
a ,
en

agua, luz e leit� nao preocupam os administradores. faltou a êsse orador apresen
tar as pr'ovas. Negar os esforços do govêrno, a êsse respeito, é negar a evi-

. dência. O peor cego é aquele que não quer ver•••----
DO VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA AO

,

GOVERNADOR DO ESTADO
O sr, dr, Aderbal R da Silva, Governador do Estado, recebeu o seguinte tele

. grama do sr. dr. Nerêu Ramos:

Rio. 25 - Agradeço o atencioso telegrama comunicando a promulgação da nova

Constituição do Estado, Retribuindo as congrat'ulações, estou certo de que Sta, Cata
rina, sob o seu novo govêrno e sob a égide da nova carta rundamentaí. elaborada
sob tão nobres Inspirações pelos seus dignos mandatários na Assembléia oonsutuínte
do Estado, terá o futuro de progresso e felicidade que todos desejarr..es à terra natat.
Cordiais saudações, NER�U RAMOS,

f) MA'I8 ANTIGO DU-:RIO DE S:!NTA CATARINA'

�í1o e D. Gel'8Ilte: SIIlNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUIU RAIOS
SU� liadlf'lr.Diretor eI. Rella�io .l. DAMASCENO DA SILVA �j 'li"

I
JOGJAKARTlA, 28 (U. P,) - O comandante do exército

lno '«XIV Florlanópolis-Terça-feira, 29 de Julho de 1947 H. 11.08& republicano indonésio, general Soedirman,' declarou, numa

entrevista á imprensa, que a ofensiva holandesa sôbre a ca

.-

I
nítal da República acha-se paralizada há quatro dias em Sa-

·A MARCHA DOS REVOLUC'IO- �:t�Fa%�õ!:, ����aon:;�::.�� ��eC�it��1������:�df�r��s����
.

tadas entre SalatIga e Semarang. Esta lmha e a base da ofen-

ri NARIOS INTE NACIONAIS' siva dos holandeses. .

�

Denuncia contra o sr. H. Berghi
, RIO, 28 (A. N,) - O suplente de vereador pelo Partido

Trabalhista Nacional, Manoel Rodrigues Alves Filho deu en

trada no TSE de uma denúncia contra o deputado Hugo
Borghi sôbre o registro de sua candidatura ao governo de
São Paulo, pelo mesmo Partido.

PONTA PORÃ, 28 (A, N.) - Segundo as noticias ouvidas Tenente Enio ROS8
aqui os "comandos" rebeldes continuam agfndo através de
todo o -terrttórío paraguaio, causando, sérios embaraços ao Em Recife, quando em ação
general Morrnígo. Assim, o trânsito entre Sapucai e Encar-, de tranamento, entre esqua
nacíón foi interrompido; a guarnição de Guarambaré foi de-, drilhas da F, A, B" o avião pi
sarmada e aprisionada; a colonia Nova Itália foi dominada lotado pelo nosso ccnterraneo

temporáriamente; Santo Ignácio de Missiones, San Thiago, 'I'te. Enio Rosa, sofreu violen
Santa Rosa também estiveram ás voltas com as sortidas dos ta pane, entrando a cair, des

"co.mandos" . : governado, A pericia do jovem
Em todas essas nações, os "comandos" desorganizam e bravo aviador, que l'ec.ente

os meios governistas, fazendo prisioneiros e tomando armas mente regressara dos Estados

e munições, I Unidos, onde fizera brilhante

Contra a s·,nagoga IlJIs'raell·ta'curso, - levou o· aparelho a

cair fóra da cidade, Infeliz-

Os r'esto�· mortais dos berois da F.E38. mente, quando parecia que o BUENOS AIR.ElS, 28 U. P.) - Desconhecidos lançaram
iJ inevitáv·el desastr.e teria me-

uma bomba, eflta manhã, na Sinagoga da Congregação Israeli-
nores proporçõe�" o avião cho- ta Argentina, causando importantes prejuizos materiais.

c?u-se em �Lm flo �e alta t�:m- . ,As vidraças das casas vizinhas quebral'am--s'e com a des-
sao, explodmdo, .Alem do �llo- locação de 311'.

���eIi!;��;o�i:i.;l��i�! n--H-�"::o:"'n-2-Rd-(a-,-,-N-1_-)-n--e-r.-�O-�-l-�-n-ul=-a-�·l-e-.�-�-e-L-o-c-a-�-l'I-)'C-I-O-S-JU-',r=iu-!:-"U-.-d-�-m-�-n-,u-:�:-n-O'--rl"
Rosa. Fizera o seu· curso, hal bulos�, o ca,;o de P.el'nambueo, Sc- eorca: de 100 votos. Entre�anto va I

pouco, no Colégio Gatarinense gunoü p,llblicl)ll um ,iornal, e�n c?n- ser JUlga:do, pel? mesmo r�'lbl�na!.
d arece aos 2" anos vi- seqnênc13 dp um l'eClU'SO ,Julgario um Ol:tt,I'O 1 eem so quepodoi á, ,Ju!

e, es�p ..
,.. ,0

. " pRlo Tl'ibllmll Hegional de Per- gad:o lavoravelmenLe, al}!DenL�I' em

tIn-;a cumpllmen;t? do dever.
nambL1co, à dHel'onça entre ,os can- maJ-s de 3,'0�0 votos '3,. diferença, en-

A exma, fa�llla enlutada, clidaLo,s Barhosa Lima :-:;ol�rlIl'110 e lre os (',amhdaLos.

espeCialmente aos seus dignos
'

��i�o:��i;;��l�n�� �����lagenS Vibrante ordem do
RIO, 28 - Comunica-nos o ministro das Relações Exte-

Washington, 28 (U, P,) --- O
embaixada!' dominicano Julio Orte
ga. FtIcr aí'irmou que um "exército
dB comunistas revolucionários",
composto de 3,000 homens de Cuba,
GnaLc'mala, VenpzL�ela e PrnLo Ri-

porto oriental cubano di' Antilhas.
Antilhas E'�L<Í <Í corcu do 100 mi

lhas aE'I't'RS da cidade rito 'I'rujillo,
capital ela I'tPlllLblica Dominicana, ·e

cerca de 250 milhas al1rra" rio rna.is
próximo nontn da Hepubl ira 1)0-
miuicans.

.Assr-ver-ou ainda Julio Oitega
4' qLII' todo o cxércuo uominíoano

Contre OS Intmleus do Exército I'sl,'t alel'la para J'azer ['ac(' ao ala-
� que.

R' O ,j. fi rrnou ma i, Cj UE' o g'LJYP1'Il0 do-I , 28 (A, N.) - Ainda a propósito do ataque feito, há minieano i ní'or-mOI I o governo rios
dias, na, Câmara, pelo deputado comunista Carlos Maríghela Estados lniuns LI [,ps1)('iLn I' pl'O
ao gaL Alcio Souto, o vespertino "A Vanguarda" foi ouvir o testou junto ao d(' Cuba. Acredita

gal. Canrobert Pereira da Costa, ministro da Guerra. pIe que "a 1 üe agosto 011 antes,
vamos Ir-r alguns I iroteios na Re-

O titular da pasta da Guerra declarou, então, apenas o puhlica Domiuicunu ". Dis,;e ruais
seguinte: "Enderecei, como se sabe, uma carta ao ilustre de- qu« n g rup» Ii(' ill\'a,;iío P integra
putado Cirilo Júnior, lider da maioria na Câmara Federal, elo tamhém por a[g1111� "COl1lUllÍ;;

apresentando-lhe o nosso veemente protesto contra a ínsólí- tu.s-p�panhói,;",
, • • ])('1l1011;<LI'Ull t1rSl'lInhecl'J' SI' n"

ta atitude do deputado comuntsta,
. _ .. -I r� �..�HYrnl.Q:� lat ino-umericanos

Estou convencido de que a situação real em que fii,é en1(: e�Lno dJJ'plallt\(:TlIf' onvulvidos na

contra o exército, unido e voltado inteiramente para áS lides lent.a,! iva dr> ínvasã«, "Prolestamns

da nrortssão não aarada a certa aente uue mentindo ou ca- junto ao ,gowr'110 dI' Cuha - p]'os-
,� , �. b'�. ' ..

seguiu JUllO ()l'l,ega - r O inf'ur-
Iuníando, procura cíndí-Io. ,. ruamos rlp .I0d.l};; 0" rj,IWllws, mas

a ((p<;peiio ((is�lI o -l'x,':íj'cibo nr ill
vaslio parece cslur cm marcha."

co, f'�Lá estacinuado em Cuba para
iuvudir . a I1eOuhlica Dorninioana.
lJissr I) ernba.ixatlor 'que ele pos

SUI" iLlfo['flHl.I,'I)e::; dI' que um barco
com 1JJOO hnmeus eslava escalado
pn ra partir á ncil e passada. do

Irrompem os comandos

RIO, 28 (A. N,) - Noticia-se que serão repatriados por
inici.ativa das nossas forças armadas os despojos, dos solda
oos brasileiros mortos na eampanha da Itália que se encon

tram atualmente se,pultados no cemitério de Pistoia.

Nesse sentido o Ministério da Guerra realizou um estudo

eompleto encaminl1ando-o ao presidente da República para

aprovação.
Informa-se que o general Zenóbio da Costa foi escolhido

para' presidir a comissão que promoverá, a 'volta., á Pátria
dos corpos dos nosSos soldados mortos na guerra.

·A mediação no Paraguai
1'101'es:

"Alguns jornais, noticiando as negociações para a me-

diação pacificadora do Paraguai, têm aludido a uma "formu-

la brasileira". Predisse a
As formulas sucessivamente examinadas pelo8' dois cam-

pos em luta são na ·reaUdade dOIs governois brasileiros e ar- guerra
gentino, agindo em todo� estes fatos. em co�pletÜ" a,cc:rdo. Hoil)U, 2,R. (ll, P,) - O ex-pl'i-

RIO, 28 (A, N.) - E esperado amda hOJe a declsao
.

do mei�o minisLl'o ilaliano Frances,co
governo do general Morinigo sobre a proposta d:o BraSIl

el' Nltll. famosa auLon,dadr mUll ch aI,
1. A t' d . diação da O'uerra civil paraguaIa. O chan- ('ln economia e destacado lutadOl
( a rge:q. lna, e n1e b

• � a
. -

obre a contra o faSCIsmo, prrcllsse a gl�eJ:
celer Raul Fernandes aguarda, amda hOJe, a dvcIsao s

J'a rnlre a Hussia (' os Estarlos Um-

proposta que foi entregue quarta-feira última pelo nosso em- !ll)S e qualificol1 como innlil o Pln-

baix:aflor em A,ssunção. 1110 ,\Jnl'!'h<lIL

o avanço holandês

EII1 conferência com o

sr .. Nerêu Ramos
RIO, 28 (A. N,) - O sr. Hugo Borghi, presidente do P.

T, B., esteve ôntem na séde do P. S. D" em demorada conte
rêricia com o sr. Nerêu Ramos, více-presidente da República.

.(

Posse dos candidatos em no R,.8. do Norte
, RIO. 28 (A. N,) - O Tribunal Superior Eleitoral, após rá
pidos debates, decidiu em -sua sessão de hoje expedir instru
ções urgentes ao Tribunal Regional elo Rio Grande do Norte

para mandar diplomar ímedtatamente o governador, um se

nador e 18 deputados do PSD, e 14 da coligação. O governa
dor a ser diplomado é o sr. Varela, candidato do P. S. D.

n lei de segurança e o PSD
RIO, 28 (A. N,) __::__ Ouvido pela reportagem de um matu

Uno, o sr. Nerêu Ramos limitou-se a afirmar o S811 apoio ao

nresãdente Dutra. Disse que a posição do -P. S, D. em face da

i".€i de Segurànça Nacional já fora definida pelo T. Cirilo Júnior,
ltde.s da maioria na Camara. Desmentiu que o P. S. D, iria se

l'(mnir para examinar o projeto em questão.

dia
RIO, 2R (A. N.) - o g'en. Linut ,Bainor, comandante (lo

41estaeametftó de Natal, em ordem ,do dia dil'ig-ida 80S novos

conseritos, d,eelarou o seg'wlllte:
"Não importa a felOlnia e 8. tra.ição de qualquer inimig'o

da pátria interIlo OlJ externo. Não importa o punhal erguido na

sombra pelos It,raidores que se colocam a serviço do jug'o es

t-rang'eiro para feI'ir 3, pátria a h'oco (le dinh�iro infame como'

tmtl'os t·antos judas .cóntemporaneos. O vosso juramento vale'

por toda.s as respostas. O Brasil l1esist.i'rá a tdo e viverá feliz�
l)llra maior ol'g'ulho da nossa g'eração, pOHlue 11a. fh:meza de

yo�!'as palauas encollt1samos u fiel reprodução do, JI�ramellto
fjUf' um (lia todos nós í'izemo,s lwrante o alta]· da patrm., ,

Sejamos impiedosos como IlOSSOS inimig·os".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" ESTADo- Ter�a feira 29 ". Julho· de 1947

Serviç.o H. de· Bprendizagem ComerciaJi�:�el�ne��h�':: 1Realizou-se, quinta-feira última Depois de fazer um discurso Na mesma data, na sede d� D'2' I
O Ieit d 'a bter UID'" II _. . .

d
.

1'1
. .,

J
-

P' to 32
el or eseJ o "'.no salão nobre do "Club 12 ele Agos- alusivo ao ato, o envia o especia egacia, sita a rua oao 111 o n., d I certa á razã""',. -

1
..

. -

N' 1 d SE; r
.. -

I
ren a semana e

.
'"to" a solenidade de instalaçâo da da Aorninístracão r aciona o -. rea izou-se a primeu-a sessao c o

de 12% ao ano?
Delegacia Estadual e POS&2 do Con- NAC, '9m nome do Presidente elo Conselho, sendo eleita sua p1'1- C f' tã o seu nezó-N· I d

. .

I'
.

f'
. on le en ao s s

�selho Consultivo, no Estado de San- Conselho 1 aciona a mesma ms meira C.ll':2tona que ICOU assim
cios ao Cre'diário KNOT, á rua.

II ta Catarina, do Serviço Nacional tituíção educativa, declarou insta constituída: presidente sr. Severo
I J

-

P' t .' 5 que m com•.
S·

-

o' id G
oao ln o li., , e

i
de Aprendizagem Comercial - SE- talada oficialmente a Delegacia e

tll1l0eSz;1 Vlc�-��esl. ente, s�'d' Lt1S' binação com o Escrit.ório Imo-
1M,04 i NAC -.

. dellJ?D'lse aos membros do Con- avo immer: � vLCe:PJre.slo en e, biliário de A. L. ALVES o em-.
",00 II O ato que foi solene, contou com se lho Consultivo, tenelo a enorme sr. ��arles. Edgar .Montz;· 1 se-

pregará, proporcionando _ lhe'
36,00 I \ a presença das classes produ�oras assistência permanecido de pé e cnetarto, (Ir. Osmar Cunha e con-

com isto uma renda anual, se-
•...,. I·e de empregados, e, das segumtes aplaudido os nomes que integram selheiros os s:11's. Manoel .Donato aura de Cr$ 120,00 por Cr$ ;-. \

I' autoridades: Senador dr. Franci.sco êsse ultimo. da. Luz e AIlt011l0 Bernardino Pe- b1 000 00 O' do
pr

I
.

rJ •

O C Ih' 1" emprega .

An6ncio8 mediante \lOllllYIU. '., Benjamim Galloti, representante do Fizeram uso na palavra os snrs, reira. onse o enviou um te e-
M Ih

.

f m ções de_ � e ores ln ar a e·i senhor vice-presidente ela Repúbli- Manoel Donato da Luz e professor grama ele congratulaçoes ao

dr.,
. •.

d C·

ca; snrs. dr. Adalberto Tolentíno de Flávio eFrrari, em nome do Con João Daudt d'Oliveira pela inau- t_��h�s nos escrttórtos o _;e-<
d d

-

rJ SEN'AC E t d d marro KNOT, ou. nesta reaa-:Carvalho, prefeito municipal e re- selho .e. as classes pro utoras e guracao lIO [, no s a o e
I

_

presentante do senhor Governador d_é!.._Delegacia, sendo ambos Os dis Santa Catarina e oferecendo sua çao.

cio Estado, dr. Aderbal R. da Silo cursos muitos aplaudidos. solidariedade para o bom anela- ------
· Vil; desembargadores Urbano MuI· A sesão foi [rradlada pela Rádio menta de suas atividades em prol Tome KNOTi ler Sal.cs e Guilherme Abry, respec- Guarujá. da cultura nacional.

I tivarnente, presidente do Tribunal

I
de Apelação do Estado e do Tribu
nal Regional Eleitoral; Almirante
Antão Alves Barata, comandante
elo 5. Distrito Naval; drs, Leoberto
Lea 1 e Edsom Valente, secretários

· r2"n'2ctival'nente, da Viação, Obras
I Públcas e Agricul-tura e ele Segu
l1'an('a Pública; professor Flávio Fer-
rari. diretor da Faculdade ele Ciên
cias Econômicas; dr. Raul Caldas,
Leal e Edson Valente, secretários

I
do �rt(}s, Coronel canotidío Regis,
DeIegado Regional do TI:abalho,.
Cnt. Plinio C a b·r a l, capitão

.1 Comandante da Fôrça MÚitar do
Estado: r·epresentantes de S. revd-
ma. o 13nr. :3jrcebispo metropoli
tano, elo snr. 'secretário da Fazen�

• � .... � ... � ..... � . . . . . . . . . . . . . ..

da;, delegados do IAPe 'e da Fa�en·

farmácias de plantão da Nacional; -revelmos. padres Odo-
rico e Odo, do COlégio Santo AntôEstarão de plantão, dura.nte e

mês' de julho, as seguintes farma- nio, de Blumenau e de outras dis-
eias: tintas autoriades.

5. Sábado - farm:ácia Sto. An- Fez-se ouvir, no inicio e no fim
t611l0 - Rua Joao Pmto.

I d
.

. •.

h'
.

6 Domingo _ Farmácia Sto. An-
a cenmol1la, o mo nacJOn.al, exe-

�nio - Rua João Pinto.

I
cutado pela Banda de MUSIca da

12 Sábado - Farmácia Catari- Policia Militar.
Dense - Rua Trajano.

13 Domingo - Farmácia Catari-I'----- .;... , _

nense -'-Rua Trajáno. .

19

Sábado.
- Farmácia

R.aulivei-I!:ra - Rua Trajano.
20 Domingo - F. " Rau. " n

26 Sábado - Farmácia Sta.
,Agostinho - Hua Conselheiro Ma
fra.

27 Domingo-
O serviço noturno será efetuado

pela FaTmácia Santo Antônio sita
"rua João Pinta.

_;_-O--'ESTAD'O
_ .. --

I!
li.eda� e Oficina. II rua JoAo I
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I·�r.'�:;�o A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
Constituição de .ociedade•.
Planos contabei••• Organiza
ções - Parecer�fi. e' .erviços

correlato••
Rua G.al. Bittencop�t nO. 122

Flor�.(u'l.6'pjol.j,
,

Dou 11 hora. em diante.

laboratório
Radio-Trcnico-Elect:roD

FundadQ rm 1935
Montagem '.ia rádio., AmpU·

I
fico.3oI'6.-Tt·Ql'llllmiIl1!l0t'''.

Material importado direta
mente dOIl U. S A.
P'roDrietário

Otomi'lf Geor.geS Btibm

I
Elecb .... - Tecrjco - Prditilional

.

forrncoo r.a Europc
Z"}cdonóp.,B.

'lua Joêio Pin'to n. 29 .. Sob.

88,0.
4.5,00
Z5, -

• .,

".'h"
O.h

-,ri

Vende-se exn Itajaí
O mais bem montado e afreguezado C A F É e B A R
«M O U R A» (antigo C!ôfé e Bar «ZENA.», situado à
praça Vidal' Ramos, esquina da

.

Rua Lauro Mülkr.
Tratar diretamente com o pro�rietário do mesmo.

Ó motivo 'da venda se dirá; ao pfp.tendente.

I Real Sft Transporles léreos
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

HORÁRIOS
FLORIANÓPOLIS - CURITIBA. - SÃO PAULO - RIO :IDE
JANEIRO SEGUNDAS - QÚARTAS - SEXTAS-FEIRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FLOR)[ANóPOLIS - PÕRTO ALEGRE

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

AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRISTOL" WAY�ARER PARA 36 PASSAGEIROS - O
MAIOR AVIÀO EM LINHA COMERCIAL. NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA

TARIFAS DE PASSAGEIROS
Ida Volta

Rio de Janeiro ;........ 868,40 7�3,t)0 ,

São Paulo 5&3,70 465,�Q
Curitiba 281,50 22�,oo
pôrt.o Alegre 370,30 300,00
Curitiba Londrina . _ _ . .. 330,00 266,00

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA "REAL"
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGENTES: O L I V E I R: A & C I Á.
RUA JOÃO PIN'l'O - 18

,Telefom.e - +.358 - Endere�o .Telegr·áfico ":VIAREAL"

CLUBE DOZE DE GOSTO
FESTAS COME'MORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO'

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

cimento dos srs. sócios e exmas. familias, que a Diretoria do,
Clube resolveu comemorar a passagem do seu 7(5 aníversárto
de fundação, a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo-·
rou o seguinte programa:

.

Dia 9 - sábado - grande baile de gala"_:_ com início ás
.. I

I22 horas. .

.,
.

... ..

Dia 10 � ..domingo - grande; Festa i�fant.il, cem nú

m,.eros de' cantos, recitativos e outrq.g surp'resa.s, \las 16 as'·

26 horas. . ,

Dia ll. Competições espor:tivas á nõite do Lira Tenis·
Clube. (Basquete e VaIei-Baal).

-Dia 12 Banquete de confraternização, oferecido ao gran-'
de benemérito - DT. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé
�·itos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José
Francisco Glavam e Virgilio José Gwrcia, estes últimos por
contarem de 50 anos de atividades no quadro social.

Após ° banquete será feita a entrega dos diplomas ais
BOCIOS acima Teferidos e dos de remido' aos associados que
contagem de mais 3-5 anos de efetividade.

(Para o b1j,nquete que terá inicio ás 20 horas, oportuna ... -

mente será aberta inscrição.)
Aos srs. sócios vão ser distribuídos os respectivos con

vites.
Para maior brilhantismo da·s festas que serão levadaS!'

a efeito, a Diret.oria espera o comparecimento dos srs. sÓ.cio�
e suas exmas. familias. .

Secretária, em Florianópolis, 20 de julho, de 1947
Elpidio Fragoso; Secretário Geral.

Diretoria de Obras Públicas;·
Serviço! de luz

AVISO
e: FÔrça

A cobrança nas Taxas d(� Consumo de Luz' e Fôrça doS"
consumidores do Sub-Di�trito do Estreito, Coqueiros e Barrei
ros, a partir de 1.0 de Agosto em diante, será feita exclusiva
mente na Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva:'
N.o 8, (ao lãdo da Catedral),

ORLANDO ARTUR JUSTUS Engo., Chefe dos Serviç08�.

COMPANHIA 5AEtANÇA DA BAIA'
,....... 1111 - 1ItI.:' IAI·A
IlWlIIml68 • '-'DlIsrOJ&TlI

Cifr•• do BaÍanco d.,·1944�
i
;,�

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
ResponsEjbiIldade. Cf'$' 5,97·8�401.755.97
R�cete " 67.oS3.245,3e

.

Ativo 142.176.603,80 �:�
e

Sinistro I
\.

l\) 98.687.8!6,3cpagos no., (lltlll1'lOIl' 6<nOIi

RellpOl.l!l8bilidadell ti 76. 736�4o' 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sã, Anisio MSliI1orrs, Dl'.
c José Abreu.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� Continua O ESTADÓ faz.u
«do distribuições d« valiosos li
vros, inclusive romances mo

I �"dernos, entre as pessoas que
constam de H!I" cadastro soo

i,dai.
As pessoas que ainda não

,ha;am . preenchido o Coupon
-qúe diariamente publicaaw�
..poderão faze-lo. agora, habi
litando-se, assim, a concorre

,eram!l t,ão Interessa n te inicia
..tive realizada sob o patroci
.aio da LIVRARIA ROSA, à
"J)�odoro n. 33, nesta Capital.

xxx

AN I vmRsARIOS :
.

Fazem anos, HOJE:
Aniversar-ia-se, hoje, o sr. Heitor

\Y. dos Santos, nosso 'colega de
imprensa, diretor do semanar io
"Nova Era ". 'de Rio do SuL

- O menino José Sél1gio, filho
do sr. José Oliveira de Freitas.

- a menina Olga Maria, f'ilha
<{\,o sr. João José Rodrigues Corrêa
-funcionário aposentado.

- a exrna. sra, Alumides Silva
-Vieira, esposa do sr. Agenor Higino
�Vi·e,ira.

.

VrAJANT]�f; :

ERE[ BERTINO GOER'NE.R, C. F. P.
Euoontra-se nesta capital o

R.e.vdo. F'rei Ber-tino, ilustrado di
retor do Ginásio São José, de Porto
União IC competente professor de
História Geral. Frei Bert.ino será
homenageado pelo Clube Esp€'ran
.tisía local, de que é sócio corres

ip.ond ep te .

•.._...-_,....._....-.-_�.....-.-_..___- ..._-_..- ..w

TEUS FILHOS
aplaudirão teu, resto,

'1uaudo souberem que eela
boraste pró Re$labelecimea
to da Saude do Lázar••

f);·�J'ara aliviar 08 zum
lbidos e a dificuldade

de oUl1ir
Se v. S. sofre de aturdimen

-to. catarral e zumbidos nos

. ouvidos, compre na farmácia
I ',llll frasco de PARMINT e to
-me-o de acordo com as instru

'ções da sua bula, PARMINT
.alivia prontamente os aborre
·eidos zumbidos dos ouvidos.
'As narinas obstru�das des,pe
jam o catarro, a respiração se

-torna mais fácil e cessa o des-

prendime,nto do muco nasal na

·.garganta. PARMINT. é agra
dável .ao paladar. As pessoas
que soüem de aturdimento
catarral farão bem, provando
este remédio.

1 Alberto Gonçalves dos
Santos e jad Silva

dos Santos
participam 0011 parentes e

pe8Slilaa .....igo. o nascimento
de .uo fuha

CLAUDIA-MARIA
acorrido dia 21 do c.rrente.

Mat.rnidade de Fpolía 2i· 7-47

t:) �'!'-''T'.o\ r \, , TerC8-felra 29 Cle Ju O Cf. .� ..

I Cidadão bl'asiffifro

Sábado, dia 26, tiveram iní-, haja conseguido em 60 anos

cio em Bern, capital da Suíça, de existência, quando, efetiva-
.

as solenidades de instalação mente, êle conta com o apoio
do 32° Congresso, Universal de de diversos govêrnos, e é ob

Esperanto, de que participarão jeto de milhares de publicar
1..157 delegados de 30 países, I ções, de tra.nsmissões p-elo, rá
tnclus'ive do Brasil, da Argen- dio, de centros de informações
tina, Estados Unidos e países para turistas etc.

americanos. i No Brasil, país de imensa

O interesse despertado pela extensão territorial, onde fala

realizacão do primeiro Con- mos a mesma língua e man-
1"p\,1) larga repercussão nos nos-

.

gresso.•Urriversal de Esperan�-, ternos os meSI110S costumes, é
50:; meios sociais ,e comeroíaís, 'Ü to de após guerra evidencia-se dífícíl de compreender a ne-ato (lo Hoyerno Bt-asi lairo, conce- �

detido nat ueal ização ao nosso dis- no fato de que- já se não en- cessidade de uma ponte Iin
tinto amigo Dalril Arnin Helou, só- centram acomodações em Bern.j-gnístíca ínternacíenal. como
CIO da lmpOl'tante Firma l'ufJi devendo os congressistas, qUe,!! na Europa, onde e.m viagemArn in & Irmãos.

'

Pessoa muito benquista em oos- se inscreveram tardíamente.] em rodovia ao mero dia se

"a capital e sincer-amente ligada á pernoitar. nas vilas e cidades i está num paiz, à meia n�ite
nossa vida social ,e polbtica, o sr. v'isinhas á capital suíça.

1
noutro completamente dite

Dah il Amin Helen teve sempre Pessoas de tôdas as côres, rente. Nossos visinhos, argen
atuação destacada em todos as
nossos movimentos cívicos. Já era.

credos e opiniões hão de reu- tinos, paraguaios etc. falam

por isso. bras ile i ro de coração 'I' de �ir-se na capital da I?�is an-� um idioma. em que podem ser

ação. lendo () decreto ora assinado tíga democracta e ouvirao ora- oompreendídos por nos. Isso

C
- - 11 t d Ian=uas legalizado uma situação de dores 'ilustres, discutirão me-I não sucede nos países euro- omlssao nS a uarato. . _ .

Ao nosso ílustre amigo, -as f'eli- didas de conjunto, trocarão peus. de Pre"oscitaçõe« de "O Estado", pelo seu impressões e ditarão normas), O comércio, a indústria, a JV
ingTrsso cI'(lfinitivo na coletividade de proceder para o desel1volvi-,medicina, a literatura, «ual- eOJIUNICAÇÁOnacional. ú qual cont.inuará a J)l'BS- mento da língua internacio-j quer

'intercâmbio entre povos F'ícam convidados a compa-tar o c·unCllrso de seu lllil esfol'ç.Q. .

-- . na!. civilizados só teria a lucrar recer á Secretaria. desta Co-

Malogrou O mO'I- Tem-se dito que o Espel'an- com a' utilização dessa língua missão Estadual de Preços, os
.. .

-
to nunca vingará. Essa afir-I id_eal, fácil de aprender, de fa- Senhores proprietários rela-

meDlo mação basêa-se em falsos lar. de ler, de escrever, e que cionados a segu'ir, afim de re-
.

pressupostos, a Isaber: 1° -I já 'é senhora de um rico cabe- haverem os certificados de p.ro
que o ES'peranto queira ser a daI literário, com obras ori- priedade de seus veiculos:
única língua na terra, quando gil1ais, com traduções que o.S André Wenhausen Pereira,
de fato quer ser a língua para br3.sileiro$ desconhecemos em Werner Kurt Müller, Augus
a comunicação entre nações nossas línguas, como as de to Jorge Bruggmann, Manoel
de idioma diferente (chinês e fo.nte escandinava, russa, fla- Gualberto dos Santos, lVÍoacir
turco, brasileiro e inglês etc.); m�mga, tcheca. chineza e mes- Romais Pinto, Arnoldo Sabi-
2° - que o Esperanto nada mo. ingleza e alemão. no e Becker & Araújo.

Secretã.ria do C. E. P., em 21)
de julho de 1947.

'Eug'ênio Doin Vieira
Diretor de Secretaria

Caraca,:, 28 (t:. P.) - :m' o se

guinte () texlo do comunicado do
i\Iinistério ela De.fesa Nacional da
V,enezurla, a respeito da 'fracassa
da rcyolta militar em Mara'cay:

".\'� seis horas do dia d,e hoje
(P\'P lug'ar no quartel militar de
Mal'acay um' motim que foi 1'api
da r ellc,rg-icamentp cl.sbelado Se
gundo as info·l'macõps oIJtida.s até
o .moment.o, fOI' m'{)l·to o major :\1a-
11l1el Pl'ato Da\'ilIa e fe.rido o tc
nen[.e .Tns,é Yice.Il'te '\f,e:nclozH .. l;ma
comissão c1e�te :\IJl11istprio rlirigiu
;:.� imeclialamentr> a l'l'laracay' com

o objt'tin) de ('�tabrlpc·el' a orig-em
elas T'e�pon�abilida,rjps rlo a.rotll.pri
menlo."

Ruy Portinho de Moraes
e Angela Maria Rotolo

de Moraes
participam à. pe.aôa. de
Itua. r.l.çõ.. o na.cimento

d-e uu primcgcnito

Cl.AUD10
Callo de Soúd. São S.bCl.tià�,

23 d. julho de 1947

AVENTURAS

Preso o assassino do (l'grimen- Telegramas retidos
-

G -I Relaçáo dos telegramas re-

sor Joao UI hon tidos na estação local:
Doralice Simão, Arnolde

Souza, Vãrgín ia Almeida, IDr
nani Laiz, Ana, Luiza Irís Ves

slíng, Joel Cardoso, Júlio
Scheir, Ar:t�'r' ,Bjras'il Viana,
Circulo, SeImira, Schaefer,
Francisca a/c Dede, Senador

Galloti, Ari Andrade, Dourílía

de Esperanto Renzitti, Apolonio Gonçalves,
Elias Mendes, Gracilina Souza,
.João Francisco Régis, Bruno

Espíndola, Ana Blaszozyk, An é

zia Lucena, Silva e Dutra, Am:r
Costa, Hilário Pertnbelli, M .

Pinto, Luiz Carlos Reis, WayoH,
Pioli, Otávio do Espirtto Santo,
E1io Martins e José Patricio.

Saudações Cordiais.

Em feliz diügência ,efetua:da no

municip io de Curitibanos, na noí
be de sábado. ultimo, a Policia Civil
conseguiu prender Graoiliano dos
Santos, que confessou haw.e,r assa

sinado, a pauladas, o 'a,grimensor

dr. J,oão Gu ijhon, no dia 22 do cor

rente mês.
A pr-isão preventiva do crimino

so eonresso deverá ser decretada
dentro em pOUCQ.S dias, pelo Juizo
de Dir-eito daquela comarca.

32- Congresso Uni'versal

Estabelecimento Gráfico Brasil
D E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
Mat.ri.l eseolar e d8 escritório.

Livros e Bijouterios.
Aceitam-se encomendas de impro8sos em

Nua Tiradentes, lO, - Florianópolis.
geral.

Inspetor federal do Ensino Secundário
MATÉRIA PARA o CONCURSO

Legislação, Teoria e Prática
Trabalho de autoria do Dr. Pedro Ç3iannetti Filho, Insp F.d.

no Rio Grande do Sul. PREÇO, Cr$ 200,00.
Reme.sa pelo reembolllo palitaI, Pedidos: Rua da Millericórdia, 25

PORTO ALEGRE •• R. C;;, DO SUL.

DO JUCA
.. �.'

Qfet€cida. ao� l.iteres de «O Estado» pela IncIástria, Goméreio e Seguros KNOT S A.

CftF.�IAIUO - IN1)I(JETRIA DE BEBIDAS - REPRESENTAÇÕES - CONTA PRÓPRiA.

L�MBRA-TE!
Inúmeros seres blllllaDOl,

que já�foram felizes como

tu, aguardam teu anílió pa
ra que possam 'foltar á 10-

ciedáde. Co,IaLera na Cam
panha Pró Restabelecimeato
da Saade do Lázaro.

«O Estado» nâo deve IJ&I"

pai- em parte al�.rna
do nosse)) Estado por
mai� de CR$ 0,50. Nosso#l
reyendedores tem mar

�em suficiente para não

uItrllIJIlSUlT (Mte preço.

Qualqwer maioração é

liXI'LORAÇÃO.

Cacadora de feras
-Rio, 28 (A. N.) - Encontra-s'.

I
nesta cidade, acoinpauhacta de seus

lJais, a mpnina Elaine Monesmll.h,
Ilo,rt.e-americana, de 11 a,nüs d.
idadp e qu-t' já participou de gran
rles caçadas na Alfrica. m3!tando ?u
falo,,, f' leõ,e,'l. Ela,ine toca vlolm{),
a.prende rlança� acrobáticas ,e (juce
sei.' cirurgiã.

G>R- SAULO
RAMOS ,

Especla-lillt." em moles
tie6 lie Senhoras .

A)!ba eburgia.
Hollári.: , às J 2

DIiÀRIJ\MFME

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
/Crime e cível

Conetituição d. Soci!»dade.
NATURAl..IZAÇÔES
Títuloll Doaolarot6rioIJ

E.crit. -- P7aça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Resid. -- Rua Tiradentee 41. i
f-ONE •• 1463 I

-------------------------�
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Isso porque: SKRIP é composta de

Ingredientes 100 % quimicamente pu

ros; é extraordinàriamente fluida, não
deixa sedime�to e seca com' rapidez.
Mo ataca o aço das pe� comuns

JlQm o delicado m....nrsmo de ne
nhum tipo' de ca.e...,tinteiro.

-SHEAFFER:S-�
A 'j6ia que escreve

QUE FRIO HORRIVEl!
Pede a Benhera, eu sênltorita, deixar de i; .e cinema alFlDlItII

A.Ues? " ,
.

Ou deixar de cemprar luma 1'Aêsa para a ,prQxima "seirêe"?
Pode o cavalheiro prfvar-ae do seu aperitivo prediléte, durante

'•• eu dois dias sômente?
,

Pode Ileixar de tomar três cervejas?
Tem, enfim, 10 leitor, .ou leitura, a fôrça moral necessarra ,

para privar-se de, um pequem, praser que lhe custe aproximada
'mente vinte ctuzeiros?

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

necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, por
intermédio da imprensa e do Rádio Ide [F'lorfanópo lís, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará no coração bem
formade de 'cada habitante Ida nossa capital, 'o 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 eu ,à RÁDIO GUARUJÁ a sua .contrfbuição para aquisi
ção de um ou mais cobertores para 'os pobres. - Cada cobertor
'custa Cr$ 20,00. -

, A campanha 'encerra-se no dia 15 de agõsto e a distribuição
'será feita pelas sociedades lJeneficentes que fazem 1Jarte 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). ,

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RECEBIDAS
Jornal "O Estado" crs
Sidnei NOCJeti
Dr. Alfredo Damasceno da Silva
Capitão Américo Avila
Luiz Carlos de Oliveira
Osmar Meira e senhora
Maonel Lino de Jesús
F,ernando Fernandes de Aquiaa
A. A. V,
J(:)sé Gil

João Frainer
Sra. Lorena Fvain e r

N. Lopes Viana

100,00
100,00
100,00
100,00
1'00,00
I!Ü,OO
20,00
20,00

2Q,OO
40,00
20,00
20,00
20,OJ

CONTA CORRENTE POPULAR
JurOfJ 51/2 a. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

.Movímeatação com cheques

Banco do DistritoFelleral S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.QOO,POO,oc

I
RESERVAS: C1"$ 15.000.000,00

,

Rua TrüS,:u'tO,,'':I. . tr:�o"'�;;}'fI!ÓPOUfi:
I-�--"""'__

/

A primeira Agua de Colinia feita
ne mundo foi labrieada na cidacic
de Colôll1k pela. Filme. ele Jelulu
Maria Farins.

Camisal, Gravatas, Pij amea,
Meia. da. melhoree, pelo. me

nores preços 16 Dili CASA MIS
CELANEA - RuaO. Mafra. 6

Prograloas da H.O.C. Instituto _

de Aposent��ori�
para. o Brasil, · dos Marnlm9�

19,00 - Sumários dos pro- E D I T A L

Representantes' exc!usi.,ol
para o Brasil;

M. AGOSTINI a
CIA. LTDA.

Rio de Janeiro; Av. RioBr_
co 41 - 1· ando - C. Postal lO

.,

gramas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiá.rio.
19,30 - Música Britânica do

Século XX
20,00 Palestra.
20,15 - Orquestra de T'ea

tro da BBC.
21,00 - Noticiário.

,

21,15 - "Acontecimentos do
Momento", comentário.

I 21,30 - Katheen Long, pia-
no.

22,00 -r--v- Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da

Imprensa Britânica.

Concurso pIS ra

E,-critu'ário
do Serviço Público Federal.

Prep.ram-se condi�ato•.
Aulas às uqundas. quartas e

sextas-feir.al!
Horário .- das 7.30 à. 9 horas da

manhã.
Rua General �ittsncourt 115

I
I.

•

-_._.�- _.. ---_ .. -

AS PRIMEIRAS MOE[)AS
Em Roma, as primeiras

moedas foram de cobre, de
barro cosido e até de madeira
pintada. Servio Túlio mandou
cunhar a primeira moeda de

prata no ano 269, antes de
Cristo. Essas primeir'as moe

das 'romanas tinham grava
da uma figurade boi ou vaca:

- "pecus" (gado). Dai o ter
mo pecúnia, que ainda hoje
significa dinheiro. As moedas
romanas eram o "az", cujo
valor variou muito com o cor

rer dos tempos; o "sestércio ",
que valia dois "azes", e meio;
o dinheiro (denarius) que va

lia quatro "sestércios" ou se

jam dez "azes ", e o "áureus",
ou "sólidus", que valia cem

"sestércio:;" .

r.

.;

Produto da
....".,d I,and. 01 .aradl, Inc.

Alo do-Jan.lro

G II A TIS I Peça hol,; ao seu forne
cedor um "Cartão-Royal" com as ins ...

truçqes para receber o famoso IlLi"lro
à. Receitas Royal". Ou escrevo para
Caixa Postal 3215 - Rio d. Janélro

QUfn VHTHMI: COM (Ot+fORf9 f. eUCiAN'.A 1
PROCURE A

Alfaiataria , ello
'r

Rue F'elilllPe' Sebmidt 22 - &0"846

Diretoria de Obras,'Publicas
(SERVIÇO DE LU.Z E PORÇA)

(' Serviço peàe o ate�çõ.o para as pOl1olidadss Q que e.tão
.ujeitos os co",.umideres ne 00110 de dssvim de corrente.

o Codigo Fellini Brollileiro, Capitulo I $ecção IV prevê;
Art. 155 -- Subtrair, para si ou paro outrem. coira alheia movei:
Pena .- Reclu.�o. _de 11m Q qU<1t,rc ORO •• e multa de quinhentoll J'tt'ii

réis Q dei contos de réia. •

§ I' -- A PENA AUMENTA-SE DE' UM TERÇO. SE O CRIME É PRA.
TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

§ 2' _. Se I) cruninoll., é· primaria e é do pequeno valor a coi.a furo
toda. o juiz poda- sub.tituir a p8na de reelusão pela de detoll
ção. dim4nuídCLde um a dois ter.ços. ou aplicar .umente a.

pena de multa'
,

§ 3' _. Equiparo-lIs à coi,a movei Cl ENERGIA EI,.ETRICA ou qualqlM1'
outra que tenho valor economico.

e Pensões

A Delegscia do I.A.P. dos M%!rítiaos, sito à rua Joãe
Pinto n. 9 sobrado, comunica bOS assuciados do IAPM, flue
ateaderâ diariamente, das 12 às 15 horas', excepto I:IOS sàbades,
a ín scr ição dcs inter essadc 8 na aquisição de casas a sereM

construídas por êste Instituto, nesta Capits l.
Florianópolis, 21 de juiho de 1947

NIVIO PINTO DE ANpRADE - Delegado:

Teniha • empre e''iD ca"'�cr urna gan ah.llha d.

APERITIVO ,,_NOI»
RODOLFO FE RARI

t
Viuvs RODOLFO FERRARI, filhos: noras, genros e

ne to s agradecem penhorados as pessoas que assistiram a

enfermidade e ElS confortaram até a sua última tnorade,
Convidam para assiat.rem a misso de 7.0 dia. que' man
dam celebrar no altar de N. Senhora na Catedral
Metropoiitana no proximo dia 31 às 7,30 horas. Con

fessando-se agradecido aos que comparecerem a esse - ato de

piedade cristã.

Resolvido, ellfim, seu problema financeira,
�A,lqu:iTa TUDO -de -q-n. ·neouaita.,

de lT..A SÓ VEZ, �

pf'ol'a.:ndo PABCELAmA:au.:BTB,
oom aos VAlf'!'AGENS da com.pra à. vida,

wrvindc-se do

SISTEMA
,

CREDIAR'IO KNOT .'TI

�s
�dOfi
.'vel.

RAdio.
Gol.elelno
IIlclcleus
Jóias

. Unos
Chaí(.té..
h,stlllQçhG olitrlas e ....,..

�,

'Art'I"1 pmr...�
Peles
C.RCM

QualHJIMN' lII'tIpo
-,

tNDÚSTlUA, coMáoo I SEGUROS KNOT S. A.
'-,

...8..... Da. I at ti ....4 &.o ., ...
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AV I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIV:ElRSAL, AVISA A

'�DOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE

� CRETO-LN[ 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIüRES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
j PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE A,o ESCRITÓRIO CENTRAL

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
:CIO AMÉLIA NETO.

--------------�-------------------_.--:-:=-::::::=-:---:-:-::-:-::---_.,-'--

_,� '1 AUMENTA _

A NATALIDADE

71 "11 NA ORA-BRETANHA
Londres, (B. N. S.) - As

ultimas estatísticas de natalí
dade e mortalidade relativas
á- Inglaterra e Gales revelam
que o numero de nascimentos

registrados no primeiro tri-

DD. LUCASmestre deste ano foi de 241.421, K
I correpondente a uma media de WmRGIÃO
� natalidade de 22,8 por cada MOLÉSTIAS DE SENHORASmil habitantes, que é a porcen- FIGADO ES'fOMAdO-INTESTINO
tagem mais elevada já registra- Consultas das 14 às 16 horas.
da em qualquer trimestre des-

Rua João Pinto n , 7
de junho de 1921. A natalída- (Sob-ado)de teve um aumento de 5,6 po·r . __ m �-------.
1.000 comparada com o trimes--�(;f�;;;-��tr;,�iar ou 1�titilI�...r.
tre correspondente de 1946 e certificado de alistamento p�
um aumento de nada menos multa de 19 a 50 cruzeiros. outr....

de 16,1 comparado com a me- sim incorrerá em multa de 20 1'1 *
dia dos primeiros trimestres cruzeiros aquele .que extraviar ...

dos cinco anos entre 1941 e inutilizar o Certificado de �

1945. .-ilda".

:�Os Rins que dev-em eliminar

ti todos os traços de substancias
_ toxicas ou impurezas do organis
Llno, estão permitindo que um

I ,excesso de acido- urlco se acu

I· mule e penetre em todo o
�. .... -

. r organismo.
,I A falta de cumprimento. de sua

I,)' :tarefa por parte dos rms é a
r....

:1. .eausa fundamental das dôres

!--reumaticas, lumbago e irregula

l ridades urinarias.

':t- Este acido urico rapidamente f6r

I' ma cristais agudos, que se alo

i- jam nas articulações, causando

1.8
sua inflamação e rigidez, as

-
. cruciantes dôres dO. reumatismo, _ e outros males do sistema urina
: rio. O tratamento apropriado de

,

- ve fazer voltar os rins ao seu
. ,estado normal, afim de poder
[.'1Ier filtrado o acido urico. É por
! Í8IIO que as Pilulas De Witt con

f-<IIeguem dar alivio permanente
1 "n08 mais rebeldes casos.

I Às Pílulas De Witt atúam di
í .retamente sobre os rins, de

t -volvendo-lhes a sua ação natural
\ -de filtros da 8 impurezas do

I .,or"anismo.
_Acham-se á venda em todas as

farmacias.
PILULAS

,'DE WITT
'f Para os Rins e a Bexiga

11M VIDROS DE 40 E ufa P/LULAS_

.,::0 GRANDE Ii M�!S ECONOMICO/

............... 0'0 •••••••••••• • •• ••

Senhorita!
Ao escolher seu perfume ,.erifl.

41ue se trás a marca da perfumara
"lohan Macia Parma" que jÍl en

IPreferida pela rorte imperial ".

iD. Pedro D

AUMENTA A PRODUÇÃO DE

AÇO
Londres, (B. N. S.) - A pro

dução de aço na Grã-Betanha,
atingiu no mês de junho, a me

dia semanal de 254.000 tonela
das o que equivale á media
anual de 13.206.000 toneladas.
Esse fato é grandemente

arrímador, porquanto represen
ta um consideravel aumento
sobre a produção de maio,
quando a produção correspon
dente á media anual de .....

12.684.000 toneladas. Em junho
Ido ano passado a produção foi
I de 239.900 toneladas, que cor

I responde a uma produção

I anual de 12.475.000 toneladas.
A produção de aço no segundo
simestre deste ano foi também
elevada, correspondendo á me

dia anual de 12.6'94.000 tonela
das, comparada com 11.231.000
toneladas, que foi anual corres

pondente á produção do prin
cipal do pr írneiro trimestre.

r 56 5�nr,..f.t a Parecqá. Mais J"vem

"ada t'l"!xl'lhp�(' tanto ac: pessoas
I'nnl() o fonónnamento deIiniente dos
riu"!. F;;i7i �(.)frer de freqüentes Ievau

t�t.ds;!'( noburne s, 111"rVOSiSlnô, tonteiras,
"ó''Irn:=ttisl11'). dôres 'Dan coetas e 1l:1.�

i-ernns , olhos Cll1pa.PllÇIlOOS, tornoeeloe
,;�)('h:.;.dos, perda de apetite, de �nC'ff:"la.,
I't('. A razão e�tá em qU2 os rrus de
\' "':1� elln.i-iar os ácidos e toxinas e se

)1í'W realizam e.5t!l. função permitem que

i.��...t>-s ãcidoe e toxlnue sr acumulem
o m seu m-ganiamo. Em pouco tempo,
"vstex elimina os germea't doe rms .

r;,rt..l."endo-os_ Peça cystex em qual
quer farmácia se-b nossa garant,l� de que

o nllviará rapidamente. Exp.e�lmerlte-o
hoje mesmo e verá corao se. sentIra m�lhor.
Nossa garantia é sua mRl"" pro���ao.

Cystex � Irat�to de:

CISTITES, P ELITES E URICEM'"
,

Compre seu Relógio pelo Serviço
de Reembõlso Postal

Respectivo (ntifl(ad.o
200,no

Cr$ 180.00
250.00
180,00

de Garantia
DJi)SPRT.ADORES:

Cr$ 150,0'
180,OB
180,09
200.0'
140,00

Pulseiras extensíveis
Am.ericanas:

Todo Relógio é Acompanhado
P�Ut.A SENHORA: G

Cr$ <220,00 7
3'50,00 11
220,00 12
130,00

do

2 (Folheado)
10
13
17 (grande)
17 (pequeno)
18

:3
9

DE BOLSO:
i 1/L 80,00

I 15 80,00
- lli 80,00

ORGANIZADO SEllVI(iO DE
O NÚ�m.. RO E PAGUE QUANDO

Reloioarta IJrogresso
JUGEN'D & -FILHO

P.4..RA HOMEM:
190,00
85,00

StRV.-\-SE DE NOSSO BEM
DICANDO APE-N.A::;

4.
i 8 150,0'

VENDAS: ESCREVA-NOS IN
RE· CEBER'O PEDIDO

C,URITIBA - PRAÇA TIRAP.EN'tE;S, 260 -

, e,
_ <1\ _

.
_ -..:. .....

. .

Maqui.as de Bscrever > Novas
,Di.polne>. de vario. tip•• ela. afamada. «OI..IVETTI». P,U'1 peo n t

entrega. Exposição permanente em nono E.crit6rio <& na

"I..IVRARIA MODERNAu,
:Cistribuidore. exolu.ivo.:

ALMEIDA, BASTC>S & elA.
Rue Felipe Schrni.t. 2 1.. andor. FLORIP.NÓ<P()[.,IS

Ltdl.iatarileuse de
I N I

TralsJ.rtas AtraiS
A ·l� A-'

DENTRO

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna' - Tubarão - Ara-

C
DE
I
POUCOS DIAS

vende:

f"ARMACIA ESPERANÇA
do Far:maoolltiCQ NiLe LAUS
Heje e amanhã seri a sua preferida

Dropa nacionais fi estrangeiras - HOJlleopátiu - P....•
lIlari.. - Ârtil'68 do bOl'l"eba.

Garant.-IM a elfl&t& olJeerriucia DO r�tllárie llilléaee.
t"

«Casa.Barreiros»ranguá.
FIQrianópolis - Haja! - Blumenau Joinvile,

PloriaN.óp@iis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. _!lião.

Floriu.',olis - L�.

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

RAPIDEZ-CONFORTO-SEGURANÇA

«ClTA Im»

SAPA'P.S PARA HOMEM: feitoe a mão. vira france.o, solcde duplo'
.alto prateleira, fabricado com material que exiat. de n--alhor.

preço apenas Cr$ 158,to_
SAPATOS ATAMANeADGS: proprivlJ pore inverno, solado de nladeira
e•.pIJciol qne r.�i.t.rn centro todo li) qua]ql,1E,r humidode, con.erl1onde
o pé .empre quente. recOn1&ndo·se especiolmente l'Clra penDas C{-pe
trabalham em lugares hurnidos cujo se c lho Ó dA cimento o tijole&a.

Preço opel�olil Cr$ 50.00_
CALÇAD.S- PARA CREANÇAS E SENHORAS: Te:t·oo grandE> llort'm.nt6.

medeIo&! novos, preÇ«lfll barotillumcllI, de Crue> :('. 2000. Q 10(',00.
Ve-ncoe diretomente do fábll'ieo cr C<"" R .. rddor.

eASA BARREIROS - hU8 \_v •. ' , __ .;L k, f,F. 31.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\) ESTADO-Terea f,elra 29 (te J ...'ho Cf. �••,

Transferido o jogo Colegial r BocaiuIB

Clube 12 de Agosto - Festival Inf�Dtil do dia 10 de Agosto. Na Secretaria
do ,Clube está a�ertà a inscrição para o concurse. Os prêmios aos vencedores já estão

expostos Da casa Hoepcke.. (Seção de briaquedcs].

, Em virtude do máu tempo .Inicial do returno, do certame
reinante durante todo o dia de .eitadíno amadorista de futebol
ante-ontem tornado írnpratí- entre Bocaíuva e Colegral, fi
cável o campo da rua Bocaiuva cando transferido para o pré
deixou de ser efetivado o gogo ximo domingo.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Ccríntícms 4 X Nacional OI f;· ·

I "ta. c' · I
São Paulo, 28 - O Cormtl- dendo de novo o Nacional e a

OrnelO, nl lum al.oca
ans e o Nacional i�iciaram.sá-I torcida. Cempeeo Do"�fnnobado, no Pacaembu, a decima ,lU "", D, lu u�
primeira rodada do certame OS QUADROS No estád�o do Vasco da Ga- 5° jogo - Botatogo x Am é-

principal de futebol, O vice- Corinttas - Bíno, Domin- ma, 11a Capital Federal, foi rea- rica. Venceu o Botatogo por R['E� - HOJE _ noxr:Iíder soube aproveitar melhor mingos e Aldo; Pelieiari, Hé- Iizado, ante-ontem, o torneio- 1. x O. As õ e 7,30 horas - Sessõesas oportunidades surgidas cons- lio e Aleixo; Claudio, Balta- início do Campeonato Carioca 6° jogo - Fluminese x Ola-, (lns Moças - ás 7,45.norastituindo um marcador amplo zar, ServilHo, Nenê e Rui. de Futebol, vencendo o Botafo- ria, Empate de O. x O. Venceu
demais de quatro' a zero. Nacional - Aldo Rubens e go, seguido pelo Olaria. o Olaria, conquistando 5 pe- Spencer Tracf - Irene Dun-

O Corintians marcou os seus Moacir; Charuto, Bugre e In- O transcurso do torneio ofe- nalts contra 3 do Fluminense. ne - Van Johson - E�the:rtentos em seríes de dois, no glês; Orlando, Passarinho,' Je- receu �s resultados que 'Se se- 7° jogo - Bonsucesso x -Wíltíams - Barry Nelson.
final de cada fase. Servilho sus, Vicente e Tim. guern: Canto do Rio. Venceu o Bon- nOIS NO CÉU
.abríu a contagem aos 38 mi- Valdemar Lacerda atuou re- 1 ° jogo - Olaria x Madurei- 'sucesso por l. x O. Censura: Impróprio até 1.
nutos, e aos 44 movimentou de gularmente. Na preliminar o ra. Venceu o Olaria, por 1 x, O. 8° jogo - Vasco da Gama x anos.

.
,

novo o marcador. Coríntians ainda venceu por 4 2° jogo - Bangú x Bonsu- Olaria. Empate de O xO .' Ven- No programa: - Cínelandía
Na segunda etapa, coube a a 2. cesso . Ernpate de 1 x 1, Venceu' ceu o Olaria conquistando 4, Jornal - DFB.

Claudio fazer mais dois gols, I A renda do encontro foi de, o Boncucesso, conquistando 4- penalts contra 3 do Vasco. Preços:
aos 42 e 44 minutos, surpreen- Cr$ 93.179,50. pe�lal�,s contra 3 do Bang�. I 9° jogo - Botafogo x Bon- Sras. e Sritas.'- Cr$ 1,20 _

o , Jogo - Canto do RIO x sucesso. Venceu o Botafogo por Estudantes 2,00, - Cavalheí-
Sã.o Cristóvão. Venceu o Canto 2 x 1. ros - 3,00.
do Rio, por 2 x 1. I 10. jogo - Botafogo x ora-

. ,
.

4° jogo - Vasco da Gama Xi ria. Venceu o Botafogo por 4 RITZ - 5a feira - a em-
Flamengo. Venceu o Vasco da x; 1.

'

polganta cíne-opereta
Gama, por 2 x o. 1 Renda" c-s .... 139.800,00. A CAS'I.'A SUZANA

Vitória facil da selecéo bra-
s.

stleire de ,basque.eb.rtl
Lisboa, 28 (U. P.) ---; A pró C. B. D. Ao 'terminar a

maior assistência até agora re- primeira fase o marcador apon
gistrada em "matehs," de tava 24' pontos para a C. B. D.
basquetebol esteve reunida e apenas 4 para os coimbren
sexta-feira á. noite no campo da ses.

Palmeir.a, em. Coimbra, para. Na segunda fase o jogo se

pre_senclar o Jogo entre
,

a �e- transformou em uma' exibiçãoleçao da C. B. D., e oClube COll�.1 dos rapazes da C. B. D. e dis
br.ense. Venceram os

braSI-j BO se aproveítaram os locais
Ieíros por .42. a 18.

para fazer mais 14 pontos.Os brasileiros entraram na, Terminou o
"match" com o

quadra
. sob prolongada ova- ,

"s001'e" de 42 a 18.
çao, sendo presenteados antes
do inicio do jogo pelos jogado- Pela primeira vez, em COim-!res de Coimbra com o livro bra, foi assistido um jogo
"Capa e Batina" e ramos de dirigido 'Por dois juizes - Ala-I
flores, 'i dino Astuto e Oliveira Silva. IDesde o inicio do prelio os ps rapazes brasileiros deixa
brasileiros demonstraram ab- ram ótima impressão. Esteve Isoluta supertorldade. O pri- em jogo a "Taça Coimbra".
melro ponto foi marcado pelos Terminado o jogo os estudan
rapazes de Coimbra, mas ao tes ofereceram aos jogadores
fim dos primeiros dez minutos uma serenata na escadaria da
de jogo o "score " era de 10 a 2 Sé Velha.

Amanhã no Pacaembú:
Fluminense x Palmeiras

entre ambos, a realizar-se no

Rio, 28 - A brilhante figu- -Pacaembú.
ra que o Fluminense vem de Sábado á tarde, as negocia
'fazer em sua última excursão, ções chegaram a bom termo,
regressando invicto, após ha- de modo, que, na noite de
ver obtido resultados honro- quarta-feira, no belo estádio
sos para as suas cores, em Per- bandeirante, será efetuada a

nambuco e no Espirito Santo, importante peleja amistosa,
granjeou-lhe invejavel presti- que deverá constituir um es

gio neste começo de tempera- petáculo de grande interesse
da oficial. E, como o Palmeiras, na capital paulista. Como se

de S. Paulo, também se encon- sabe" parecia certa a partida
tra em situação magnifica no do Palmeiras com o Vasco,
campeonato paulista, desfru-I mas, afinal, ficou decidido que
tando da situação de líder in- seu adversário seria o Flumi
vícto, foi lembrada umÇl peleja nense.

Santos e São Paulo' emoataram
�

o ,santos F. c., ela cidade que 'I' guiu empatar com o Sã.o Paulo
lhe empresta o nome, conse- F, C., p'310 escorre de ,I x 1.

I

Futebol na varzea
Na localidade de Trindade, monstrando superioridade no

realizou-se, ante-ôntem, uma gramado, a equipe local conse

partida amistosa entre o Ás de guiu abater o Ás de Ouro pela
Ouro e o Independente. De- dilatada contagem de 5 x 1.

.

,

O NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE V.S.

2&8. - ••�Fl�u".lilli para CUJl'!it.i<»a, lJif) Paul() e Rie fie Ja.n.eill"O

Decolagem aí,., 10,40 Nru.
3<M. - De Flori�Ó(Nlis pa.ra P9m AJepe. De�gem ás 12,30 ht'8 3)
4'3.8. - De FlorioalilÓfleHs para �i-'itOO e São -Paulo. DoooIagen

ás 13,OQ horas. •
'

5as. _ De FI'ori,alIDpol).lis para Porto Al,e��. Dee,olagem ás 1P,2,O hrs O
õas. - De Flor1an$flolis para Curitiba, Sãê Paul.o e Rio de Janeiro

Decolagem ás 10.40 horas.

Sab. - De FlorianóDo!is para Porto AI�re. Decolagem ás 12,30 hrs

PASSAGEIRDS - CORREIO - CAlRGA.'3 - VALOREB - REEMBOLSe
__ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCDMENDAS - CARGAS PARA

EUROPA PF.LA K. L. M.

FTLIAL v A R I fi - TmIFH�IO LA PORTA - PRAÇA 15 DE

'NOVEMBlW - TELEFONE: - 1.325

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

onEON
Ás 71/2 horas

- últimas Exibições -
-1-

}'UU.AC��O NEaRO
(Technicolol')
-com-

Anne BAXTER - Fred Me:
MURRAY - Bruce CABOT -

e - SMOKY,.
-II-

]nU�EZA INnOlllÁVEJ.J
-com-

Mona FREEMAN.
- No Programa -

1) -- Campos Atualidades Jl.

1 - Nac. Imp, Filmes.
'

2) - Fax Airplan News 2'
x 45 - Atualidades,

Preços:
Cr$ 3,00 (Único)

- 1,00.
"Imp. 14 anos".

Geral

UIPER.IAL
- Ás 71/2 horas

- Últimas Exibições -
- ProgTama-

- A Marcha da Vida
Nac. Imp. Filmes.

2) - Grandezas do Alaska -

Tapete-Mágico Colorido>
Bela Entre Feras - De8-
Popeye Colorido.
-4-

VAJ;ENTÃO DE SAN'J'O
AN'I'ONIO

, 1)

-com

Bill ELLIOTT.
- 5-

MARAVILHOSO }IASCARAD�J
7/8° Episódios.
Preços: '

Cr$ 3,00 (Único).
"Imp. 14 anos".

'VENDEM-SE
Alguns moveis e uten.ílio. domés.
ticos. como cama", mesa, cadeiras
para 9010 de iantar. colcha, acol-
choado em lã de carneiro, etc.

Avenida Mauro Ramos. 64.
,

fLORip.,T\'ÓPOL,IS
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Pedim.Q& aos 1];()U04 distintoa !eitOre&. o �O de puencher o

�D abaiXO. e l'emete-lo • nossa Redaçio afim d. co�
�w Ant�, o UGmlu novo GadlWtro Sooíal.

o Oovêrno do Estado envícu para exa- .._

...._� '"
'

me dêste Conselho Administrativo, um'
� � " � � ", � .. � .. � " " " " 1&'<'" '" '" � "OI " " � projeto de decreto-lei qu·e visa estabeles

cer normas para o provimento de esco- I� � II �.. FAÍ. mvil 08 "_<I D. Nc:-.. O" !fI '.
1a'8 retmídas e escolas .ísoladas, que o,
não tenham sido por concurso, na época

,... legaL'
,

, 0 " 1IIo CI 0 .,. ct fI ...................•.�"!."""""".. •••
Está o processo devidamente justlf'íca-

rlo, motivo por que riada tendo a obje-
� (.) tar, apresento para exame do Plenâr ío

-

<> S '" -

III o I't '<iii o seguinte
Projeto de resolução.

�eao Gt1 (tarjJO \:o." • : Co ••• C) • � o c •••• � 10 •

O Conselho Adrnín ístr-attvo do Estado
aprova, nos têrmos em que se acha red í-

��_ do Pai (mh)
giído, o projeto de decreto-lei do Oovêr-

"M,4I;Ha'MU ti " Q " •••• roo. II • •• • •
no do Estado. remetido c-onl o of'Icio n.
345, de 19 de julho corrente.

�V S. S., em Florianópolis, 22 ele julho de
'. • •••• •••••••••••• .. ••• .. ··············._ •••••••••• 0 ••• 1947.

Roberto Sonres de (\}}i\,("iril. relator.
P!\RECER N. 343

À consideração dêste Conselho Adrní.
nistrat ivo subm-ete o Govêrno do Estado
um projeto de decreto-lei que vlsa mo
d·iJfiear o art. 3°, alínea in, elo decreto,

_. lei 11. 109 A. de 3·1 ele jançiro de 1946.
A proposição encontr-a-se perfeitamen

te- justificada na coriformjdacie do ofício
11. 57, de 5 do corrente da Junta Execu
tiva Regional do Conselho Nacional de
Estatística.

.

Isto pôsto, apresento para exame da
Casa o seguinte ,

Projeto de nesolução
O Conselho Admín ist.rat.ívo do Estado

aprova o projeto de decreto-Ieí do Go
vêrno de Estado, remetido com o ofício
n. 341, de 18 do corrente mês.

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

.

Roberto Soares de Otiven-a, relator.
PARECElt N. 344

O Govêr-no do Estado vem de subme
ter à consideração dêsts Conselho um
projeto ele decreto-lei que dispõe sôbre
a abertura do crédillo de vinte e cinco
mil oitocentos e sessenta e .seís cruzei
tos e oitenta centavos (Cr$ 25.866,80).
Destína.sc a' operação ao pagamento

do aluguel do pr-édio destinado à Secre
taria da Viação, Obras Públícas e Agri
cultura e à Cornissão Estadual de Pre-
('os durante o corrente ano.

.

Pela aprovação, apresento' para exame
do Plenário 'O seguinte

Projeto de resoh'i'l;ão
O Conselho Administrativo do Estado

aprova o projeto de d-ecreto-lei do Go-

nllll. ROLD iO CONSONH
vêrno do Estado, r-emetido com o ofício

.»n A H n. 340, de 18 de julho corr-ente.

llMm.lD1tGIA GERAL _ ALTA m
S. s., em Florianópolis' 22 de julho

\i!\1!IBGlA _ MOL1I:STIMI DIlI U
de 1947.

'

, �. � NlIORAS· -o.PART08 ..

Rober-to Soares de Oliveira, relator.
l!hI)!1!lIado- pela Faculdade de MecH PARECElt N. 345
� da Universidade de Slo O Govêrno do Estado submete neste

��Ydo, onde foi assistente por 'O't. . processo à apreciação dêste Conselho o

I"I-w! mail (lo Serviço Clr1lrgloo d� projeto ele d ecre to-Iei que decla.ra '>de
Prof, Aliplo Corr-eía Neto utf lklado pública, ficando a Fazen.da do

lWd'!U'lI'la do estômago e viam ItH Estado aut'o·rizada a adquirir, por com
� intestinos delgado e grOl!&G pra Ol! elesaprop.riação, judicial, um ter-

"
ttl'6ld·�, rins, próstata, bexlgm, rena no município de BiguaC'u.

I��O, aVArias e trompas. VIll'1cf" O imóvel desapl'opriando -pertencente
�<l, llidTocele, van..es e hem" a .José Ludwig, Valdemiro Rios e ou-

CONSULTAS: tros. é clestina·cl·o à. construção do Gru,
�'Mi lil li. 5 horas, à Rua J"e!Jl"- r'O Escolar de -Anlôui'o C<lt'log. �

�dt, 21 (altos da Can p/o· Do nro,rpsso const.� tôo" a oo('ume'l1t:B-
raI80). Tel. 1.500: çãü

_

inclusive a respectiva planta de 10-�ID:®NCIA: Rua Esteve!! JiJ. ca<'HQ.
nlor. 179; Tel. H 704

.

Farvorável·à apravação da medida

1;1. "aARIO WENDDUSI'Ii' �r���;1,�o. pa:� ,;'::m? "d�_ :-��:.��iO � se:

D'If'rlM tio Hospital -Nn-'i•.R""'04" .. ' ,,' .l'roJElio ..
de resoln".ão· -

,

CUNICA Ml!:DlCA DE ADULT06
0 COl1sefho A'dm4nisti'ativo- �',? Estadü

�
. al(rova o projeto de decreto-lel do Go- I

K CRIANÇAS
," yen�o do lj:.&tadü,. remetido com ofício

CGIuuItórlo: R. Vioennde de' Ollfl ,11. 342,. c1-e.,�8 ,de-�julho corrente.

� 2 - e.q. da Praça 15 .de. N;;:: S,:; S., el�:: Fldria�1óP()liS, 22 de julho de

� lalto d "B 1
.

H" 'W' 194/.
..

, .

.
• a e o .. onsonte ) Roberto Soal'eS ,le. Oliveira relator
Te1. 1545 •

' .

.' . , .

Celuu!tu: da. 4 b 6 ,hora•. ·

'I'Nlld!oela: R. Felipe Schmldt, ,�
� I"oae ....aàl �1I12

t ()

CONSELHO AOMINISTRATiVO
DO ESlADO DE S,�NT fi.

CATARINA

PARECER N. :H2

. -

\I> 'II " •••• � lO " OÍI
, .

AgMdeooriamOl'l, também,.� de netidu de�
�.m.� fi o.*M, de p,ven;tq oa de� amQJu.

.
.

DI. SAV)'S UCERDA
� lMdido-ctrQlrslca de Olhoe
- �'O:t. Nariz - Garganta.

Pl'Hcrição de lentes de
. aontato

1M'"lli>-auLTóRI{) - Felipe ScbmJ.
I"!t, 8. DlI8 14' às 18 horas.

�CIA - (:onselbelro Ih
n, 77.

'Il'JI!L.ll3'ONES 1418 e 121Ho

AUsenie

Jl. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

� k'M'lC08 de Cllnlca InfaÍttU ara
_lBtêncla Municipal e de

Caridade.
�OA lW!:DICA DJD CRIANQ411

ADULTOS
"JIleroJjTólUO: Rua N1Ulell ....
$""'ft, 'I (JilIUffclo S. Frlilll�oo).

i" <!:I&.'IIIiJUltas das 2 lI's 6 horw .

.�N'CIA:· Rua .Mar.echal G1do
� lliernie';"'"'15' 7óh-e� 783 '.W' •. --"

.�
DR. A. SANTAELLA

Ullplomado pela Faculdad� NIl·. _

� de Moolci11a da UnlVerllidtl·
� tI!o Brasil). Médico por_C(,lnctU'·
• tlo Serviço Nacional de Doen
liilM lIfentais. Ex Interno da Santa
l\IIIII!!M de Misericórdia,' e Hoaplt&!
..�'Il4trlco do Rio n.a Capttal 11'-.

deral
.

ADROA Il1l:DICA - DOJIlNÇ4IJ
. NJilRVi>SAa. .

-.,f
__ ConBUlt6irlo: Edlflcio Am4ID2

NETO J.
- Iltaa Felipe Schmldt, Conm:u

nu 111 As 18 horas -

�<:i'ncla: Rua Alvaro de cana·
ieao iii- 18 - Florlanópolla.

R. POLYDORO S, THIAGO
iIIItid100 do Hospital de Oarldad..

de Florianópolis
AlIBtstente da Maternidade

fiDflOA MEDICA IllISTOB-

BIOS QA GESTAÇAO E DO

PARTO

8IDamÇll8 <108 órgãos Internos, -

peolalmente do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas inte�as
lRRenRAPIA - ELECTROCAR
IIJIOG:IlAnA - METABOLISMO

BASAL

�ta8 dlàriamente das 15 ,.

18 horas

A1IiIll4e chamados a quallluer
..... inclusive durante a noite,

IOmIIt1LTORIO: Rua Vitor. Metrtl>

\ las, 18. Fone 702.

1IaiWliN-........w'OIA: A v é.·n ! d a Tram·

powslict, 62. Pone 768

II. 5-. CAVALCANTIM.
I!mlllca exclusivamente de m-tançatl

nua SaManha Ma'l'1pho, !tI
Telefone. M. 'nl2

DR. NEWTON D'AVfU
oPcaCõu - ,,� Ul'IIlú1u -

Doençaa doa lili'testlnoll réto 41
lIMla - Hemorroidas. Tr.iU:ãm....,.

to ela colite amebíaae,
lI"1ml{>.t�.J>pla - IÍlfra vermelho.
OoJ.ijPii1ta: Vitor Meireles, 28.

A1:Caid.e d1ar1amente iria l1,3Q lIl!
"", & tarde, dali 16 ha, em dimu

Rea1d: Vldal RsmOll, se.
iJ'rmo 1037

......---

Dr. BIASE rA·RACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

f.mI'I[,lS AFElcçõES DA

l"�:.LE - RAIOS llNFRA-VER,
.ill5lLHOS E ULTRA8-VIOLETAS
!�_: R. Felipe 8chmJdt, 48 -

Dali 9 às 11 e dos 5 às 7 hr•.
Rea: R, D, Jaime Câmara, 47

FONE 1648

Dlt. LINS NEVES
Moléstias de senhora

OoIl:.ruLtóno - Rua Jollo PInto n. ,
- Sobrado - Telefone 1.46'1

b1J!dêncla - Rua Sete de Setembro
- (Edtf1clo r. A. P. da Estin)

Telefone M. 834

II. PAULO FONTES
C1fuico e operador

CoIimIltório: Rua V>ltor Mefrele., ..
Telefone: 1.405

Couultu das 10 às 12 e da. 14 1181.
Ru1d6ncla: Rua Blumenau. 22

Telefone: UI23

�

CURSO
'

D'E.
Serviço de Pronto

MOTORISTA
e

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigi!' eutom6veis

Am_adQf e Profissional
Teoria e prãtica - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escolà 1-47.77

GARA&E UNIAO-PRtACA GAL. OSÓRIO, JIO.

.. " . , " ',,:" ... -: , ... ;: ' •./. - . , -

,VE·NI)E-SE
M<lgrlífieo terreno-' pora

fina residenciais, sí tUd do à
esquiná da avenÚl� Mauro
Ramos .•e· rua Rio Grànde
do Sul. Dois lotes,
Trator à rua D, Jeime

Câ�arQ, 6.

1 dormItório de embuia,.
rádio marca Linculn. de 5 vâl
vulas, 1 aparêlho completo de

jantar e louçi inglesa.
Tratar à lua Dom Jaime

Câmara .. 6, nesta. Capital.

COMERCIANTE: Di um M-'
vro à Biblioteca do Centro ACllt
dbmioo XI dle Fe'Vereiro. Con
tribuirás. assiin. para li fQl"mIl
Cão cultural d()& catarlnenaes
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro),

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que é
um enfêrmo que poderá re·

cuperar a saude com ,. tea
auxilio.

Círcunscrieâo
,

O Chefe da 16a C. R., em contormldade com o Decre
to-lei n. 9.500, de 23 de julho de +946 (Lei do Serviço
Militar), convoca os cidadãos abaixo, domiciliados no

Município de F'lorianópolis, 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 194:7.

.

Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nascidos em

1928 e 1929);
Cidadãos de classes antertores, que obtiveram adia

.. mento de incorporação na fórma do. artigo 56 da lei d�
Serviço Militar;

,

Cidadãos julgados incapazes temporariamente para o

Serviço Militar 'na inspeção geral de saúde realizada
nos meses de junho, julho e agôsto de 1946 e na com

plementar realizada nos meses de janeiro e. tevereíro
de 1947, com diagnósticos diferentes, ou julgados ln

capazes temporáriamente sómente .
nessa última íns,

peção; /

Cidadãos da classe de. 1927 que tenham mudado seu
domicílio para êste Estado 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 Milltar.
Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que,

por qualquermotivo, não possuam ·0 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 prova dêsse registo, ou ainda, que- ignore se foi re

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

formidade com as declarações que fizer perante h Jun
ta de Alistamento.

de R. Militar
I

(a) João Pedro Gay
Teu. CéI. Chefe da 16a C. R.

Paro � oucursosEstodunis ou Federais
e Exames de Admissão

Estude por Correspondêoeia
Portugu$s, Matemática, Ciências. Geogra,fia,'

His tória do Brasil, étc.
InteT.'6sso-o? preencha este cupão e rerneta�o para C. Postal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARiNA

-��-.-...-.,-�---�...
-'..Y ..���:.:rJmE�.

INFORMAÇOSS:-'
. .

PEDINDO

Home._ ..__

Rlta.-'-.__ . ... _. .. _�_._�._ -------

( (idade
•

_ ...... Estado _

,"::_�_}l. 0 _

TILO FID
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente,

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
�

Aparelhos, para surdez!
Se V. S. não ouve bem. experimente os modernol3 aparelho.

«SONOTONE», OD mói.· completos no gânero. E.le. aparelho. Dão
graduado. individualmente. V.rifique o ,!eu gráu de Durdez. fazendo
um «TEST AUDIOMÉTRICO».

.
Informaçõe. 00. intere••ado•. à ruo. General Bittenaourt. 78 Q,

Henrique 8todieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 121, sobrsdo-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARA ISO) Florianópolis

!!'II----_.....--_.........._-....,-----_....._-�._,- -._----.

f

Dr.

'... I""),:T (
.

G· i- J'-).) "'1
J\ . _

"_) _.\._ . t�" S
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. I. J. DE SOUSA'CABRAL
.

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe, Schmidt se -

Edifício C-ruzeÍ1'o -- Fl()rianÓ'polilli.
81\'110 5

I
QtUU ;44..

11-�·I' './
e

riI!I rià Fabricante e distribuídor99 dC!t!I afamaias con- Iii·.•• ��
'-li '-'lI facções -DISTINTA" e RIVET. Po••ue um oran-

.
de sortimento de casemiral. riscados. brins
bons e baratos. algodões, morins e awiamentoa
pal'ei alfaiate., que raceb_e diretamente das

II melhore. fábl'ico:J. A Casa •A CAPITAL- ohama a a.tengao do. Snrs� Comerel.at•• do interior no ..ntido de lhe tate raro '.lma .'

vieita ant•• de efetuarem aual!! �compra.: MA!'RIZ em Flol'lcan,6poUI. -3 Fllil>AIS em Blummau e3Laje••
•.....=-BeeEmmmne�mM&,,�#�@fm.�mw���íi€�..........==mM�==mEma..E9w•..aBE�� ...a9....3Z..i.ai�N....mBm&GT�TmrnWmm&mBm=maaal..am....=a........�........ma....cu......�· ..�&5......Bm..��.m..mm.....u

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



um
Reei I'r, 2R (A. x.) - Caiu 11m

avião de bombardeio elas Forças

I Ah·ca.' Brasi le iras no Rio Cap ihe

canelo I) falo a ,Secretaria de Se-' r ihe. O avião .militar incendiou-se

gurauça n a Capitauia dos Portos, no ai', prr-t i p i landu-se ao 1'10. Os

:\'ão contente com esta :pr(lVi- quatro u-íuutantes que ocupavam (l

dcnc iu. I iver.arn ·pntendimentos apar-elho morreram em consequrn
com outrns pescadores para ini- cia do acidente. O aparelho 1)('1'-
c irncrn as ue c e'. sa.rias buscas, o que ------------------------------

��e�·�)�. conseguido mediante paga-IParlamentares bri- Recofd de para-
]'urlo rrsultou in ut i l. _-\J1ILôniO!t"'" m dOJosé Coe lhu niío aparecia. , aOl"oi? DO r.IO one Ismo
Dal IJOI' d ianl r- começaram a �1I!l � qU

correr hoa tns, inclusive ele que l-tio.:28 I_\. -:-1.) - Estãu �I'ndo Rio, 28 (A. X.) Iuf'orrnam

aquele cidadão 1H1'\'ia sido visto r."jJf'I'a(to� aqui. Os ,;rs Xlicliael �La- �Ü() Pau lo que o paraquedista Vi
no Aruiu " depo is .em �anlo An- wur-t, "la·nlp�- I[Pl'IlH1!l Bevans r tal' S()al'e� superou o rocorrt COI]

tonio, (�rol'gr �a\'illl' Wonda. do PatLulu tincn!ul de salto rI(' altura, a '1.201
A l'aJl1ilia mandou veriíicar ,

'I'iabalh ist a, I' Hughs Charles Fia- meti-os cio nívr-l rio mal'. em pl'O\':

mas nada ficou consiatadn, z·cr, do Part ido Conservador. Iodos que �I' rea lizou no Aéro Porto (j,

Antonio não f'ora "isto nem mcmhros do Parlamen ín hr itan ico. Viar Copos, munic íp in cip Cal]]
nin-0'nr-m sabia dar noticias do "Pg'Lllldo SP sahr-, os pai-lamentares ninas,
,:.eu'" paraldeit'q. ln-ítanioos vêm ao Brasil em visita O rr-oo rd anterior l)i't'I(�Il('ia ai

:-::'ú,bado, E'llll'elanDo, aconteceu 11m dr cO!'r!_lallrladc, devendo per-mane- Chilo. com 3.500 metros, obtidl
falo mtorussante. Foi encontr-a- cri' \,(1.I'lOS d ias 110 -RJO, indo depois 11a l.rrs meses passados,
da 110 Rio Tavares, a canoa em para Silo Paulo. Durante su_a peJ'- O novo recordista, lançou-se (j

que Antôuio saira para pescar, manencia no Br-asil, estudarão pIes um avião da FAB.

sendo. o fato comunicadn á Iam ilia n08&08 problemas p entrarão «m -.J

cio desaparecido e p01' esta ás au- conLacto com nos>,os homens P�I- VOC2 PRECISA COLABORAI
tOJ'ida{iléf' compcLenLes. bllCOS. o" polltlCOS ln,gl,ps·es rle\'Pl'ao

. na Campanha Pró Resta.
Não SI' sabe, assim, �E' Antônio chegar ao Rw no prOXlmo riJa ,.;cle 1

foi vílirna de um dl'sastre ou �e (Ie ag'osto r logo a:pós seu doesrm-

j belecimeolo da Sande do
qualquer' razã-o cnnCOl'I'PU pa1'a o bal'q\H' c,o,lle-p-deJ'ão uma r'llll'·evisLa

Lázar
seu rI.('�ap-arrcjmento. colcll\'a. a ll11pl'·ensa. o.

Co-mprl·c ás llo"sas ati"a" aulo- ---------------------------------l

ridarlE':3 'pnlic;iais l'sclal'eCel' rientro
do pos�ivel. osse mi"t·P1'ioso desa
pare-cimento, pois é clevéras inte-
1'.essa.nI.H que a. r,m.bal'cação fosse
encontrada no Rio l'aval'(�s' tantos
dias depois fiEl ocorrido o desapa
recimento.

MISTfRIOSO OfSAPAR[CIM[ TO
Em comço do corrente mês, o sr'1 Passou o dia (' 111\lJ \'Illi·lll. ,'I()\'OS

Antonio José Coelho, residente no dias passar-am I' nrm 1011[ICW'': do

�aco dos Limões, saiu dE' casa c.] pescador.
de canoa, r-umou para o R.io 'I'ava- Alarmada com fi ('xi I'anlla au

res, levando apetrechos uara pesca]' "rncia, a familia tir> Antonio rn

.6 apanhar lenha. l rmt a movi nll'll 1;J,1'-"" com uni-

Florla.ft .J .HUh. 29 <.16 .J .lIh g .de 19 .. 1

Já começou a U. D. N.
Em sua edição rI'e 1.8 rto corrente, () Diário noticiou a CGl1vt'I1Ç[W da

U. D. N., em �,o'V'a Trpll'llJ, lla qual 1'0'l'am IE'scol!hirloc< as S'('ll:-; callrlidalo:>
á lJl'cfeiLura e á cama!'·;) nniilici.pais.

.Al-é aí, nada, de nll'''! ,\ C. U. N. lexf'.l'cia um elil'·eiLo ú o se'u Ól'g';:jo
<!';;La\'a em "eu papel, ail Ilotieial' ,l;: aLivida,dos de Sleu par·Lido. Perdoá
\'el, até l::-crlo paulo, (J ,'xéigel'O dr,s�a8 not.icia,l:). O ju.r·nal, por {>xe-Inplo,
&e N,j',eJ'f� a um salão "lijl'l'a.lmenLe eh'eio", 'quanüo, na vertla'd,e, ali se

aCihava '-,moia ce:llLena iJ,p lJ(':',';{I.a.S'-, consoa'nLe eXill'e�s50 uo.acla. pelo S1'.

KOllfl(lf' H,(�i.�. A .�.e.g-l]nc!a l'e,�"ftl\'a .C],liJlg'H -o c·andidat.o r�scolhido, SL'. :Joãu
·H.aimllncto NJ'arCihi, dad.o como ·'[)j'·og-r'essisl,a indllS'Lria.I". ]jjsR·e se-nb-ol',
an!Jes dc SL)a. inelj'cação, nilo- t'l'a UclNlisla. Em 1915, em Ha.j'lÍ, Bl'llsque
e NO'\'a Te·euto, não 'escondia H.� "l1a,!'; convi-eções vlerd'as, -apU'llanrlu os

udenistas de Urubus De\'Ü>l'ali'll'l'" l1.a. i'ia.çi'ío (O. D. N.) Nunca roi il1-

du-strial .p nunca fez absollrl:I.11.' -:,' narJa por .\o\'a 'J'l\(�nt.(). _V]leSHI' d1e
homem fie 1)0.8.ge8, vi\'e de jUl'()". __

A lN'ori)_"a,'coT'l'eçi'ío ClL!;(\ LI nola l1l1'l'('C·P. ('sbá em CJll,e () rnp<'liug
j,jY'('}["a paI' aobrigo o "Salüo Pal'oquüll". :\rlU " \-·enl-ade_ O "aliio r:m qlle
1:'.'(' l'd'eLivou a escolha ud;ellÍos(a pPI'I,cnre ;1 lIma soci'f'iJadie o n('ll' I'un
ciO-lIava o ·antigo gwupo ·e.seo·la.l· "S1\.1l Vil'giliu". Os' Ic'sLalutüs dessa 80-

ci·edaelc· od-et'Cl'mÍllJam que, no caso dr. (' x I. i nr,.ão, l) llr·éd i-o P:1""II:' ;'1 Congl'l:'�
gar,.lliJ da,� Irmãzinhas e isso ainda nltO rui feito pOl'qlif'. -]JJ'('(;j,anwllle
(1 SI'. J.oiio Ftaimundo lVI[b1'ClJi l·ei·ma I'm ('{llltiI1L1a.I·, sozinllU, a NOI' a :;:(l

cü'rla.üe "il'tllalmenue extinLa.
A ultima, no entanLo, é a maiol' das L'r�ll'i<:õ('s qw' It'rnos a fclzr-'l'

lÍ C. D. N. e ao ])üíT'io: p a iJl('lt��1\il ,:p s]'_ Luiz Tridn,palli, valorOlso
eltl�m't:nlo rio P_ S. Doo na r·cl-ação d(J" ('flllllidaLos url(,T1i�LlL� á ()arnHI',l de
V(',r�'adore�.

I�ssp abuso dr la!ll/ar-Isr niHO dr> nl)m,,� a1-hl'i()� pal'a j'jn.� pulil icos,
y-pril'ieoLl-s,r ,jA Olas oukas campanha;s. paI' pÇ!l'te da 'C. J), :\. F agnl'a
vllH a e dpv,r ser e-oibido_

O SI'. :Luiz Tl'i d,a'pa li i, a l)l'Opú"iLo l'Il\'Íll'\[ ao se. -:-licolaLl Barlo. J1I"P
sidp,nLe elo d:ir.plório elo P. S . .o., em N,y\\a T1'enlo, a seguinte rl'rclara

<;:10, {!Ii'C' HsLá com as firmas rlevidal11'r'nlr. ]'pcon]Jteeiclas, " qUE' rlistWlll'a
com('nl ,h'ios:

Regressaram de
Curitiba
Após concluirem com brilhanlis

mo o CUl'SO RJegional cip Aperfci
çoaJllte,nl,o rh; �'arg'r1Ilos. na s,ede da
;'la 1-l.(lgiilo l\Iili,la,r, l',egreslsaram 011-
I PIl1 d·r ,Curi tiba .

os 2°s 'sa,l1g·putOif<
Acplinu Assonipo Carcl;ilso, Emilio
Gal'ri.ga. Jos'é AnLônio Bento e Osny
]{amos Unl'ria; 30" �al'g-ent()s Amci
Cosia p silva. Aegemiro lvPac.ballo,
Ar'mando Quadl'Os, ho .Sp'emann,
Pal110 _\.llcJ.roc]te, Lino ':\1,a,noel ele
SOllsa e ViriaLo r:al'cia, cio no�so
Exéf'eito f' em �el'\'iço TIO 140 B. C.

Sel1� eolf'gas o� r('.ceb-el'am na

Agência da Rrnpr-0sa Auto Viação
CaLa ri n-eTlf;(', 1111 ma cl emons[,r.ação de
cama.raclag10.ill r recnnhElcimen.to.

Hoj'p.' llü Quar-Lf'l dalque·!a nossa

Unidade, os .f'<1l'gent.os acima serão
alyoil ür lI'a mamnif'r,sLação por
parlr -clt· s·rus cr>l·egas.
"() F,;;Lado" fplicilando-os pela

t,rl'lllinaç1\o rio Cnrso, apresenta-
IlH'!' ,,"tos r!C' lJmls vinda".

"mWLARAçAO P['J:lLICA
�Il"a 'rl'ento, em 20 de julli'O de 19·17.
Tl-rn·o .. sr. INicolau Bado - j)D. I)l'e�idenL'e cio DiretÔl'ill 1\11111ieifJa_]

do _P. S. D. - ::\'o\la T_l1C'nio.
:-<w!J('(lol' rie que a-Lt'e�'id,f)j" lj,(Junislas inscr'eypram !l1rll nome como

ca.nd'idalo.a ve_reado'I' mnn.ieirlal ]leIa lJ. n. N., yenho poJ' meio ela JH'e
,�Icml,(' r1t'clal'at;:ao-, [oroail' puhlico, rnai� uma vez, que fui e conUmwrci
srf'ndo bala],lladol' _pr,los ideC1,is cio Partido Social Dcmor['áli'co, do qual
SO-IIS, eo-m mU\I,la lwnr.a ·e dislillC;ãll. s'cu 'l'epl'esentante neste mll.uicipio.
M'RlS. uma, v'ez vcnho 1\eafÍlI'mar a v. �. a minha tol,al I" in'r�slrila so.li
dari·cdado a,os e-heI'es e. e-andiclaLos do Partido Social Df>l11ocrático. do
qnu.1 m" O]'gullho de pe;'lpllr-c'I' (' a qu,rm t-icmpre- d'el'-endel'p·j'_

.

AnLoJ'izo o ilusl.ne amig;o a faze·l' desta o uso que mais convir-�l', para
tornar maIs 'cxtrondosa a vitória do P. S. D., na.s elei'0ões municipais,
e.m Nova TJ'(mio, quer p·cla dl\'lllg:a<jão 'pela imprensa, qurI' pAla rliVl1l-1gação- verbal.

A trama mlenisLa "miba qll,e ainda sou 'homem dc cf1l'ól(',]' c de s50s
j(j , ';-r is.

Cordiais ::rhr.a.cos - L'U'iz '['·l'irlopa.Ui, comerciante e irLdusLrial re
sidr<nt(é 113m Baixo Salt,o, pess·erJisLa i.n�egro.

'l't'sf·"lllun.hamos as diecla.l'a'ções e àf'Jsinatura sup.ra re.rüI"idos.
:�nva Trento, 20 de julho rir, 1,9"7. - .7Esr-a-n,'islan lhr,úik - V'Írenle

A(lomi."

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

Comercio e Indú.tria
SGERMANO STErN S. A.

Filial Fiorianópolili
Rua Tiradente.. 9

Homenagem ao dep .. Nunes Varella 41bertn Matos��
o J t! d' L Segue hoje para a carpi lal

<

d;"'fi;"
.

s (PPU ae 0& pe-Slse - I� as 'pllc'st.al'am �igll ificatiya hornena.g-em ao publiea, ·oudp. vai ,exerC'er suas ati-
lld>r'l' ria banead�, deputa.do NIlIlK"S. "ar·ela. iJela í'ua brilhante' aLuar;i'ío vidades profissionwis na .Marinha
na l-ase constJlulllte do nossu CongT'cs60. M·m'ca-�le, (l jovem Alberto Mattos,

A rnes'ma. CO-ÚSLOLl {ie um jantar' l'eltl-izado 110 Clube -I.:? de Ag-oslo
que Yl'nha desempenhanelo e-om

1 ct H·t [ 'b ti'
' grande eomplPiI-emcia, as funcõe.s· de,(>'TI () () ,SI'. ('1 01' �l -era (1. HP so ida1'lzad·o e-om fi, illiei,aliva, ,l'[:H'za-r de eadlO be.l·eg'l'afisLa de O Estado. ain-

-SIr, 1.',IlCOll Lral' enf'errno n.a. {;asa de Saurle B. ;::)r:ibastiúo.. d'a eOIllO hlIlcionári.o do D. C. -1'.
A ]·,ellniã,(} deC(1o['rell num Hmbile-n(.e de alta ,eol'dialidadc. 'Lend.O US<1- _ ;Lã.rnpntaJ!lC1'o -a 'sa.ida de .tão pr·es-

do da pakwJ'a. o vic€-lidCl', ().e'putaiJo Raul t-iehfl'eiflfe[' que' df'Ü,re�eLl a
LImoso a.CLX1Li-al' �l)l'OvejLa.mos o en

}l'Üll1e '.' "·1 rJ l' .

_.

' , .,

s·eJ<O p3Jr-ll d·es·eJar a.o SIl', <\lberlo
, '. :na�g,e�" o Otepu ,a o .,UpflH Vlewa, qllP p('gueu o brinde de honra MaUo,s, qll'f" só soube f'a.ZCl' �amig�s
ao �(. J 1 fbldente da Repullllca; l) deputado Anlenol' Tav::lJJ:'e:s. que sau- T1r-sia casa, muitfl!s ·e cOIllstantes'
dou o clT'. Nerên Ra:mo�, vi.ce. -UAl'eSidCTl.f.If' da HelfUblie-H, e o de,p, F,elix Ip�o�peJ'ida-des ee- seu 110'.'0 po.sto de
Ud(;bl'lechl., saudando o sr. Celso Ramo!'. I LI abctlho, eom vot.os 'parw um hrl-

. Illa.nle fut.llro_

Incendiou-se
í.cncia á .base aérea cip Rec i í'e,
1'1:<1 um "Lockheod ".

Reci re, 28 (A. 1'\.) Ainda nã
Sf' sabe ao cerlo os nomes rios lrl
pulantes elo avião sinistr-ado, tna
presume-se que sejam (' Ie.s O'S Lr
neutes Hél io Rosa e Slll'erOS '1' (
sargentos Pedro Alves rir Oliveira
Hr-bcrt Drumcnd.

-'!!iI

o churrasco da
saudade

Contra as

garantias
:\JlIi[O I'mhot'a a indL:;cipl ill,� tio

tI'Tlj,])!), com H illlrJPl'linl'IlCia de
cllu\'a cOlI.··;fallle -C' rajada� dr' \,('I\Lo
8ul, ulJLevp ,psplendido exilo o
"-CiH1I'1'a�co dê] �aurlacle'·. I'palizado
no Cnlf'g-in (:aLal'inen�l'. llO dumingo
llllimn..
,\-s J I horas. com n ca[wla I'C

pIeLa de -Px-alllllOs, o ']{'c\'Jl10- Pe.
Joãn _\.. Holll', elil'(éLol' do Colégio,
acoliLaclo p'elo (II'. Fn111cbco Ca!'los
Régis, celchl'Oll llli"sa em intençilo

�\J�/11ll1as tino; anl igos alnnos faleci- Tem dinhiero ?
A seguir, no amplo galpão rio

giIHí sio, os li li mCl'O�OS l)l'·e�en tps
cumpl'imen I·aram 'os proJ'rs.sOl�CS e
s,e enlrt\Livl'l'am Pt} examo cI(� al
buns e elo'('lll1lontál'ios foLográIl'ic()�,
expüsLo� pela;s pal'ecl·es (� 'em mesas.

Ao mei·o-clia Ifoi s'P'l'viclo o chL1I'
[·aS'Cil. confi·aelo á pel'icia do Padre
El'neslo, q\l(' l'ccebeu l11llito,,, a])ra
\'os r \'i II dos saborosoo:; r�,pclos
1'esl a1'. a]Jenas. as vara� lisa".

O Re\'lllo. P'r. Direlol'. e·nLão \'io-
1011 a convpnçãn qur proibia.' dis
cursos, falando ,ploqnenbemenLe aos

ex--aIL1no�. com 0:-; ql1ais se congra
tulOll )wlo ma.gnifico Sl1crsso da
quela l'Clllliã,o. ']�erminou anunci,1ll
elo onir.a, para o mês de janeiro do
próximo ano, e sugm'inclo a. I'nnda
r:ão da A,ssociaçi'ío dos Ex-�\hlllOS.
As palmas vibl·,anL'es com que as

suas palavras _rol'am acol'llid-as, e I)

entusia.smo com qll·r, momrnl:os Oantes, o f{evmo. P·e. Dufncl' sola['a
o "LuCi!' do Sert.ão", com t} -côro cle
saJinac10 dos presentes. acaha·nun
paI' Icclodir uma série rle c1ilsúUl'SOS
int'lama(]o,q, todos ·ca10rosamente
aplaudidos. Chamados á Lribuna,
prof.eriram irn-provi:-;os arreba.l:adü":
1'('.;;, os ;;J·8. R.evIno. Pf'. Ah'ino
Braun, dr. Carlos Gomes de Oli
veira. til'. Bayer FiLbo, dr- Rl'HÚlio
Gd·csLinn ele OliVicÍl'a, dr. Oswaldo
Rodl'ig-u'-'5 Calbra!. dJ'. \Vilma'l' Cor-

lJ'ê�, clJl'. (�"'c'alcll {) Bl u-lCFãO Vli.anate clr, O DR, AUGUSTO DE PAUL
,oao O-SM _,a )1'a .

; ma· mAil 'E' o

nosso diretor so'[iei,tou uma. salva avisa .que permaneerá em es

dI" -palmas ao P,e. DnJnee, pela sua tf1d<"s, nCit Rio, até 3 de agosto
o.h1'3 el'l) assistência e�piritual a03

'

.

]JlellÍl.eTlôál'illf:. PI�lba ato'"meleaE. a.si'im, em ambiente ria m!1iol'
eordialiclacle. SE' dcsenrolou <Ii(jucla
1'Pllnião, a .t0rJl)�: agradfmdo .e· pl'C- Paris, 28 (U P-.) - FroderiL
enc-lJendo, a �acleliade, 0tS fll1s

_

a JolioL Cut'ie, allo comissário frllJ]
que se d('sllllava.

. 1.(,(('.8' p�l'a li. energia �ltômi?a, co�

C I t 91
)JIl't.ara a �na prlmelra. p11ha í'

omp II ou anos ':'lwI·.gia aLômica atl'l os ,fins eles.
\) l ano (' ])oc!r,rá J)roduzie força' .ele

Londres, 2:8 (C'. P.) - Goorg'f' tl'ica lo-go de.pois. O cientista; c1'01
Bernard IShaw, o famoso ·pscri I 01' eOI1 ace]'hamen0c ai; "proliblÇO
hrilalTllico, comemorou hoj.e na in- CP)?,<I"" imposlas pelos nol'! r-anl
timirlarir o 3eu 910 aniyersrlrio na- !'iCalJollS ás rXlJorlaçõcs de uraJ]�
'-alicio. para a 1"I·an(.'H Disse 'qu,r a. �"I'an\

- Rp-C1l�anllo-sr a participar de [ll'O��rguin1 rll' qualq\lrl' murlo ",
qncüq·llPe cl-'I'irnollia. rlpclal'ol1 ('II': I'lll �pu� r�l'l)rço� pa]'a IJl'orll!1
"Trala-sr' de um Ilia como OUl1'0 l'.ncl'e;ia aLômica dc�Lillarla a ln

• qualqncl·." j pacificas.

Rio, 28 (A. N.) - O
publica uma llota pela impl'q'l
comull.ica'lldo que o 190 ICong:l'lk,
Mundial de Escritores do Pen CI
remüdo ·em ZUl'ich, rJel'i niLl-,
contra as garanlias reclamada;; p�
los Partidos Totalitários.

-o P·en Club Brasileiro é t'a\'ol'á
vel a uma lei que defenda ii segl'
.'a,nçn do EsLado.

Deseja empregar bem vos,

capital a juros compensador
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d
CREDIÁRIO KNOT, que tl'3

balhando em combinação co

o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRl
DE A. L. ALVES, firma esp
cializada com vários anos d

pratica no ramo, poderá of
recer-.lhe á máxima garant\\
e eficiência nos negócios q
lhes forem confiados.

Assaltaram
Tesouro

Sií'o Luiz, 28 (A_ N.) - Ladrõl;
auda:ciosos assal,taram o Eclíficio"
J:1esouro do Estado, arromham
v·ária's mesas e v'as-eulhando-as se'
nada terem encontrado·. O dinllei
fôra recol<hid·o ::t.o corre Jol'Le
repartição- e os laf'{tpiós· !mar8
apenas uma _má:quina de'" le.sCl'el·cr
.,.....·.·.·.·J!'....•••.............._w.�
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