do de

er-eto-lei n. 61'1, de 2 'de março de
1942:

Harry Corrêa para exercer o cargo de

Escrevente Juramentado do Tabelionatc
,do Público, Judicial e Notas, ,Escrivania
<de órfãos, Ausentes e Escrivania do cn
me da comarca de Brusque, com a atri

buição de fazer reconhecimento de letr a

e firma, cujo serventuário vitalício e

'Celso Maurílio Gevaerd.

De acôrc!o com o art. 169, do decreto-
lei n. '131, de 19 de março de 1940:

· 'J Antônio David Fileti para exercer o

'�gO de Juiz de Paz do distrito de Ar

.mazém, munlcjpio e comarca de Tuba
rão.

Remover:
Alvaro Gentil Ibirapita>JJga,. ocupante

em ,.comissão do cargo de Au.xiliar de

Fiscalização, padrão fi, do Quadro único
"do Estado, da 9a Zona Fiscal, com sede
em Hajaí para a 1ó" Zona, sede em Ja

raguá do Sul.
Decreto ele' 25 de julho de 1947

o() GOVERNADOR RJDSOLViE
Conceder exoneração:

A João Bevjlaqua, do cargo ele Juiz de
Paz do distrito de Tangará, município
,ne Videira,' cOl11arc� de qtçad(}r,

Nervos De,b·lIl�
tedos Provocam
::a Heurasthenia

NAO OEIXE QUE o EX
C'ESSO DE TRABAUiO
DEBilITE o SEU OR
GAMiSMO, PORQUE o
CANSAÇO PHVSICO
E INTEllECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' IIlEURASTHENIA

j Os primeiros symptomas da
: neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
'dade, dôres de cabeça e ner

: vosismo. Ao sentir quaesquer
,
destas manifestações previna-
se 'contra as suas consequen
cias, Trate-se immediatarnen
te, com um remedia de' effeito
positivo e imrnediato. Não
torne drogas perigosas. Vigonal
é o remedia indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restitnindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .pessôas e:thauridas,'

A#1' .,

Domlft:go 27 de Julllo de '947

•

. ,. ...

Por ;51,0, as pessoas que procuram longa
durabilidade e eficiência preferem Ford. Porque es

-

hõ F\ d
- .

camm oes or sao super-resistentes, possu.a
construção sólida e reforçada - duram mais.

E AQUI ESTÃO

as provas:

'EtOVA N� 1

Segunde as últimas estatísticas
obtidas nos Estados Unidos, de

cada 11 caminhões Ford, eonstruí;
dos desde 1928, 7 continuam n...

tl'a&alho, muitos dêles nos mais

árduos serviços.

PROVA N�2

Dados oficiais norte-americanos
atestam que, de cada 1.800 cami
nhões novos, licenciados entre

1928 e 1941, os de marca Ford

apresentam a mais elevada por

centagem de "sobrevivência", cem
619 para cada mil, enquanto a

marca colocada em segundo hlgar
figura com 542 para cada mil. ou
seja H °I, menos.

PROVA N�3
A d1l1'ação média de tedes os

caminhões Ford em uso nos Es

tados Unidos é de quase 9 anos!
FOR·D

,
•

MOTOR COMPANY

HÁ MAIS DE 31.000.000 DE CARROS E CAMiNHÕES FORD FABRICADOS ATÉ HlllE

o JuLGAMENTO DO FAMOSO REGENTE HOLANDÊS f
!

S. ]:.1. J. - Informam de Amsf.erdam, que o Conselho Central ArLis- )
tico ele Horra começou a examinar o recurso apresentado pOI' Willern i
Mengclherg. contra uma decisão tomada p o lo Conselho Musical ele Hon- I
ra, O ref'er ido Conselho Musical, em julho de 19�5, proibiu a Mengel- l
herg, ex-regente da Amstarrn "Ooncei-tgebouw" Orquestra, de 76 anos

ele idade, ele qualquer participação futura na vida musical holandesa.
A pi-oihíção í'oi baseada nos resultados de um inquerito, pelo qual 1'0)
provado que ele havia )e.iLo declaracões a í'avor elos nazistas quando
rogia orquestras na Alemanha. o que havia 'feito um hrinde a Hitler

em puhlicos. O Conselho Central de Honra examinou algumas testemu

unas em segredo. O advogado ele Mengelherg John Bottcnhe im, intor
mou que o regente não havia ainda chegado ela �Lliça, onele estava vi

vendo desde o fim da gucna, mas que o P8pel'a"<l l!Pllll'll em In-eve.

--------------------------------------------===-------

v tS I Ik·St (.OM CONfORTO
PROCUR.fo; A

Rua Yclippe Sohrm dt 22 -- SDbr1Õ.l>Ío

Obrasde
(SERVIÇO DE LUZ E FORÇA)

('- Eo rv íço ped e a atel'lção' para aiS l!)e:nnliQQces o que eotão.
su je

í

tc s os con6umidores lile Cuao de do",vie de corre"t".
O Codigo Penal Brasileiro, Capitulç I Secção IV prevê:

Art. 155 -- S'tlbtrair, para si ou pc ro outrern , c0iliG!. alhein moval :
Pena .- Reclu.õo, de u rn Q qUolho onos , e multa de t!j'uinhentoSl mil

réis a dez cor. tOG de réi".

S r -- lA PENA AUMENTA-SE DE UM TERÇO, SE O CR!ME É PNÃ·
TICADO DURAN'I'E O REPOUSO NOTURNO.

§ 2' Se O crIminosa é prim<lric" é de pequen0 v�ler Q aClillel fur'
tada. o juiz pode substituir Q pana de' redus50 pela de deter.
ção, dim�nurdC1 de um a dois terços, <'U aplicar scmE'nte a

pena de multa'
, § 3' -- Equipara-se à coira :movei Q ENERGIA ELÉTRICA IS" GJualquer

cutrü que tenha valor Economico.

Attilio Zacchi e Senhora VlUva Epaminondas Santos
participa CiOll parentes e pe.
SOGlB amigos, o contrato de

co.amento de seu filho
EPAMINONDAS, com a ...ita.

Neide Zacchi;
Florian6poli., 5-7-1947

participam 009 parentes e

pesso_all amiga. o contrato de
casamento de sua filha
NEIDE com o IIr. Epaminon
das José Santo. Junior.
FIorian6polis, 5-7-1947 I

I EPAMINONDAS e NEIDE
noivos.

1----
CONGRESSO DA COFERENCfA i\llJi\DJAL DE l�OHÇ.\

S. H. L - Informam de Seheveningen, que :J Conferencia Mundial
de Força, uma organização que tem 20 anos ele vida, realizará naque
la cidade, ele 2 a 10 ele setembro, () SPl[ prime i ro congresso ele apos-

I
guerra. :-labe-se que o assunto das discussões será a economia de com
bustivel, esperando-se relatór-ios provenientes de muitos países. Cal
cula-se que tomarão parLe no Congresso iDO a 600 pessoas.

Instituto de' Aposentadoria
o dos Marítimos

E o I T A L

Pensões

A. Delegacia do I.A.P. dos M, rítilJtlllS, sito à rua Joãs
Pinto 11. 9 sebrado, comunica 80' aseo ciadcs do IAPM, que
ateaderá diariamente, das 12 às 15 horas, excepto aes sàbados,
a inscrição dos iateres- e do s na aquisição de casas a serem

cunstruidaa por êste Iris.ti tuto, nesta Canital.
Florianópolis, 21 (Ie jutho dr' 1947

NIVIO PIN'TO DE ,'\NDR/'DE - Delegado.
-I • •• _

Tenhe; sempre em co ,'_X Uri'lO cQrrafmhL1: d"l

a r E I� i11 '110 �p �� Ifl' T
.

. . ,,-� ...]
- �',� (] "� p.� ,'»

---------_•.._------

5

I
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/)tltfSra;� 't1f.!StJ'YR,{#1l:s,-t,f,� '�:l'4�"" � 4:1L?� �z;,Ilt1l't1,,!IIó lí;1f{.:':;iJ (;IZI��IC"SDe acordo com os imperativos dorazão, do clêneio e do bom senso:

N. o �: Regres abundantes, prolongados, repetidas, bemorragiose 'suas consequências.
N.c 2: Falta de regras, regraic+rozo cros suspensos, dernlnuidc se SU,?; consequências.

VfI\JMI'IRT

Diretoria de .übras PáblicasServiços

/'

de Luz
AVISOA cobrança das Taxas de Consumo de Luz e Fôrça dosconsumidores do Sub- Distr ito do Estreito, Coqueiro! e Barreiros, a partir de 1.0 de Agosto em diante, será feita exclusivamente no Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva

N.o 8, (ao lado da Catedral).
ORLANDO ARTUR JUS,:\"US Engo. Chefe dos Serviços.

I_r-;.�;�··;N� eye;imi=m:�-'�-6'ftmldlltAa. roi� lI71 -- Jód.: • A I jrJllHrfN"j')llOIlli .. 'I'Ail8POJlHI
r,

'

Cifru do Batanço de 1944:

e Fôrça

CAPITAL. E RESERVASResponeabllidadee
Recete
Ativo

Cr.
cfs 80.900.606,30

5.97'8�401 ;755.97
67.053 ..245,30

142.176;603,80
c

..

Sinistros pagos DO� último. li) eoolRellPomlsbiliâàdes
« 98.687.816.3076. 736;40 !�306, 20

Diretores:Dr. Pamphilo d't1tra Freirede Sá, A'nisio Mas.orra. Dr.'� e José Abreu.

'.

de Carvalho. Dr. FranciacoJoaquim Barr eto de Araujo

Dr. OSVALDO BUbCAO VIANNAJ!)r. J. J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Sohmídt SB - Sala 5EdHício Cruzeiro Flol'ion6poli.. i I\

�DO-Doml"go 27 da 'ulllo .. ,...Clube 12 de Agosto - HO'tJE,' 27, tarde' dançante. das 19 às 24 horasFestival Infantil do dia t O fie Agosto. Na Secretaria do Clube está aberta a inscriçâpara o cencurso .. Os prêmios .aes vencedores já estão expostos nacasa Hoepcke ..

-

(Seção de brinquedo!' ).
o

'�-----_.,' -- -

(ompfe�s!uRelógio pelo--Serviçode . Reembôlso Postal

..

do Resperttvo Certificado
200,00

ccs 1RO.00
250,00
180,00

Todo Relógio é AcompanhadoP ....HA SE:\' HORA : G
Cr$ '220,00 7

:+50,00 '11
220,00 '12
130,00

de Garantia
DESPRTADOHES:

Cr$ 150,00't'180,00
180,00 \

200,60. ;

140,00'Pulseiras extensíveis
Ame1'icanas:

r
,

1
;2 (Jolhcadu)
3
9

10
1��
17 (grande)
17 (pequeno)
18

8
150,06VEr.\'DM): EfjCH.EVA-NOS I,NRE· CEBEH. O PEDIDO

DE BOLSO:P."..RA HOMEM: 1 í-
80,0015
80,0016
80,00ORGA.NJZAlDO SERVIÇO DE:;\TúME. RO E PAGUE QUANDORelojo'aria ProgreaeoJUGEND & FILHO'

4
190,00[í

, 85,00SIRYA-SE DE :\TOSSO BEl\!nICANDO APE:\TAS O

CURITIBA - PRAÇA TIRADENTES, 260 - PARANÁAPl!:Ni\8 Grt ",.Co.. eMa fnfiaa ,...tia f."..tá ••xHiaDeo • Mil ,réxi...00Dtri1Ha. para .• f!aIu i•...... 1Jl&.ata .. :n.riaa�.Ua.
João Augustu de Mello GuilhonViuva Carmen Ferreira Santos G'uilhan;josé Roberto Bricio G'uilhan e família convidam os parentes fi amigos para assistire_a missa de setimo dia por alma de seu'idolatrado esposo, filho, irmão e tio JOÃO AUGUSTO DEMELLO GUILHON, que mandam' celebrar terça-feira dia29 às 8 horas na IMre;a da Ordem 3.a de São Brancieco,Por este ato de reli�ião esxtecipedatnen te agradecem.

\ -

Ref.ree as suas
defesa·s orgânicas
Tendo as suas defesas

Iorgânicas naturais,,' / /equilibradas, os orga·....... /�nísmos fortes e sadios- .-encontram-se. natural- -mente, menos sujeitos -H'-'""""''''=a doenças. :r.:. quandoatingidos por umresfriado ou gripe,reagem com vigor, libertando-se fa.cílrnente. Mantenha, portanto, o leuorganismo em perfeito equüíbrío .Dê-lhe um tônico capaz de enriquecer o sangue e auxiliar as suas defesas naturais. Tome VinoI, às refeições, e continue com o mesmo espirito alegre e laudável, díspostepara a luta quotidiana. VinoI é umaverdadeira "fonte" de vitalidade.Vinol ajuda-o nar convalescença dedoenças ou operações, aumentandoseu apetite e propcrcíonando- lhe umsono tranquilo. Vinol encontra-seem tôdas as farmácias e drogarias.Vinol é a saúde do sangue I

---�"':;;:-'
COMPANHIA DE. SEGUROS

ti

Operando nos ramos de incendio, transportes e acidentes pessoais, bem organizada e com perfeita orientaçã.. ·técnica, em franco desenvolvimento e ligada a importantegrupo industrial, oferece sua representação para êeteEstado. Cartas com referências para a Caixa Postal nO 2927.RIO DE JANEIRO.

RODOLFO FERRARI
tViuV8

RODOLFO FERRARI, filhas: noras, genres e'netos agradecem penhorados as pessoas que assistiram aenfermidade' e 0S confortaram até a sua última morada•.Convidam para assistirem a missa de 7.0 dia. que mandarn celebrar no altar de N. Senhora na Catedral
(

Metropolitana no proximo dia 31 às 7,30 horas. Con- .....fessando-se egradecido aos que comparecerem a esse' ato depiedade cristã.

.. ·YiJ1ol··. '

" ...
"Dia 28, Segunda-feira, abertura da grande expOSição dede escrever «OU fI ,» s à R a Conselheiro

l1li

Inaqulnas·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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É sempr_e fácil apa

nhar um resfriado,
nas grandes aglome

rações. Ao primeiro

sintoma, aplique ime

diatamente Misto!.

Algumas gôtas em

cada narina aliviam

as mucosas irritadas

e permitem uma res

piração normal,

im'!
PARA A HIGIENE NASAL
Use Misto)-Rub Unguent,o,
para fricções sôbre a gar

ganta, o peito e as costas,

IA � S M 6" 9

CllfO A)fPAR4R o DINHEIRO
EIIPAT!DO NUM iNIH!L IE IlAÇ4 �

Um belo animal... Uma pequena fortuna em perigo ...
Se sobrevier um acidente... como alcançar uma in-

denização? A resposta é muito simples: um seguro
na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já os

maiores criadores do Brasil recorrem ,à SATMA para

proteger os seus, animais de valor. F.aç� também o

mesmo, para sua maior tranquilidade.

SUL AMERIC'&

'MaRíTIMOS

8 CBRTEifUIS DE SEGUROS T

Acidentes do Trabalho
Acidentes Pessoa.is

hlcêndi�
,

I A.utomóyeis '

1 F.i!jeJid�de�,c :Fia:h�a ,<" 'I ,,;_,

TERRESTRES,
B ACIDEN�BS

A MAIOR COMPANHIA DE SiGUROS EM SEU GÊNERO DA AM�RICA DO SUL
Rle DE JANEII\O

Soe. Catarinense
de Belas Artes

A. Sociedadf' Catarinense de Be
las Artes, f em o prazer de convi
dar os desenhistas, pintores e ama

ciares e o 1)0'VO em geral para as
sistirem a reunião que realizará
nos salões do Clube Democrata, do
mingo, dia 27 00 atual, ás 1,5 horas.
Conlando com o corupareoimen

Lo do maior número de pessoas a

essa reunião, :ant,edpadamente
agradece,

'

A Diretoria,

Aparelhos para surdez!
Se v, S, não ouve bem, experimeJllte os modernos aparelhos

«SONOTONE» o. ma'ia completos no gênero. Esna aparelhos Ifiio

graduados ind'ividuol�ente. Verifique o .eu, grau de surdez, 'fazendo
um «TEST AUDIOMETRI€O». ,

Informações ao. inbJ;'euados. à rua General Bittenaourt. 7'8 a

Dr. Henrique Stodíeck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmídt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Flor ianêpolíe

,_------------

CONTRABANDO DE DROGAS ENTRE A ALEMANHA R A HOLAi\DA.

S, H. J. - Informam de Enschcde, Holanda que os osf'orços combi

nados da policia holandesa e da inglesa 'e alemã da zona de ocupação
Brilanica da Alemanha, consoguuam desfazer a ação dr uma quadrilha
de contrabando internacional de drogas. Às al.ividades rio rderirlil

bando, cuja séde era em Co lon ia, foram descobertas com a prisâo de

diversas pessoas que Lentavam entr-ar ua Holanda com conj.ruhando rlP

drogas, procedentes ela Alemanha. Com as pr-isões dcLuadn� 11 quadti
lha foi apanhada, aprceudcndo-se grande quanl irlad« de cocaína p W'

morfina..

,---- -_._-----_._-

Trate das vias
respiratorias

Aa Bronquites (AllImatica••
Cronicas ou Agudas) e as

suas' manifestações (Tosse!>.
Rouquidão, Catarros. etc., .l.
a.sim como o� GRIPES. .ão
molestiol que ataCQm o apo,
relho resphQtorio e devem
ler tratadas com um medi
camento energico que com

hata o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antis.e
ticv., peitorais. torucce, recal
cificantes e modificadore. do

crganiomo é o remedia
indicado.

A Sn'UAçÁO ALTMEN'rAR NA JNDONESIA

IS,
H. L - Infurrnam rle Washington, que as autoridades

Indias Holandesas estão profundamente preocupadas 00m os

pC'cLh as da situação alimentar na Indolensia, Diz-se que as mai
portantes safras do geneors na Indonésia são atualmente defi
tes de 30 a 40% e ficarão pr-ovavelmente nesse nivel por algum
po. Sendo impossivel importar do estrangeiro, esas def'iciencia re

S(,-<1 necessariamente no racionamento da população, o que Lrar:
'rias consequencías.

Procure hoje O seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

,É UMA DOENÇA
':MUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍIJIA
E PARA A RAÇA

LEIAM A R&VISTA
O VALE DO ITAJAI

Pora �JonC1.t,"so!oil�staduil'i.'i ou Federai
e Exames de Admissão

Estude ,por Correspondên.-
Português, Matemática, Ciências. Geografia,

.

His tório do Brasil, etc.
lntel!'esiio-o? preencha e.te cupão e remeta-o para C, POltal 3:

FLORIANOPOLIS ,.--, SAN'rA CATARINA'

PEDINDO _ INFORMAÇÕES:
Nome _

RUcl _

Cidade _

---------- �_r_.H. 0 _

.. _ .....Estado .

'T� L. �

Confere
Diploma

(errespcndencte
Comercial

DIREÇÃO:
?maUa !'ft. Pi;.jítzzi

ME'l,'{)l)O'
Mudemo .. E' íeí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 e ESTADO-OO"'ill" 27 da JuDlc de •.,

DURANTE TOM DIA

n05 VAPCJOS

III'""
t b I' t.

�s a e ecunemo

�i
I

I

�
o E

NICANOR .. SOUZA

Papelari� e Tipografia
MC\terial escolar e d-e escritório ..

Livros e Bijouterios.
"eeitam-se encomendas de improssos em

R\t1a Tiradentes, 10. - Florianópolis.

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
A

com BRICO SONORO "COBRA" RADIONICO e

Trocador � de Discos RÁPIDO-SIUNCIO�O

Um belo conjunto, à prE>va de temperatura
c umidade. Proporciona excelente rece:p.l�
çie de onda média e rádiQ de onda curta

Intem.donal na extensão de 13 metros.

O Novo Braço SOlíloro �'Cobra" suprime o

roidodeiagradavelde raspaduraou chiada;
faz com <1Jue os disc�s se possam tocar cen
tos de ver;es mais.

-

-r A ,� ,�
------------ ...-------------,

[ o MlJior Fà&tic"" AMIIII .............iiai_ iIrcIusl_1IIe )..;j
�,

ChI. Cltari.allse de Transplrtes Airlls Ltda.
I N I C I A f� A'
DEN·TRO DE POUCOS DIf\S

,', ,!"��o} n�I�o�!,ig�� Cl'��� ,J�'@i����'��, de :31 dêsle, um art igo que, 'Pelo merecimento do Ululo, nos

nou alega-emente a atenção, Sucerlr, porém que, no cam irrh o dI\)

'1Ifl'ases, vêm ataques, com palavras que fazem coral' os que ain
.

e prezam de jornalistas, a colegas da prúpria I' nobre p roí'issãu.

IQuem isto diz, fá-I,O (,Ie cabeça erguida. Pl)J',qL;e é r-namorudn cio

li berço, (JCcC, da sua impiensn, rnuito se orgulha ..

111Isa111.<I Catar-ina, p�mhora pequeno EsLado, lwsta-{jua',,,e m�lade da

I
raca austral sr ve coroada de louros pf.'lo valor de ,'(,11" íi lhus. U]'

I) de quem a ela 81' vem entregundo a'I) p ropós iln sadio e t'irm« dn

I Jl'irica'l'. ISe não Lemos valores rnuteriu is nem políticos pa ru agTa-

f·mos Ü nossa grande pál.rià ()� bencrícios 'qu(' ria 1\'a{'ãn vimos rr-a

:do. devemos dá-los a .qucrn deles p legitimo dono.
Ataca-se e ofende-sr a �e['f\u Ramos, pnrque, se lem cuidado do

imôuio que lhe veio do lar paterno.
lêilhl) de alguem que, ele oonselheiro rnuniuipu l, jnime iru

g'OYCl'-1 Ganhe TEM P O e D I H H E I R O, viajando com
e do seu grande municíuio na vida II'plll;JiL·;lIW .. 'P ;,11'\(111 ;\s Illat�

posições pnhl.ico-adrninisli'a tivns do ;01'11 E,.;latlo I� da púll'in . .roi RAPIDEZ-CONFORTO-S, E"GU RANÇA'arlamento Nncional, para. dele, l'('ce]Jl'!'_ () I ilulo de l'('SPI'va Illlll'all \

'átria.
_, I d CNerôu Hamos é. Lilho do g raurle Ill'a�il(\il"l" a qurm :"" f'azr-m I'd('- C:2 .i :::: aVOS S ,a « I T' L»

c dele recebeu a herança do ,;pu carú
í

ri' r da sua magntf'icn 14 .-

'·-re-m-d-in-h-ter-o-?---A-G-R-·A-D-E-C-'---Y-O-
Gra'Iico B' f'asil I Deseja empregar bem vosso

11 H .I' capital a juros oompensadores]

II de 8; 1(9 ou 12 por cento? I
Procure hoje mesmo o

I Departa;nento Imobiliário de
CREDIARIO KNOT, que tra-

I
balhandb em combinação com

° ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO
DE A. L. ALVES, firma espe

I cializada com vários anos de

geral. í pratica no ramo, poderá ote-

I recer-Ihe a máxima gaa-antía
,e eficiência nos negócios �ue

llill----------------------------' Ines fore. egafiadoil.

•

ViageJils rá}!lilias entre Florianópolis - Laguaa ,- Tuhrãle - Ara-

rauguá.
Fteriaaépelis - Hajaf - Blumenau Juinvile.

Fler-iauépe i is - Blumeaau - Mafra - G"I;HlinJ:J.·as - P. llnião.

Flerianépalis - Lajes.

ZENITH 9JtÚJ1.1tatúm.td

:0 N O V ti R Á O I O • F O N Ó G R A F O
. , .

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

37f segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
lira" pode se deixar
cair ou raspar nos t1is
cos, sem causar da••

DistribuIdor- �xclusivo Z. S. B A T TIS T O T TI
Rua. Felipe Schmidt. 34. - Caixa Postal 173.

Flor�o�C' pólis. - Santa CataI'ina:

I
.1

..

A famí ia de EMILIA M DE LIMA. sensibilizada
ao grande con fô r to rnoro l recobido da.. pessoas
amigas, quando .c o rude golpe que a atingiu.
vem trazer 011 seuo melhores agradecimantc,8 a taq.

. provus de verdadeiro afeto e sã solidariedade crillti..

.

Hípc taco, ainda, a aua G terna gratidão ao. ccrnpe eent rs facul
tatU/To. drs , Newton Lilllhare" d'Avila fi A. Bati.ta r.», amllos dedi
cadíilsimos à oomcne milllilão de curar e iflcanilóveis na assistência
à extinta.

Outrossim, convida as pessoas de puas relaçõe. para a :n:li�.Q
que, em suft'ágio à aln'lQ de auo sempre lembrada morta, fará rez8.l'

terça-feirQ pr-oxtrnc , dia 29, às 7 hoec s , na igreja de Nos.a Senhor·a
do RORário

168. Círcunscrieão
,

I - O Chefe dà 16a C. R., em conformidade com o Doere
to-lei n. 9:500, de 23 de julho de 1946 (Lei do Servlçe
Militar), convoca os cidadãos abaixo, domiciliados 110'

Município de Florianópolis, dêste Estado, a se apre
sentarem na respectiva séde afim de se submeterem
á inspeção 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 .íncorporação na fórma do artigo 56 da lei do

Serviço Militar;
Cidadãos julgados incapazes temporariamente para ()

Serviço Militar na inspeção geral de saúde realizada.

ncs meses de junho, julho e agôsto de 1946 e na com

plementar. realizada nos meses de janeiro e.. fevereiro

de 1947, com diagnósticos diferentes, ou julgados in

capazes temporáriamente sómente nessa última ins.,

peção;
Cidadãos da classe de 1927 que tenham mudado seu.

domicílio para êste E-stado depois da convocação de
sua classe nesta Região Militar hajam comunicado
essa 'mudança no prazo de trinta dias como estabelece
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 de
Alistamento Militar" deverão apresentar, para fins de

alistamento, a certidão de nascimento ou documento

equivalente e três fotografias tamanho 3 x 4. O que
não tenha sido registado civilmente ou que não pos
sua p.rova dêsse registo, ou ainda, que ignore se foi 1'e

gie-tado ou o lagar em que o foi, será alistado de con

formidade com as declarações que. fizer perante a Jun

ta de Alistamento.

de K. Militar

(a) João Pedro Gay
Ten. Cél. Chefe da 16a C. R.

------_._ ---�-------------------

�f�:jt!fifla.§ de E§c�$ever .. Novas
Diapomol! de variaa tipos dali aramadas cOúTVETTI», para pr )'lt

6'iltrega. Exp'nição permammte em t'lOI!iIO lL.critório e no

"LIVRARIA MO!}ERNA·,
Distribuidoretl exeluaivel:

ALMEIDA, BASTOS IN; CIA,
Ruo Felipe Schmidt. Z 1" andar. FI.')RI ANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



oleg·ial e Bocaiuva iniciarão' hOJee 01 MOVIMENTO DO ÇAMPEONATO AMADORISTA

t d C
'

�

, I DE FUTEBOL
"re urn.o o ampeonato Amadorista I Com a realização,da últl�a Z�hi (Avaí� �

Serenados os cntus iasmos de que
-.

rodada do 10 turmo e o segum- Nizeta (Aval) �
. . I as amargas derrotas que sofreu te n mcví

i
'5e VIU presa a quasr totalidade dos pelas equipes do COlegial e d B _ tá . r . t . d t

' e o movlm,ento do Campeona- Hazan (Caravana) 3

. e,s!portls'tas locais, com a recente ca iuva.
o o es a (ISPOS o a erro ar novamen. to Amadorista de Futebol da Hélinho (Colegial) 2

.

I é
te o seu adversário que já se apre- Pr í

•

D"-
'YislLa c o Am orica .F. C., ela Capital Este jogo, embora seja considera- senta corno favorito da dornínguei-

rimeira ivisao : Sanford (Caravana) 2

la Hepúhl ica, o nosso futebol vol- tudo um dos mais fracos riu certa- ra de hoje...... I Jogos realizado.
Hamilton (Figueirenstl)' .. 2;

,·;ta ao normal, agu3njanelo-s{' pré- me, dada a desfavorável situação, .. .
. .

Chocolate (Paula Ramos) 2

lias interestaduais da envergadura �m. que se encontra o Bocaiuva _I Ba�tan.tc �onfIallte no tnunfo,' Boc�lUva 2 :x. Colegial 1 Careca (Boeaíuva) 2

..com que no, of'erecer-arn Amér-ica, último colocado, com 10 pontos
lutara o Colegial com todos os seus AV�1.5 :li:: Paula Ramos 4 Carioni (Paula Ramos) .. ' 2'

Paula Hamos e Avai, perdidos _ é aguardado com Inte-
elementos titulares, pois uma der- Atlético 2 x Caravana 1 Ibio (Bocaiúva) 2

Conforme determinou a Iabor-io- rêsse em vista da firme resolução
roía o colocará. �a mesma situação Avaí Ix Figueirense 1 Fornerolli (P. Ramos) 2

a Federação Catar tnenso rie j)E'S- do grêmio' do Colégio Catarinense do seu antagonista. I Caravaha 7 x Bocaduva 1 Nicolau -(Figueirense) 2

.portos, hoje será relníoiado o ce r- ?,e. �ing.ar-se do revés que lhe foi) llirigj�á enconl ru (I s r. Alelo 1<'1'1'-
I

Paula. Ra.mos 3, x Atlético 1 Harley (Figueirense) 1

tame 'citadino amador-ista de fute- 1 d Colegial 3 x Caravana 2 Lázaro (Paula Ramos) - 1
.
III ,nng1 o no turno neutro, en-: nandes. A par-í ida pr-inoipaI 1{�T'á •

"

. " •

'

....

.):,0,1, com a realização do prélioti'tlét ic () F 3 Machado' (Atlético) 1

�uan.o que o B�'�aill�a, nccessitan-: início às 15,30 horas e a de aspi-
<.

1

o . x 19ue'lTen�.
. ,

,

"

.

returno, que será travado do de uma reahilitaçâo que apague r-antes ús 13,30 horas. '1 pau:a Ramos, � x Bocaiuva 1 Calixto (Paula Ramos) 1

Aval 2 x Atlético 1 Lauro (Colegial) 1
::::az::=

'

�__ ,__ i!SZLSS_ =-_=��t:s:t!Ó.�EW_== Paula Ramos 3 x Colegial 2. Silva (Caravana) 1

Figueirense "5 x Booaiuva 2. Irássú (Atlético) 1

Caravana 3 x Paula Ramos 2 Lebetinha (Caravana) 1

Avaí 6 x Bocaiuva 1 Duduca (Colegial) 1

Colegial 4 x Figueirense 1 Haroldo (Caravana) 1

Atlético 2 x Bocaíuva O Perrone (Avaí) 1

Caravana 4 x Figueirense 2 Osman Colegial) 1

Avaí 3 x Colegial O Aduci (Caravana) 1

Paula Ramos 2 x Figueiren- Mirinho (Atlético)' 1

se O. .Â.l'quciro!l Vazado$
Atlético 4 x. Colegial 2.
Avaí 1 x. Caravana O. Rubinho (Bocaíuva) 25

IO�CJ,�iA�I"k��!�,�� !u�tiCúd!" ��o!�", ��r t� F igoe i rense f.C • Prêmio: 1�;:::i::relóaío de, �;f11tr�i��1H •. • • • •• H
Olímpico, segundo nos informou A. C. nu próximo uia S dr. agc)�'tt�fa-' Em ;;pssão h�s .I'ealizada foi pulso, instituido pela Re�Ojoa-1 Currú: .(Atlético� 11

,

destacado paredro do grêmio cs- t-á o i:wlecionamelllo, simull aueamen restrutur-ada a di rcf.oria do Fi- ria Gomes Adolfinho (Aval) 7

t�'eltense, .bre'Vemen�e, fará organi-; te na capital e nas sedes das ligas
guenense Futebol Clube. Leôn idas (Caravana) ... ,. 8 Tatú (Paula Ramos) 7

tzar um gl andioso fe.stlva I espol'� I-ll'pgIOll<IIS, dos atlrl as que rcpresen-
O plano (lO" Irahalhos iniciados Augusto (Figueirense) 71 Vadico (Paula Ramos) .. ,. <{

vo, constante de diver-sas pelejas] tarão Santa Catarina no próximo
com a. cunstruçâo cio e;ládio da! Mandico (Paula Ramos) 61 Bitimho (ColegiaJ) 2

entre olubes da varzea flurianopo- Campeonato Sul Brasileiro de AUé-
simpatizada assoe�ação ,desportiva: Medinho (Atlético) .. " ... 5 Ca llxto (Paula Ramos) 1

I. b'
exigra a conjugaçao 0:" esforços de,'" I '

' •

itanu, em , enefícío do Figuetren- tismo, a rea I izar-s« «m Purlo AII'- t()dO� os rllrlg:pn Lc8 tlgu�el renses,
�al1 (, '\vaí ) .,. Arqueiro .ã. 'fa!lade

se F. C., -para a constnlção de seu gre, de 10 a 7 de setembro.

','
Agul'<1 a dIJ'e,'tol'�a d",O,lqg'llen.en,seIAbelaldo

(Paula Ramos) . 4 .Pedro (Atlético)
ma.gestoso ,estádio. llcou assIm constItUIria: Pr'üsiden- Gil (Colegial) .... ,....... 4

_ No esLádio do Vasco ela (;ama,
- 0

. .ior�alista gaucho Tú!io de ��, CI·��de�. �f!,ga;:d :'1�rit,z; , \�i,ce, Djalma (Atlético) ..... ,.. 4 Juize!l q•• AtllArJUIl

.no Rio de Janeiro será I'eall'zado Bose, Idealizador do Fogo Simbó- �l10m(Jz L.aHs .C,:])lal, Secl,el.aJlO, T'- '(A ') 4 J<oS'é Ribeiro · 10 ve'zes
, , r Geral, Jose Gusmao cle Andraele; lao vaI , , ,

Ihoj'e, o tomeio iniCio, cio campf'o_llcO
no Brasil, enviou um lelpgra- 10 SC'cl'('.lário .Lalll'o ALbll<CJuerquc Testa (BocalUva) ,.... 3 Waldemiro Mello 6 vezes.

na,to Carioca de Futebol do. cor-
ma ao n'osso colega \Val.dir Grisard, B('']]o; 1° Tesoureiro, Rubem Lira; Renato (Colegial) 3 Lúcio Carvalho 3 Teze i

]'.ente ano.
convidarndo-o, como sempl'e, para 2f')'0 TIP�OlG�'ei)'ul·'..JNo,r.betl'Lo Serra tine ; Capeta (Atlético) .. . . . . .. 3,1 Álvaro Cabo 1 vez

tratar da passagem do facho sa-
11'e OI' el'a IIPSPOl' os terrestres: 'A' 3 'Ih 1

_ Com!pletarudo a penúltima ro- " Hel'-cíliú Ulisséa,' Diretor .Patrimo- An ( vaI) Newton }{ongUl ot .. THí

grado da pátria 1)01' es1a cllll)ital.
da,da do Campeo!nato GaucJlO de > !lia: Euricu Host.erno; Orador Jall

Futebol, ,delfront�r-se-ão, hoje, em
Este ano a ohama �oliva será ace- Guedes Fonseca; DiretOl' Fut,eJ:jol

Porto Aleg'l'e. os Ifortes co,njulltus
sa no cemitério de Pistóia, na ltá- amador: Osvaldo "Uonçah:es dos

do lnternadonal e do FOl'ç-a e Luz, lia, onde repousalll os herois bra- Rantos.

sileiros tomba.dos no último coh-
Para mai� l'apidarnenLe levar

lidei' e vi,De-lider. l'cS'pecl ivamenl r. avantl' seus I.l'abalhu!; a atual dire-
_ No cam!po do JUlventlls será f.]ito mundial, ,se,mlo trallsportada tOi'ia do Figueirrnse Futebol Clube Avai I

dedd1do hoJe o Campeonato Rrasi- por via aérea ,para o Brasil. A pas- espe!,êl contar com u apoio elos des·- Paula Ramos: 2-

sagem 'por nossa capital dar-se-á portli'l.as flOl'wnopol!tanos. As,sim, Atlétl'CO I! 2"
leiro Juvenil de Fute!IJol, com o d h

110 dia 27 de a"'osto devendo che-I \'ae !l11C1ar ,a ,grnI!
.

P campan a po- C
' 3

jogo' en'tne os finalistas que são os
" , ,j)l1lal' cios 'qulllhenLos" novos as-

aravana ! o

»eJ.eciona,dos do Distrito Federal (; gar a Porto A,legre a zero hora do saciados. Colegial ! 4°

de São paulo. Os disputantes apre-
dia 1° de setembro, onde arderá' No próximo dia 25 de Agôs,to,' Figu�irens� � �o
no altar da Pátl'ia iniciando as abrindo a série de festas sociais 8e- B'ocalUva 6°

sentam grande forma, esperan(;o-
cO!11emoraç.ões ela Sem'ma r{p Ca- i

I'á

.realiza,
do nm

SllIl,LUOSO, paile
se uma luta renhida. O vencedor

,. , elerl1cado ao elJa do süldaelo ,e a fa-

'filcará de posse da Taça "PauJo xias. milia desportiva desta capital.
. Gou,lart Idre Oliveira".

'

- O Fluminense e o BOlafogo, Quarenta-e ..cinco anos de existên-
'arnlbos da Capital Federal, estão

ín�eressados em conseguir o con- Ci'a completou o Fluml'nense
-curso do guardião Mão de Onça,
pertence ao Atlético Mineiro. O dia 2.1 de julho de 1902 assi-I rio Polu, Gaspar Labarte da Silva,

- Telegrama de Porto, enviado nalou a criação cio pl'imeil'o clube I_-\. rios Rpis Carrwiro, Carlos :\lasci

pela U. P., informa qlle o "team" de expressão no futebol carioca _:_ mento, Gastão Soares de Moura

b!'a,sileiro de basquetebol derrotoll o FI'lll1lirn'ense Futebol Clube, - Filho, Hugo Fracaroli, etc., etc.

o Vasco da Gama, da'C/uela cidade, graças, ao idealismo de homens que, Seu atual presidente, s·r. ManUlel de

por 37 a 25. Cinco minutos antes como Oscar Cox, Costa Santos, os, �lorajs Bano::; :\Ido, (' legitimo con

de' terminado o :iogo, os jogadores Etohegaray, etc., não vacilaram um ,Unuado!' das tradiçÕoe.s do ,clube,

portugueses abandonaram \) carfl- in,Lanle em tOl'llar I'paliclado planos perf.eitamente integrado que s,e, en

po, apoia,dos pelos dez mil cxpec- gTandiosos. Drstle () Sf'll início, n contra em seu programa de r.ealiza-.
LadOl'ps, ('111 prol,pi"Lo (',(Jlllf'o3 o juiz Fluminense F. C. foi seguindo uma ções.
português Hamón Pinheir'o, ao trujetoria Sejgllra, buscand'o aper- Sua administração tem sido pre-

qual acusavam de favorecer os feiroflr-se, perseguin'do obj<etivos texto para a comprovação de suas

!brasileiros. O juiz português teyc cada vez mais elevados, até se qualidades de dirigent.e esclarecido

que ser protegido pela policia transformar no monumento que e, do seu dinamismo, com a cola-

.('ontra torcedores enfurecidos. hoje honra os esportes do Brasil, boração de l'rma diretoria qUie' tem

� Segundo se anuncia aqui, o dignificando-lhe as tradições. sábido colaborar com ele. Out.ros

sr. comandante Alva]'.!) Pet:eira do Não é o clube das Laranjeiras nomes podel'iam e deveriam ser

Cabo, presid·ente da F. C. D., ins- u:penas o de organização modelar, aqui mencionados, n,ão fora a difi

tit'uil'ú a laça "Raul SC,IIIllirllin" pa- estribilho que, de ta'n'to ser men- cu�dad,e de ·espaço com que luta-.

,ra ser dispUltada no Campeonato cionado, já se tornou comum. É mos, ma,s tal omissão está longe de 1 _

Esladllal dr Futebol dI' 19"7, um exemplo de eficienda esportiva representar o desconhecimento do'

:__ Na localidade da Trindade,' P111 llumel'OS0, ,('[OI'PS ,cI.p alivi-'- valor de cada um. j1rlto, hexa-campeão ele Lenis mas-

se'rá realizada, hoje, llln3 partida vidadB e um poderoso elemento de Portanto, a r1a!.a de 21 não culino e enea-campeão dp t,�nis f'e

amistosa entre o As de Ouro e In- vida sodal, com o que estimula a é a da fundação de um clube, ape- minino. Tri-can'peão cle tir'o Duas

dependente. I rJ i\'ulgação rir l)l'og!'amns al'l ísl ioos nas, pois que bem pode significar vezes bi-campeão de xaell·ês. Bi-

--:- (;onw!'cial x P()l'lU!nIP�H ;';,u'lis- de des�aque, com agrado crescenteja data da fundação do futebol Ille- campeão 'r tri-campeão fie fULeboll
ta. ri () jogo pl'o�Tamar!o pa'nl I,ll'- e aprovação geral.

'
tropolitano. amaclor (muilo antes elo prufissio-

de de hoje em disputa elo Campeo- Desde o se'u patrono, dr. Arnaldo I É o Fluminense: tetra-cam\I)eão, nalismo). Tri-campeão (' lJi-Cam-!
nato Pfllllista de Futebol. Guinl.e e ao gl'arnde benemérito tri-campeão e bi-cam\I)eã'O do atlé- peão de futebol profissional. Sf'n- ----------------

_ Encontra-se há dias em nossa Afonso Teixeira de Castro, que in- tisll10 masculino, e penta-cam\I)eão elo ainda o 1l1lico cluJ)(' a possllir,

Capital o nosso presado colega d cama hoje o figura paradi:gmal do no allrl,ismo feminino Ocla-campeão o titulo de "Super-Campe'io",

im,,"ensa Arnalclo. San Il)s, an ligo Fluminense, há numerosos eS\I)or- rle esgrima. Bi-cam\I)eão de volei- profissional de. 1946.

reda tor esportivo da nossa confrei- f listas de grande valor trabalha.ndD ·bol mas,culino e bi-,calllipeão de vo- Eis, em resumo, UIll pouco do i
ra "\ GAZETA;' .

.p atualmenLe mili-l pelo seu engrandecim�nto e pela leibol feminino. Penta-camrpeão de muito que o FlUlillÍnense F. C. tem I
lando na impr.ensa esportiva de grandeza dos esportes do Brasil, I mergulhos. Tetra-camJpeão e heiPta- feito nestes quarenta e cinco anos:
Currit"'a. (h'nll'p os qnai::: ltorlrI'pJ11os I11rncio- campf'ão clr natação. Trindeca-cam- d:e intensa ativi,dade ,esportiva.' !

- \.onfor111(, o seu cnlcl1tL'lrio nar. (;C passagem, Alaor Prata, :\la- peno. tpll'a-cnJTIl'rüo, tetra-cam- "Diário de Noticias", do Hi{)"
.
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Se o Joe Luis lutasse com

algum dos personagens
de Gibi.

NIII"LiNi

o ESTADO
Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado· Público.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume l"ertfl.

flue se trás a marca da perfumaria
�Johan Maria Farin�" que já UI!

preferida pela corte imperial de

D. Pedro Il

..

§W'MMNi!IW�I DR. SAULO
'RAMOS

Especialist" em moles
tias de SenhoJas.
Alta cirurgia.

Horária: 9 às 12

DIARI,:!,MENTE

VOC� PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento da Saude do
Lázaro.

HETIRARAM SUAS CANI'i

DATURA.S

TM ... � IUI behjfl)l�. i'Uch'I"'� ",

ifltbriclldas em outros EsUi�l�'1r�tirar8.m luas candid».tu!""' ....

para t"�inar. no. lare. cat�ri·l''IlIeDSe-a. -- e�n nata da �rtLui
lU vitó!'h do s_peritIvo mNOT.
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So·luÇão para
o caso dos
maaderes

Rio, 21 (A. N.) - o vesper
tino "A 'Zanguarda "an tecipa
hoje, que já está estabelecida

j

a fórmula a ser seguida pelo I
;

plenário da Câmara dos Depu-]
tados a fim de se obter a cas-I

'

sação dos mandatos dos depu-I
tados comunistas, casei o ):'ri- ibunal Superior Eleitoral não

jos declare cassados. Assim um

deputado, em requerimento ver-I'balou escrito, consultará o

presidente da Câmara sôbre a'
exístencía ou não de vagas na

Casa. Devendo o presidente
responder que já decidira ne

gativamente em caso de iden
tica consulta, levantar-se-ia
uma questão de ordem, com o

que
.

se deferia ao plenario a

resposta á consulta. Aí então,
se processaria a votação por
surrag ío secreto, tambem o

requerimento formulado na

ocasião.
Em tal caso, a decisão será

tomada por simples maioria de
votos, pois a hipotese não se

enquadra nas outras previstas
pela Constituição, para as qua- "

is é necessarta a maioria de
I

dois terços. Assim a simples Imaioria será facilmenté alcan

çada, pois -é conhecido o gran
de reforço que os pessedlstas
receberão de um grupo da U.
D. N., liderado pelo deputado
.Iurací Magalhães, disposto a

votar pela cassação por qual
quer forma.
Objetar-se-ia, talvez, que a

simples maioria não. é consti
tucional. Mas, a -isso mesmo
respondia ontem um influente

procer pessedista, lembrando

que, não estando a hípotese
. capitulada na Constituição, a

Câmara é soberana para esco

lher 'para um caso inedito, co

mo é esse da cassação de man

datos de representantes em fa
ce de ter sido cancelado o re

gistro do partido que os ele

geu.
Ontem, circulava na Câmara

a noticia de que o sr. Gabriel
Passos externára sua opmrao
sobre a futura lei organíca dos

partidos politicas, afirmando

que nela estaria a solução para
o intricado problema. Momen
tos depois, na propría Câmara
� acrescenta "A Vanguarda",
- ouvimos, dum conhecido

jurista, que, por motivos óbvi- -

os, não consentiu que revelasse
mos seu nome, o seguinte:
"Parece-me que o ilustre sr.

Gabriel Passos errou, pois
uma lei ordinária não tem for

ça para revogar um dispositivo
constitucional" .

E, a seguir, confirmou, in

teiramente, a existência da

fórmula, a que nos refe-rimos
atrás como a única competen
te, adiantando que, ai. a hipote
se não é a de "cassação", mas

a de
" extinção", caso não

iprevisto e perfeitamente passi
vel de solução pela própria
Câmara.

"Podemos adiantar mais -

diz" A Vanguarda" � que na

próxima 'semana ser.á levado a

plenárto o momentoso e sensa

oionaã caso, mas, se tal não
-

ocorrer, é certo que na primei
ra semana de agosto será deci
dido o destino dos parlamenta
res comunistas. Caso o Supe
;rior Tribunal Eleitoral resolva
tomar conhecimento da consul
ta do P. S. D., sobre a vacancia
das cadeiras ocupadas pelos
comunistas no parlamento,
irá a corrente major itaria para
a segunda fase da "batalha dos
mandatos" , que terá de ser

decidida mesmo pelo poder
legislativo" .

4 importantes vantagens dêste
novo e aperfeiçoado aparelho!

.,

\

r

SEBUR/I/VCI//
I

I
!

PIIPI/J[Z/ . � "

o� ':f.
".,l

fCON0/t1/11 .I Instruções para .um

barbear mais perfeito
. � -

..

"Sempre melhor" -:- eis o lema a que obe-

decem os técnicos da Gillette. Glllette

TECH reúne, assim, inovações extraordi

nárias, graças às quais é o mais perfeito
e econômico aparelho de barbear.

Com Gillette TECH, não há perigo de cor

tes no caso de um gesto brusco. .. Frisos

anti-deslisantes garantem segurança!
Com Gillette TI':CH, o barbear é mais suave,

graças à barra-d.stensora de que é provido!

Com Gillette TECH, não há acúmulo de

espuma. . . Aberturas amplas permitem
uma limpeza fácil e rápida!
Com Gillette TECH, o barbear é mais per

feito e econômico, porque êste novo apa

relho foi desenhado especialmente para as

lâminas Gillette Azul, que custam pouco

porque duram muito!

Adquira, hoje mesmo, o seu Gillette TECH !

1 - Lave o rosto, de preferên
cia com água morna. 2 - Use

um bom sabão de barba; es

palhe abundante espuma -

meio caminho para uma barba

bem feita. 3 - Dê ao apare

L_LJc..._:�"""'"1I!I lho a inclinação indicada.

4 - Maneje o aparelho em

sentido diagonal, como in

dica a frgura, sem pressão
excessiva contra a face.

TECH não deixa acumu

lar espuma: basta colocá

lo sob a torneira, e sua

I im p eza é instantânea!
..

I

l

•

,j

Para malar contõrtc e eeeno

mia no barbear, use sempre

Gílle(te T E C H com as legl.
timas lâminas GilleHe AzuL

l'1:C NICAMENTE PERFEITO "

• �117 tNTER·A.M8"PtlCANA

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

FARMACIA .ESF)ERANÇA
do Farma0êlltioo N•• LAlf.8HA UMA

'!CAMISA"Col••••
PARA CADA TIPO DE lANT.NrA

OU LÂMPADA

Hoje e lIultanluí sera li ..... prereoll1a

Oru-p. nadonais II estrangeiras - HomeopÍlUu
marias - Artigos de borr ...cba.

I.:riirante-II$ a oxata obstlnânet. 110 re.c'lritaÍlrl. _éclte•.
-_.__._----_._---------

CLUBE DOZE DE AGOSTO
F'ESTAS COMEMORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO

DE FUNDAÇÃO
.

De ordem do sr. Presidente em exercício, levo ao conhe

cimento dos STS. sócios e exmas. famihas, que a Diretoria do.

Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aniversário.
de fundação, a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo-

II'oU o seguinte programa:
Dia 9 - sábado - grande baile de gala - com início ás

22 horas.
Dia 10 - domingo - grande Festa infantil, com nú

meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as.

20 horas.
Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Ten.is

Clube. (Basquete e Voleí-Bool) .

Dia 12 Banquete de confraternização, oferecido ao gran
de benemérito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé
rrtos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo OUo Horn, José
Francisco Glav arn e Virgilio José Garrcia, estes últimos por'
contarem de 50 anos de atividades no quadro social.

Após o banquete será feita a entrega dos diplomas ais
P,OClOS acima referidos e dos de remido aos associados que
contagem de mais 35 anos de ef'etívldade.

(Para o ban.quete que terá inicio ás 20 horas, oportuna,
mente será aberta inscrição.),

Aos srs. sócios vão ser distribuidos os respectivos con

vites.
Para maior brilhantismo das festas que se-rão levadas

comparecimento dos srs. sóciosa efeito, a Diretoria espera o

e suas exmas. fialrn.ilias.
Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 1947

Elpidio Fragoso, Secretário Geral.

The Co�eman Lamp \

and Stove Company Limited
TORONTO. CANADA CH'�AGC>. V.S.A!

I
Raoresentante!l:

L. W. MORGAN & crs. LTDA
. Parque D Pedr-o II. 110 -. 3® an;lar
Telefone: 2·2206 •• Caixa POBbl 3.431 .• S. Paulo

!

Camisa., Gravatae, Pi] .. O'Je�.
Mei81 da. melbores, pelos me

nores preço" .6 na CASA �IS'
CELANEA - RuaC. Mafra. 6

A primeira Agua de Golônia feita
no mundo foi iubrieada na eidade
de ColÔ<ttia pela Fábrica de cJohn
Maria Fadna.
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Se o seu carro

frenagem, é porque
TEXACO MARFAK

trepida e range oferecendo resistência à direção e

os pontos de atrito estão desprotegidos.
isola as juntas e mancais do seu .autemevel,

dos choques da estrada, não espirrando nem escorrendo pelas pe

ças, pois agarra-se a elas tenazmente por mais de 3.000 . kms.

Leve o seu carro? sem demora ao revendedor l'EXACO

peça uma LUBRIFICAÇÃO ESPECIALiZADA
COM TEXACO MARfAK.

�O�J1SSÃO DE ES�.u);)0S 1)08i ��,����c:raç��rr;;-:Vi;to�,�nta do excesso. ele REPRESENTAÇÃO É DISTRIBUIÇÃO PRODUTO NORTE.
SERVIDORES PU-ELII.s Sestas condições. apresento para exa- AMERICANO

E8'I'AJ}O me do P!e�����t� J;�:�snO\�,ÇãO CiRANDE üPORTI'\'rD.\DE) I'O Conselho Administrativo do Estado
d

.

t IPARECER N. 321 aprova, com emenda o projeto de de. Frrrna que possue cxc lusividade 'na distribu'içâo c nnpor an c
O Departamento dHs Mun ic ipaltdades ereto-lei da Prefeitura Municipal de Cori- prnd u l.o noi-í o-umoi-íeano, máqu illa no iamo (k\ rp·fl'igern.çãn elétrica,.encaminha à apreclaç-âo dêste Conselho córdia, que autor-iza a abertura de um

Admínísu-aüvo um projeto de decreto- crédito suplementar de CJ'$ 137.200,00, sem cuucot-róucia, ofrl'rc'e Iruusf'erir a concessãn que possúe para ('51 e
, lei da Prefeitura Municipal de Ibirama, remetido com o oficio n. 179/1.277, de E""ur'I() ()LI mosmo para tono O \f-'ul do Btas i l. Interessa entrar óm P,II_visando a abertura de um crédito espe- 22 do cora-ente. _"C -" ,

1cial de Cr$ 27.117,50, neoessár ío à suple- S. S .. em Florianópolis, 22 de julhode tcndirnent os �Ó:lll('n[(' com .Iirrna que csí.cju em cond içõcs ür adquiri!'.mentação de diver-sas verbas enumera· 1,947.
. . .... .'; \Ndas no processo. Rober-to Soares de Oliveira, relator. O eslúquo dr-sf inado a cada Eslarlo I' que ja está desembarcadu em �,' 1 -

Correrá o referido crédito por conta

I
�

-

'1'0" D L � it I I
'

-ca d nrS 750000 00 1)'1'1"\ con-do saldo do exercícío anterior, que o PARECEH N. 337 r-, ,,'Pqli (')' lJ ornna .(' "e cap i a (p C�l c

.

e _..., : '
.

c ,

comporta. O Deparuunenfo. d::_s M!:tnicipalidades cessão dr> torto I) <ul (São Paulo, .Pa raná, Sanla Ca.lar ina C !lIa Grande
se��'�' C���\P�'�;�te favorável, apre- 'i'����'�'i��,�ti;oa��'��,ag;gje?�S�e �!';reJ� tio Sul); Cr$ :300.000.00 para concessão dr lodo o Estado de São paulo

Projeto de resol�l�ão .
lei da Prefeitura Municipal ele Conc6�- ou erS 1'50000 no para a concessão de cada um das outros Estados.o Conselho Administratívo ao Estado dta, que cogita ela abertura. de um cre- '. . , . L c c. • . •

aprova, nos têrmos em que se acha re- dito especial de Cr$ 15.000,00, destinado Essa concessão r frita por 111<OUf\'0 que poderá ser explicado ao ínte
digido pela Seccão Legal do D. JVL, o à aqutsíção de uma estação de rádio.

f
-

d
-

.

I tid - l' L licitação á Caixaprojet.o de decreto-lei da Pretetura Mu- Para cobertura desta operação conta ressado. Tn 'ormaçops ipO ·PI',ao SeI' O.l ] as m'PC!::ln c Sü L c "

rueípal de Ibiram�, remetido com o ofi- a Tesouraria com recursos háibeis, d_e- Poslal 3.6::>5 _ K. PAULO. �EGóClü URGENTE!"10 n. 178, de hoje datado. correntes do excesso da arrecadaçao . , �

S. S., em Florianópolis, 22 ele julho de pr-evista para o corrente exercício. .;;;==;;;;==;;;;=;;;;=;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;:
------------------

1947. Consoante informações contidas no
.T. B. Salgado de Oliveira, relator processo, a' acrecadação do Município

PARRCBU N. 322 se processa de moela auspicioso preven-
O Departamento das Municipalidades do-se o excesso a'pl'oximadamente em ..

enoa.mínha à apreciação dêste Con.selho Cr$ 26��.OüO,oo, 'segundo demonstrativo
Admírustr-atívo um projeto ele decreto- de fls. 4.
�ei da .Prefeitu r-a Muni_cipal de 'I'imbó, Isto pôsto. nada tenho a objetar mo-
vlsamdo prorrogar até 31 de agôsto, a t ivo por que pela aprovação apresento

rcobrança, sem multa, do impõsto terrf- ao exar� elo Plenário o seguinte
tooíal do Município. Projeto de resolução
Com parecer favorável à redaçâo pro- O Conselho Administrativo do E-stado

JIO,;;ta pelo D. M., ofereço à Casa o se-I ",W()V'l o nro.ieto ri" rleCl-e.t.o-J"i d.. Pr,:-
gumte '

feitura Mun íclpal .d e Concór-dua, que vi- I
Projeto de resolução sa abertura do crédito especial de ....

O Conselho Admmtstratrvo do Estado CrS 15.000,00.
aprova, nos têrmos em que se acha re- S. S., érn Flürianópolis, 22 de julho de
digi(]o, o projeto de decreto-Ieí da Pre- 1947.
feitur-a Munícipal de Timbó, remetido Roberto Soares de OliveÍl'a, relator. __
-com o orícío elo D. M" sob n. 17'8, de l'ARECER N. 338
hoje elata,do. Avocados pela presidência

S. S., em Florianópolis, 22 de julho de Pai' interméd-io do- De,pm·tamento elas
1947. Murucípa lidades. a PrefeitU!'a Munici�alJ. B. Salgado de Oliveira. relator. 'de Videir .... submete à cons,deração des-

PARECElt 'N. 323 te Conselho Administrativo um p'rojeto
A Pr.efeitura l\ILuniciJpal de NOVG Tren- de decreto-lei que dispõe sôbre o &1.1b51·

to, por intermédio do Depa1-tamento das dio e a representaç'ão do Prefeito para
Municipalidades, encaminhou à a.pr.ecia- t) arlO <1" 194.8.
ção dês'le Conselho Administr3Jtivo um Ouvid'a a Secç,ão de Contabilidade do
projeto de decreto-lei v·isando a abertu- D. M., in.formou que o projeto está de
ra de um crédito especial de acôrdo ('0111 o de(,l'eto·lei n. 244, de 18
Cr$ 6,900,00, necessáüo à Isuplementa· ele outubro de 1946.
-ç110 ele eliversá,s verbas referentes ao au- Com ,parecer .ia:Ii:Dl:áY_el, ofereço_à Casa_
mento de vencimento do funcionalismo o seguinte . .

J1)uilücipal. ' l','ojeto .Ic resolução
Correrá {} crédito à conta do saldo do O Conselho A,dnün:istrativo do Estado

�xercício anterior. que é de ., .. ,.,.. at>r{)lva nos têrmos em que se acha re·
- Or$ 8.302,Ho, I cÚgido. o projeto de decreto· lei dia Pre-

Com parecer favorável à redaçãO pro· feitnrá Muni.cipal de Vl\deira, remetido
Püi>ta pelo D. lVI., aj)[',eset:1oo ao Plenário ('om o o·ficio 11, 180/1.282, de 22 de julho
o seguinte de 1947.

Projeto de resolu�mo S. S. em Florii,nópolis, 22 de julho de
O Conselho Administrativo elo Estado 1947.

'

.aprO!Va, nos têrmos em que >se acha re·
digido pela Secção- Legal do D. M., o
prOjeto de decreto·lei da Pr.efeitura de
Nova Trento, .rem"tido com o ofkio n.
17·8, de 22 do correte.

S. S., em Florianópolis, 22 de julho de
1947.

.T. B. Salgado tIe Oliveira. rela·tor.
PARECER N. 336

Submete a Prefei.tuTa Municipal de
Concórelia à apreCiação dêste Conselho
Aelnünistrativ.o o projeto de decr.eto·lei
que visa abertura do crédito de cento
trinta. e sete n�il' e duzentos cruzeiros
(Cr$ 37 ..200,00), suplementar à verba do
-orçamen.to vigente, co.lJjforme discrimi·

• naç"ão no pI'ocesso.,
'

Para cob"r.tu,ra desta -operação dÍ!,põe
a Prefeitura de recursos decorrentes do
excesso de arrecadação do corrente
exencício.
Favorável à aprovação da proposição,

apresento, todavia, emenda: ao artigo2°, que deverá ter a seauinte redação:"O crédito a que se "refere o artigo

ximo e

Severo Sitnões, 'relator .

PARECER N. :l39
O Departamento da's Municipalidades

submete à consideração dêste Conselho
Administrativo um pI'Ojeto de decreto
lei ela P.refeitut"a Municipal de BiguaÇiu,
que abre um CTéclito de Cl'S 17.800,00,
para s'llplementar diversas rlo�asões orça
mentárias, do corrente ·exercrclO.

Segundo a infol'maç[lo ela Secção de
Contabilidade do D. M" a· Prefeitura elis
põe do necessário recurso, e, de acôrdo
com o projeto oferecido pela Secção Le
gal do referido D. M., ofereço à Ca;sa o

seguinte
Projf>to <le ,'esolução

O Conselho Administr1ativo do Estado
aprova, nos têrmüs redigidos pela Sec
ç'ão Legal do D. iI1., o projeto de c1ecl'e
to-lei da Prefeitura Municipal de Bi
guaçu, remetido com o ofício n. . .....

180/1.2&2, de 22 ele julho de 1947.
S. S.. em Florianópolis, 22 de julho

de 1947.
Sevel-o Simões, relator.

Larga-meu.
Deixa·me grilar!

.:�

Comba-te a tosse-, a

bronquite e 08 resfria

dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento

das afecções gripais e

das vias respiratórias:
O Xarope São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

tIMlRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

tu, aguardam tew auilio pa
ra que possam voltar á 10-

cieàale. C.lakra na Cam
panha Pró Restabelecimento
da SaBde do Lázaro.

mais pró
TEXACO

Il·THU

NOVIDADE"
5 PERFUMES DE LUXO
SUPER-CONCENTRADO

num lindo estojo
fantasia

FLAK - ESTOJO
MAC BIR

[Eltoj o de Uaconetel com
. tampa. de baquelite)

.
'

CR$ 75,00
Atende-Ie pelo Reembol••

POltaL
PEDIDOS:

Pl'.odutol MAC EIR do EralH
Caixa Postal, 4 272 -- Rio

CONTA CORRBN".JE P®PV�AR
Jurai 511t 8. a. - Limite Or$ 3&.000,08

. M0Vimefttação com cheque"

Banco do 'Distrito Federal 80 I.
CAPITAL: r'R$ 60,OOO,poo,oa
RESERVAS: CR$ \5.000.000.00

Qua r<:Yraj,aftO, 23 FIOfiGnópollm

«Casa Barreiros) vende:
SAPATOS PARA HOMEM: feitos a mão, vira francello. lolodo duplo"
lIalto prateleira, fabriecdo com mat&l'ial que exiat. ele melhor,

p,.eçll apellas Cr$ 1'80,00.
SAPATOS ATAMANGAD.S: proprios para illvel'no, Ifolaào de madeire
elpecial 'lue relidem cOldra toda e qualquer humidade, conlervesndeo
o pé sempre quente, reeom6nda-Ie elpecialmente pal'Q pel.Ofll. qps
trabalham em lugares humidos cujo IUlalho é de cimento e tijoieta••

Preço apeno. C�$ 50.00.
.

CALÇAD�S PARA CREAN(JAS E SENHORAS: Temo. grande lortirnenteó
medelos novos, prego li brsroü••lmol. de Cruzmro. 2flSO. a H)O,OO.

Vendas diretamente da fdbrii::a ao conllumiclor.
CASA BARREIRes _.. Rua Conselhwo M&fra 31.

.'-

,

,
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'CANSADA

.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao

redor dos olhos.
as sardas, man

chas, cravos e es

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugai corrige rapidomen tc as cau

sas do envelhecimento prematuro'
da cutis. Este famoso creme elT1•
belezador , usado todas as noites,

em suaves massagens no rosto ..

pescoço, e todos os dias como

base do "maquillage", remove as.

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos. dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Crerne

Rugai a sua cutis poderá ficar ma

cia,.limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo,
a súa felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada .

CREME

RUGOL
Alvim& Freitas, Ltda.·C.P.1379·S,Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



com IniCIO, as 0,3 aras, no o eglo' a arlnense, sera realiza o
«churrasco da saudade», em que çonfrateroizarão mestres e ex-alunos

�

ü�quele modelar educ'andário.

Flor,laft3poib, 21 (jJ! lulho de 19",1
------ ,-'__'----------------------------------------

Churrasco da Saudade
Real iza-se hoje, 110 Colégio Ca-, Pereii-a, Manue l Fetrcira de Mello,

t.arinense, o anunciado "Churrasco, rir, Afonso Cardoso ela \Tpi,ga, AI·ll.H·
da Saudade", promovido pelos -ex-! Boos, Henato Of ive i ra, Hohert.o La
alunos daquele estaberecirneuto de' crrda. Cap. Américo f:;il\'eira d'Avi
ensino. lia, dr. Ca1'llSO Ma,c Donald, ten.

Jt o seguinte o progruma lll:,ga- .\ilerbal Alcanta ra, .\<lal'Lin,ho Calla-
nizado :

I
ti" Júnior, Osvaldo Cu�la; Adernar

ás 10,30 111'8, -- 'ConCI'lltnl\:iio no (;'ollzaga, hae i Bil.enoour] ela f-iil-
ga lpão do 'Colégio; \'pi ra. Haroldo (i lavan, Emanuel

.ás '11.00 hrs. -- Missu 11['E''''e pe- Cn mpus, Italo Palad ini, Hr itot: \TRi
las almas dos ex-a luno- I'alrcido::;, I gu ri,' Faria. Ja im« Linhares. Na r-

'

rezada Pll10 Hcv. Padre J(l;-'ll AlfJ'l'clo I hal �ih'a, lVli,gll('1 Daux, dr. Carlos
HO�l'; " _'" I r:mnl" de Oli\f'il'a.,. José 'I'nlení ino

as 11,30 111's. -- '\ l�II,a as aulas,

I
d,r' SOllza,

(,II" 1I,c'l:cllw ,"l'·lJ.eIl'Ü�, d,I',1Tl1lSPll, etc.; J
• .T(I�(' elo Pall'[)Clll](l f:allotl, 111.'. Ta-

;15 12.00 111'5, -- Ctuurusoo ria ,,';ll'I'S ria Cunha }J('llu. ,\ot)�dar'do
::;:llldaclr; I :\ranl('s. rir, Fl;hio 1\a\'al'I�" da

_

ás 13.00 hrs. -- jogos r::. uiver- Cuuhu \Iel]l), d r. .\lilloll da Co�La
soes: 11",(·il.I', ri]', l+ipó l i l o P['J'('ir'a, Protá-

t-;ã.o convidados de hOl1J'Cl, �. »xriu. �i(j Lr-al. Hr-rculuno Fur-ias. '\lJílio
II SI'. dr .. \.del'bal Ramos da ;,'11 ", 1w(\ dr' Ca rvalho Co-Iu. Oldemar
govcruurlor rio Est.ado. e 1'('\,[1111. (,"'-, '''a,\!;i]hãe�. rir, Jllsr :\J. Cardoso da
nrgn F'rederico Hohold. Y·I").?;I, Hr'!:ídio Olsr-n \'l'iga, AYI'p;;

�ão pa['Licipallte� d�'�sa I'c:;La os (::tm:!, :\;]l'}ial .-\h'('� dI' Srlllza, rlcle-
s('gllinLe� ex-alunos: !'1l!'�1l Lin]l;ll'I''', ri!', Moacir Tliomr'

�,[IS. O�alrl() Horfl'ig'llf'� Caln'al, di' (Y' 1\ "ll'a, Edgal' Tasso :-:clmci
.BiuBl' Hal'aco, \\'uldrmal' HUPJl, Ii"". ,\1' 'r\]ill Pinho Rólolo, rir, Yi
Punlo Fonte". José Boabaid, Joa- I", Li'i,el, (;f'ralrlo Ciuma <d1p", AI
quim ,Pfnlo de .c\.l'l'L1cla, j<'·p'rnajj(lo cirlr,; .\,111'('1[, "Il'lson rll' ,\ibl'{'ll,' Ha
I"Pl'I'PIl'é1 .Ie :\1E'llü, Arma.nelo Cnlll' I'Illdll \'il!'la, Lili!. (;. �11'd('il'()", Hll
Ridos, ,\nll')]ol' 'J'anll'ps, O�\'alrlo gn FI,[,Y ..�lph['11. rir. Haruldo Perli'l'
llldciiu ,'ialla. João Josr' rir: :-:ollza �""J';I"" dI', Paulo '1';J\'ê1I'I'S, 'r,hiago
Cnlll'al. c\.ntllllio :\L111eS YaJ'rla, 01'- Yi,'i"a dr' Casfi'(l. \\'altpl"\\'ander
Iy ri ... .\lngalhães )[achado, Anlllnio �"'.: r' ::,11'10'; Ba:i(u�.
Dili �lllssi. João lUbas Ramo,;, Klli

li .-<'V"_......�-........_- �.....
(;1',;<11' Feul';;chlletE', TlmaI' COITca,
.TO[,Il. P"Ll'êll'cha Callarlo, f)ullávio C ...

COI'IIIO Filho. _-\nlônio Tall1oi� de asas pde."?..:i:;\jr'''quila. Jlll'l'gen Burcl1lp, EI'I1E'5-
io Leopoldo BJ'andt, Hamilton (;:11'- opera'fi-OSdoso . .T, .\llhiu BOlret.Li.. cll'. Fl'ancis-
co Cal'los [\rgi:i, Ivo :\To I 'lIIliha, Du- Hio, 26 (A. N.) - Esteve na
llilo ;\Oh,J1o" Joel Lallge, Paulo Lan- manhã de hoje no Palacio do
g,e, ri]'. ,;;ni'o C;l\'alazzi. dr. 081Tl1llHlo
Dllt 1'<1, rir. I{OI11PlI :\lo1'eil'<l, (lasLã.o Catete o. engenheiro A.lim Pe-
dI' A:i�i�, Blllwns Pedr'I'lll'il'D.S 'Ra- dro, preSIdente do Instltuto de
mos, Julir) (>ont;ah'['", João (';oll(.'al- Aposentadoria e Pensões COnl
veo:: Fo. ()vídio Jll"enal. O�\'ltlrlo I Indttstriários.

'

f'iiYa, Osrlll' :6ommr[', Orlando M('- "

dl'il'os. Llliz Damiani, X,ewlon Falando aos JornalIstas cre-

Brüggmanll, (illibI!Pl'mE' Kel'sten, denciados na sede do govêrno,
JOI'g'P Miglll'l }Ialty, Hellrj,qu'p Frj'- declarou o engenheiro Alim
l'ari JII1'", João rIa 1\1al,a, Bouz9n,AI- Pedro 'que fora ao Catete fazerbel'Lo y(llga de Farla, (,1'1sl.ova.o Nu-

. _

lH'S l'il"p,;, Capitão AlYal'o Vei!l'a uma detalha,da exposlçao ao

Lima 'I'('ocI01'0 Ligocki, cIr. ElpIdlO chefe do governo das obras que
Barhl;Kêl, ,\.lbel'lo MüllpJ>. (11'. J:Jrilor o Instituto está realizando em

Fe],.l';n'i, ,."'híYiO Fe�Tal'i, (Il'._ JoeS,e todos, os Estados prinC'ipalmen-Jose dp :-:Ollza, Eu.gelllO Bplrao, RI-
,

"
.

nesto Riggenhadl Filho, OSlmar te J_lo,qu: �e lefele a C?�JlllltOS
Cllnlha, [lr'lio· MOllra, (,lorl'Tllano 01]- reSIdenCIaIs para operarJOs, as
v,pira, Carmelo :\1.. Faraco, �Al'noldo sunto que tem merecido o mai
J, BJ'aga, :\Télio Llgocl{l. DJl�rman- OI' interesse do gal. Eurico G.do Ento, Robrrlo Costa Sonza. Al-
l'rerlr) :'\'[ÜllH. dr. AHamiro Dias, Dutra.
dr. Wilmar Di,as. ACE'loll Dal'io de Ainda reoeniemente o pre
f-iollza, Greio de ,Souza. clt'. Walde- sidente da República reuniu,
mil'o Cascais, JOt'Il. João Balista sob sua nresidência, os presi.

dentes de todos os Institutos de
Apoqentadorja e Pensõe's com

a presença do titular da Pasta
do Trabalho, para tomar co

nhecimento pessoal de suas

atividades, e procurar incenti
vá-las principalmente no que
concerne á construção de ca

sas para operários.
._ _..- - _._-.--- .,.�

MASSAS
ALIMENTIC,IAS

I
I Cantor Alfredo

�olina
]j;S!J:J. em J;'JOl'ianópoli� () sr. AI-

Desolea .omprogar l>erLo .Mol.ina, inléi·peet.c ele tangos,
li ti ti holero8 e ·canções, que. eslú l"euli-

b de h
e .. zunclo uma viagl:lm artística pelos

em seu lU elro f' rliversos Eslados elo Brasil,

pror.e-Iclpntr de Monl,pvidtlU.
O leitor deseja obter uma f)a'qllí íl'a para CUI>itiba, vi:l

renda semanal e certa á razão Btumt'na-n {' JoinvHp 011d,E' atuará
de 12% ao ano? nas l'esp,et.i\·$; emiSSOl'as. Antes.,
Confie então os' seus negó- porr'J11. !P-nciona l'ealizal' um l'estI-

I\'a1 lI('sta eídnde.
cios ao Crediário 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 Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e �

talhes nos escritórios do Cre

d�ário KNOT, ou nesta reãa-tçao.

AS MELHORES

Dr. Lothario Paulo 'c'

jl.ldependencia do80 tblucks ,

" 1 U povo riu granel" nação amiga do Pacífico -- o PP['ú, -- wmem).
PUI' a+o do s r. PI'.esidpI1LI' da HE'- J'·H ,hoje, com grandes Lransbor-damentns de f'ntnsia"m(l. a dala da sua

uúhlicu roi nnnu-adu agtml·e ['iscai independência nacional.
dr imposLlI t\(� conSllmo, o nosso, \

'

• '" . . '.

amigo rir. LOl.h,íl'jl)· Paulo RoLh-! . Iranclo-n0s_, ata0 justo I'P.gOSI,IU ctvicu, aprescntamos-Ihe as nos.

l'uohs, que atualmente exerce altas ·,,11;:< c,ong'l'alulaçoes com volos de crescenle pl'OSllet'lclarle nacIonal.
I'I1IIçõrs lia Dr-legacia Fiscal, de Flo
rianópcli-.
Cidadão ri istiu lo e escruculoso

cumpr idos ele seus r1e\;eres f'uncio
na is, () rir. Hothf'uchs roi . muito
,�uJ11'prinwnlaclo pela nova e mere

cida ínvestídura. "O "Estado", que informa que as fôl'çns .holundpsa::; já conquistaram mais seis cidades <lO
o tem no número ,de seus amigos, oésLe de Java .e -estão aLal'·p!'adas na. limpeza de Java: or-iental, depois d�
feliciLa-o eJ'usivamenl·e._

A na Indoné'siaguerra
iBA'l.'AV1A, 26 (C P.) -- Cm comunicado do Exército

0111 outro dia de varrcdurus provr itosas. Em SLlrnai ra, as í.ríbus chi,
nesas contra-atacaram duas vezes em Biandjai, ao sul de M erian, ma,

of'icialmenle se informa que foram repelidas. No resto de Suma!.!'"
reina calma. A lista oficial das baixas dó� holandeses. desde fi
otl'f!I'u\iÕeS, acusa 32 mortos, 41 r('t·id·p� e 7 desapareridns.

A larefa dos porkrmen
iaristas comunistas

Instruções aprovadas
3a.. Internacional

Rio, (Agência Carioca) -- que rias manifestações
Divulgam-se agora!ls teses e do Partido.

instruções aprovadas pela In". 8) -- Todo deputado comu·

1:el'naeional Comunista de Mos- nista é obrigado a lembrar·se

! cou e destinadas aos parla- de que não é um legislador,
mentares comunistas de ü>dos mas um agitador elo Partido
os países. Aqui se encontram enviado aos arraiais do inimi·
algumas dessas recomendações go, para aplicar as decisões do
constantes .do volume de"B. Partido. O deputado comunis·
C. Lihra�rie du Travaü", edi- ta é responsável, não perante
tac10 em París: a massa anônima dos' eleito·

,

1) - O proletariado deve res, mas perante o Partido co·

con struil' sua própria organí - munista, legal ou ilegal.?i!lIilas a,; rig'lll'a",; a C[nem o jor- zanão de combate, na qual os 9) -- Todo candidato a u'mnalimo i'lldigl'lla d""l' os mais a�,.;i- y

l1HI"do,; s('I'\'i<.:ns, 'representantes das- antigas mandato parlamentar
Entl'l' I' 1<1�, ('u,1I'i'(an lo. 111('[,l'CI' classes dominantes. não serão rá sem data o compromisso 9!i

l'l'll'\'I) �1 dI) rir. H(']'IJ('t'[ Mo,;"", admitidos. Tôda ficcão de von- cial de resignar seu manc1,'Rto
pl'p"idr'lll (' da A"sociação Bl'a�ilE+ tade E' soberania popular é pre- á primeira injunção do Con'Jj·J'el di' 11l1]Jri'H�<I e g'l'anrlp P

abnega-I'
..

J

• " 'I ' '. '

,

(10 amigo da ()Ia�sl'. JudICIal ao opelanado. I te Central, a fU11 de que o Pal-

,Jilll'lig'('lIcia l'lllgul'anlp e irnl)1'PS- 2) -- O comunismo recusa tido tenha sempre, a possibili-
��(I"anll' (11"<1[111;;1110, a sua atll::t- ver nos parlamentares uma dade de substituí-lo.
çuo no �I''') rI::t lmJII�pn;;a brasilE'l- das fOTmas da sociedade futu-' Como é fácil de ver os COillll·
l'a tenrll) SIrlO fias maIs nOla\·E'lS.

.
. I "'..

'

.bsociamos-nl's, ])Ol' isto, /com ra. O comunIsmo ·nega a POSSI-, nistas braSIleIros CO!11 asse11.to
])1';17.1'1', á� homenagE'ns .qne . s,, s. bilidade da conquista c1uradou-1 no Congresso Nacional e nas

hu,it' 1.·I'ci']Jerá r1f� [orlo o peI'lOdl�- ra dos parlamentares e chama Câmaras estaduais têem-se
mo m'tcJOllal.

a SI a abolicão dos parlamen-I conduzido rigorosamente de

Jõ·iii:--Dua-rte--Sõuza·, taI��s._ O p-arlamelltar comu-I
acôrdo com essas instruções.

Ac,lla-se nesta Capit.al, tpndo, nos' nista entra nos Parlamentos,,. ,
.

c1arlo (J jJl'�V,l'1;' dA .:ntn.vis'ita, onosso não para se entregar a uma'PrellO DerlgosolJJ'f'zarlo cOIlI r'acl(\, .JIlI'llalJsLa Duar-! cã,o oro·i1nica mas pmr.a so-: � fi
te �I)IIZa, dll'('lor ria HUCTIl'8aI

. d'e, a, b' • II' d
-

S1\o Paniu rlll "0 i+lobo" "Bacllo,lapar, do lado. de dentIo, a. ii rao .

Gl(lbo ", "[{I'" jsl a rtiu ", (j]obo Jll\'P- f própria máqUIna governamen
ni". UloIH) E!"portivo", "Gibi" e tal burguesa,

I

Rio, 26 (A. N.) -- A residêll-

"X.��,';:adt'eeJlrll) () :]lI'aZI'l' qm nos ,4) _:_ Todo d��mt�do C0ll1U-1 cia do e:c-p�esidente AI:tur
proporcionou, formulamos ao pl'e- lllsta deve obedlencIa ao, Co� Bernades sIta a rua Valparalzo!
zado ('onfendl' os ,mellWl'es vot.os rlp ,mité Central do seu PartIdo

eI40, na madrugada de hoje fOI
feliz pCr!TI.fliIlC!llcin '1'11'1 FIOl'iauópn- está obrigado a unir o traba- assaltad,a pelos gatunos. Cerç? .....

IJS, lho legal ao trabalho ilegal. das 4,40 o sr. Geraldo Be,rna'
'5) - Nos países onde os des, filho do sr. Artur Bernar

deputados comunistas são be- des dormia num q'tiarto eIll
neficiados em virtude de pre- càmpanhia do prefeito de Vi·
conceitos legais burgueses, cosa, sr. Carlos Va'z Melo Mega
com certas imunidades parla- le, quando foi despertado por
mentares, essas imunidades de- rumores na varanda. Com est.a
vem servir á organização e á apançao, o individuou saiu
propaganda do programa do correndo, entrando no banhej
Partido. I ro.Não sa.bendo por onde esca'

AVISO 6) - A apresentação
..

d e
par, o gatuno re.solv€u sair do

, p:o.iet.os �e lei deve ser_feIta, I banheiro e enfrentar os dois
O DR. AUGUSTO DE PAULA nao em VIsta de sua adoça0

pe-/,
homens.

avisa que permaneerá em es- la maioria burgue�a, �as com O sr, Geraldo estava arma

tudoS, no Rio, até 3 de agosto. o' propósito de. �gltaçao" 'pr�- do e deu ao gatilho, ating�npaganda, e medIante. as md,- do-o na coxa. Mesnlo assim o

caçõe,s do Comité Central do, O'atuno tentou fuo'ir sendo en-
P '1

b b ,

artlc o.
, . tão intimado a entregar-se sob

7) - .0 (leputa�o CO;nUI1lS- penla de novo disparo. Ew
ta e obrlgado a por-s� � fren-

quanto isso, o prefeito de Vi
te das massas proletanas, na

cosa telefonava ao distrito co
primeira fila, bem em desta- nllll1icando o fato, tendo o de'

legado Darci Frois e o comis
sário Claudino vindo em socor-�
1'0 urg'ente, dirigindo-se á re-·

sidência assaltada onde detive
'ram o ladrão que foi removido
inicialmente para o Profl:to
Socorro afim de receber assIS'

tência.' Trata-se de Antônio
Campos Oliveira, de 24 anos,

solteiro, ladrão j'á fichado pela
.polícia.

TEUS fiLHOS
aplau.dirão teu I"to,

quaado ."uberem que cela
bera$te pró Restabelecimea.
to da Saude de LáJaro.
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