
n ,

ex-partido, também aos que. militara uo
bancada majoritária, eM nenhuma hipotese,

----,-,--- POUCIS o que era de. maitus.

d

séde daqueie
direifo� A

ft \utragedia da Palestina
JERUiSALEM, 30 (U. P.) - A Terra Santa foi lançada

ua .naás grave crise desde o fim da guerra após a ameaça da

1rgun Zvai Leim - a mais extremada das organizações clan
des+inas de levar a ereíto o maior banho de sangue já reg is
tr=.do na Plestina,

'\!3 tropas brttanícas desenvolveram atividades febris du
f:tnt� toda a noite passada á procura dos dois sargentos bri
!.an;cos sequestrados pelos extremistas, que a estas horas pos
srvelrnente já foram executados em represália pelo enforca
n.ento de três membros da Irgun Zvai Leumi.
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Dissolvida n oposição

8 'd' O "'" I
Bucarest, 30 (U. P.) - o governo rumano resolveu díssol-

epete-se a trano Ia'.

"

e Ilt·'Y DIas ��:��o ��������:aeso�O-��17��r�ç�:,il��:12;40�::ê:�;tr� 1��:�
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. -, ,.' 9 ri
.

,

. '.' b.·' II '�:;�;; :E�t::f!i�?': :::�:!� ����:d�zrO:::!��O:
Brest 30 (U. P.) -

GIgan-j Centenas de pessoas que tu-I a esta. cidade procedente d€ As autoridades apreenderam todos os arqurvos do partído,
tescos incendios ainda estavam giram. desta cidade durante ai Paris para dar inicio ao ínque- ievendo ser Ilqujdado seu mecanismo administrativo.
'lavrando hoje 'á tarde no porto noite, temendo a respetíção do rito sôbre o desastre o qual

.

desta cidade após uma. ·noIte desastre de Texas City, nos está sendo oficialmente descri
em que violentas, explosões a Estados Unidos, em abril pas- tocorno O pior que já atingiu
'bordo de um navio norueguês eando," em resultado do qual a França desde os dias da últí
-earregado de nitra.to de amonto 400 pessôas perderam a vida,' ma guerra.
ocasionaram grandes elel'l'truiJ11'eg,ressaram hoje pela manhã O capitão do navio norue

ções exmonta a área. urbana e para deparar com o desalenta- guê.s encontra-se entre os que
mais de 1.025 vitimas, das dor espetaculos de seus lares perderam a vida. Soube-se aqui
quais 25 mortes. destruidos e milhares de pes- ter sido ele atingido por um
O navio norueguês ainda sôas desabrigadas vagando ás. esttlhaço do navio quando ten-

ardia durante o dia de hoje tontas pelas ruas. tava afunda'!' seu barco.
reom.o imensa fogueira flutuan-I O ministro dos Transportes Todas as ruas desta cidade
te a despeito das ínumeras teu- da França, Jules Moch, acorn- está cobertas de destroços e

O B -I C ,.e reI\.ne,·atatívas feitas e-sta manhã pa- panhado de varias altas autorí- cinzas. Inuméras resídências '. r�sl na onra afunda-lo atiros de canhão. dades chegou hoje peJa manhã f.or�m arrazadas. li I
;3.oi.Çundo declarou o prefeíto i .

.

.

'.lO i/f!. N) __ O Presi- fredo Bern-ardes e terceiro se-

d
"

l.l{ JM .. )�t j"'I�' a ..
1
casas

é

na PdO, o \11,.1..
,.

1\"
.

d lVIte.�8 ,S f3' #J."'S � l'i; 'I' �-' I.. ,,·._c1,' "'l-<';�' � a
dente da R�pública assinou de-j cretárro Hélio . Drell"a e e-

.

: '. d.;.»'U1r'Ú
'1
�� �� �U).., l área do por�o fo.ranl atingidas ereto designando a seguinte lo. Por ou.tr� Ato o Chefe

.

elo

""IO 30 (A N ,.

'1,.
.

i
pela explosão, ficando muitas

'1 'C f
I Govel'no desíguou o Embaixa-h, ..) - O Deputado Osório uíuty apresentou delas com let m 1 t d str

.

_ Delegação do Brasi a .ion e- ,.....
.

-.
,f;_ Camara dos 'Deputados, ôntem, um requerimento de íntor- (1-

0 .. :0 � P a. e_1 e e I UI
rência Inter-Amerkana para ai dor 'Luiz Pereira Per'reír'a de

mações, indagando o paradeiro do Sr. Luiz Carlos Prestes e
nas.

Manutenção da Paz e da segll-I Faro Junior e o Ministro F'er-

quais as providências adotadas pelas a1!ltori,9.aeles para locali- Viaturas da policia apare- rança no Continente, a rea- nando .Lobo para exe�erem,
Bar o chefe vermelho, de vez que isso, segundo afirmou, in- lhaàas com alto-falantes estão lisar-se nesta Capital, e� �gos-I I',espec�n�ame,nte, as funções ��teressa á própría segurança nacional. percorrendo as ruas entulha-to próximo: Chefe, _i\-11111s�ro .s:�retaflo Geral e Sub-.SecI eA propósito do assunto, os jornalistas acreditados junto elas dedestroços, orientando as Raul Fernandes; Delegado: tano Geral da mesma eonfe

,�o gabinete <1.0 Sr. Benedito Costa Neto, pl'ocuJ'aram ouvi·r a pessôas desabrigadas para os Dr. Afonso Pena Junior, 8ena- l.·ência.
palavra do Ministro da Justiça. ' centros de socorro de emergên- dor Pedro Aurélio de Góis Mon-

O .8r. Costa Neto nada quis, porém, adiantar sôbre a ques- eia e advertindo que severas teiro, De'putado José Eduar-do
C dtão, alegando não haver recebido ainda o l'equerimento. Acres- medidas serão adotadas pelas do Prado Kellv, Embaixador ongresso e

centou, no entanto, Sua Excla., que logo que o Secretário da autoridafles contra qualquer Hildebrando Pom.peu Pi,nto
T

-

€amara envie o pedido de inforl'l.1açÕes ao seu Mi n istérío e tent.ati va de sa.gue. Acioli e Drs. Levi Carneiro e Urismo
uma V'6Z provide.nciada a resposta, a imprensa será imedia1a- Ape-sar de terem. as antori-[ Edmundo da Luz Pinto; e Se- Rio, 30 lÀ. N.) O Presi-
mente informada do seu contendo. d�."des asse?urado ao. povo que cret'ários: o.s primeiros seCre-j.dente da República assinou

todo o perlgo de novas explo- tár,ios llmar Pena Marinho e decreto designando o Mi-

P
... sões já. passou, flilas intermi- Odete de.Carvalho e Sousa, se-

. nistro conselheiro Osvaldoã O C O m ii r e s a na ,'eis de pessôas continuam gundo secretário Carlos AI- 'murst pata o Tesouro Na-
- ab:.;tlldonando a ·cidade. eional, representar. o Brasil no

Rio, 30 (A. N.) - Agent\'3s Barr.os�, por ordem do Coronel Inumeros grupos de OOCOl'l'O UI Congr.es,so lnter:.a.mericanooda Eoonomia :popular efetua- Mário GÚil1.e6 e ren1etido para continua.m t,rabalhando ativa- Paz nA R� 6r!l'ndo de Tu:r:Ísmo, a realizar-se entre-
ram, ônt�m, impnrtante dili- a Delegadla de Economi.a Po- mente entre os destroços na nu � ti li 18 e 28 de setembro próximo,gênda 'em uma padaria de Co- pulrur, bem como os empreg'a- zona portuaria á ,procura de 'do" N ftrte em Buenos Aires.pacabana, onde os pães era11>1. dos 4etidos, poís os patrões 110va8 vitimas .sob a 1'.!linas. li'
fabricado.g, COul farinha de tri- 113, ocasi�o estavam ausent.es. 13l'est, 29 (Reuters) - Gru- Natal, 30 (A. N.) - O T. R. "e'nda d,e �e·tos,,�Da'�go misturada com arei�., A �'espeito foi instaurado o

pos de socorro continuam a '1;., éumpl'indo a decisão ,lo S, 11 " lJ-
Trata-se da Padaria e Con- competente inquédto cr.imi· renJove-r as ruinas fumegantes 1'., expediu o:, diplomas a:o� f Alienei" f] � Bosta·IS!eltaria Elite. sita á Avenida nal. sendo i�t6r�i!tad� a Pa- do porto de Brest, !}rocuraudo 'andidatos eleItos em 1� de Ja-,,' U. H" r.

.N. S. de Copacabana n. 1012, de dari.a e Conrfeüarla Ehte. vitimas da explosão da noite _leiro. O pri�leiro aandl{lato ao RIO, 30 (A. N.) - O PX'esl
_prop!l'iedade da fir.ma y��o N8, ocasião em que se €fe' passada.' • eceber o díplonla foi o 81\ � dffilte sancionou. uma lei do
{J. Machado & Caria. L..iMitaM. tl1ava a� diUgên:el'as, Vl'árioE'

I Duas terças partes do porto, .ojalma Marinho, da Coligação Congre�so autoriz�n?-o o Pode'}':
Todo ú ..,tock de pãe's e fa.- l'llflraoores do loca� entre?araru recente1l1.en.:t,.e. reconstruido de-.e o mais ,:,otado em todo o Es F}xecu�lVo a peT�n,tlr ,!:ue .

as

riFlhas:'de' tr'ígo -existellt� 110 :?S �ge3--tes da ��.onomla �Q� �}ois dos danos. :ofridos dlll.ran- tado, se.guJl1do��e-lhe 0, Sr. Cl'e . a,genC.I.as PoS:�ls-telegraflc�s-estabelecimento cornefeial foi :)tIlal paes a.dqUllldos no Clta. te a guerra, estao novamente so Bez8Tra, d() .� .

S. D. das CIdades � vllas, onQ.e naa

apreendido pelo chefe da Fis- JO estalbeleclment0 cOlüemlc destruidos. Os delegadhs "�o J'�D junto haja Coletona de Rend.as Fe
eali��ão da C. ·C. P. Sr. Abilio �g:'eia. A li.sta oficial de baixas pu- ao T. n, E., êlaudionor AndTa· derais, e enq.uanto não houver,

bJicada na luanhã. de hoje men- de e Mallu�l Va,}'ela, r'eceberam vendam selos federais medtan
ciona 15 mortos, mas a,credita- o diplom.a do Senador João Ca te percentagem identica e nas

se que o numero s-eja maior, mara e do Governador Jo:sé Va- mesmas condiçõ,es que Se con

atingido provavelmente 20. rela. I;cedem aos revendedores de se-

Nada menos de 500 pessôas e.s- O ato da entrega dos diplo-lo nas Cápitais.
tão fer'idas gravemente e va- :nas não se revestiu de soleni-

. _. __ .. __

rias centenas feridal'l sem gra- <�Bde. Por' ocasilio. da el1tre�a
vidade. :�o djl)loma ao Sr. Pedro Amo-
o comandante do "Otcean �i:rn.; do PSD, foi o mesmo viv�-

Liberty", Harvein Holst, de- Jwnte a0lamado pelos 8,eus co

pois de ,ser o ultimo a abando- ';e�as de partido, como futuro
naI' o navio, morreu quando se p"�sidente da Assembléia.
encontrava' a bordo de uma 20r ocasiã,o da diplom.açãc
pequena embflircação q�e acoUl- '10 8r. Djalma Marinho, que foi

panhava o navio norueguês' :' primeiro, tedos os presente�
quando o mesmo e'ra reboeado.. ,. aclamaram, incluSiÍve os pes
Os 35 'tomelu; �1a tripulação sed:.stas. Aliás, eHsa confrater·

��eü.,6l.ra_ i}�illiilS. ;;J.ização perdurou até o final.

ftorlanópo 'rs

Apelo aos políticos
. LIMA, 30 (U. P.) - O presidente Bustamante Rívere em

:\iscurso ao se inaugurar o periodo legislativo apelou para a

eaz politica, e social no Perú e propôs .um plano quadrtenal de
SOO milhões de soles ,p'ara obras públícas e desenvolvImento
"conômico do país. Pectiu aos partidos, polítícos que esqueçam
is divergências e cooperem com o governo l�O esforço por es

pnder a justiça social e o bem.. estar economlCO.

'restes

Esfá comprando' percevejos.
RIO, 3e (A. N.) - Um matutino em reportagem sobre o

Museu NacioRal, apurou que o mesmo e'stá comprand.g perce
\'ejos a trinta centavos por cabeça, pa;ra estudos de seus natu

raJi.stas muitas pessoas e érianças andam 'á ca.ça desse ani

�11alz'Ínho para vender ao mus,eu, r�vela inda que existem ali

d.co��dicionados em ca,ixas com tampa de vidro, dez mil perce
veJo!S, desde aqueles que pululam liaS camas de toda a çidame
do mundo, até os grandes exemplarelS que vivem á beira dos

1"\a,chos e arroios suga.ndo o sangue dos :grupos causando-lhes
a morte. Acresce{lta que existem no mundo quinze mil espé-·
cies de percevejos e o Brasil nada fica a dever a outros p�izei,
'Pois pos-sue quatHo mil espécies. O jornal alerta tambem a

Dopulacão contra aI!! animaesinhos, dizendo ,que se trata de pe

"'igosos· transmi�!5ores {te llloléstia$ ebmo o Q.onhi)eido "Chu·

:;.ão" Que existe em Minas Gerai,;, trauilmiliser «l.a dOiln�a �alt1

;tI_àaa-âB" .

Proibidos de frlrcular
em Lisboa

Salva.dor, 30 (A. N.) Passa-

gp;]'o()$ c·heg'a,clui5 r.1l' Lis!Joa ú hoctlü
'dn P('{ko Seg'unrl-o rle.clal ....'1mm á.

impN'nsa ]uca] ,que as ê1u-lol'itiarlps

pnl'lllgllPsas co.ntinu.a.nwnl,p Pl'oi-
111'm a c.irt!utnção rm Porlllga:l de

n\rios jomais bl'as,j·leÜ'os.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis

I WASiHL'\G'I.'ON, (O. V.) - A JunLa Di r-ol.ora da União Paname-:

O SEXO NA ;VIDA JHÁRIA
J.'i'eall:t rJ.t�(\irli'U, por rna iurin, votnr no sentido (1+' que a Si·c,a,l'agua não>

P: ,. _
.

di iduoa norrnat
devo ser convidada paru assisf ir Ú COllt:Pl'l'llcia do Rio de Jane iro. que-

cU a GS ln IVl uos normais, mas que nem. por iSi30 deixam serú inaugurada LI 15 d« agosto próximo.de te!' os <WlIS problemas. de ordem intima, quer no circulo da
108

('Jl1 funcionái-io -tu Junta 'I;ez p"se anuncio rj'f'-pois j!,1' tluas horas.
,00

I fc:Tllilia quer f6ra, dele, nenhuma leitura será mais recornen-
• t Cr' S-,oo d'I'

d-P .liscussâo 'pela Junta da questão ria Nioaraguu, esta ,ianft'·..
..emes re ., ave, hoje em dia, que a do livro do Dr. Edward F. Griffith _

. Trimestre Cr$ 350°1 ()'
.

] d"
.

Disse I) alud i.lo Junctonúr+o "qu C O numero dos que votarsem: contra.

Nú
- ,i sexo na. "H ii. iarra - apresentando agora em 2a eclicão pela H. J'onnlduç';'i.o do convite á Nicarugua expressava a op iuiâo d,�, que 00'

mero avulso .. c-s :

,Ie,' Livrar-ia José Olympio Editora, na sua aprectada coleção }-,� d'evia de.ixür (I campo whel',(O para que a Nicuragua f()SSI� r-ep'l'esenLada..

Ciência de Hoje. Realmente, mesmo aqueles. Indivíduos do-

1, ,:"n6neio, m��!!!'t. e'ollb.'� 1131 rcun ruo, caso e-sse país (1)('1'(>. mndunça de governo, quo seja reco-i"
. _ ,",,,"'�"J..,,,"I�:tl I

tados de nle-d�ana cu ltu.ra, nem sempre poderão estar a par de nhocido jwla maioria elas r-epublicas amer-icanas.
, Oa originàis, mesmo ub . certos conhecimentos cíentírícos, no terreno da questão sexual, �

I'
publicados, não serão

11,e é por isso que uni livro dessa natureza deve estar apto al--------------------------�----devolvidos. 1 (
.A direçâe não se "'1'1:;1'6"' . pr�e?c ler tais I�C\lllas. ) sexo nu -yj�da diári�, �scrito por um

A, v I 5 Oeabtllza pelos coueettoe I
médico e especialista no assunto, trata objetivamente dos

emitidos no!" artilll}l! problemas que ocorrem a cada dia nas relações llorm,ais entreiassinados [) homem e a mulher, ou de cada um em particular explicando
a razão de ser de certos tenomenos, e orientando' o leigo pelo A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL,. AVISA K.
caminho certo e exequivel nessa delicada questão, que tão f'un- TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA.
las repercussôes pode ter na v.ida hmnaI;a' .. 9-uer, do ponto de REGUiLARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE

vista SOCIal quer do ponto de vista da propria sande. A tradu- CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE

ção do livro, confiada à um médico brasileiro, a Dr. F. Vitor ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
Rodrigues, recomenda particularmente a obra, que vern pre- PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES�

cedida de uma introdução de Sir Walter' Langdon-Brown, PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTR.,A.L
prof'essor de fisica na Universidade de Cambridge, e de umj DESTA ÇAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
:;_ retácio do Rev. A. Herbert Gray. CIO AMELIA NETO.

I �'�������==============�
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Advogado e Contabilista
Con.tituição de .ociedade•.
Planos contabei. _. Organiza
çõe. -- PClI'ecere. e .erviço.

,

eorrelato•.
,Rua .GaL Bittencourt nO, 122

florian6poli.
Dali 17 hora. em diante:

Laknralório

DOS li" .05
Patrocinado pela LIVRARIA ROSA - R. Deodoro 33 -

Nicaragua não
convidada,

,

sera

"Quem extraviar ou inutilizar •
certificado de alistamento paga",
multa de 10 a 50 cruzeiros. outrOll-o ,

sim incorrerá em multa de 20 aI.'
cruzeiros aquele flue extraviar Q;.'
inutilizar o Certificado de Reser.,

vista".
(Art. 129 da Lei do Sei'Viço W&

tar).

.

,

A primeira "Agua de Oolô......
ne mundo foi '.bric1wla na .w.tico
de ColÔDia pela, Flftttoiea de J101law

Maria - Fa..i-na..

Camisa., Gravata., Pijame.,
Meia. dai melho-re., pelo. me

Bores preços't6 aa CASA MIS
CELANEA - RUGO. Mafra. Iii

_

.

_ I
W

«CaSa Barr\eiro's» vende:'Radio-Tecnico-Elecf;ron
Fundado em 1935

5
o

IA
I. •

M M. IS A D,E, 7. D '.
SAPA'MS PARA a.MEM: feito. a, mio" vira bancna, lIolado duplo I

I
ontaqem de rádio., AmpH- .alto prateleira, fabriead'o �Qm material que exillt. de melhor. '-<I

, fjco.dore ..-Tl·nn.mia••re. .

1 pl'.&ÇO apenas,. Cr$ lst,19.

Mat.r!:�nt:inJ'o,:tü�os dl�.ta- i A família do .egundo tenente aviador ENNIO SAPAT.S ATAIYIA�AI)eS:' pl'oprioll para inverllo, lIolado de rnedeiÍ'q

. Proprietário I ARMINIO ROSA. vitimado no trágico .cidente de esp�cial i!Jlle re.istem coatra toda e qualq.uer.humidade• con.ervandP•
Otom!lr G"o-Qlles B:.Ihm aviação, ,peorrido em Recife, no dia 26 do corrente o pe .empre quente, r"om�nda-.e .••P8Gialn;ente .para pell?as�,

,., " &� U I
� convidq. a todo. 01 arniges e pei.óall tie .uas trabalham em lugares humldos cUJO 110011'1.0 e de CImento e tllolet-

I
Electze - Tecnico - Profi•• ionaJ relações para allSistirem a mina que. em Dufra- Preço apenOll Cr$ 50.00.

.

formado Da EU<l'opa I gio da alma daquele ente querido. monda rezar no dia l' de ago.to" CAJi,ÇAD8S PARA C'REAN�S � SENHORAS: Temo. grande sortim.ntel
Florian6poli. .exta· feira, na 0;atedrnl Metrepolitana àll 8 horas. Outros.im torna modeloll, novos,'

preçu b.rat-i•.Jmo., Cile Cruzeiro. 28t(), a leE>,Ot>.
Iiluo lOGO Pinto n. 29 -- Sob, I pública a sua profunda gratidão à todoi! que a confortaram neste Ven.as �iret.mente dt!1 fdbrHa ao o_umilKn·. .'

______________ dGlercso transe. CA5A BARREIR�S - Rua Conselheiro Mafra 31 .

'irmacúisde·p·,iiiiiaii CLUBE DOZE DE AGOSTO
EsLarã� de plantão,

.

durante o FESTAS COMEIMORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO
lI!ês de Julho, as seguintes farma- DE FUNDAÇÃOmu:

"

5. Sábado - Fal'mácia Sto. An- De ordem do sr. Presidente em exercício, levo ao conhe-
tênío - Rua João Pinto. cimento dos srs. sócios e eXUlas. familias, que a Diretoria do
6; Domingo - _Far�ácia Sio. An- Clube resolveu comemorar a passagem .,do '.seu 75 aniversário

"mo - Rua Joao Pmto.
d f d

-

12 d
'

t
,.

'f' I b
i2 Sábado _ Farmácia Catari- e un açao, a e agos o proxlmo e para esse 1m e a 0-

nense - Rua Trajano. rou o seguinte programa:
i3 Doming'o - Farmácia Catari-- Dia 9 - sá,bado - grande baile de gala - com início ás

Dense - Rua Trajáno. ?2 horas
i9 Sábado - Farmácia Raulivei-

'" .

. .' ' ,

ra _ Rua Trajano. Dia 10 - domingo - g'rande Festa mfantll, com nu-

20 Domingo - F. " Rau. n " meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as

26
.

Sábado - 'Farmá'C�a, Sto. 20 horas.

t��stmho - Rua ClilnselheIro Ma- Dia 11 Competições esportivas á �lOite do Ljr�'Tenis
27 J)omiIÍge -

""" Clube. (Basquete e Volei-Bool).
O servi\{9 noturno se�á ef,etua.do Dia 12 Banquete de confraternização, oferecido ao gran-

pela FaTll2'ama. Santo Ãnrtôlllo SIta de benemérito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos beneme'-li rua JoaoPrato.. .

.

�'ltOS srs. Alfredo Juvenal da SIlva, Eduardo Otto Horn, José
Francisco Glavam e Virgilio José Grurcia, estes últimos por
contarem de 50 anos de atividades no quadro social.

Após o banquete serã feita a entrega dos- di,plomas ais
sócios acima Teferidos e dos de remido aos assocíados que
contagem de mais 35 anos de efetividade.

(Para o banquete que ter'á inicio ás 20 horas, oportuna.
mente será aberta inscrição.)

Aos
-

srs. sócio,s vão ser distribuidos os respectivos con

vites.
Para maior brilhantismo das festas que 'serão levadas

a efeito, a Diretoria· espera o comparecimento dos srs. sócios
e suas exmas. famílias.

Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 1947
Elpidi0 }�ra.goso, Secretário Geral.

e Exames de Admissão

Estude por (orrespondêolia
Portuguêsr Matemática, Ci�nci'as, Geografia,

História do Brasil" etc.

InteX'essa-o? preencha elite cupão e remeta-o para C, POlltal 332
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DA'TI LOGRA FIA
Confere
Diploma·

COffespendencia
(ementai

DIREÇA0:
1\mélia M. Pigozzi

METODC!):
Moderno e Etiêienl9'
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Só USO Kolynos!
Continua O ESTADO faze"r diz CBnn..en Miranda'

'

'J'.P,\(' um resukíarlo ,n',allJ1'Hmt,('
...I!do distribuições d. vs liosoe li-

cornperrsador a festa I'Nblizada no
I "ros, inclueive romances ano-

Cluhe 15:'d'e Outubro, nos dias.26 e RIT%cdernas, entre a.!l pessolt.!l que
,,.. 27, c promovida pela, exma. Mm

,A'S
5 'e' 7,30 A's 7,45.con.!ltam de � eu cadastro se- Wa'ldomil'a Alves, em benefício dIOO Sessões chies''Ida!.

I ..;.1 tuberculosos pobres ela Ll!h:a>, 1°) Notícias ela Semana.As pessoas que ainda não
Gr-ande o numero de pessoas que 20) Notíoiár io Universal.�haiam preenchido' o coupen f\mpI·,psLal'am seu conourso á bel,a 30) _ Esther }<�e.r�Hmdp.;>; _ em:..!!lue dia�ia,rr�_er:te PUblicamosl t,JO' PH iniciatíva, tendo' o programa sido' S A LV l' A�"oderão faze-}ci, 'a�ora, halei-, pX'!'\.l'l1'blclo com gra;t).{:lr.: anernução e � (O destino de lima, ipl(�oaJdÜll.<l.).Jitando-se, assim, a concorre- Contra os tubarnes Dez 1II11.·gre)"8s cordiatidade. Censua-a : _ H.igoro.same>nt.e proi-I!.'l!'am' a tão intereesante inicia- ,

« ,,», FOI'"Hrl muitos aplaudidos os bido para menores die 18 (dezoitodiva re.liz,ada sob o, p,atroci- Buenos A' \' 30 (U P) _ Sl·DI·stradas:: l nnmcrns d,r canto e I',e.cHativos, c anos.""",,',0 da LIVRA "',LA ROS", a'., ll.,e,s, ..

. .

'
..

II 1-
"",. E\,-.I"J.

as prr-nda s obtiveram a a co .açao ' Preços :t.OfldorG, n. 33, nesta Capit.l. O pessoal das' cas�s comerciais Pau-is, 30 (U, P.) _ Em menos no lle.i,lào amerjcano. IRi'Lz: A,g 5 hor-as : Cr$ 4,40 _,nrabalharam febnlmente

dU-1 (I,», :30 ,'1,'110," ,a Franca '[,C\'(' cerca (I e' b 'I '

• , ., •• """ •• • ••• " ••

,_-, , ,[ '. L> ])01' sua yez o al.(', �nunseOl'1'p.tJ 2,40. As 7,30 horas : rCl'$ !1,40 uníc».ANfV}<:;RiSÁ'RIOS: ; ranto a t�rde de .sábado e to-
10.000 iigrejas Si,llois-t.n:rda� pe,la num amhinoí.e de grande a legtia. Roxy : As '/,'15 horas: Ce,$ 4,00\ ' ' 'do o dommgo e fIm de remar- " ,'. l 4000)<la.z-t'm anos; HOJE: "

,
.

Iguel'l'a,
em 191!,-18, mais ce. .rCM' tudo, damos nossos p8Jr,l:h,�n" _ 3,00,_ a menma Isa .Ma,tia filha, no'

cal tod�s os ai tígos - em ob- igl�ejas ICOrDl ruínas, i-eoonsta-uidas ás ,s,f1!n>hor.a," IOrt'gamieaidoras da lJela'
I servancia ao decreto contra a"" votarnent dos ,L '1' ,<iI', Nelson Machado. -

»r Ó:Ó, ,I g,T·,lça.s ao dex o larneru lO! .Q.� ca o J- e nobr-e f'esía.
_ o menino Adet.ha! <filho dI() ')�peculaç�o e o ag2-0 que est�- cos, Iranceses, 'lVf'aS esta ta't·.c;c,a havia

I ._._

';J'. José Si IV<l{,
'

i belece a : emarcaçao dos artí-
sido tp'l'mi nada, a ují.ima guerra]P -o".·p.-o de'_ a exma. sra. d. Oastorína Vtl'- !;OS aos preços vendidos no ano deixarva .orn rujnas, devido aós ,COlIl- ri"

,

amta da Silva, Ribeiro esnosa do passa�o., - '

,

hatr-s e .aos borníra rdeios, 5,,640 ilg:l'e- .-n'cendlo.'''' , U'''- .,

A direção 'da "batalha" está, .
. '''',' . �.

sr, 'Jacó Rdbeiro, Iuncionário do . . jas mass d,(', ,3,00 1e;:!I,tlCH)S rel igtc-
iJBTlÜ'O de Ba!ude. a. cargo do chefe da Pol icia Fe-

sos : eapetas, comunídades, presbi-
'. ,__ .

, "deral, general Bertollo. As co- térios. r-te. I F\:Jro,.30 (A. �,) _ Man,lleSlI,o,t1-sf_ o. s,r. dT, Arnaldo, Li.rnH, ''0nge� l
m,issões ,de repressão, destaca-', 11m pr.incípio d1e lÍ.n>cêndio nns lil�:nlleiro agTônomo'.
das para 'Ver.ificar. �.

o c.t�mpri.- --••-••

.,..,
bOJ'a:l.ól'ilas :::iil,"',-.a. Araiujü' ,e Hous,,,eL,,_ o sr, Nels'On SÜVeíll\a, de S'OtUSlt. _

.

_mentD das dlSposlçoes Ja de!l- U"'stiu .... •.....l1li Lendo s.Co \'<f\J'HIIC,a:cln 'l,]m.a. rxp,I(J�CI()_ o. meniJ!lO' Ger-so'Il\ JiJ.ll(} do sr.
- lW8IG IV. n IIJIGI.veram onZe pesso�s, que nao

• ••
nos :apal'r:t�hú;'; de q;Ll'nn1(�a" 'I,)l'ü\'o-.,(ittl'$taV\o Nev,es, tiIJulall: da Dil'e,Lm:ía

R Iór 1",(,!() ln'erior, ' c�lmpriram as ordens das atlto- espira ,II caindo a.l'l-I'm� -Bllitr1e o,� (\mipregatOS,- v
i ndades. lDm C,t)\fL.�üque.ncla 110\1V(' 'pânlco Pl'e\�of;: Cr-$ 1.,00 _ 8,00 _ 2,00,.

De acordo com as dispôsi- BRONQUITES mas {}�\ b(ll!Tllbeülo's CIOll'8rCgU.Ü·w', do- CPHsura: _:_ LIVRE _ Cri:a,n�a;s_ a. vva- cf. Maria [s'ahe;! Cabral' -

d t'd
-

t Inin"t[' as c.llamus, Gineo CnI!lJ">;'êl- maiores de 5 anos pc)'dm'iio 'e31-tl'ar; coe,s, os e 1 os serao pos os a
A,traquh. � um tubo 10rn>ado de <>H íbei:r'o.

�
, "disPo.sição do Poder Executivo, ullla série de anéis, que p.rtíndo da d()� sa i l'alll qnei'ill'3dns q\1lanrlo l,p']l-o dr, Ma:nud }on'l.es, advoga- até serem processados, ��::�;�d:e� ��ida,,�u���:�ii�� 1'RlvaJ1l �Ipcllg.a.f' o fogo, 'Poi� "Lp os.,do, '

AS ln's o-es l'llspetoras taln indo um para cada pulmão.. A par- l)()n�l'(','l'I,'o'q,' ",Il,ng'al'''m, 0" ,�.n!IH'f'ga-, . . ,
' ,

,
,.

" "- 't� 1 S -,

tlr do. ponto onde se divide, a tra, ' , L C' V ,
_ o. Sl. Alvl�HO che Ll'1'na \'Cl.ga,· bEún ,tem poclere,s para confiS-! lI.uéa pa&:!a a se chamar bro..qu'ios. (j(l� ]ularam C«Jil1lt,l'a () f'1i'rnl'nlu.•

A traquéa e os bronquios, serv,em--,'
'

-,

'eal' as casas comerciais recal- para levar o. ,\r �os' pulmões e ch.f-ENLACE:
"t t 'i d n

-

O
mamos VI�S RESPIRATÚJIIIAS,

PIN'rO-K ('iEN%KR
CI ran e,s, porem a n a a! As 1n!lam�çõ"s dOI bro.nquio., "ha.

,

houv ne l)ll" caso dessa or I
mamos bronquites. O pel'illo das'h .

'd'
'

.
e li lil -

bronquit.s, J'�sjde "O fato !l"sta in-RL�a,l,iza-se, ,'OJrC, na l'e,SI 'PrJl,()HI
denl, flamaçi\o, se propagar aos pulmõe8,.rIos pais da ;n0,Lva. á, l'.u'a Dr, Alla-

Quase todas a,s casa comer-' .:�:vi:'�:, conhecem 0.5 pef'lgos"
miro Guimarães, 15, () f;il1l[,acr ma-

,,: i. x'b m ''trt es' d'c' _, '.1l preciso' que ao aliviar a tQ,sse, o.'

I d t T' I � P' t
"vla . .8 e. 1 e ,c<, az � ln 1, an l' , ," medieilme,ll,to taça" ,desapare"er

esta!kimorl.llt ia i9 'a. J-!An:1l T'eü!, I'n 0,
rlo (fl.lP 08 .D.reGos..,fQJ.:a)tit.;�edWti� ",.."',,i�"do.�.. I7tP"(IJJot(iS.'t":� ,,-,,filha ,cio sr. lnam{i- (te Fal'.i(i Pinto, '" ,'1 ' ,",

'>i'" -.- A"ê!ütMndo II t05se, das bronqultt>.01 OS e os conlprfl.dor�s _ foram I ot>"()r:'tj)�'o medl.çafu'e�to deVI> aHvtl1rA�h,ef.P, da. ,e,sba,ção rádio (la, Gr'UlIci-
t' d -'(Y'. l' tom' odOente.da"c.mceira",dosacesso3,.• ", de' R11l, de.sta capit,nl ,e d,p stla'

all onza os a eXI'oll IS as (l

" pt:lnclpalm"nte pela manh'ã, quando',,, P

"," Dl'OCOS anteriores para acom-, .Jeulmente sãó mais intensos.exrn'\, s,l'a d Rnu.lm t"tne,ela Plll- - 'd" f I FIGATOSSE, um xaropr. a b"se das- < ,

"" ,', pl'ovaçao e seus preços oram, yitamiaas do oleo de tíll"do de ba·li,-o, eom O s-r, \\ 'a.J.dyl' ela, RJlWI
. 1 t 'd,'d calbau. alivia" t03se eVIta OS aces-

"
'

" ...
'

.-, Bt',. I
Tea nlen ,e I e nZl os,

_ das bronquites e a c"nce.ira,Klllenz,er. l'UTIlCoIOnallO (�'�) .atlCú <

°I '_.,,
.�___

nGAToasE � um tônico para.sDi",t,ril.o F,ederul S. A" !übo do 1108- wpos ..sptr".t6rlOs.
50 ocmLeJ1ran-eo, ,sl:- 7v�ax ELl�C,lI;i(lJ BOA OPORTUNIDADEKl\Ie:IllZer, a.lto 11.1'I1:C1ünano !la 111 ma

Oampos Lobo &; iCioC\, e c1rp sm\ e�rna., para quem tem multo
Era. d, Mr,U'í,C\ daiS Dol'P� da Siha OU pOUCO dinheiro
1Kulel1lZ&' Deseja emprega:r bem seu

O ato civ.li será 1�'alizacJü ás 9,:30 capital a juros compensador�B
Üa. 'l11i,mhã, s.ervi'l1lclo dI' pa,dl'inbos de 8, 10 ou 1� por cento?
po,r plltl�t,e ela noirva" u ";-1'. Max Eu- procuré hoje mesmo e
�ênio Ruem'et' e swa, e Waldir Ma- Departamento Imobiliári. ••
.cLLCO e Sl'ra,; por p,al'tre dlo 110ivo, o CREDIÁRIO KNOT, á rua J,oão
51'. fnamá d!:" Faria Pi'nLo, 1(' S!'a. e Pinto' nO 5 (anex.o a redação
Edlu,ar'do Ni.colieh e Filha, de" O Estado" ), que, tra-
Na cel'irmonjj'a rrlligi.osa, que sN'á balhando em combinação com

ce,l,e:brada ás 10,00 hrü,T'ais', na 'N>,si- o IDSCRITÓRIO IMOBILIARIO
denci.a dos pai,s da noiva, �,cJ:'iio pa- A. L, ALVES, firma' e'Spe-
fll'inhos 'por parLe da noiMt1, o SI', cializada com vários anos de
Custódi-o Alves Canc,ella if', �ra, c pratica no ramo, poderá ote�
Manoel Oliv,eíra ,e �ra,; pü<1' partI:' r(}cer-lhe a máxima garalltia

,11'0 noh'o o sr. di', \V'a.Jl.er Rn,e:nzf�r e eficiência 119s negócios que
tI:' sra. ,p nosa,to Ev,ang'elista: (' I;l'a. lhes forem �o.tia.e8.
Após as cerimonias, o j()'v,e.m par

á POl'-

.Lírc Tenis Clube-Dia "2 agosto, sábado, soiree com
����==---�==��������--���====�

Em benlicio dos
tuberculosos

de

_ 'O sr, Nazaré MaJ'inJ:lO.

's�g'l1 i,l'n yjag,em de TlIupcia,�
rto Alcg:re,

vOCt PRICISA COLAlORAI
aa Campaaba Pró R..ta
Lelecim_. da Saade de

,.;ti

A São Judas Tadeu
agradeço uma graça.

"Uma devota.
� '_,;;

..

Pagará orande
indeniza�ã8

FIGATOSSE
lHn, ao (A.. :\,) _ o 'l'ribuna.l

ScLt'pl'l'iul' do 'l'J'ahal'hu' !I,pu pJ'ovi
nw.n.1 () ao recurso intel'po.slt.u por

_ produ*,> <lo labocdórlo da Ouil,lwnne Ha.iel' so,]j,c.ita,Il,do inJe-

)IIEPATlftA
tI.S.da Penha

'ri,znt:,i\o por ü[',,,p,eclicho ,,'em justa
(',;!,IlP,'<l, t ha frit'ma ]-l..eQ1m 1'[,I),IL:I. l' Gia.'
na qllal oIraba,lha\'lt [ta qtlaJ'�'llla
ano,:", OaiC'nla-s,c ('m c.e,pea ri,!, ::;el,p

(;('n!os .mil cruzei,1'TYi; a illldrenizacão
\'!pt.,ad,a I}i:ll'a o I'pelamaill�e ])p]() 'J'l'i
UlIl!al I'tl'p,e'l'iul' do Tl'aij)aJllO.

AVIDA DO f.GADO
.......5 .!IOlareeiment.OII _.yaa:

� PN$&I :UIl· ....

Piacido Sergio Alyes e

SenhOra
Nestor Srmeã,o ela Silva e

senbera'
pcutioil):9rn aH P<MtNlta. •

'amigos','O' eontroto de co.a

manto d.' .eu tüho JOSE'
ALVES com a Srita,

Eli.t. Sil••.

po-rticipam Qoa pa ..ente. e

p."OO. Q,miva. o contrato
de ca_mellto d. "'1,0 filha
ELIETE SILVA com o Snr,

Joaé Alva8,
18 d. Julho d. 1947Soco do. Limõ•••

•

FALECfJl\fillNTO:
i:EFER1NA LAGO LHa"•.

Fa,]p()(!ll, ,na rl'f'!-iirl;cncia do sr

Fll'anCli,c() DiJgiacamu, Ill'sla' capilar',
úom ava.nça,da i.dade, a sl'a. i:i'I'Pl'i.l1a

Lago, p,l'ogE"ni.lol'<l.· do ';1' .. \Jallo(>]

Lago, (lo!11oprcianlp 11f'.�!a eid,trlp, l'

rio SI'· Euclides Lago, colPlol' p"l<1-

n�lal 'f'n1 Cano'jnhc\'s,
A' familia ('nlnla,I;I, !lOS"O,.; p,',.;a

mes.

AVENTURAS DO lUCA KNOT

. , ,

uuero horas. '

,

as 21

::-:!,1\1(1LTANEAIMEN'JlE
-HOJE- ROXY

ODlDON _ A'� 5 fl 7,:30 hor-as
SeSIiÔCIS chies

1°) _ O Esporte ,CIIYl Mal'oha.
2°) _ Gasparirm Va,j Caç.rur.
3°) '_ A Voz do ,Mundo.
fiO) _ EddilCo Brack>ffil _ em:

AGARRE ESSA. LOURA

lia sessão- de 5 IhVI·a.S,
N\ifPERTA?C � �-\'&. 7,30 'lJü;xas

'10) _ A MlaTüha da Vida,.
2°) _ A Bela, e -a Fera,'

3°)'_ CULPA Do.'f PAIS.
l)l'!:>�',()s: Cr$ 1,.20 _ 2,00 _ 3,00.
C(',nsul'a: _ At,é 14, a11o'O$.

Rev'ilaliie
5J Re:�Us.

. Ias
E. ,. S."tif'.ã • Par.c!'rá Mai. Jov-em

:'{'fWlu fHlV;o>fh.t'@� ttihlo 1\:; pel'SP5().lA"
NHlh) C) rllOClnnamento de.f.ioi.ellt� d�)s
rj��. FJ.s 'Morrer d-f" [J'"qi�nles ]evalll
t)fdall ll(lt�rnfi�. J1ern�;.iS,(Ill), tOlltetrl\iI'.
·re:un.atiutlt" dôr�.!!c �'l.K" co�taj.; fit nu

pt"rn�. nlh()@ tm.papuce.dof!, torno&el.QM
i !)(:had()fõ, oerdR de apetite, de en'8rgjp"
�t.('.. .\ rA.zAo (l'!5tá em que os rim'! de
'f"n, elintin3·r rns ácidO$ e toxinae: e II"

J.,.?io reH.li�ln estl\ funçã.o permitem qlle
,{'W:!€,@ ácidoH .. toxinas se acumulellt
t'm .eu orgAO.lftD10. Em pouco tempo,
<::ystex elünina. (16 gcrTlJeB doe nna,
["Ft.oINlellQ,o-o., Peça Cystex !Mil qual
quer f.atmácfia sob llQf.l8a. .�ara.nt.ia de qu$
(') ulivi«rá fllpida.ruentt". Ex_p{:rimente� ..

Jwje·JntwnlO e verá oonw tIIe sentJirá. melhor.
Noeea aarant.i& , .11:1\ mai"" prot.eçio.

Cystex��ta.:
CISTITES, ''ELITES E lflUCe�,.

Se'rá amanhã •
julgamento

.Hi!u, 30 �A' .\,) _ o ::->'1'1" J.'eu

pben.nj'l'-,se-ú a.nxw)lhã ,em �,p's,,,ã(l,
t'J('l'1'lwl'cJ'ínál'i,a, ]1111:<1 julgar li sr ..

Edgl'll' i"01lza Ca,l'lwil'O, "p�cmüa.L'g'a
dor d,1) Tribunal dI' .J1I:,ti('a dia

Ha,hia, d('llullciat!o por !tolllicíJiu
pl'!lJ l)I'Ul'U!'adOl' g'(',nhl da nppúbli
C;t. Os ll'aha'lho� ;;l'l'iío jJ I:P:,rid idos

Ofere.ilia aoc lei'.ree de cO .,tali• ." !leIa I"fió�tri-fl, C�.ireiQ e Se••ufJs KW®T_ S A_

CRE'-'UHHV _ H�rUtTw.rA DE :EfEfD13 - �rPF:r�:rN"T,.Ç-.e("S -- C'CNTl\ fl1'ÓrRJA-

CAGO.ed, /P'RLJ CLl,PE/A .

;

J
'Atos de vandaUsmo

�ankim. 30 IV. P,) _ o "ric'e rni

ni,stro eto -c'xlerioll', Georg-i' YPl1

11ac.ho\1 {I� rq)ctidos Rios dr(' vall

da!irsmo e violênci,a illd'ligirllls f:(I
bl'c nacionais ehincsp:; ]wlo ('x(\r
ct[,o inclonésiio de Jaya comu u"pria

, oren�a contra o direi,t'Ü internacio
nal " da ,hum:anidadp", Ap,e'lou pa
r.a. '<1" autoridades indo'l1é�;j<1s no

'S·enl;"() de ordenar qtte (1S tI'()pa;�
.

Pé1l't'Ill de COffi·('tt'l' t'S"'ps ato,:.

.BEMI LJMAJJI!IÁ-, CONTINlJ-
L1R�MOS
COM OS
EXEJ?CI"
CIOS.

'"

ESCOLÂ
DE.

PúLiCtÔ
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I

II'
4

r ;,-' --

,'li'J�irnliu-se a ·DDN
'1Iljl "

iii I'.r·
a Paralba '

IIIII João Pessoa, (A, N,) - Con-

11111 retizou-se a cisão da U, D, N.
araibana, em duas alas opos
as ado sr.' Argemiro de Figuei
redo e a do sr. José Américo de

II �lmeida. O pomo da discordia
oi a candidatura udenista para
as proximas eleições de Prefei-
!Ir ' �

, 10 da Capital, que, de acordo

:11 I� �.'om
uma emenda. do r. S. D.,

"�I! II ncorporada á Constituição, de
ii i, Ir.erá· ser eleito e, não nomeado

:/11 nelo governador.' Estava as-

.eritada a indicação do sr. Re

aatto Ríbeíro, da famtlía Ri

�eiro que tem grande . prestt
�io na Varzea e que o�edece á.

�rientação daquele .senador.
v.Ias o sr. Argemiro de F'iguei
'eelo, que conseguiu firmar-se

lilo sertão. reSOIV<E��1 disputar
íambern o litoral. Daí, o rom-

I! I)imento 'do acordo, 'pela apre-

ientação, na reunião realizada

II
;á:bado último, no Club Astréa,
lo argamírtsta Luiz de Oliveira

II
jima. A Ireunião decorreu tu

Ilnultosa. e d.urou horas resu.lt�n
to na vítorta da ala argermrrs
a. A' ala "arnerícana " foi da
lo o lugar de "viçe-prefeito",
som a indicação do sr. Vasco

te Toledo, aliás, contra os de

�ejos ex.pressos do governador
Iii: �'swaldo Trigueiro, que pres

II .igiava o nome do sr. Walfredo
,II- :1uedes Pereira. O resultado
'oi que abandonaram o íreCintol)S delegados da ala "america
'na " S1"S. Pereira Diniz, Ivan

:::Úchal;a e Newton ,Lacerda.,
�inda por causa do desentendi
mento havido, houve, posterí
rrmente serio incidente entre

I II f' sr. Antônio Bato e Q .

jUi�11,111 Braz Saracui que foi chamado
I I )01' aquele de "juiz político e

�paixonado", segundo not.ici�� i
) jornal "Estado da Paraíba ..

,

� luta entre os elementos da,'
U. D.N.,emt��dalndic�I � �_A_R_A_N_A_' _

c;ão dos candidatos ás Prefei-I
:uras, entende-se. a grande par-,':e dás municipios do Estado,

: 30bretudo ao de Campina'
'I, J-rande, bastião do .sr. Alrge-I
ii." miro de Figueiredo, que está
/111 �e lut?- declarada com o sena-,

, dor Vergniaud Wanderley an-

illltigo 'PTefeito daquela cidade.

• lfIP.fADO-Ch!li"ta .......a 31 de Julho ae �tUl.,

EXGENBElJWS HOL.....NDESE� NA

'---r\'{fL:�rERftA
. _. -Compre seu Relógio pelo. Servíco

c ,

de Reembôlso Postal
K B. L - Urna equipe ele técni

cos holandeses, sob a direção ••
Sr. J. A. Ringers, ex-Ministro

_

da.
Reconstrução, ·foi chamada á ur .. -

Bretanha, a. rim de prestar &eu
concurso aos trabalhos de drena-

. ,g,em das regiões inundadas no.
'vales do 'I'rent e d€ Ouso.

A brecha no vale cle 'I'rení Lem
uma largura ele 100 metros e uma

prof'undidade de 15 metros. Oit.
mil hectares de culturas foram
inundados. O gado pereceu: só na

região dp Uainsborougl1 morreram.
dois milhões de carneiros. Diante
da extensão cio desastre, os cam

pcneses, arruinados, depoSliLarau
Ioda a sua esperança no esf'orçe
dos especialistas "cio pais da agua".
Es,,,,f' trabalho é u rgen te, porque
se ,as agua" em que flutuam os

I corpos
dos animais mortos não fo

rem escoados, a l,empo, 11a o risce
{Ie (1111' venham a contaminar o ga-
gO vivo nas redondesas.

Os engenheiros holandeses pal'-
. tir-am imediatamente a fim de ins
uccinnar o lugar: os mecanicos
trabalharam dia e noilc para em

barcar () rnater ial : 17 gr-andes ins
Laln,çõp,.; {'xaustOl'flS, 15 bomba!
1)il.'�él de capacidade de 50 mel.ross

_ cuhicos. PO),:._rninutQ._ellçlª_ ll!P.a,ductil .

outrns.rle capacídade de 101 metros.
cuhicos por minuto, caixões, POR
tões, 1. km. 500 ele encanamentos,
·rt.c .... �; a primeira vez que um ma

Lerial dessa impor tancia é utili
zado .na Inglater-ra: é o mesmo que
serviu para drenar o Zuiderzee,
Walcheren e Wier ingerrneer.
Quando chegou o primeiro cai

,)fite f'Iutuaní.e á embocaura do HllD1-
bel', '(J,; habitantes que acorI'era.M
á margem do rio aclamaram calo
-rosamente os holandeses. Detalhe,
cur-ioso : ·fOI'lUYl também os 11013ln
deses, 113 tres séculos, que ooustrui
...,_. '1S d iqu r,,;' na região agora, ínun-

�ada.. .

\ . .:g,J'U a, rixar-se a.li uma colon ia,
cuja inrluencia se faz sentir ate
(IS 110SS0S dias, na arquitetura e n.
,"co '" l()rnl. �lrilhaI'P� de heet,ares.
de "polders" entre O' Don e o Tren�..

. c1"l'I'P;lrlOS Pffi terrenos'

ferteis, graças' aos seus eslforCflIi",
l <l'�lJlu.U z·epwnues Kee Ver

muvlen, que mais tarde foi' '�S��
Curnel.is " foi o predecessor do Mi
nistro atuad.

Os jornais holandeses consagram
!l111g'oS a rt.iculos (-!.OS trabalnos em

pI'cr,ndicloIS na fnglaLe)'ra, :e ,expri
mem a SlJa sat.isfação pelo fato de.
podei!.' a Holalnda, a. seu turno, dar
a.poio ao pais, que" ha exa(3Imen(;@.
dois' anos. eslava entre o num€:r.
dos seus sa·lvadol'es.

"

71
de Garantia
DESPRTADO.rtE� :

crs 150,f)6l
180,oe
1S0,e" .

20e,OO
140,04>

Pulsú),liIs extensíveis
Americanas :

T ido Relógio é Acompanhai.
PMtA ,SENHORA: •

et'$ ,22i,it 7
3M 00 11
�20:0e 12
130,0'

RespedivI Cer, ifieado
-. '280,00

11'$ 180,00,
250,0-0
1'80,00

1 1.
13
17
17
18

..2 (f.lltead.)
3
"

(grande)
'(pequeno)

DE ;SOLSO:
14 �O,OO
15 80,00
Hi 80,00
ORGANIZADO Sb�:v.IÇ:O DE

NÚME. ao E PAGUE QUANDO

Relotoarta .Progr'eaeo
JUGEN"D & FILHO

,

4.
5

1 "o,00
. 85,00

SJR'W�""-SE DE NDSSO BEM
DI-CANDO APEN,....S O

� 1�i,8i
VElNDAS: ESCREV_.....-NOS IN

RE-CEBER O PEDIDO

., fôme ·KNOT
'O NOVO H,ORARIO DA VARIG

..

-

-- "

VENDE�SE
� I)V()G '''D·OS

!
M ..gnífico terreno p.arc

r"\.. _ _ ....i:i �- I fins residenciais, situado à
. esquine ela avenida Mauro
Rames e rua Rio Grande
do Sul. Dois lotes.
Tra tor à rua 1). JQime

Câmara, S.

DE PION E IR OS
fi SERV'ÇO DE V.S.

Dr. OSVALDO BY6CAO VIANNA

Dr. J. J. DE Se.sA CABRAL

ESCRITáRIo: Ru.a
.

Felipe, Schmidt 52 - Seda 5
Ed.ifíciQ CruzeÍS'-o - Florian6poa••

VENDEM-SEHenrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Fetipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAJI5(}) - Florianópolis

1 dormitório de embuia,
rádio marca Lincoln. de 5 vál
vulas, 1 aparêlho completo de

jantar e louçil inglesa.
Tratar à rua Dom Jaime

Câmara. 6, nesta Capital.
............................

Estabelecimento Gráfico Brasil VENDEM-SE
Algunll moveis e uten.ílio. domés: Itico•. eemo camo., mesa, cadeiras
pora sala ele jantar, colcha, acol-
choado em lã de carneiro, etc.

Ayanida Mauro Ramoil, 64.

FLORIANÓPOLIS

D E

'NICANOR SOUZA 7

Papelaria e Tipografia
Mot.ri.l escolar e de escritório.

Livros e Bijoutetrios.
Aceitam-se encomendas de improssos em geral.

Ruo Tiradentes, 10. - Florianópolis.

Terrenos e Chácaras 2a,s. - .Q FleriilVnÓifl@)lilS pe.r,a €uP>i�., Sãe Pa'UlLo e Rio de Jao.&�
Decolag.em áts HI,4fl D>ffl'-RS.

3M. - Dé FIOI'iwnét>�lis para Jil�,n• .AJ,�l'.e. Decolagem ás 12,30 b:tS.
4as. - De FJ-4l6amó1p()'flS pR'l'a flvFiboo e Sãoo Paulo. DecoolageDl.

ás 13,00 hoI'3.S.
5-as. - De Fl>&ri�tOI1s par,a P�rt<l AI,*"e. Deoola,gem ás 10,20 bN.
6as. - De Floll')an6f}elis para Guritiíba, Sãe PaUll-o e RioO de Janeiro.

Doooolagem ás 10.40 hONU3.
Sab. - De F�orianópolis para PorW Al�e. Doo�lagem ás 12,30 hm.

PAiSSAGE!ROS - OORREIO - GAlRGAS - VALORES - REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

1 I EUlROPA PEILA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIfiCID LA P�TA - PRACA 15 DE

NOV:EMBRO ....:. TELEFONE: - t .326

Vendem"se diver&o9. na praia,
Coqueiros. Dirigir-se a

ALMEIDA,
Rua Trajano 16, telefone 14U6

liA�par�lhos para surdez!
It( s. Vos. não OUYO bem, flxpedmelllte os modernoll aparelhos

, �SONOTO)lE», OG mais completos no gênero. Eua. aparelhos lião
graduad•• individualmente. Verifiql1e o .eu gráu de surdez, fazendo
um «TEST AUDIOMÉTRlOO:».
.

Informaçõe. ao. intar-6eaa.dolli. à rua 6ePleral Bittenaourt, 78 •

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gest6,

quftado souberem que cel.
boraste pró RestabelecimeDa
to da Saude do Lázaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rpediu. a substituição de fttlee ILONDRES, (U. P.) - O "Da ily Mi rro r ", órgão socia lista, pediu
,',ai, renuncia cio "premier " At.lee. Af'irmn o jornal que AIJ0c não J'ÜVPIOll I,,·([ualicl.adp·s de liderança o, co,ns'o:l[Ll,ell.temenl'(', "a nação se encam inh a

.
para o desash-e "

nos seus ne.góciolS eN),nÕm.ico,s. O editorial elo, "Daily
Mírl'()r". pedindo um riovo "premior" ll'ahal11i�la. 'foi o pl'impiJ'O' (io. seu
gêmú'o, publicado por um ,im'na!l fodpmenrLp governist.a. A. reclamaçãn
tio órgão socialista r-oi publicada após urna série de díscursos, no fim

. "Ala semana passada, durante os quais tanto os líder-es Lrabalh istas como

,os da oposição sal ienta.ram a gl'a vidade ria crise econômica lrri I an ica,

Jlesolvido, enfim, seu problema financeir.,)
Adquira TUDO 4e que neGe8a1tar,

4e l.f.'M:A SÓ VEZ,
p&«&it40·\PA:&CEL.4D.l.ME.mm,.

"N_ &II VANTAQ.ENS da. compra à vi...
•ft'VÍlldo-se dO'

'"

,

CRE-8IARIOSISTEMA "NOT

"

Uttr3s
Cha;té••
haot_tõots elitrleu e .�

ArtiGo. INtra�
'ele.
Ca� .::;

QuaiMpler .......

H)(JsrRb\, coMáao I�KNC)T S. A.

"cls" I .... Df " o" •• II f!I II..

0.1(......

I.. q��"u�x�e�!'?���i?2,a-
elo "A Iutu íção "

(Emprésa Editora
"O Pensamentn" Ltda.) , diz \\fal-
tei' Newell Weston :
"A intuição se adapta com perfeí

ta. preclsão á eonciêncta individual.
Por isso. a descrição que cada qual
Jaz da intuição é apenas .a clesc'ri
ção dâie, não .harvendo duas dessoas
que COl1'C(�l,c[.em em suas versões .. \
cada um dos leitores, estas linhas
têm, índunítavelments um senl ido
difereI11·e.
A inLuíçâ{) foi definida das ma

neüas s'elguiILt�S:
- Um conbecirnento. - Uma

realização conciente. _::_ Uma, con

vicção contrár-ia ás aparencias. _

Sentimento da Concíencia Univer
sal SObl'C o assunto ern mão. - O
lugar intimo ·em que 'Ü homem e
Deus são concientements um. - A

i faculdade ela Alma que coloca o
homem em. cornunícação concicnte
com a mente subjetiva ou Fonte de

r Sab'edori.a,. - .-\ voz da Alma. - A
.

voz do- Amór. - A voz do corrheci
me.nto acumulado durante as en

carnaçôes passadas. - A voz elo
inl.e'leto passivo p feminino. - A
voz do Esp irito, no hornern, a qual
leva novamente á sua concieneia
aquilo que de sabia quando esta-

i va coneienternente identificado com

I' o Grande Esp irito Central. - O ato
da mente pelo qual uma vid'<lJ é

II imecJIiatamente perce.birla .

A intui\,'ão é [·udo iss-o - e maIs

'---------------1 ainda.

dAs cleJi,TlIições acima, necess.aJ'ia,_
. Per II 1'11 G"'f !tira m.e·nte, traz·em 'confusão' de Sf',ntido.,

(\II U U U E' mai,s fácil dizer o Cjue a intllição
!

fa,z, do que aquilo que ela é. Qual-Um método novo, usa-
qllPf' definição a limiba. Pai' psta

do pelas Estrêlas. de razão. não faremos LenLwLiva, algu-
Cinema de Hollywood. m.a· para re,d'Llzir seu R,euLi ri o' .a.

P6de-se obtê-lo agora berIÍlos concretos. Procuremos, [tll-

nas farmácias Lp,,;, obter inl.u-itivamenle sua. signi
I'icação. Oual,quel' palavra, por me-

l'm médico da Califórnia, que a,te'nele ,
.

b,\, Estrôlas de Cinema de Hollywood. lho!' que 8'Pja, e apenas um SI,m 0-

<descobriu UIll método seguro e no"o lo ({oE' a 19'o· que es-tá . a trás dela·.
potra redur.ir o exces.o de gordu'" :llltl- Abramos nossa cO.Jl.ci·oncia indivi-
e,tética. Esta descoberta chemad:t

"'ll.a,l ". es.t'e alg'o _ a siooT1ificaçãoFormode dissolve a gordura de um ti (.I

modo 'eguro e rápido. Comece" perd-cr aI ual e Di\'i na. "As mais finas es-
pêso na primeira semana e mUltas q.UlI"" s'('ll<ci.as da vida humana são, a's· que
·ao lll': •. 13asta tomar 2 pastilhas 3 vezes

'-'."('''', J-JalTI ", to"a filos.ofia (' toda lin-
])or dia. Formode. c�tim\lla a saúd(', '\ .., ri fI., II

'" energia e proporciona uma figura g·lIag-rm. :"ião pr-eciso que m'E' digam
atraente, de modo que possa pareceresen- lJue I1ma, p·pssoa, -é pacieJllLe. de,lica-
tir-ae 10 anos mais jovem. Forn�ode .

1.é um preparad" garantido para remo\'er ria. ou geniosa, s·e VIVO com E' a ...

"excesso de gordura. PeçaFormodc, Eu O sei. sem palavras e sem aná-
hoie mesmo, em qualquer farmác,a._A li".("'. (.T. C. Streot)."mosas �JiK'a.tia é a IUot nU1.lor proteçao.

ii ASl�fiTES
I Reclamem imedista

;, Bente fll.ialquer ine
tIIIftJlidade na entrqa
&te ...s jom&R.

LIMBRA-TE!

Inúmeros seres bll"aoa,
que' já foraDl fetizes (GIRe

tu, aguardam teu au. pa
ra que possaDl voltar á 10-

. ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabeleciaelu
da Saude do Lázar•.

«O Estado." nâo eleve 8",.

pat. em parte alMuma
do nosse E8tado per
mais da CR$ 0,50. Nossoe
revendedores tem llfUiIC

éem suficiente piira �
ultrapassar este prfilqll.
Qualq.er 1V.aioraf1ie li

•XPLCJRÂÇÃO.

.,

C. A. B.

U��AM A REVISTA
{) VAtE DO ITAjAf.

"1- Dr. CL�-RNO G.
GALtlEiTI

,

ADVOGADO

'Crime e cí�el
Con�tituição d. Sociedade.

.

N IloTURALIZAÇÔES
,

I
'fítulol> DaalaratóriolS

rEaCl.'it. -- P,aça 15 d. Nov. 23. I

l0. andar. i
.

-R3I1id. - �.ua Tirad.0nta.a 47. �
FONE •• 1458 i

�..._�_ ..

5

••• f'Ata&

• V. pode-se 01 gu�hlW da sua nova eanetl1
SHEAFFER... Orgulho de ser visto C<?J'In II

ma1S eleg4nte €las canetas - orgulho de possuÍT
o meliltor! SHEAFFER tem a mais linda apuên

da, escreve melht>r e é, verdadei1'amente, UMa jóia!
Nas aula-s, nlls escritórios, em qualque-r oc&s-iê.; Y.

esoo,rti sem;pre sa1iisfeillo com uma SHEJlFF�R!
.

Repreaentantes eXclusivos
para o Brasil :

5!KRIP - a moderna tinta de escrever, faz qualquer'
oaaeta escrever muito FnP;l!ol e durar mais, T�lI.béR1
evit-a enguiços ... SKRIP s "'. a tão ràpídamente que aãe
há necessidade de mata-borrão. Escolha a sua cor pre
ferida entre as NOVE apresentadas por Skrip. SKlt:IP
petrmA!!.�te para documentes que devém se.Z:,!coJiSl!1"vai
dos.SKRIP lavável para uso geral, no lar e na escela,

M� AOOStlfII & CII� inDa. � I ,S' .

, iC,... .; 'f fEl; I(SRio de Jaaeiro: Av. Ri&Branco

,_
g;

�7 - 1.0 and, - CalJEa Posta1843
.l-...�. .' .....

. A V E N DAN A S B O-�A S

A jóia que escreve

C 'A S A S O O R Â M 0_
•

Real SI Transportes AéreosDR. LUCAS

SEGURANÇA - LUXO - CONFOR']'\(f - MPJt>lIZ

(IRURGIÃO
Mt>LÉSTIAS DE S&NHORAS
FIGADO·- ESTOMAGO-INTESTINO
Consultas das 14 às 16 hora •.

Rua João Pinto Jl. 7 IH: O R A R r o li
í Sobrwdo) . FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO _

.................. , , ..

: I JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FtllIR....

Concurso para' PARTIDAS ÁS 7,3� HORAS
FLORl:ANóPOLIS � PORTO AL'DGltBE,c�itu'árío SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-F1IIR.4.S PJ..R'JIDA

do Serviço Público Federal. ÁS rt.se MORAS
Prep.'I'am-1Q candidatai. AVIÕES "DOOGLAS DC-3", PARA 22 1"ASSAGEIROS 11

Aula. à••egundss. quartas 115
"BRISTOL" WAYFARIDR PARA 36 PASSAGEIROS _ •s.xtal-feiral

Horárif) -- das 7.30 à. 9 hora,! da MAIOR AVIÃO Bll LINHA OOMERCIAL NO BRASIL.
manha. lITM NOiVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA

Rua Generar Bittencourt 115 TARIFAS DR PASSAGEIRo..
•••••••••••••••••••• ' - -·0 _... ••••

Ii. 'Volta
Jltit'l de Janeire ,.. 1<",4.8 103,9.
São Paulo - '.J7. .(t}5,80
Curitiba ,.. !};1,'.. �2;i,N
Pôrto Alegre , ,.... 37',3. atfl',ee
Curitiba Londrina ,.. 330,3e a-iG,..

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTADA" R:EM.,"l
VOE PELA "REAL", PIDRFEIÇÃO SEM IGl1AL

AGENTES: O L I TEI:a A � C I .A..
RUA JOÃO PINTO - 11

Telefoli.() - 1.358 - Bndere�o T.l.�:nífi.. "VIAIt:rtAL"

"

É;' nA Ji)(}ENÇA.
MUITO PERIG_OSA
PARÁ Â. FAMlLll
E PARA Â. RAÇA
AUXILIE Â. CO}l
:JAmIL·A OOY_,O

....................... ; .

e T-'.H ]H) R'A.J,u
PrUUM. Dft A.�

P..poil...,
LIVU,IUA 4.1, J:..lIIIMlARIA

�

Vende-se ell1 Itajaí
O mais bem mOHtado e afreguezado C A F É e B A R
«M O U R A» (antigo Café e Bar «ZENA», situad0 à

praça Vidal Ramos, esquina da Rua Lal.tro Müller.
Tratar diretamente com o proprietário do mesmo.

O motivo da venda se dirá ao pretendente.

FARMACIA ESPERANÇA.
d@ Fannaoolltléo :NWie LA.US
Hoje e amanhã I10ri & 88.& IItl'oieritll\

Orop.. nAcicuu:iB e e6tra�il'as - .II.ID�du - PMhI·

mulou - AriIeN de�

Q.u"a<lte-_ II __�__ r.....n. .htI.ee. Diretoria de Obras Públicas
ServiçosCONTA CORRENTE POPULAR

JuraI 51/2 8. a. -' Limite Cr$ 30.008,05
Movilalentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000t900,00
RESERVAS: CR$ \5.000.000,00

TrQl1lj3"1m� 23 " �.�.(f;;;�"Ó��U�

de Luz
AVISO

A cobrança rias Taxas de Consume de Luz e Fôrça dos
consumidores do Sub-Diltlito do Estreito, Coqueiros e Barrei
ros, a partir de 1,0 de Agosto em diante, sera feita exclusiva··
mente no Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva

N.o 8, (ao lado da Catedral).
ORLANDO A RTTTT? TPC::TUS En!>,". ('h .. fe �nQ �el'vico�.

e Fôrça

'I

r
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A 22 DE AGOSTO
O campeonato será iniciado

a 22 de agõsto, tendo sido con

vidadas todas as' entídadee

filiadas a C. B. D. Cuidando do

assunto, os .81'-5. Cid Carneiro e,

Carvalho Jordão, membros do

Conselho Técnico de Voleibol
.da C. B. D., mantiveram on

tem, um entendímento com o

8'1'. Celio de Barros. Ficou as

sentado que o Conselho Técni

co aproveitará a oportunidade
do campeonato extra para es

colher, entre. QsJinalista.s da

quele certame OoS elementos que

integrarão a equipe brasileira
no próximo 'campeonato sula-

Realizár-se-á em o proximo rdquissima MEDALHA DE merícano, a ser efetua�o tam-
dia 2 de agôsto (Sábado), ás PRATA, oferta, tambám, do bém em São Paulo, logo a se-

14,00 horas, uma CONCURSO Sr. Consul Ernesto Riggem- guir.
DE TIRO entre os Associados back, que constituirá PREMIO -O-'."-'LA--11/I"-E-N-G-O-V-E-N--C-'E-U-A-Ava

í

(' Paula Ramos, que tão br-í-. c;i'Oínado título de. oampeão ela ci- deste Clube, inscritos' e que A EQUIPE VENCEDORA. R".EGAJ.t.LTA DE DOMI....TGOIhaníe .exibição cumpr-írum quando dade. d
-

1 1 d
.

A b C b
H

. everao estar no oca ez mi- Am os os .oncursos, em
N R' J

.

t d _ení'rentaearn rucpui o Amér-ioa F. C., I Os avananos entrarão ,e sairão t (1 "" d t
•..

títuid 'O 1-0 anerro, en o po ...
nutos an es etra a o ar . como os prémios ms 1 UI os,

'1 cal a lagôa Rodrtzo de Frei-do Rio de Janeiro, di{'ligil'-SJe�ão, do �Tarnad() ainda na vanguarda. 29 do Reg. da C. B. C. T.). foram motivo de assunto e de- o '

_

b
'.

sábado, ao estádio da F. C. D., o,n-: P-ara garantir a sua honr-osa posí- DIA: 2 de agôsto de 1947, liberaçã,o da Reunião havidal
tas, a Federação Metropo�Itana

de efetuarão ·0 maior clássico do çâo, O� uzua-ras 'Lerão que muito lu- TIGT:{ A 1400 d t d
•

t
.

t de Remo €m comemoraçao ao
c ).l,.:'\.: "

• eln a a e on em, conl vo os . ,.

1 tu dpresente Oarnpeooaco AmauüTti-s-ta tar para '\"1'1' sorrir O tl1iu-nifo. pois LOCAL: Estado. do. Departa- unanimes dos presentes. 18�n
cínquentenár'io (� n a-

dI' Futebol. lo esquadr-ão do Paula RaJTllo.,s JJü.J·e t d Ed
-

F" d DA Ii 1
-

h çao, promoveu grandiosa re--
men o e � ucaçao 1 lSlca o e-se ( IVU gaçao para con e- .

r

dorní o.Cremos que: secá dle,s,llteC'eJSJsár'il()
i mais do que rnmea oC'sd,á disposto a E13tado. cimento de todos os Associados. gata no ultim? ormngo.

la-Z1er prognósticos sobre o grande dPI'I'lIbá- los. D1STÂNCIA: 100 metros. Florianópolis 12 de .Julho de I Flamengo COn:fdIrmoiu seldl fav,?-jogo flue StEl aviz imlia, dada a per-I ", :

AH1\IA: Carabina calibre 22. 19-407' rrtismo venceu o c nco os 01-

f,ei,ta igualdade de Jôrças dos dois O OUt-l'O ünC011ÜO. ma�'ci1do pura i\{UNlçAO: Balas calibre 22
.

José llareos Rosar I to p-áreos reservados aos clubes,

quadros dJeS'1-aclii3lntes', cada qU�l! a tarde de dom ingn, seta dísputado
"Long-rttle ". Diretor de Tiro Em segundo lugar colocou-se fi-

osVelJ1itandio, lexclelent,e forma. pelas briosas JalJang'ps do Clube
'

,

"
.

' Vasco, seguido pelo Guanabara.
( I ALVO: 10 zonas.

Importante sob todos ()IS aspéc- ,�t.Iético'� do, :ara.vana do AI', pe 'e-

TIROS: dez' (10) e mais 2 T(,AR.IA�.·vl>�?SSVIAAIDTAE!;rA��(·'.'.HA\. �•.z..���!��._
_

- ..,
tos, a partida da sabetína, vêm em- JR que ,1<1 ;-;e yne.nllncla ernpulganle,

de ensaio. r.. m. �, , •

_

polgando, e com razões justas, os'
devido lambem a gr-ande c1-a,s,�,l' doo

,POSIÇÃO: Em pé (arma L d 29 (U P) O

I Imeios fubebolísticos 10D�is, preven- IlLlga.n:l,es. ou res, ..
-

I MILTON GARCIA,,- apoiada). nadador inglês E. E. 'I'ernme,
'

do-se que enorme mole humana. e'8- O .Atléticn \'ÚIl1 fazendo maguíft- R";'MIOS 10 I l\T d' _oi SENHORAP.Ali' : ugar, he.l1- que está treinanuo o nadador .., .l(al'á,prteSlent'e <VOt .looal da! lu,ta. ca rig'no'a es(ie mw, I.uclu t\azendo 01 M Ih
�

lha de prata; 2 ugar. J eda a peYl-lallo. Daniel Carpio para a ,',,'O A.'vaÍ é () lid-ea' irrvic-lo, com c("eI' quI' S-Clr'á, um d-u,g <j)rirneinni o 1 M d participam aos paren tesde bronze; e, 3 ng:u, 1 e a- tentat.iva -de atravessar o Ca-
tl'ês ponJtas de d-if,e'rença dos se- cla,�'si-ri0aclos. enquallLo qll.e o Ca- .a. de cobre. (Prêmios ofereci- e pessoas dI! suas rela-

d I eL· O ,'O I R I A d 11 I" I" nal da Mancha, disse 'que

°'1'
çO-Q· o noscl'mento degUfIlJ os CO·looa' os· 'r>3U ,'ii a,mos·, navarw c,o .o,r Il'a a ., le lCa (,eV,dl-. �'O _dos pelo Sr. Ernesto RIggen· campeão peruano €stá em óti- fl'lhoque 'está ,s·Í'LuaJdo na viCie-Liderança do mn vit'(ud'> el·e, Slha,s SOb€l'ba� rxi- h D D CId S· ,"eu

ba.re'·, . . ,onsu a Ulssa. mas condições. Temmer visitou M I L TO N JUNIORondJe tamh.ém
ge encoTIltl\a· o-

Atlé-! biçõe,s
l·eCteJ1ltes. quand!() l'og'l"oU aba- UTORIDADES RA·

'

: epresen- o embaixador peruano Fer- F' 29/7147tico, nãlo, 'quer perd'er a gr.alIlrle: ()'J)'Ol'- tel' li Pa\üa, R.amos e () I"ig\mi 1'('\1- d C f d
-

B '1' polzs., J.tante a OR e eraçao rasl el- nando Berckmeyer, em com-tunic1adJe eLe Qierrobar o tetra-cam- 8'8, lw.rdmudo, p.or·ém, pm·.a (J Avaí d C T' S
.

-... .

• ... 1Iiira e aça e Iro" r. maJor panhia :de ;sir Eugen Milling-p'.eão oflltrurin,len,se, v'ÜlI!l"il,lL.d.o-Sl.·e
.. 3-.'s-·lpn!a .e,ontag·Ptll ·mí,nin'I.a. A �.

d L R'h D'n..ntOnlO e ara 1. as; ue- ton, que' contribuiu para a vin-
'"nn no ['eN,es ,que ,Ub.e, tfou �nJfl'ln� Agu.a,l'dem a rodada II. j 2 qlle ,.

10 T D Th·tor-tecmco, en. r. 1- da de Carpio pa,ra a Inglatena.g'ido no ,1° bur.no -e aprün:ta:ndo o· SPtJ1l e{Jntf�<iLaçltO, é a m�ds' ,Sle-nsa- •

moteo Braz MoreIra. Temme rf�velou ainda que a-eami,n:llo' pia.!'·a a 'COJlIqlüsilla do aqnbi- cjolltal elo cel"lar.ne. .

MI S
-

ES S b t J'CO S O .: u - en. ase data da travessia não' foi ainda
Rosar, Diretor de Tiro, Presi- fi:x'.ada.
dente Sr. Hermes Guedes da p..."tWip.m (1" po....t.. ·

U.. AM EO BR S pe•••a. GQ>ioN " Elatl"lIt.nt.
Fonseca, VogaL }_\ll. C ' P , NATO A I -

•• suo fUhCl
O Diretor de Tiro designará LETRO EXTRA DE VOLEJ- CLAUDIA-MARIA

ainda a.s Comissões para o .BOL EM SAO PAULO

I eçerl'iio ·.ia 21 elo corrente.' t."Posto de Tiro" e "TrInchei- Rio, 29 - O Conselho Téo- Mat.rnidCldeàe F"oIÜl.2�-7-47
ra", completas de treis sócios, nko de Voleibol da C. B. D., � -:i�awer o- j'ev.antamenroo do,s l',emadores YÍs.al· 'ii. marcha mrai� rápida para me-smo participantes do con- opinou favoravelmente á rea-

.

-c__-:.do interim- do Estad'o., sua,s clta.ss>e:S um I'ltlUl'(} basümt,e pr'omissnl', '1-11'0- cuJ"so. lização de ,um campeon3Jto bl'a,-

",')','
e vitórias, afim dle q1ue se p'rücécl.a po,roionl3l'á 'aos inúme,I'os <1!t:iciona- INSCRIÇÃ:O: A .. inscrição sileiro ,extraordinário de volei- Ruy Portinho de Moraes

,com 'a ma.ior ra,pi·dJez p,ossivel o.s dos -do sabntar die.s�)odo m,a,I'�·bi1l10a', b 1 Sa- P lo Atende e Anseia H'ar,· JIO R"'tolo], , , encerrar-se-'á, em o p!-"OXImo o, em o au . u, 1ft. .. '"

]JrepaTaltivos p'a.r·a o CampOOill'a;Lo opol'ümidad'e de, c·om mai,s fiw:cÍüp,n- dia 31 do corrente, ás l�,OO ho- as,sim, ao pedido da Fede'ração
-

de Moraes
Ca'Lari;neTllsle de Remo, a J'ealiMr-se cia ,e ITIJaj;O,J'e,� prO'J)Ol'çÕ·es, a'�sYst,i-

raso O Associado que 'inscre- Paulista' de V01eibol, que dese- participam õ. p.1II!l6oa de
,no di'a 15 de. nov,embro do corr·Cillll.·e ;re.ITI <Ís t·e.'gruLas. ,e aos Pl\8llicantps

ver-se, pagará uma taxa de java orrganizar o referido cer- ,ua. relações CI natlcimento
ano. I a saLisfaçã.o de mais c,omon.ament� Cr$ 10,00 e ficará obrigado a tame. de ..u primoqenito

'Dambém será f.eiLo o I,evanta-I r',ealllzail�eJm o,,, 81er-nos ;;tem s'e d,ar·em tIl d C
--�------_. -- CLAUDIO.', ' man er-se, no oca o oncur- ANTECIPADO O JOGO :FLA-menta dos 'barco-s Icm '(}I)nd!içõ,es dei ao ,abo,IT'ecimel)l.() d, 'e psp,pr3r uma d t d d'

.

l'so, en ro as regras ISCIp 1- MENGO X BONSUCESSOserem usall-os nos IJl',élios máutico,s. 0\1 r1ua,� horas alé-:-c.hcg\Jl' .a, sua vez.
nares previstas no Regulamen-
to dà Confederação Brasileira
de Caça � Tiro (Tiro ao Alvo)
em vigor, que será observado
com intransigênCia ém seus 'ar

tigos 21, 22, 23 e 24).
Os concurrentes assinarão

(frruta p,am o despOl�tü- cwtari,ne.n- Nossos cumprim0ntOi' êL 1Dwns,a fa- ainda a respectiva inscrição
s'e ,e ,esple'cialmBlllJLe pa�.'a o esporte mília martineliri'éI" [)PIO. ,L]"a.ll!�Cnl'sol

após o que s�rá anex�da, a

náutico é ,a data que hoje Lrans- de:s,;;p ausl11CllO;;o aconLCCIDWTIltO. cada uma, a folha de tIro, on-

cornE'. assdnal.ando a paslSfcl>g'em do de Rerá observado e i.nscrit.o o

fLligéi:isimo segundo aniversár.io rla
),', ," ( ",.

! t�tal dos pon�o� obtidos (Má-
f· cli

-

d Cl b 'T'·' "F
] LDLRA:\[ )'."!::)IJA

1 XImo 100 e 111.I1lll110 O)un açao ° 1.1 e "allLlCO < l'an-
.
..'

.,

.

M t· 1"" d
.

l
Ao qO/e apurou a 1IO:'N-i3 ]",e'l-Iol'ta- OBSERVAÇÃO' OS rinco (5)Clseo ar me',.l ,"\l·ma aIS maiores .

"
.

_

. .

-

J I" d gl"J1I, ('01 l\('.gOSljO vela j)l'OImlllgaçao primeiros colocados nêste Con�xpr,es,sor'S r o r,effilO )arrJg.a-vlPa· e.
, . - ' o�·

-

da eOl.llSllLulçao cal.al·Jne'lli�C, - curso constitnirão uma Equipe
Fundado po�' um pllnhal10 cie ar--: clubes filÍ'él!do.s á F.. G. D. 'dil"igiram (4 COncurrente e reserva). que

doroSlOs enltusias.tas da salutar mo-: nm abaixo lassinad? 'ao Tl'ibunal de tomará parte em o 30 CONCUR
dalldade d1esporüvia, mostI'O!U o Mar- Ju,tlça Df';;porllva pedmrlo HilllsLla SO, a realizar-se no prOXlmo
tincllJi crue sa'be competir, Cionsli- a Lodos os jogadotl'es que se eUWI1- (lia 10 de agôsto de 1947 (Do
lUÍIJ.ldo· flempre um flldv'elI'sáriüt dos liram cumpr,inclo p-ena. mingo), em Homenagem á da
mais Y3tl·enl,p's e deeÍ{liclos. O T. J. D., a.preciarlo o pedic1o. ta da Independência da SUIS-
Atuahnent.e é s'eu presid'ente o

i
vai iemClaminhá-lo ao' Cn,o,s,elho Nu- SA, contra uma Equipe de Ve-

ahnr'gadto des'j)orüs'[.a JOSE' Rlias. cional rle DC'sllortos. teranos e em disputa de uma

OB ,HIV:E_NrS. PA.ULIS'l'AS .

V:ENCERAM
Em São Paulo, no campo do

Juventus, perante apreciável
assistência, foi realizado o cho

que decisivo do Campeonato.
Brasileiro Juvenil de Futebol,
em disputa da taça "Paulo

Ooulart de Ol iverra ", entre as.

; equipes selecionadas de São
Paulo e do Estado do Rio, sain
do vencedores os paulistas"
pela contagem de 4 xl.

6 ,I,

.__....-_.",...-...---- ........'11---_._-------_.

Entrevista·do p'ela rtport3t1em de- «j 'Vao1Juarda»t o tétn'ico -C-ustódf-o 'Lobtl, 'pre
parador -do América F. (j., do Rio, declarou que o Avai foi o melhor esqu'8-
drão que os «rubros» eDfrentaram na recente excursão ao Paralá e Santa
Catarina, afirmando que o tetra-campeão eatarlaease renne oma eqUipe bem

, treinada e p.elo Dleóos em seus domi.oios, está' em condições de
resistir a Qualquer, ,adversário.

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

A' próxima rodada do Clube
certame amadorista

de Caça Tiro

Iir....

«Conto de �ôgalbães»
AvaÍ x Paula Rümos e Cara

vana do Ar x AtléÍico

Alberto <ionçalves dos
Santos e Jací SlIva

dos Sõntes

De fonte segul'a_ fumos infot'ma
(Jos qUle o Depfcl'rltamenLo rue !temo
da F. C. D. denLro de. bl'ev,es dia,s ir'

Em atividade o Departamento de Remo
uem eomo -a aquisição, ele no\'a,� em

barcações e repal'OS noutras.

Essa ini\�ia,Liv�a' ao D. R., a.lém �

aniversar'io do Clube NáutiC6
.

Francisco Marlinelli

Foi antecipada para a tarde
de srub3Jdo à p.e1e� . F_'lamen.go ::"S-E-R-V-lr-'O-�D�E�----= .

x Bo-psucesso, InICIando 01 .,.
CampeoThato Carioca de Fute- METEOROLOGIA
hol.. . Previsão' do tempo, até 14 nwoa
Em vutude da dIsputa do do d�a 31 ... 0 Capital:

"Grande P:t�êmio Brasil" que Tempo: inlltável,
se realizará doming;o na G'á- Temp�atura: eata-vel,

d· 1 b d
Ventos: '\io quadrante .ul. be.cos.

vea, os .oIS? u es .concor a- TEmperatu.ra" extremas de ontel!n�
ram enl antecI'par O Jogo. '

..... axin-,,, 22 5 mj�imo 15 8,

CaBO de Saúde São Beh••tião,
23 de julho de 1947

Clube Náutico Francisco MartineUí
EDITAL

ELEIÇÃO - 2a CONVOCAÇÃO.
Devendo realizar-se no sahado dia 2 de Agôsto, proxImo

vindouro, a eleição para a nova Diretoria, convido os senho
:-es socios quites de acordo com os artigos 43, parágrafo 10 e,

Mi dos Estatutos, para comparecerem na 'séde sODial deste-

0lube, no referido dia, ás 16 horas, a�fim·de 'Se proceder aque
ia eleição.

Florianópolis, 30 de julho de 1947.

Sylv'io Ney Soncini - 1° Secretário.
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PedimoS. ilQa DOSaoIl diWtn.toe leitoi"ea, o obméquio de pneo••r •
-.mpon abaiXo e remete-Jo á nOMa lleêkção afim ..�
'� antes, o Doa0 1JIO.'91O Oad<M4ro Siootêl

'iIktme •••••••• " ••• (I ••• (I III
(I o �••

,� ••.••...••.••• Eat� Qiv;U m�A_·. '
•••••• (li • ,. ••••,. �_''''� ••••••• " ••�.,..

� ••••••••• •••••••••••• o •• �G· ••••••• __ •• o ••••••••••••••••••••••••••

.... ······•• ·

8·�···· O ••• II ••••••••• o, ..

.

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

Ltda.CatarhH�nse de Trals,orles Aír'lls
C I A R A'

poucos DIAS

Gia.

e4� •• O·· ......••..• o •••••••••••••••••••••••••••••

I I

• • • • • • • • • • • .. • • •••• • • • • •• • • • • .. ••••• .. co � " •••

• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• _•••••••••••••••••••••••••••••••••• "

OI. SÁVAS LACEI.
g� lDtlHco� de 0Ib0ll
' •••. �dos. Nar-ts - UV,UtL

PHilCrição de 1en tes de
qIontato

jM!llJ!lOLTóBIO - Felipe SchuU.
4,t, S. Das .14 As 18 boras.

�U{1IA - Conselhefro 1IIb.
frJI, '1rJ.

fiILIlJ'ONES' 1'418 ti 120.

ALuli!nte

ORo NEWTON D'AVILA
�acOel - �u{ti UrInAria. -
Uomçu dos Ilntest1nosL r�to Q

liIIIAU - Hemorroidas. ·lToll.tamcm,
to da coUte ameblan.a.

lI'1a1Qterapla -. Infra vermelho
Oool'�lta: Vitor Meireles, 28.'

&.tende diariamente la 11,ISO lia
o. l tarde, das 16 hs. em <I1anu

Ruld: Vldlal Bamoa, 641.
roo" 1067

mt ROLDÃO CONSONa
IIJD:.UBGÍA GJIlRAL - ALTA VI
IMitrnGa - HOLlIlSTIA8 D., ..
o •• o NHORAS -oPART08 ...

1:7��0 pela Facuídade de Me&
eIana da, Universidade de &0

II'ilItio, onde lo! assistente por 't'a.
lJJat _08 do Serviço Clr1ll'gioo a.

Prof. Allplo Correía Neto
�jJ1a do estômago ti viam "1
11_. 1ntestinos delgado ti! gI'oaM>
tiróide, rtns, próstata, bex!gil

i.'i'tc'o, ovãrtos e trompaa. VutOO.
IUllo, hidrocele, vartsea • h<8MII

CONSULTAS:
oI!Iilc :I lil li horas, à Ru� V.API'
hb."1l1dt, 21 (altos da Casa }'a.

raíso) , Tel. 1.008.
�IDlIlNCIA: Rua Esteve. JiI·

mor. 179: Tel. M 7e4

N
DENTRO DE'

.-\------------

111. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

... !Iun1ços de Clfnlca InfantU ".
�ncla Municipal ti de

caridade
�.& IUDIeA DlII flBI4N(]4.!I

ADULTOS
,�RIO: Rna N1IlJlM JIIi)o
� '7 (:ildificio S. FrlUlcfsco).
�tas das 2 às 6 hor�

.' �:l!lNCIA: Rua JilIarecbal Gulo
llIerme, .

5 Fone 78a

mt A. SANTAELLA
tll:ll1Plomado"pela 'Faculda'tle Nilo.

, ,�o(\e. MeJlleina ® .U:o'!ver�ld�·
;;i;II� ,�.. );lra.lJ.íl)..:-).!é�l<:.o":P<fr c1)If<:'Ul!" .

_ IID SerVIço NaCiOnal '. (i� 1)O@ll-
:� Mentais. Ex 1nterno dia SiUlta
� d" Misericórdia, e Hosplt&l
�'UAtrllco do Rio na Capital :te>

deral
AmlOA IU:DlC_A _; DOIl:NCAm

NER"\1<>SAII
_. Coourult6lr!o: Ed1ffcio .unou»

NETO
- lia J'eIipe Sclun1dt. ColllUltue

Daí 15 As 18 horaa -

•lII!d'!ncta: Rua Álvaro de can.
DIo. II" 18 - Florianópol1ao

iDi1l. POLYDORO S. 'l'HTAr..n
'lUCleo do Hospital de Oarida68

de Florianópolis
AII:Bl8tente da Mat€rnidade

'!1l\L!IQ€lA M_lCA - DIST0:2-
lIIOS DA GES'I'AÇAO E DO

PARTO
,__ça& -108 órgãos lnt€rnoe, 80>

peclalm,ente do coração
�ças da tirolde e demais

gl!\ndulas 1nternas

1IIIII8WERAPIA I
_ ELECTKOCARo

.106KAFlA - METABOLISlitO

II. MARIO WENBRAUSD-
Dirlft<w 110 Hospõtal -NerêM Romor'
CL11VICA M�DICA DE ADUL'l'06

E CRIANÇAS
C:eamltólto.: R. Vloconde de OM.
l!'nte. li - elq. da Pra;:. 13. de No
� \alto. da -Belo Horiz01lte-)

Tel. 1545
o.uu1tu: dai 4 áo 6 hOl'llI •
ll....dbclA: R. Felipe Schmidt, li

- r_ mana&! SUl

Dr. BIASE rARACO
DOEN�A8 DE SiENHORAS -

m'l!LIB AFEcçõES DA
l'IJlLIE - RAIOS llNFRA-VER
IOILROS E ULTRAs.vrOLETAB
00Ba.: R. Felipe 8chmldt, « _

Da. 9 às 11 e dos 5 às 7 hrs.
Res: R. D. Jaime Câmara, 47

FONE 1648

BASAL

DL PAULO FONTES
Cllnico e operador

CoIuultório: Rua Vitor Mela-els, •
Telefone: 1.�{)5

00IunJltq das 10 às 12 .ti! dae 14 b II
BNldfnc1a: Rua Blumenau. 23

Telefone: 1.623

Viagens rápidas entre Elor ianópo lis - Laguna ,- Tubarão .'-:- Ap,a-
.

, '

raaguá,
FI'lfian<)JIQ!is - Haja! - Blumenau Je invile.

Flfllriamópeiis - Blumenau - Mafra _:_ 18I.,iJÜ1'aS - l". lhiâf').

Fl.piaJll,é]IJQlis - Lajes.

Ganhe TEM P O e DI N H E I R OI viajando com

RAPIDEZ�CONFORTO�SEGURANÇA

av.õss da «ClTAL»
--------------------------

,�lS.�J;';I.���i'41�A��!T6t���.D6ENÇAS N!EBV<JI�Ab
Com 08 procre88011 Gla IIlctile!:u

Iloj�. as doenças nervosaa, q,IUU1�
,

tratadas em tempo, 8ão male,.. 9'#'1'
feitamente remediáveis. O (Qli"�,n�f!1-
mmo, fruto da iporinda, IW pN.
prej.dicar.08 individilOIl ilfeta�O!I IJI
tal. enferfuidadec. 6 Ser,yJço N.
donal de DoeD�a8 men�ie àÚl�1L1
te .m A.mbulatório, que den:l... lU
�jtal!Uente 08 doei!!tf!,8 11lCl.n'OillCi'i· �,llt

>Ülient_. na XII. Deo!<lo", n. �lI'JOJ ..

U 11 -Itor... 4Uuiam1l1ll1).&.

(;OMPAl\1IlA "'ALiANÇA DA lill1»
IfW�"Q na 1171 � wi: .� A I �
mCJllImIOfG D TJl.AJi8POItTD!i.

Cifras do Bats nço de 1944:

C=APITALo E RESERVAS
Respon sabifidadee
Recere
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,,3,'
5:978�40 1. 755.97

67 .o53�245.30
.. 142.1 Ui.Go3,Ec

f ,

QUEIXAS E REn.A.MA.çtH':,� fPREZADO LEI'rOR: Se o que '1Ie '

í
t
!

98.6'81.816,30 .

76. 736.40 !-�306.�D

�taB d1Ariamente das 15 H DR. LINS NEVE:)
Moléstias de senhora

eom.uMrio - Riua Jolio P1nto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Ruldêncla - Rua Sete de Setembro
- (Edd!tfclo r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8M

Sinistro. pagos nos último .. l�
ReaponeebífídadeeInteressa é, realmente. uma prcvidr..nci&\ ..

18 horas
/i,� chamados a qUalGjuer
� inclusive durante a noite.

�TóRIO; Rua Vitor Mell'&

les. 18. Pone 7o:i_

walDáOIA: A v e n 1 da Tram-

powsll:l, 62. Fone 76fl

•• II. S. CAVALCANTI
Ulllúca exclusivamente de cr1ançae
a_ 8aJàanha. Martniho. 1(1

Telefone M. 'nIQ

lua endireitar o Que estiver erradc ou

�IA-'·a que alY;UIDA falta n10 .e repita� a

NAO o escãndalc" que a lua rec�o
.",' queixa poderá 'fir a CIloUoar, eGuml

..he-. á S,EC;;AO RISCLAMAÇOl:S,
'le O ltSTADO, que O � oerá lenda
If"..m demora ao oonhecr.mento d� qlllUoil
d." direito, recebeJ3do v. li. ama !nform..

çIi.6 do resultado. embor.. em "I,,,,,. ea.

_ nIo lejam publicado. "em A rem

.1IICIo .... II 1M'D'fid'� CiIaada.

Diretorea:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho,· Dr. F'randtlco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

CURSO -MOTORISTA

Diretoria de Obras Publicas
(SERVIÇO DE LUZ E FORÇA)

(\ Serviço pede a atenção para as penalidades' a que estão
iujeitos os consumidores ne ealo de desvio de corrente.

O Codigo Penal Braaileiro, Capitulo I Secção IV prevê:
Art. 155 -- Subtrair, para si eu para outrem, coi.a alheia mo,vel:
Pena 0- Reclusão, de um a quatro aROS, e multa de quinhentos mil

réis a dez conteli de réis.
'

§ l' -- A PENA AUMENTA-SE DE UM TERÇO, SE O CRIME É PRA.
TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURN�. .

§ 2' _o Sa o crlminOIO é primariCII a é de pequeJu!> valor a ·G:ei.a .fur
tada, o juiz poda sublltituir a pena· de rec1ulão pela ele deten
ção, diminui"da de um a dois terço., ou aplicar somente a

pena !!le multa·
§ 3' Equipara-.e à coiBo m.veI Q ENERGIA ELÉTRICA ou 'qualquer

outra que tanha valor' eCIII'Lomic9.

DE
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se fi dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria. e prática - conhedmenflo do motor.

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

GARA�E UNIA9-PRiACA GAL. OSÓRIO, 40.

COMERCIANTE: Dá um Mo
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI die' Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a f()rma

ção cultural d<J1I catarinenaee
de amanhã I

("Campanha pró..Uvro'" do

C. ... :M de FKere!rG).

Senhorita!
Ao escolher seu perfume werifl.

lIue se trás 8 marca da perfumaria
"lohall Maria Farina" que já ert

preferida pela corte imperial fi,

O. Pedro n

--------------------------------------------�,�a.__=_a.

OUER- VESTlR·SE COM' CONFORTG E UEGAHEIA ,1
PROCURE A

alfaiataria Mello
Rua Feli�pe Schmidt 22 - Sobrada

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que é
um enfêrilio que poderá re

cuperar a saude com li te.
auxilio.

EBv.ie ao seu 'amlgo , di••
JPD, n1ÍmeJ1� ,da :reTIstao 9 V*
.LE »0_ fTAJAt" ed:l!ãg de&
cada a FlemJlQ,peUs, e' a8�

estuá ••:abib:u.indo pi&ra;
maior dthtlã. cultuai

4fl nossa' te...

APENAS c,", I,M
Com _li fnfima q.eU. v.e#

ectá auxiliando fi llell IIIrér.àJra!l,
Contribua para • ema i. E!lm.�.
"A. t"",. .. ""..."t.. �� .1 ... ,...r.!I'l'ftfo�.#It}.-

I'
c'
I

li
Fabricante e distribuidores das afam.da. con
fecções -DISTINTA" e RIVET. Po.,ue um gran
de sortimento de casemiral. 'rl.cad... brin.
bOR•• b�l'ato•• algodõel, mOl"ln. e ayiamento.
para alfaiate.. que recebe diretamente dali

8n...; Cemerel••'.. cio Interior no ..ntido de Ih. fClIlerero 'Imo

Flod.nf)p.s. � F.JAIS lem 81um9nau .1�ajes •

I"·
I melhore. fdbricall. A Cala •A CAp·ITAL-·

. vi.ito ont.. de .fetuorem lua.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES, 30 (U.P.) -O primeír9 tOro

pulsão com quatro canhões, capaz de uma velocidade de

rarias, fez hoje sua primeira aparição publica allm voo

certas experiencías secretas ..

r��tro d;MunuJnenlode-nrte e cUffüi1
Estudante

E'<nos sempre grato o l,e,gi,,;t,.n.l urasilcíra.
de lilldo quanto, ]lO1' um ou UIlL:'o O ·'CiJll'-'rc,d.l'u ]lral'a,j.Q�I'a.'·, >llH
mof ivo, vem enaltecer S\ulta Cata- SIJI',í maugurndn possivclrnente em

de rina, dando-Ih» posirfvl) de realce setembro próximo, além ri,) :'11})0-
pn(J1e .as u:ür.!ufi,f'S fed,·l'a�s. I cá\'e! a)J[ll'elha.mp.-n[.o ·l.I-H)(lenw 't'!

:,ia,1 i�l'nz-n\l,';; sülJ1'tIOlOr!O, pa,!'1 Í\;'11'" i das 11m'feitas coudieõci' 'lr'el'\ica�

!�ll'moll(.e, JuJ' () Jllf'fe,C!(j() d('�t.aql.1.ei qUI!:' <lJll'e�eIlla. oonsLtllll' ,um a.lllên

n fal()� qll!' SI' ]l1'nJlcl(�m ao df'.�'O'il-' fil'u reposi!!\J'iu de ClTl.oe. com t:·C'u

vulYinlf'n[q l'1l11u!'ul (jp n()�s'l lt'l'-j inll.,f',j'ill,]' lDagnii'icamrn<lp 'l'.s'lilizadc

1'a, ell-jo i)ll\'.l1 -- ('m Y('l',hLll(:' - um r<ll)lJ'idl'IY.SO I.! súJJI'io trubtllho qU1i\
sabe (;011 I't,]·it' o dpvidiO ",dor ás

I
se si,ngulapiza ta,l1llo ·pIJ.I;: v".wieda

('üusas do ,e::;pil'ito, de () harmonia, quallto p,(',lo il'JJlll-

A ,ps(;amp·a. quI'
.

se vô (1,O_ ImJo I pJ.eto acabam-enl,) dos fio{h'(l{1 la--

mostra, o proJ,elo da 'Cotls<lruça'o elo· vI'a.dos.
'

"Ci�).e-'reah',o. ?sIara,j-o.a.l'u ", magnifica I F,fO[Ú dr' pa.t'llihens ;:;'Oll icJ.e,�,lizadl);[',.
obra qlle a Em-pl'as'a M. A. de Sous'a o �l'. !\Jál:;io- SO'lI8a, dirf'.lol'-pu'l'sí-
091 á rl·ahz.undo na bekf, eicl[ule de, (l,pnte da 'empr·esa prnprid,1'il'i.a e

Lng>I:JS, figura d� reall' ,prestigi,l)' na C'l1Jw.
Tr'ala,-sr (le um ·em,pl',P1en.,limPIIl- i:locieda,([,('·la.grHn.a, já prlos ['iTioS cl-o

I.h d1gn.o do indioe cu,Hil1ru,1 da g'C'n.- irl;:; j,n:loC'leetüais, já peJa Jiilwa í-lil

te cruL::tI'illclls·e, t]ue pade,rá orgu- quCbr-<!i)][-;:I,vd' de bfl.t.fl.,lllacT'OI' doo

111f11'-se '0111 Ilo'S�uir a. -mais 'arLis-tioo OOllS oomooibes' -em :fayor dia I}o"--
� s·u,n [,uosa c&sa de div,eT,�õeF sul- ti\'ichl.de eatári'll�1iSe.

Livre. a e�portação da baBlta o COlÉGIO

_ portaria d� !mtem, o Dr. Leoberto Leal, Presidente d.'
C A.TARfNENSE

rnCR SEU BIHftelR8 REIIDOR
ç. E. P., 6111�Raeu (i) "aontrole" exercido pOil' aquela Comis- avisa aos: seus aJunos que

�

são, nas ex�ortaçÕ.)ês de banha para'fora do território <'lo Es- as aulas recomeçarão dia (') leitor deseja Q1>ter uma
O DR. AU@7:/STfiJ-.JEPAYLA',

tadc. (.)
l.o de 1\.gosto (sexta-feira). renda ThlensaI, sen..íestraJ QU

avisa que permaneerá e.m es-

anual, á razão de 12% i,@ a\<10? tudoS, no Rio, até 3 de agosto

Confie então os seus negó- U -tcios ao Crediário KNOT, á rua ma DOI e em
João Pinto n. 5, que, em com- "b

·

b�:r:�ç�o com o Escrit.ório Imo V 8ngal
bIllano A. L. ALVES 0 em- Cro"ec dia a dia o ibLel·p.ti�,e

p'reg�rá, proporcionando - lhe
I
r}r-igi.lwl ('esia que S8 l"l!aliza'ni n�.\

com Isto uma renda anual, se' dl:I 2 elo CIll'l'êlllif.e. 11'1} CIlJoDIl! ti de

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ '. Jl1llCi!'fl. do Eslrpilo (' rll'llomin:ltl';'l

1.000,00 empregado. "[Tma Noitr em Shallg'ni."
Melh(}res infol'maçõ-es e de Ppl'lL por eN'lu. unJ' gr'fl.lldp acn�l-

talhes nos escritórios do Gre- �ccinwnf fJ f'ocin I ([l1P levar;) t\ sim

diário KNOT, 9U neS'ta recla- Ihl ica f'oci •.'darie '1I'i1a grfl.nrtH 11 fJ Ll

çãlôl. -q,IJcia de �t5cj0S' e exmag: famili;w

_ ..•2

inicjaí.i.va. Mas tudo leva 'a. (,·1'e1'

que om breve, a. novel {)'Irtidade
possa contar com :1. colahoração d,e

todos 'e, ('qlHío ti '.I�e.Uit.J;;() do Rs,!u-

A boa \,(�lliad(' e u f.�s1Jl!·llo de

�llov,e.l'ã(!HU !ln alguns arunos dOE

f!OS::;U::; e:-;l.allplecinwnLus de etfÍ.silYJ
pcrrnil iu ro��e J'undado, rnü"e nÓ8.
O Teatro do ['};LlIdanCc,

Ainda nüo é o que deveria ser,

P.Ol'qLIII Ja'll,l a essa mesma boa

vontade e ·l'.SSO mesmo osp irito de

cooper-ação em mui Los. outros, que

poderiam ajudar tão Ll-li! €. hela
O· presidente do Perú, ao expôr seu plano de govêrno aos

Tep�·�seHtal1.tes do po,\'''1 drrtg lu um apelo a todos os partidos
polttícos p-ara que esque�essem suas divergências doutrinárias
,� com ele cotaberas. em sincera e lealmente a. fim de melhor
servirem á Pátria.

P'La .A
dIHl'Ll' c1e Santa C;�I.al:iO'a será um

e· 0I1lUe:rn Da.17,·,�1 daa cousa I devi d ..

'.
c .. ' _q :::; cousas, esse ape o eV'la ser es- grande e r)!'()I'iH";�'()I' mlll1vlllWIll,) de

necessáríe. Ir ..eu "111'<1"

_Quando o povo acode ás urnas, não pretende encaminhar O
..

l� ,aLua IS lll! ,rg'I'(l,nLes, a'pe�.at' de
aos postos eletivos representantes que, depois de empossados, novatos em palco, Cem ,_;,e revelado
consumam o tempo e111 discussões meramente políticas. grunrles aanigos rIa da.��w, :e gruças

Elege-os, ..-im, para que, manejando o poder procurem a isso, o '1.'.1.',<111'0 tio Esl.ndunte Iará
dar solução. raeional e rá !)ida aos problemas de I.'n.tell'e.o:se ze-

•
� �

� sua estréia IlO �-jj.a, 9 floe· agosto ,}n-

ra!. ,[ ran[.I'. no {;i,J\-f) '11('at.I'u Impér-io de

Estreito, com o �wgllin:1 e programa:
1° - .A V]H,(�EM nos L_.IilllO�

�-- .
- �----- -----------------

Flor'a"ÓPOlh, 31 ele IUU'hll � � 1\ '!t .• I

o apelo do presid.ente
,

João }�rainC'r

Inteltzsnente, ainda L�U:) chegamos a esse grau da evolu
ção �oqiti('a.

",,' :�jnda cOl)flUldimos interesses meramente partidários com DE MIDL -- peva em três atos, oeí-
c bem estar do povo. ginal! di) jot-na.lisl.a João FrmiuJer ·e

Perduramos na mentalidade errada de que só 008 homens que SI'l'l'.\. l'{'pl'e;;f'llllac!a pda pri-

d� agn'emiação partídária ,das nessas simpatias e apóio é que me ira ...,-·,�z cutr-o nós,
8a,0 os Ul1lCOS capazes de admínistrar bem a causa. pública, Os j)<1110is ","rão íll'lerjll'C'iadns }t'
negando-se aos ,oúfros qualquer capacidade nesse sentido. conk-nto, pois para jR'�O I} elenco

Os partidos não existem para distribuir cargos, mas pa- do ']'cal l'Il cio Esllldmltp se tem �'U

r� exe?utar um determinado programa de govêrrio, se existem guitadn a assitruos e l'i,go,rosos eu

divergências :rdedlógâJcas nos diversos programas, há neces- saios,
sartaments ,pontos de contacto cmre uns e outros, dada a fi- 2° - Um _ll:o de vaiiedades, no

naltdaães de todos de propugnarem pela grandesa e pros- q ual 1.(']·ílWJ�:

per-idade da Páltritt. a) - Os Amigos' da' Onça
Cessada, por isso, a agitação. eleitoral, recolhidas as pre- aplaudido C()n�lllll(, dr' gaitas

ferências dó }tovo, procIamadoi:5 os resultados das urnas exi- boca;
girla a tran<lu.il'ilda.de social que olvidassem ,res'sentüTIeI{tos e 1)) _- -"illIlH�J�U::' de e,a,alo IJda sta

que, olhos fitOiS B.OS al.t.os interesses da Nação, para os mesmos :\Tilda Dutrél;
convergissem os e.sforçQS' e a dedicação de todos, c) - N1llJwro,; t!.f' cLl.nlo ao vio ..

Não é isso, lam·entavelmente, o que se observa no Brasil. lãn 'fwln;; jOV('llS l)�valdl/l'VI('lo Ji'il·lw

Questões meramente pessoais e pa.rtid·árias, ocorrências e BOlJi,';
eilPOlrádi.cas e ine;v1.táov.e1s embora condenáveis, temas de me

!!lor relevanda vem merecendo a preferência dos nossos C011-

g-ressistas, com graves prejuizos para os problemas capitais
na .naeiona.lida-de.

Parece que há u,m prazer em disc'ordar, quando fôra grau- (�omo ".p \'l\ nm programa desli··

de honra e motivo de orgulho para os nossos foros de cultura,
predominasse em todos os homens públicos, maior espirito
de comprensão e de confrate,rnização e melhores propósitos de
corres'ponder á confiança e ás aspirações do eleitorado.

Poàeriam<?s, assim, aplicar á vida politica do país o apelo ---,------

do presidente do PerÚ. ----.--

Em torno do govêrnç>. inegávelmente patriótico e bem in-' I
.

Ite:acionado db .�eneral Dutra, cabe o trabalho construtivo de �BR1F
todos os bons brasi'leil'os.

.
S � 1('4.

Se há erros, se 1m aspectos sucetiveis de melhor

adata-I
<$S 11/'.

ção aos pri,nci,pios da Democracia, não acreditamos que o i::) '.

'. <P ;
grande brl.l:�i-1eiro s.e oponha ás necessárias reformas por uma .1:1..>.._-\111

ll'l.transigência inutil e prejudicial.
Mi.ster, entretanto, que se resguarde o prestigio do poder

e se' defenda o 'regime pÜ!r'que não é possível servir 'á Pátria

quanl]o se prete·nde solapar o edifício da autoridade, que é o I
próprio edifício, da tranquilídil<'le e da segurança social. I

Pod�m estar certos os nos,sos homens 'públicos de todos
os partidos políticos que uma tal atitude, de mutua. cooperação, I
e compreensão, teria o aplauso entusiástico do povo, do povo

I
�

que trabalh.a e produz, do povo que quer paz e justiça. El'l.fi

ill.Idesse mesmo fGTO que os elegeu.

rl) - .\'tl'ilH'l'O� rll' ca:nto peJo
jlNcm CarIo,; M:olll'a.

.

p) - Baila'do pela st,a. Nilda
DlItra,

na,do, a I'ranco I'xifl) ,p que muito
honrn.ní n,s ati.viclnde� t].a nossa mo

cid,tdr ·p;;<turJiosa,

Comercio e Indústria
�GERMANO STEIN S. A.

Filial Fiorian6polis
Rua Tiradentel, 9

�------,

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AHCCOES DO

comna e a Ja
mais de 400 militas ho

rel1lizado para

mun

AVISO

..

-: I ••

,�,
'
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