
I

de Mar e Guerra Antão Barrafa,· iIIustre comandante do 5· Di�trito Nav� e do
des. Urbano' Sales, eminente presidente do Tribunal de Justiça -- seguiu ontem, às
14,30 h'or�s, o sr. Gnvernador A,d,erbal Ramos da Silva, afim de tratar, com o sr.
Governador 'Moisés LupioD, dos interesses peculiares' ao Paraná e Sanla Catarina.

Rio, 31 (A. N.) - Será jul- Nelson Carneiro. O tempo con

gado hoje no Supremo 'I'r íbu- cedido á defesa é de uma hora,
nal Federal o desembargador é obrigatória a presença do
Edgar Souza Carneiro, que res- réu; que assistirá os debates.
ponde por crime de morte.

se-l
A sentença_ será proferida em

gundo a denuncia, o réu matou sessão secreta, após os deba
a tiros de revolver o advogado tes, votarão todos os ministros •

Otávio Barreto, em pleno 'I'rí-
ARRUDA RAMOS bunal que agiu em legitima de- P I tfesa. Disse que matou para não e 08 ex raDorne-

morrer, tendo a, iniciativa da •

IH. 10.089 agressão partido da vitima que rBrlOS
empunhava um revolver. O pro- Rio, 31 (A, N.) �O deputado

��������--�-�-���----�-�������-�-��-��������
8esso foi enviado ao Supremo Gurgel Amaral, do PTBj apre-

T S t
que é competente para julgá- sentou á sub-comissão encar-

� • a I" ()all"'. J 1a' 0I i. (ílta
'

an ,a
lo. A sessão iniciar-se-á ás tre- regada de ex.aminar a reforma

�(I I �\
'

_

''t., . i( \.J I. ze horas, prestdida pelo minis- do estatuto do funcionário, um
'_'

tI'O José Linhares. Como rela, projeto, extendendo aos extra-

Londres, 31 (U. P.) -O Ga- ilegais judeus do navio "Pre-] ta Capital que as autoridades tor funciona o ministro Edgard numerártos todas as regalias
bínete da Orã-Bretanha reuniu- sidente Warfield" em desem-j locais conseguiram local isar os Costa. Após o relatório falará e direitos concedidos aos tun-
'se esta manhã para discutir a barcar- dos transportes ,de: corpos dos dois sargentos bri- o representante do Mínístértc lOS efetivos.
critica situação da Palestina,! guerra,britanicos ao largo dai tanicos que a organização ter- Público, procurador geral Te

provocada pelo enforcamento
\
costa meridional da França. I rorista Judaica Irgun Zvai Leu- mistocles,. Cavalcant pedi�do. Sempre contra •••

de dois militares britanicos na ' x x x mi informou haver executado para o reu a pena pelo crime
de homicidio que oscila entre La�e. Success, 31 (U'. P.)Terra Santa, e pela recusa da Jerusalém, 31 (U, P.) - ôntem. Os cadaveres toranren- .

O
.

I ' seis e vinte anos de reclusão,
. p.roximo passo na cTn�� pre.-maior parte dos 450 imigrantes AnunciOu-se oficialmente nes-: contrados proxunos a cidade

A defesa está a cargo- do advo- cI.p.lt.ada.pelo veto da Dn, iao So-
---

de Natanía. Sabe-se que os .

d E t d

ncend8,ou se a Pen·ltenci�ria corpos dos dois sargentos esta- gado Evandro Lin.s Silva e �;l�i��� �1r,:o�O!��ab��eci�:n��
-

.

,

BU I varn pendentes duma arvore

O «chateau. duma vistoria permanente nas
nas cercanias da localidade Beit tronteíras dos paises balcani-

PARlS, 31 (fI, P,) - 1::111 grande iucenrlio nrrompeu na pr isão dil' Líd. A autoridades médicas de-
cos, será dado hoje quando o

'l\JIIIII'I'1ks, porto dl'êÜl c'I!IH'<!ll, 'lJ'I'I,pr;pllido oarbomdzndos dl',7,P'�"01(' ct'P!Cll- clar:,,-ram ,que os dois milítares ,\ lei qu«, 'PIl1 19:37, oxt inguiu os Conselho de Segurança das Na-
1.0.5, [\,I'(,'I'I:a-s(' qUi' a rnn iorru dits \'J'lJ,ma:, H\Jam JJ111,l!w�'c;:, vi-sí o ('(l'll,lO o I haviam SIdo enforcados ,24, ho- [Jal'lirlos políticos, po rmiu iu-Ih es a ções Unidas se reunir ás deze-

I S d 'lt ü'an"'[OI'ma�iio em sociedarle civil.ÚJ'!!!il, iJ'1�.un'll"il- rruma ('f\lllla pana p rcsas. ,A'� jllllj'.cli:zi'S gribuvam h ist e- ras atraz. egun O as u .nnas
]", ,-" ,

Ii 110ye horas nesta cidade SOU�
. �. '

.

' , ' , '.
-

d
'";:,;;a 'l)('I'l1JIj"�,,,O visava a gm1H1ll. Ia , .

racamr-nt c, IIP[]Jn.r!U que as s,o'lta."'�'(',lll, A pOlllCl'a C()lIlr1'llzlll-,nt� a uru llit- intormaçoes toda a area on e P no n';:g'lla;l'l!.o d,p bens pnt riuno- be-se aqui, que o sr. Johnson,
WO. om!·p auxiliaiam () cumhu'l r ao íncendio. I se achavam os c�dav:res dos

I' 1I,iai"; nu. 'rI,l' in'1lí'fC'ssPS económícos.l. delegadoo -dos Estados Unidos,-���---���-���----.���-�---��-_! dois sargentos foi+mtnada pe- h!ltl") ,nos: �IPl1!Ii'uma (kb Ol:g'ailllza- ite -encio 1 com o sub-secre-

N- h' ta O a preenso-es 1 terroristas e quando asl\:llOS uurt id.u-ias uso I I da Iaou lda- C?I. 1 Il

ao !4 mn IV s "ar a os, . . I dr legul. Desapa.rcooraan ju.rirltoa- tárto de Estado Robert Lovette
. II U

.'
B'

.

tropas brrtanicas se ,a�roxlm�- mlmlf', j)1'%[�l'tp, a �pd(' do ,ex-Pa�'- e outras altas personalidades
...SAl,,\,�,i,,';ifH', :H (;\,_. :\'",�.�� '6 ;.-\'c-l1l::doOrt, '.\3()��iu cal'vu].llo Cj,U'l\ >d,(,srle .rara da mésmas as 'm',na� e\} -; lIdo Hp'l'tlnllCHUO -'Catm'1l1I'llo.-;C' miO norte americanas,

" ..... "... . .

'
.

-' plodiram f e r in d o muume�lllod,p:l'la contíunar ]J('I'CI';II.('('ndo a
(l1]glJollIS d,Jas encontra-se <l1t[Ul,l:JillOJ'Llndo pela ]'oeIPI(1].. lng('l�l <ln;;,,!, llrJlO [l<1VCl: e desnedacando mna pnüdurle i llil'xi,,'l'cnlc. Passou a
motivos para ,t!Jl'f"pnsõI'::: ]lolllt JC;lS como se ftpneg1O'a, l!.Slqul\'anldo-se dos ros soldados

.

< , c.onAltllll' um C011ldolll'lo11lO, Os scnê

i.,,(�pol"I,("J'C's, J'I'Clll"mh�e a l'azr,J' IYllll'·us rI('dal'al·õ(��. � os corpos dos dOIS sargentos dOllillS f'l'alYi 'lodos aLllll'1p� qUi) lHl-
_� � -:-�

'

� �_____ executados que tiveram peda- \'iam COllCOlTido pc/rOl a sua 'con,,,-

I
- - d' �

g d ços de carne arremassados 'á ,tl'LUçElu, �CllcJ() a'sim, a '1l'l'ell',llSão
e e;çao o viíce- overna or d' t c' de cincoenta metros. do r1'r!nü,Ldo !),ayJb F(mi�s, expl'es-,II li. iS an la

,;a mt A::;I�,em1Jlpla COlJo�llllllJlll'p, ele
PORTO ALEGUE, 31 (A, 1\,) - A l'\os-sem1J!éia al].)l'OVOU cm j),1'ir\1lCÜ'U x X X () gO\'Cl'l10 dc,,,islir ela desap1'Ü'IJl'ia-

discussão, o j)l',ojpLo da Cl'in,\;iio do Clargo rle VlilDC-Govl' 1',11 adlO'1'. Ol'iou-.'C, çã,o el,aflll,ele imóvel, pa:l'a que ele
Jerusalém, 31 (U. P,) � O J'f'W'I'Ciji-lSP 'ao anILi.g,o c[nno, pea I]es

}){)'I'ém, impla"sc pnl'a (lo lH"L't�,ne.liinllr.fl'lo do ea-l'g'o, pLli� i'Jli['(ll'ma-St� que Quartel General da Policia Bri- cabida f'. não tinha <lllllil}l\ll'O 11PITI
fOll'am U'pl'lli\'ailas Ii_'mp�lofja� 1',efpI'("lIll"s á Jorma fia. 1'!f'h;:Jo ti,) Vic('-Go-

tanica nesta capital foi infor� DlI'S,mO nu ]lom S'f'nso. O H.l1iLigo elo-
v(l!'lnkldOl'. . nu l'ah'cel.\lJ" há drz anos,

mado que os cadaveres do'S dOIS A ]1('l'an<:a c.ai!J.rni'a ao';:; ,SPU'S "1'1-
sargentos ingleses raptados pe- Ú'p,sS(jJ'Pi', NCl'á a I T, D. N, filh,a 10-

A R m alf!! fi! I- � qU a,'r ::a.9ue. r'ra'
los terroristas da Irgun Zvai gilt ima do p, H. C, '? l'ma invcstLiga

lU ;J} tWI Q � U Leumi, seriam encontrados ho- \:i'i'l) de pnt.e,l'ni,darl,' - (i,ando de
hU.l'wf o il h'g'i Linüeladc da 1JoPl'anr,a

:\TEN_\::-;. :�1 '1'_ P,) - () lllinbtl'o da truül'r<l �'Üj)IIJ,och,:s Yellizelos je nUm bosque situado na pla- - moslra que 'll1iO. A U, D. N. ])ú-
-declarou Crl11' I} ,'elo i!a H IF:-:ia Ú 'PI'OllO,.,ba. li'un[,f'-anWl'lcanu de eslJa!Je- nicie da costa Sul Oriental re l'ig'a-vel'üe -ic�m Lraç:os e pedaços ue

lrcimcllI'!.o rir, lLma Gomis:-:i'in de ln\'(',�,lig;a,çfí(l d()� Ba]ica:n!� �'f'vf'la cla- Natania. A informação foi vei- dh'prsa.s a,nLigas facçõC'5: -[lN'J'O-

I
'

d B A l)i�l<JIs, J01?ii,unádos, dijssiclPllll'� li-
raltnlmLC' o r},e'�'ejlJ da T'llii'in �(J\'i{'liea fl,c CionLinl!DT H "gll'i'ITH nã,o Ui'- eula,d� atraves e. en my, IJP'l'ai�, i.lilcgl'::tlisLas, etc. SO'lllP'nte a
ckwafla" conlna fi Gr"oia,

,

Prefeito de Natanl�. Il1c';nLa,liLlac[.e, ·elo, a lr�m elo dp cujos,
pOI' ilntrj,l'o! Cmno Soe vô, () lalLua1
conjunto fia U. D. ,N, l1ão :pode -Ler
(I iWI'.ilj;o a.o que, no 1Ja'S'S'(1'd,o, ,per
Lonwll a Lllmft parte ,rlo 1.110000.
A ,sp,cle do 'ex-F. R. C, é pl'OIPT'ic

clade val1!icu1al' cios ,ac.ionú;lu's que
a rrg'lH�r.am, Ta.rulo pel'lrnCEi_ [tO SI'.
Adolfo Kun,]C'l' c.omo au i'1'. Ivu
eL.. \JClll'i,nu; tanLo é do lJ.Itc,nisl::tJs
al,llo<l,is, oomo 11(' atuai,; pe;;�·0fli,,;.tas;
Sof' fY� SI'S, \\"anrlfil'lpy JlJ.l]iJof!' r

Haver Filho 1(,.01 nela um patamar
de "est<licla, 1)'; S1'S, Fl'a'l1lci,sco Ga.!loU.i
e Okw.ilio CIJ'sLa 'Iêm ouüo,.,.
Em Home di' (ju�l]1 os lloniLlôrn i

nos fal'Uu o ,�J'. Paulo F,o:ll'tes? Ond.e
as pI'OCuI',açq,rs '1" ,Se, pon>lmll.1l'a,o
g'oVle1rno cOil'c(mda's-se 'em an U,llll,l' ,a
d0SaljJil'Üpl:1açã{), ai.nda assim fi U.
n, ;�, não 'poderia ,p,nÜ'êll' :l)H flo,ss,e
ria 'scüe, .que dl')la não fôl't't e \t ela
não porJ.cria ser enL['og'Ll'C'. A ,qll<em
;:'(lria. dovol"ic],o {I prédio? Ao P. TI,
C,'? Ma" OOltlIO? Esse não cxis.te

B b· 31 (U P ) mais! :'eil'i,a, 'ey,ilÚcnlemenuf', ([e,\'ol-Oln aUll, ., J -

vido aÜ'� clivEI'nsos uo'no_�, os aclO-
Acredita-se que 45 pessoas fo-

l1.Í1,;la's. Ora, não il1iOS cniTlsla quI' o
ram mortas em consequência' "1'. 'Paulo FO'J]les sf'ja 'tlim degses
de afogamento, quando um donos ()u pür algum ou a,!gunliS de

!,(,S ,fa,lassc.
barco esbarrou contra uma bar- Do ('xposLo resta clal'o o seguil1-
caça de transporte naufragan- te: o deTmLa.do udé'l1!,sLa e,.."La,;a
do no rio Brah:maputra ao 'LlmülIndo um alto pr'0I1nl]o 'p-elo Co

'd t de Calcutá. Havia um dig'o, Penail. OLl. is;so, .l)U, se o dolo
nOI es e

. . inexj'shsse c e::ostl,SlS'f' 11 lngTCnlLllela
total de cento e vmte passagel- rle, ,o ilnsLrp nadamellülT mais não

filzel'<l qu'r 'lJE',(!i'[', ao,s rlesal'ol'os, um
a:nxilio para a r. D. �,!
B rsmOo!a nElo sr pede com im

pl'opérios!

o MAIS ANTIGO 'DLlRIO DE �UNTA CATARINA
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A

fA prisão de parlamentares
, I mO,31 iA, �,) - () Srupr.emo Tl'lhnTl::Ll ,Ml1illa'r, em gra\1 de r(';c.l1I-

Salvador, 31 (A. N.) � sá- 60,' ('I)I!l(]oC\flIUlI a dois anol,'3 e oi'Lt) me,ses de l'ocLusão, WaidjJl José ::':a'C'if,
bado realizar-se-a asolenidade (l'('ij�\tta,r!.o 'ú ;\isR'C'mlMia L,ogis,llaliYR do Estado d,e MinaiS, 11'00' ler sido C[l

da pl'omulgaçãb da constltui- vo],yj.do nu ('U'50 dt' in;;ell\:ãlo de 'l1liobilií1al;ão
_

nas f'()l'r�� CO!1r"lllitllc.iv;nais

ção. hahiana. d�l };:EB. Ao S01' eXPCJll'l.nrJoLl' n mal1lc1al.o de 'j)t'lsao f\ f'm VIsta da'S lüDllillld�
des de ql[ol' g'n�a I) pal'lameular e"tad'ua'L f,oi C.OIllS'I�ltrud,o o SllijJ1',Cmo Tn
hnnií'll Militar, que ClO11el'l1.ill man:c].a,nid,o com,mlÍca'l' a-o juiz d.a, I,a Região
Mildtlfl'l' ,a I].P,Ci.SiflO, no IS'Plrilido de ['e:colhel' .C>/de,p1liLado p,,·I·admtol :\ prisão,
j),lTa o eUlllQJrimlf'ln,[.o da }lClla imposila.

, O pa,rlame,lltar ['(,;oOI'ren a,(l "habeas�col'p.u�." ao Sllprem,o 'I'l'ihunal.

Constituicão
_..

babiana

o caso da radio
,Roquete Pinto

Rio, 31 (A. N.) - A Câma-j P
.

P" Alegre'ra Municipal escolheu o advo- ara .

gado Sobral Pinto, como pa-I Rio, 31 (A. N.) - Viajou
trono. no mandato de -segUif:an-j para Pôrto Alegre a serviço
ça que vai ser impetrado ao, quinta região militar, o gene
judiciário contra a portaria ,doi ral Osvaldo Cordeiro ele Farias.
ministro da avição, suspenden-,
,do as e:rnissões da R�djo Ro- Terriforio
quete PllltO.

autolJOmO

pessoas
Morreram 54

Batavia, 31 (U. P.) - O go
vêrno holandes estabeleceu
omo território autonomo dos

projetados Etados Unidos da

Indonesia, as ilhas bancka e ros, apurando-se até o momen

bibliton, os maiores produtores to apenas ses,senta sobreviven-

de estanho. I teso

,Premio «Brasil»
Rio, 31 (A. N.) - o General

Dutra e o prefeito Angelo Mo
raes foram convidados para as

sistir ao grande premio "Bra-
,

sil", no próximo domingo.

dos ,

reus

financiará
I

as obras
Niteroy, 31 (A. N.) -- A Cai

xa Econômica Federal neste

Estado, vai financiar a conclu
são das obras de abastecimen
to dagua e esgoto desta Capital
e S. Paulo, os quais no govêrllo
Amaral Peixoto fo,ram dados á
Concessão Dahne e Conceição
e Companhia.

Apresentou-se ao
ministro
Rio, 31 (A. N.) - Apresen

tou-'se ôntem, ao Ministro da
Guerra, por te;; de seguir a seis
de agosto para JUtZ de Fora,
onde assumirá o comando da

Quarta Região Militar, o Ge
neral Dermeval Peixoto, anti
go interve.ntor de Pernambuco.

Mandatos de
despejos
Rio, 31(A. N,) - Informa

um matutino existirem no fo
ro do Distrito Federal 103

ações de mandatos de despe
jos, na maioria contra inquili
nos das classes menos favore-
cidas da fortuna.

.

Importavão de gado
Rio, 31 (A. N,) - A Comis

são da c�mara regeitou o projé
to Caf,é Filho sobre o regula
mento das dividas dos, agricul
tores e pecuaristas. Al)ressou
o parecer favoravel ao projeto
s,obre 'a isenção de direitos pa
ra impolrtação de animaes

sendo excluida a importação de

bois i�ldús.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o�: ESTADO-Sexta telra 1 Agosto tle de 1947
.. -*"-"

o ESTADO
.!I.edaçAoo e afiei",.. à rua Jo6.o

Pinto D. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário fi Dir.-Gere.a.

SiDNEI NOCETI
Díretcr de Redação:

.i.. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paginação:

FRANCISCO LAMAl QUJJ
Chefe de Impressão:

IO.lQI"'iM CABRAL DA SILVA
R�l;Iresentant.t'·

RAUL CASAMAY�R
SWCURSAL DE
A. S. LAl'tA

a.a Senador Dantas. 46 - r
antl"r

Tel· 22-5924 - H.lu de JaIlelre
lia. Felipe de Oliveira, 21 -

S- andar
TeJ. 2-9873 - São Pa.lo

ASSINATURAS
Na Capital
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Semestre Cr$
lrimestre Cr$
M& Cr$
Nimero avulso .. Cr$

No Interto.
ADo ...•....•.• r. r'.

Semestre (' ••

Trimestre CrI
Número avulso .. Crt
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'.00
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Farmácias de plantão
Estarão de pl,antão, durante o

mês de julho, as seguintes farma-
6ias: .

5 Sábado - Farmácia Sto. An
tônio - Ru.a João Pinto.

6 Domingo - Farmácia Sto. An
tônio - Rua Joã,o Pinto.

12 Sábado ...:_ Farmácia Catari
cense - Rua T,rajano.

13 Domingo - Farmácia Catari
lI'lense - Rua Trajáno. .

19 Sábado - Farmácia Raulivei
ra - Rua 'frájano.

.

20 Domingo - F. " Rau. " "

26 Sábado Farmácia Sto.
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

<2.7 Domingo -

" " "

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
li rua João Pinto.

lindolfo . A. G. �I
Pereira

A.dvogado e Contabilista
Con.tituição de eociedade••
Planos contabeie -- OrganiZa
çõa. -- Parecerea e .erv-iço.

correlato••
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

FIorianópólia
Da. 17 hora. em diante,

Laboratório
Rsdio-Tecnico-Elect:ron

Fundado em 1935
Montaqem de rá.dio., AnlpU-

'1
ficIl30rell-TlCinSmi...rell

Material importado direta-
mente dOI U. S A.
Proprietário

Otom;>tr GeoFgeS Btihm

I
Elect:te - Tllcnico - ProfiuioncQ

formado na Europa
FIorian6poU.

liua JOGO Pinto n. 29 .- Sob

..

�VI'DA

fIEMlN N

Diretorià de Obras Publicas
(SERVIÇO DE LUZ E FORÇA)

(\ Serviço pede a atenção para os penalidades a que eatã,C!>
sujeitos 011 consurnídcrea ne Cala de desvio de corrente.

O Codigo Penal Brasileiro. Capitulo I Secção IV prevê:
Art. 155 -- Subtrair. para si ou para outrem. coira alheia moveI:
Pena .- Reclusão, de um a_qu<.l�rO anos, e multa de quinhentos ml1;�.

réis a dez contos de réis. .

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

§ 2' -. Se o crlmino." é p r-i rn o r-io e é de pequeno valor a coiaa furo

I
toda, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detea-

ção, diminui"da de um a' dois terçoa, ou aplicar somente c'..

O COSUHES'SO ljA U:.\L"iO üAS D'OR" (O Silêncio I' d'e ou'LJ'o). OIJ-. penO. de multa'
.

:\JlULHERE:-l !,'RANCl<:SAS _ L I teve O Ul'élJnel·f' Prérnío da Compo-
í § 3' -. Equipara-ae à coi"a movei a ENERGIA ELÉTRICA ou qualquer" ,

Fui a 11lISel'J\'ão da 19u1lildade doa LJ��ão ll'!ulf]'dkl:l dt'l(;ílwma 1'1.(\ .Bl"llXie-1 outr.a que tenha valor economico.

mulher '(' do homem ;na nova COllS- hLS.
,. ., I -----V'--: .'-1------------li,i-ui.çãQ de 1946 a causa d,p que as O [llmr que aS;';J!ll/a,kl o regresso á'

I f'rancesas adquia-issern I"elpe:ntilli'l- F11'<111\)a df� :r-l:fmé CLUii.1' ti interpreta-
I

I nW11I1e. consciência do ini/po,r.f,an.[.e elo 1m!' Mailllrú::.e Ohovalier. Marcclle
Pll!W;] (!ll"_' 1,JJ.es eslava reser-vado? Derr+en e Ft-anços Pér ier. A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL, AVISA A..

\�l"eh que esta ilg1.1a,lrlarip crrí'irn. .Participavam da competição os
TODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESÀ.

(,ollcedidl1 (', a comsequencia e 11 cml:" Estados Unidos, a In g;]a,tcrroa" a
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE

sa.g:nlllçii() ela ,1Jti\"tcla:cJ,(' das mu+hcrcs Frauça. a Itália, o México, a Ar- CRETO-LETI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE:'

I da !,':'aJ1\:l1 dUr<ldl:1,(' 'Ci glueil'l'a e 50- genf.ima, a Belgica, a 'I'cheooslová- ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.
tIL ,'i lldn J].a;� organizações da Hesis- (j1l'ila ,e ti Holanda.

I
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O E.8-

ii\JlIcia, �';jngL(lCm pensa mais em ne- PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITóRIO CENTRAL ..

gal'-llH'� di reitos iguais aos dKJ,S 110-
.

":Q'..........•• :
•••.•

'i" .:••:;
•••• DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-

.

. u.em extravia.r ou nu ......zar III CIO AME·LIA NETO ..
nWI:,', pO·1S, pa'l'f,íci,p.m:am da Libcr- k

_
. '.

_ _

eertífieado de alistamento pa"ri
l"ç'<lo nus mesrrras cónd ições que lt d 10 50

•

,

. mu a e a cruzeires, outro.
rLq ue: ":

. , ,.

sim incorrerá em multa de 28 a 11M
fy,I,,'.J!wLanw'lltú apos '() '(e,l�mITIO dai cruzeiros aquele que extraviar OI

gU:I'1 .:». na Fl'aHGa, corno r-m muitos inutilizar o Certüicado de Ressr.
üUL1'O> pui"e:-;, as !aJ'Cú1;:; l' ]Jl'.()Oclllla- vista".
ç:üe.s cl;-Lidiana� continune-am a SICI' (Art. 129 da Lei do Serviço MIU.
paia ·c!a� um Jardo, -maiô pesado tar).
Cf1W uunçu. P'Ü{j·er-s,c-i-a {�1'pI'J'a,1' que
nilq Fo.ssC'!l1 CWpé�z,es de, �u'po,!'hll' .a,
curgu ,r' q ue a' dificil lutá pel.a, vida
lhes parulízat-íu o pspieHo.l;ma mãe
de Ja'miJí.tl, ü·ance.3.a, qlra.Jque:r que
�eja ,t sua si(lu<1\'ilo slo.cial, (o obriga.
e1u' ,L pe,]l!sa,l' cOLsl.wnoi,emcllite 110-8

meius ele C011110' alimentará 'e' vé\.,Li
J'á úS fi.lhOrs, i.n[�lusive no mome.l1fLo
a,turul, 'em que se observam grand,es
melhorilas no aba,sÍ)f.'ei,menl! o I' apro
YÍlsi0Uam8il1-1,o de matéri,as I éxt,ci�.

1\1'1:5, ,em v,ez de poerd,er as p.erspc'c
'Liva:::, leUnaTalJl:hando-s� no lal:iilrinVo
de suas dj.fjculdados pessoais, rnui
tas t'rallhCeSaI;:; s.c bnoç.aw'am ao f!,S lll

dia elos, pl'.olbl'elmas, Jl.lí cou.jUJIl'to, p1'o
,curflQlIdo 'So.luções cOil,eLiva,s. E não
,�ó ,e:)1 l'elaç,ão aiQ:S rJifiicJeís probl,l'
ma,s i'mediatos, ,como 'bambém nn que
s'e r.cfer·e a uma. :mEilhol' oegalniza
ção da vida da Jllul:llel' c ela fami-

Escrever - Novas
pronto

Maquinas de
Ilillpomos de variol tipa. da. afamadas «OLTVETTI)). para

entrega. Exposição permanente em noaso E.critório e na

"LIVRARIA MODERNAH,
Distribuidores excl uaivoa :

ALMEIDA. BASTOS & crx,
Rua Felipe Schrrrid t. 2 1.0 andor. FLORI ANÓPOLIS

"

!.ia.
l"llÍo úels!:mrH.llnllO (}isto, aJO assistir

;1.0, Segundo Gong,l",f)SSO Nalciüllnl da ,

U:niãlo (IHI;:; Muillhes Fr,aJlx"e,s-as. 2,500'
delf'g·ar!o.s l'eunira.m-s,e nu,ma im'e'll
sa ;:oa.la (]I[l; regid'io parisimls:e.
Na kibu'na, ao I'ado ele vári'as 1',e

pl'81selltall1(,es ,e:.laiUlls, lnemil.Jl'os do
Parlwmem,lOI d'a R'e,públioa, 'Puc],c
übS0l'\r,Ll' as vfJlstirnerlJt.a,s hL'Clnoa,s elas
dele,gaoda.s do 'J.'nni's ,e da Arg:élía., {)os

gT.<Htdes' IIElnlCOS de s,ada 00'[11 que' se
J;lll'volV'íam hatbí InH.IJl:Ve, as ,�'leg'3iIltes
deMig'Uidas elas Anti.lhas, ,ais, bri'lll1elll
�es CObflk�il'a;s da.s i:nclÜ'-ehÍ'!wsaoS,
r.loi,s, peja, prilll1'eíTa vez, mlU'lheres
dJ()iS ·país'e.;:;· de alé'm-'ma,!:' quo faz,em
parle eh} l."nião li'l'Clml08ísa JOTam
convirJacLu;s a assl"l.il· ao Cong'f'esso
]\f (�LrÓVio,IG.

IYi taLuag,euls esties s,ihliislTús alga
rÜm1()� l1'rCj.uentnos mareados no an-

1;["-braç,o das ',fnnllw,s qUI) consegui
ram PSOU'llu,r' dos C,tmpos d·e' d('j)OI'
tn(,'iio e cujo re'l ;')]'I)i!) ú vida ail)Ós a

gi1]i(�na, pa,]'l[1ci.:a 11m 'lll,jla:g�'I():. Várj'as
deSlt"l's IJ<ULrioo Las pa I'ticipavam 0.0'8.
teabwl;hos do OOilllg'l'üSSO.

-0-
tJ.M FTLNIE FRANCÊS OI-nl<';i\II O
GRANDE PRT��l\nO DA COMPETI

çÃO MUNDTAL DE BRUXEtLAil
Pa,ris - (8. F,. T.) - O fUme de

R,enlp C'h1ir "LE EtILENCE ES'f

.'

71
de Garantia

. DESP:RTADORES:
10 Cr$ 15(),O&�'.
13 180,e9'
17 (grand'&) :1'80,0&
17 (pe,qu8HÜ') 200,00: ..

DE BOLSO: 18 14000.'
14 80,00 P'nlseims extensíveis'

,

15 80,00 A'inericanas:
16 _ 80,00 8.. 15() O� ,.

ORGANIZ&DO SERVIÇO DE VElNDAJ8: ElSCRI!WA-NOS lrN-
O NúME- RO E PAGUE QUANDO RE- CEBER O' PEDIDO

Relojoaria Progréss'o
JUGEND & FILHO

CUR�TIBA - PRAÇA TIRADENTES, 260 - PARANÁ

Compre seu Relógio pelo Serviço
de Reembôlso Postal

Todo Relógio é Acompanhado
PAnA ,sENHORA: (\

Cr$ 220,00
.

7
8;>0,00 11
220.aO . 12
1::10,00

do lIespectivo Certificado
200,00

Cr$ 180,00
250,00
180,00

�
2 (folheada)
3
9

PA.RA HOMEM:
4
5

190,00
85,00

SIRVA-�lE DE NOSSO BE1\i
lJICANDO APENAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira
....

Tenis Clube-Dia 2 de agosto, sábade, soírée com inicio às 21 horas,
=====

A data de hoje assinala o ani
-versárto .natabcio do sr. di!', Cid do
.. Amaral, engemhei ro-ag'r(mom o' e
'ilUistrado dill',etm' da Escola Indus
.íriwl de Floa-íamõpolís.

Os seus numerosos amigos e ad
miradores prestar-Ihe-ão hOj18, síg
nifioati ValR ma:niíi0stações d,e avre

',iÇO e estima, as quais' "O Es<Lado"
: .E,e assooi1a..

. ,SRA. PRDFESSOR CARLOS DA U.
PERI�IHA

Transcorre, J:!oje, a da,lia 11Ja,tali
.oúia ela oxma. ,sra· d, Ammllda H.

. P€J.\ei.!'a, espas'UI do 811.'. prof-essüI'
,..carlos da Cnsla Por,eira, dÍJg1no ])1'e
. sid€nLe da CESPE.

Por -Lão ,aur"piciosa data" a (lis
t,i�l1'ta ani vel'saria:nte. sorá grande
melllte homena.g'eacla pc'lo vas'lo cil'
dmlo de suas r,elações.

,F:Jzem a.no�, HOJE:

I
_ a me,nina Olivia, Elba -do se.

,..:11'. Silvio P. 'fie Fl1'eiLa,s, digno juiz
.:de direito no ESL::tJdo do Par'aná,
_' o menino Vanio Paulo, filho

<LIa sr. GE'int,i] CoeJho, J'LlilllClianál'io
.<pu.bti<co.

. .

- a 'exma. sra, (I. i\i1l.lil'ia 1i)nfrazla
• (la SiJ;v:u, espüsa do Si'. Raul Tit.o
,dia SHva, 'sllb-tenonle da P. 1H1i
j,tar 0.0 Estiado.

_ o sr. Ario,slo J, dre OaTvalho,
"'Llo�.ta, perito cO'niLad(ll'.

_ o S1'. Fernando· Vieg-as.
_ a exma. vva. d. Luci Cabral

.

\Y'8aldhaUIs<el1.
._ a ,m,e;nina JÜlarrtH, Dahlla, filha

"do sr· Antônio Nunes _P,ir'es.
_ o menor Silvi'o' Oal1a,ndri.ni, eii

;·tudnate·

,;SEU DINHEIRO

Deseja empregar bem seu

",capital a juros compensadores
,,1:1e 8, 10 ou 12 por cent0?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
'CREDIÁRIO KNOT, á rua João
Pinto nO 5 (anex,o a redação
".de "O Estado"), que tra-'
balhando em combinação com

o ESCRITóRIO IMOBILIÁRH
_A. L. ALVES, finna espe-
.cializada com vários anos de

'pratica no ramo, poderá ofe-
recer-lhe a máxima garantia
-e eficiência nos negócios quei
'.lhes forem confiados·.

' ;

RITZ -- Hoje ás 7,30 horas
Esth.e;r Fernandez José

Cibrian .

SAN'l'A
(O destino de uma pecadora)
Censura:

I�----�I
Rigorosamente proibido pa..

OD. � AULO
ra menores até 18 all0S.

K Ja No programa:

RAMOS F.�ticias da semana - D.

Noticiário Universal -- Jor ...
nal.

Preços:
Cr$ 4,40 - 2,40.

,parelhos para ,surdez!
Se V,S. I1ão ouve b�m. exp'9rimt'l'lte os modornos aparelhai

«SONOTONE», o, mais 6�mpletos no gêrero, Euelll aparelho. lIIao

graduado. individuclrt;_ente. Verifiq\le o seu gráu de .urdez, fazendo

I um «TEST AUOlClIIJE.'IR1CO».
Iroformoçõuo 00. inhreuad08 à ruo General BitteI1aourt. 7B Gl

I-�

WENCESLAU BORINI

Especialist.." em moles
tias de Senb,f1X'os.
Alta cirurgio.

Horário: 9 às 12

D:tARIAMEN'PE

cesiau Borirri,
.

Iniciando a sua vida comerciad com bem l imil.arlo« t'0C'lll'SOS, hoje,
a ru-ma que dir-ige com .íusupenàvel t.irncirno. é uma lia� maiores 01:-

A São Judas Tadeu
agradeço uma graça .

Uma de'vota.

I

PELOS MUNICIPIOS IAJallço holandês r G���8 ��>h���
Batavia, 31 (U. P.) -- As for-I

o G���:'�DOR RESOLVE

Rio do Sul ças h.on.landesas em Surabaia, De acôrdo com o art. 15, item II, doContinua O ESTAlDO fazeu-
a, leste de Java, ao que se decr-eto-lei n. 572, ele 28 de,outubrl).sdo distribuições de valiosos li- I{AfNHA DA CAÇA. anunciou na' noite passada, I Tele 1941:

<" ."
-e toe, inclusive romances mo- [UO c;rL·\.:\'J>,E DO Sl;j, _. Assistiu a sociedade de Rio do &t1, 110 se estão pr a d _I .Noé ele J:,sus para exercer ° cargo de

." .

epar n O para cru i 'I'écnfco-Agr ícola, padrão I, da Díretorta.sderno«, entre as pessoas ql!e dia HJ deste rnês, no tradicionat Olube de Caça e TIro "Dias '\ elho ", zar O estreito Madura e ocupar! da Produção Animal, criado pelo decre--eoriszazn de � eu cadastro S4)-

".I'e,s.ta
cid

.n

ade, a

Itum.
a

be,.!
issima

r'elst.a.
so-cial.

I
a nha do mesmo nome, ao lar-I to-Iel n. 51, de 7 ele julho do corrente

. -aiel. 'E' que, elút,a. Hla·ilnha (Ia Oaça,. a gen'liJ.i,,;.sima ,seln,h,o,rirLa Myr-ian go dá costa Norte Oriental Ja-I ano. • _ ,As pessoas que ainda 'i1ã"o' BUilH' fiUlla (Lo. casaa ViUG'i' .Buhr PreCe'illlOI Murricipa! c sua esposa sc-
'

d
.

f f
De acôrdo com o art. 1<>, ítem IV, do,

.

. ,
,

. ,.' vanesa, segun O ln ormam on- decreto-Iet n. 572, de 28 ele outubro.,ha;am preenchido o co upen ruhora Frida Bauer Buhr, n8-&8'C dia, era í'est.íva e solenemente coroada, tes dignas de crédito. de 1941:..que diariamente publicamos A rainha 'alp.l'eseruLotn-,�c com um elegarní.íssirno vestido de' bnile, .....----.....- ......�'V'_ - - .. --_-..........._.. .... José Sátiro Machado para exercer, in•

. "poderão faze-lo, agora, bebi- que mereceu os IDaIilS calorosos elogios, além de 'ler conquistado, pela .terinamente, o cargo da classe H da.litando-se, assim, a concorre- gmaça OOIm que desempeehou a elevada missão, gerais simpatias e ad- OSCAR R.ODRIHUES DA carreira ele Oficial Adrrnntstratívo, 'do
•.�f'am a tão in teressa n te inieia- NOVA Quadl'o único do Estado, vago em vírtu-'" mj ração.

de da promccão de Emanuel José Pereí-�tiva realizada sob o patroci- O baile esteve concorr-idíssimo, e às ,1.oiJ-eiLeS apresentadas revela- Agradecendo a notícia que] ra, para ter exercícío na Dir-etorja da.�nif) da LIVRARIA ROSA, à varn bem o alto grau de' culMmw da sociedade r iosulense. damos de sua chegada a esta Produção Vegetal, .preenehendo o claro.Deodoro n. 33, nesta Capital. São é a, p r.ime ira VBZ que o Clube de Oaça e 'l'i:t�() "Dias Velho" Capital, esteve em nossa' re- e::istente na lotação" com a aposentado.
• . .. .. ...••. .. ...•..

Olg,U] im, Jestas 'que taruo deleitam os !S"8lLÍs Iassociados, e ísso é uma dação o Sr. Oscar Rodrigues da
ria �:c::t� t: �eL:e ���l��ad�� 1947ANIVE.RSA1H08:

prova rio bom gosto. por todos eealLça{lo, que pi-esirle sempre (1 orguui- Nova, presidente do diretório o GOVEfu'<ADOR RESOLVll<J
DR. CID DO AMAHAL Z;),\:ÜIj, de restas que tanto eriobreoem I() povo ele Hio do �ul. do Partido Social 'Democr'ático

D N()ll�eat': �

da cidade de Joaçaba. e ncôrrlo com o art. 15, item I. do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubroSeguindo para aquela cidade de 1941:

.

Dentr-e IÜ<� homens de megócio rlB. Rio do SlIl, que o;c Jizcram pelo onde é esperado anciosamente, Belisário Nogueira Ramos para exer .

seu 10SÚXl'Vü própr-io, destaca-se, de maneira :;LI!I'Pl'eendent e', O sr. Wen- desejamos a S. S. uma feliz cer o cargo, em comissão, de Delegado
viagem. Adjunto, padrão Q, do Quadl'o único do

.

. .. _..

Estado. vago em virtude da exoneração
de Timóteo Braz Moreira.

(Na s'8/gullldn c()nl\�o:c;::tJção, moia bO'l'a aj)ô� á primeil'H, Ri llào ]wu
{Pide substituir seu' ordenado, \"Pl' llIUme,fiQ'. :!'pu,n,ir-Is€-á wm os' ,011'S. Co'n�ellJori.l·o." pl',ps,eJ1ilels. (alt. Ri

se souber empregá-lo bem dos ]i;g'l.atuLos),
Clulbe Dozf'. de A'goSltO', pm l"poli,s. iO ele ag'o,;lo rle 19'J7,
LAHA RIBAS _ Pnesiden{,ü 0m exe�.',cic,i,(I.

g'a:rJ'itZa'\{ões elo ml.Lnic-1pio.
Além eI'o gl'amde cOoITllel'cianl,E' <8 i,nclll,s<l,l"ial. f. sr. \VCllC r·'s,1a U Bm'i ni,

mCll'c(\ doe ;;.eu; ca \"a,lhel'ismo, 'se 1nlipôs á :JIclmi['a�ão (Ie .f.t}cI'o H,iJ(J- do !::iL1'i,
wrnq ll.Ísban.clo assi!m, ililvejável popuJ,aric!aflc.

Jili'ra. natuII'al, 'I)cJIÍ,S:, ,que na daILn eh> S'O'II a,ni\'81i'I�,ál"i,()' nata,Jj'c,ilO, que
Oel{)l'N�l1 nlo dia 24 deste mês, gl'ancles c me,l'l',ciools ]1(),menage]1.s lhe
j'-IjI,Hem ,pl'l8-sllardas p'elos &Cllll;,; ·lluom-eros<ors amiglO';, como l'eê1l1rnm.1tl' 61ucecleu .

Dcslla colllna, enviamo:; ao i111SIII'o aJliYEIl'�aáa,nlle, Cjl1{, é Lambém
rYlemlH'O ilesllncn,do filo P. ,�, D, .. E'°m lho do SUl!. adi lTOSM]i:, I'nenllOlI."Ü::; Jeih·
c j'[ nt.:{)q?s.

OLÉ rA l\L\,GEDO
o clist.i-nto N1Isal Otae.il io l\-lae,edo-Zen.ai'(j,e !\i'ac'cdo. VOI' m.o,[iyO do

'.mi\,l'I'!"á;l1io (iI' suu el1lC,wtac!Ol'u fill1a, �'enUlOrit;u CI(>ia ;\lace-dJú, ofereceu
Ú 1:<tO-cied,ave tI'e Hio (10' :-:lul, no dia 2" dB:-lt,C', no OlUlbp (k' C:J(;a l'. Ti!'1)
"Dius V8Illl(l", Lima hE'Iii�lsima :resla.

Como era n:,,,tUl'::JI, pail::; ri geral a E',,,ti,ma que Lodo;:; fI'eeli/cam ao dis
linto Ca'Sk1JJ OP SIl'a gTa.ci!lJsa filha, a pJ,eg<1,n[.p h',,;ta 8-s>tevf'; muilo conc()II'

l'irla, de;S'lJaca:nd'0-�f> a prp,sl·.llf;a 'ele ,loeltas as aulorjd,n!(I(�s <I,e lho do' �l.lL
iH'llirt.as \'("n LLLra,� cí -G1·"'j a e iSC-n" eJrj.� till1'lJos pl'Qg'0nillO!N'� são os votos

lI'lhC lhes fa:w!II1()'." IWiíta (laia re�sh\'a e dE" Ü,l,[llLa feli'cicJ:alfl'es.
(Do ,CORlm8iPo,\'m�NTB)

CASA MISCELANEA distri
buidGra dOI Rádios R. C. A
Vietoro Válvulas e Discos.
RUa el)ngel�iro Mafra

G\ze de A gosto
Sl,:S::.'.'\.O OHDI�ARIA _ ia CONVOCAÇÃO

DE' wc·o.r-do ,com o 'D. I, '],pL;l'a a, do ,II'[. 101, dOIs l'islaÜllLos l'il1) vigo!'.
C«l.llI\'()C'(J' (I Cnrns,e,llh!(J, DelibE'!!',a;Li,yo, 1)<1:1':.1. uma l'ennião nlo' riia 9 do COl'

l'<'nltr', ás 15 hI)lI"'lISI, l1l:J, "ede do Chvhe, pa.nt 'SE' ,pl'{Jcie.clpl' a elll'iç'ão da �rll�l

üil'e<l.orioa, OI p;ec,�,idlE'l1ll,e e viCt(ls-['ltl'e.;;;i,cl€Jlttes (lo Gkll]JE'. o COlJ\5'E'llho .Fiscal
e o Orador.

SERVICO DE
.

METEOROLOGIA
Previsão do tempo. até 14 horal

do dia 1 na Ca�i(al:
Tempo: inltáv&l, com chuvall e

nevoeiro.
Temperatura: e5tavel.
Vento.: predominarão de lul.

ire.cos.
. I

Temperatura. extremai da ontem: I
maximo 16.0 minima./ 14 2. •

........... _ "

ROXY -- Hoje ás 7,30 horas
Spence.r Tracy. -- Irene Dun..

ne -- Van Johson _.. Esthel"
Williams -- Ward Bond.

DOIS NO CE'U
Censura:
Proibido para menores de 14

anos.

No programa.:
Cin.elandia Jornal -- DFB.
Preço único Cr$ 2,40.

Piacido Sergio Alves e

Senhora
participam aos parentes •

amigos o contrato de CQlla

menta de leu fiilho JOSE'
ALVES com a Srita

Eliete Silva.
Saco dOIl Limõel.

Nestor Simeão da Silva e

senhora
participam 001 parenteI e

pe'&OaB amigas o COI1trato
de COS'1manto de sua filha
ELIETE SILVA com o Snr.

José Alva•.
18 da Julho de 1947

AVENTURA::; DO JUCA KNOT

_:-:?-

.

<1:11$10.000,00

RZSA
�_

t
�--=------=�--�-------�--�-��

Ofere�i.fi. aos leit"ces de «O Estado» pela Indústria, hménilJ'J e Seguros KNOT S. A,

""CREDIARIQ - INDUSTRIA DE BEBIDAS - REPRESFmlTAÇÔES - caNTA PRÓPRIA.

ODEON _ A's 7,30 horas
Espe.táculo de Palco e Tela

Na Tela
iO) _ A Mal'c'lla da Vida.
2°) _ Ruth Terry _ ,errn:

O JUIZ 'MALANDRO
No Palco

l\,pr,eSeTIlLacão müca de:
ALBERTO "lIOLINA

Ca'll�'õe:; arg(\nLina!s ...
Tangos .. ,

Bol8lros ...
Preço.: Cr$ 5,00, Geral: Cr$ 2,00.
GeulS11ra: _ A.lé H -anos,
Il\lPEH.IAL - A's 7,30 hOl'llS
10) _ A :\Ial'cl1a da Vida.
2°) _ Gasllarirm Yai Cacar.
:30) _. A Voz do l\lLllnrd,o,

.

I{0) _ MiARRE ESSA LOURA.
Pne.ços: Ui'$ i,OO - 3,00.
Cen:'w:a: - Alé 1', a,nos.

J
I
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IECNICOS

Clube .12 de Agosto�Dia 10 de Agosto_ 'Festival Infantil .. Na Secretaria do
Clube está aberta a ísseriçãe para o csaeurse .. Os prêmios aos vencedores já estão ex

postos na casa Heepcke, (Seção de brlaquedes], Dia 12, Banquete ..

No Restaurante do Clube acha-se à disposição dos srs, sociss a lista de adesão ..

E�vi0 ao §�m R.migi) d!,;;t,ant;
A cobrança rlSl? Taxas de COIil,Uffo de Luz e Fôrç9 dos flm número !la l'P,vÍfóltn () VJ.

ccmsumidores do Sub-Dí!.tlÍto do Estreito, Ceql14liros e Barrei- tE DO TTA.TA!. �qfçíio olooJ
raso a partir de 1.9 de Agosto em diante, senil. feita exclusiva- fada a Flr,ri-anó:p©l1s. e �§sh�
mente no Escritório de�te serviço, :üto à rua Arcipreste Paiva est.:uá eouhihninilº DíH'S
N.o 8, (ao klda da Catedral). maio," iMtulilii6 Mlltanl

ORLANDO ARTUR JUSTUS EngQ• Chefe dos Serviços. de nOfia�

Paro f 01UJttl' ....Q�ESI(I(Juui.... ou Federeis
e Exames de Admissão

Estude por C.rrespondêne.
Português, Matemática, Ciências I Geogrofia,

Hi. tóriQ do Brasil, etc.
Inter.e.lla-o? pteenohe e.te cupão e remeta-o para a, Postal 332

FLGRIANOPOLIS - SANTA CATARINll
-------------------------------------------- ..---

PE]iiHND(f) INF0RMA�ÕFJS:
Kome ___

Rua

Cjdade _

___________________________·_.H." __

___... : Est'ado
_

D TllOGRAFI
(errsspcndencte
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

li'J.
I
I'

DIREÇAQ:
Amélia M. Pigozzi

RUA ALVARO DE. (ARVA·LNO. 6S
----------_._----------_...._._---

:. '�

Tenha sempre em C:;Cf��, uma gorrohn.ha dt?

APERITIVO «INOI»'
----_.--_._._---- ...._ ..._��-_._ ..

«Casa Barreiros» vende:
SAPA'J(jS PARA H�EM: f.itoe c mÊÍo. vira frcnceaa. solado duplo'
.clto prateleira, fabricado com matartal que I!xiat. cde melhor.

plileço apenaa Cr$ 1:50 • .,0. /

SA>PAT8S ATAMANCAD.s: propl'ioe para inver.o, .alado de madeiro
8liPocicl que rui.tem co...." toda te qualquer humidcde� con..rvandtl
o pá .empre qu.nte, reeo�nda.,"e. espeçialment. pera pe..oOll que
trcbt!llhant em lugares hurnida. cujo sealno é d. cimento e tijoletclI.

Preço ape� Cr$ 50.00.
CA-CADeS PAR#. CHEAN4AS E S.BNHORAS: Temo. gJ!onde sortimento ..

medeIo. nOYOlll, J)l'açe•••ro_ilimo•• de CruzaRos aMO, a 1(4),00.
_ V'M\'" àir�terntDnte do f4il:l1'MO co c_um�.
CASA BARREIRfi - Rua Conselheiro Mafra 31.

Resolvido, enfim, seu pr1)blema financeir'l
Adqu.ira. TUDO de que neoeuita.,

48 UMA SÓ VEZ, e>

pl\I'&n40 PAlIOBLA.BA.:s...., '

eoa as VAB"!'AG••• tia compra à 'I'ittta.
••rvilul.-.. do

� ,

SISTEMA CRE.IARI-O KNOT '1"

.... I!iIS
...,_....
.�.
ftAdt••
fã_latiM'"
III......
JIIas

.......
.......
ttntaIaçiM elitrl... • r..-.....-�"'''lH'I''1

PeI.
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......... ---

.... "1....... li ti. � "ae-"'"
----

0.1(._
�----------------------------------'-------------------

Vende-se exn Itajaí
O mais bem montado e afreguezado C A F É e B A. R
«M O U R A}) (antigo Café e Bar «ZENA», situado à

praça Vidal Ramos, esquina d& Rua Lauro Müller.
Tratar diretamente com O proprietário do mesmo.

!i:j
O motivo do v,ndo ,. di,. ao p,"endento.

__

11�li! Diretoria de Obras Públicas
,

Serviços de Luz e Fôrça
AVISO

CONDENAÇÃO 'DE ux GOLA.BOA
Hh':lTA NA HOLANDA I

:-;. H. I. - Informam clE' Arnster
dam, CJ1W o ex-Pr írnen-o Mi:n.is(l\O·
Junloheer .Di kk J. clé' C;'c/er. que a

23 de 'ill'-l!io ultimo roi condenado
a um ano rI,O, p.l'isilo condicional,
pr-ivado [l01' toda �l vida de ocupar
cargo publico o multaoo 'em 20 mil
f'Iori ns pOI' um 'LI'H)Tmal c�'1p'ec.iall
rlaqlJif',Ia; cidade, destinado ao jul
g'a�no,ntiÜ' dp traidores 1). colabora
cíonistas, ['eCON"eLl ela sentenoa. De

Gror, como pr'irnoiro i\1 ín istro, a

cornpanhos: a Londr-es o (+ovel'no
Holandes em maio dr 1910. aipos a

invasão alemã. "Dern ít inrlo-s« em

I novembro do mesmo :W1), recebeu
I, prn.missãn .para ü: 1!.f'U1Jir-�e 8 sua

Ia m i lia nas índias Hulu.ndr-sas, mas

(',111 YCZ rlisso voltou iJ I 1l1,la nda. viü

Port.ugal, \oinfir. 'l),tl,til icnu c1oeipois.-
11m 'panHo'(,)' com pif'iJ·mi"J;i.iu das

�;lvl{l"jrl�\.Üf'S (i,p ocupação alomã es .

. \. acusação especifica contra ele é

ele que �\tf' "abalou a üete.rmill'aç1\,éi
rio p[lr\"() ·lJoj.a,llfk� de ennt.inunr na

g'l1E'l'l'i.1.
n

S. H. I. - Tnformam de Hfl.ia,
CJI1e a K,. L. M. (Cia. Real Holan
W'su cip Aviação) ínauglll'ará a 4

Ü(' jnlllo o S('l'VlÇ{J .• Ir. "Lockeco.

Son�l.(\llati()lns" na linha rlit'eta
1..i.ll'1l,rnl'am-J�al a"ia. O y·eGeranc

pil()to 1\.. D. Pnrmentiol', llilolar�
(J apm'p']ho, q1lr ]rv[wá 'l3 passa
gripos. on s·c,ia o nnnwl'O nOTma!1
.\ lin,ha (\ alllnlmelnü' sP1'\'úla por
'l\'iõ,rs "�l\\'-';ln�lor�".
t_

.

o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

todas as

............ 'O
.

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Minutos
A sua pele tem eêroa de 50 milhões

� minúseuloB suioos e poros, onde se

eecondem 08 ,germes causadores da. t.eJTí
vel coceira, "rachando", erupções, "des-

.

C8IBoaodo", &rdéncia� acne, impigens,
psoriaail, cravos, espinbae, frieiras, 00-

oeira doa J>és e OUt.TOB males. Oe trata
mentos comuns só fornecem um a.Uvio
temporirio. porque não combatem o

germe causador. A nova descoberta.
Nbode:l'lIl, faz parar a coceira em 7 mi
DUto.. e oferece a garantia de dar-lhe
uma pele lisa, limpa. atraoow! e m""ia
- em uma semana. Peça hoje mes
mo ao seu farmacêutico NllOderm

.

e ehmíne as verdadeiras causas das"
aI=- cutAneas. A nossa garantia
aw....ode- é a sua

�� a-... maior pro-
,_. IS .... ClIIUIII .teçio.

AS CO:'l,STITlHÇõES DE CURA
cxo E SUnlN&j\1-SEJU� RBVI,S

rr}\._s
S. H. �. - Informam de Haia,

que rG"1am <alPJ'€�dn.tadta,<; os .01':0,
'Lo-s de lei para revesão da consti

tuição de Curaçâo e da rle Surinam,
,.. GOV"l'na<ior Pieter A. Kasteel,
de Curação ,e ao Gov,el'naool' J.

Bl'Ü!ll.S, ,de rjiul'in3!1111 1)la,m Ileitul'a

Iprrlim1.i>Jli3.1', >E:!.nql1'anLo SE' ,aguarda
au1orização rea,l punI o estudo d'Üs

l)roj,e{.os i)'eilo ConrseÍlllo do Es>Lado
e pelas JA'@is'latLU,a� de CUI'.lção ,e

Snl'i,nam.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

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

\

cuperar a saude com � te.

auxilio.

A K. L. -M. YA.I G;;'A.R-f:O�,c;n_;LI
ATlO�8 NO LT:'\HA DJItRTA AMS

TERD:\..'\1A-BAT,\V f_\_

em

..... '"('- '''---''.

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpolis.
A tende pelo Serviço
Reemholso Postal.

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

I .}\.l)VC)GADlJS I
Dr. OSVALDO BULCAO VJANN.4
Dr. J. J. DE S@IfSA CABRAL

ESCR.ITÓR1Q: Rua Felipej Sehmidt se - S",üc 5
EdifSeio EhuZe-illO - Florioln6poH••

Henrique Stodíeck
ADVOGADO

Rua' Felipe Sehmidt 21, sobesdc-e-Telefone 10&2
(Altos da (CASA PAR-A,1:S0) - Floriao6polis

..

CONTA CORRENTE POPUi..AR
Juros 511t a. a. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimentação com cheque.

Banco do Distrito federal S. 4.:
CAPITAL: CR$ 60.ôOO,pOO,OO
R,ESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tusjano. 23 u Florianópolis
�-------------..

VENDE-SE
Magnífica terreno, p,ara

fins .residenciais, .itqodo ã
esquina da avenida Mauro;
Ramos e ruo Rio Grande
do Sul. Doia lotes.
Tratar à rua D. Jaime

Câmara, S .

VENDEM-SE
1 dormItório de embuia, 1

rádio marca LinCJln. de 5 vál
vulas, 1 aparêlho completo de
jantar e louça inglesa.
Tratar à rua Dom Jaime

Câmara. 6, nesta Capital.
•••••••••• e o •••••_ •••••••••••

VENDEM-SE
Alguns moveis e utel'uÍiios doméll.
ti.co •. como carne"" mesa, codeil'all
para sala de jantar, colcha, acol-
choado em la de carneiro, etc.
Avenida Mauro Ramos. 64.

FLORIANÓPOLIS .

..........

A:e:S�:�::: seu perfume "erlft. Terrenos e Cbãcaras
Que se trás a merea da pednmarlll Vendem· se diver�os. na praia.
"'Jo!ilau Maria Farina" que já era Ccqueiros. Dirigir.se a

Itt'eferida pela eQrte Imperial d., ALMEIDA,
D.PedroII !Ru) Tr�i,;o 161 t:!(fone14fJ6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J 1:"-

COMERCIANTE: Di tIDl y.,
vro à Biblioteca do Centro Aca

démico-Xl de 'Fevereíro. Con

tribuirás, assim, para a fonDA

çâo cultural doa catarinenaM
de amanhã 1

("ClUllf)anha pró-Iívee" tio
C, A. Xl de Fevereiro),

VIDA, DOS LIVROS
:_1PwL'rocinarlo Ip['la LI\�RAfI.lA, ]lOS.-\ - H, Deodoro :33 - Floria nópol is

O NOVO HOMéL\'CE DI� CAROLI�A S!\.JBliCO
Caroliua Nabuca -- uma das maiores figl1r.a·� ela lilcl'l'Ülll'C!. Ierni

. ninn 110 Bra.sil - depo is dp (),1�L('l' a, maior consagraçãu C(};Y1 A S'IIces
· SOI-'a. - ern que um el'i.liclI, C()'Tll-1l Alvaro Lína.. reconheceu o modelo
;.rle conb ecída novela I.I-e Daph nc Du Mau rier - entrega .lioje ao puhlicu
· sto IWVO romance, jll11·{.'Hlwnlu com a ia edição clp .4 Sucessora, fT'ulll
-d-e longa ('xperi-encia na ohsorvaçãn dos homens l' da vida, De cei-to, os

{{l�)lacte,'{_'s são rcconstiuidos com o auxilio ela ímaginar ão, mas nada
-exisí.e neles que nl((1 possn. r-nconl.rur corrcspondencía na realidade.
'Sente-s'e em cada u-aço. em cada deí a.lhe, a maior' f'arniliarirtade com

-"'�S 'mistérios ela- alma '!1U!l1HIIH, A mão sl1ül que ergueu o docel, sob o

-quad se agi,Lam os coraiç'õ(''; morl ilicados dos nroíagonistas üa A Suces-
.sora. é a mesma a :;l1'l'fll',p·endel' OIS movimentos iruí.imns de Rabelo, o

·

(ri.ste processo psicológ+co da consnnção moral ri,' Alvaro: os impu+sos
,(J_ifi_cilmenlc rel'l'.(�ado� de Fe rnaudo ; entim Lodo () (jllar!l'(1' rJf-' evoluções

.s,enÜmenl:iiS.
das meninas (' (l�", (',"'rosus , que l'igtua.m no romance,

I.. ehe ío fios, mais vm-iados mal izes c 11'L1a11C;aS,
_-\0 contrúriu do que acontece com muitos romancist as, Caro liua

�.Nwbuco sabe rvt ral ar LÜn.])rrn {I-� caracteres rnasoulinos quarun ás -1'('

-mininos, Enh-etanto. na sua C()n�LI'lIçÜI) i-ornnuesca. f\XN'lpnLE'lnwn{.(' r,;,;

truturarta, sente-se a Iklicaclp,w 1'�TJrcil'ica de um e.'ipirit.o de Jn.lIIIH'l'

--,- essE' toque f'emindno q ue encontramos ('Dl nuvolistas "ruáscu lus ", ell-
roo Willa Cal.hcr p Husamourl Lr-hman uara c itar rlo is nomes conheci-

.dos, e que, em lugar de pnfl'a,q1.wcnr fi ohrn. a pnr'quecp e caracteriza.
-Enl'ic('\lecp-a, sonrctudo, p e lo que a mulher. com seu i m;,Li nl.o divilla",

',tório a guçado, sua inLlliçã,fJ scnl imeut al apuraria, pOl!iP Irawl' dI' ('l)ll-

ú'ibniç.fío para a análise mais Jll'lH'lnlnle de cerl os (�()l)l'lill'S passionais.
.Em Chama, e Cinzus, Iais dons ';f� P'X('.1'(:('111 rJp mane írn nrlmjnÍ,,'('I, ('Edi
"'Iões da Livrar-ia José Olympio).
_-------------------------------

QUE fRIO· HORRIVEL !
Pode a senhora, eu senhorita, deixar de ir ao cinema algujaas

.noítes?
Ou deixar de comprar 'uma mêsa para a préxima "soirée"?
Pede o cavalheiro .privar-se do seu aperitivo prediléte, durante

,um ou dois dias sómente?
Pode deixar de tomar três cerl'ejas?
Tem,

-

enfim, iO I t'.ito r, ,ou leit�ra, Ia firça - moral necessária
JIl)ara privar-se de um pequeno praser que lhe custe aproxiJllada-
'mente vinte cruzeiros? ,

- Prove, então, que não é um 6mbrutecide 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 ,de lFlorianópolis, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará riO c6ração bem

<:formade de 'cada habitante da nOS!!8 capital, 10 fogo sagrado da

<CARIDADE e do At'\'IôR AO NOSSO SEMELHANTE. que, se

�flraticado em maior escala, resolveria todos os problemas passa-

:Cos, presentes e futuros. - )
Envie ,hoje mesmo aos jernais DIÁRIO DA TARDE, GAZETr\,

ESTADO eu .à RÁDIO GUARUJÁ a sua contribuição para aquisi
,ção de um ou mais cobertores para lOS pobres. - Cada cobert&r

,<custa Cr$ 20,00. -
A campanha encerra-se no dia 15 de,. ;agôste e a distribuição

.:será feita pelas sociedades Iten.fjcentes que fazem 'parte da AÇÃ.
SOCIAL CATARINENSE, a pe!!sôas já devidamente fichadas pela.
'''ltIesma sociedade e que são realmente Illecessitadas. ,_..

(As inscrições poetem ser feita!! pelo telefene 11Ilandaltdo -se

.cebrar a domicílio).
, RELAÇÃO DAS CONTRl&UIÇé1ii lt.G_DAS

Jornal "O Estado" �r$
Sidnei Nooet.i
cDr. Alfredo Damasceno tia Silva
'Capitão Américo Ayila
"Luiz Carlos de Oliveira
Dsmar' Meira e senhol'a
Maonel Lino de Jesús
,F,ernando Fernandes cl·e Aqll.Íll.o
A. A V,
José Gil

João Frainef'
Srs. Lorena F ainer

N. Lopes V,&na

1e6,0Q
180,M
100,013
11l0,OO
1",1U
11.,1»8
21t,O(j)
20.00

2Q,OO
40.00
20,00
20,00
21).UI)

FARMÁCIA ESPERANÇ,A
do Farmaoo!JtfcQ N� LAUS

HIf,j1! e amanhã será III SUl) pref0ridlll
Dro&,aa nacionais e estrangenras - lIomeo,w.tiu Puh;·

mlldll.ll - ArU�08 ele bOll'J'G.Ii!b.'"
Gara..t.-II. a _ata Obll€il'vâncla no l'�eTh'l'\P..n. métf)�",

• • •• •••• • •• (. •••• •••• • •• et

APEN:AB 6rf ••"
LO,. tIf)ji;� '10ft.. q_aatia V__'

""'U' acutilando'. Ma �
,,;o<utltl.ÍJua para a €aba .....
-� '''''lítl'.�t.N b "..riaM.....

1."
LtdiJ.Via. C'utariU8lse, dê TraRsJlrte's\ Aéreos

C I A l� A'
poucos DIAS

I IN
DENTRO DE

•

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-

.1

ranguá.
FloriaLlópolis - Itajaí - Blumenau Joinvile,
Fh.ll'ia'R<olpoiis - Blumenau - Mafra - CORoinhas - p, Nniã'o.
Fleria:d]iolis - Lajes.

Ganhe TEMPO e DINHEIRO, Viajando (em

R_APIDEZ-CO.NFORTO-SEGURANÇA"
pelos avíÕ3S ia «ClTA L»)

OZE DE AGOSTO

•

[,L.-\Nü Q U J i\U! í P;NA:L DE ;-:;AljDE

IeL'U'B'EPll.:lLICA ,\',-I,_ 11.E;PCBLJCA_ INDO- ,

Ng�B_
S, H, T. - J.nfol'mam (_j.c Balavia,

ljm� s·t�gundo ücclaratõe,g da a,g'Cn-: FESTAS
ci'a ,<Anrlara" foi a.dolado pe'la ,wlua.l!
Co Ilf.l'('l'l,n'c ia J\tl-Pdioa dos Medicos IHepublicalJllJ.s lndion:e,sios lem Jog'- De ordem do sr. Presidente em exercício, levo 'ao conhe
jakal'lla, oU'pil,al da l1epu-blica IQl,do-, cimento dos STS. sócios e exmas. familias, que a Diretoria do
IMesi.a., llillJ pla.no qll,illqu,e.na,l d,e sau- Clube resolveu comemorar a passagem do séu 75 aniversário
de publica. O p.Jlano ptreve a ii;f1tCll- de fundação, a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo
�ihca\tü'O da 11ClC\Ona!iza,çã-o da pro� rou o seguinte programa:
t:i:sBão medica 'e fl'als i,ntima coope- Dia 9 - sábado - grande baile de gala - com início á-s
l'a.ç,ão 'cnLe·e medicllS' hola.ndes'es e 22 horas,
i ncl one·s·i os. Tnsistindo para qu-e se- Dia 10 - domingo - grande Festa infantil, com nú
jam r"il-OB mariores esc!'(}rçOS llO meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as

CUill1'IJatp <\8 cJ.oel1'(,'as inJ'e-cciosRS me- 20 horas.
clioall'be o aumenlo do cornsumo ali- Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Ten-is
menta1'. assim ,�levaiil'do o ,ntivell ele Clube. (Basquete e Volei-Bool).
1',e:'1i,S'1 �'nlCÍta, ,e meFhOl'amelllto' a hi- Dia 12 Banquete de confrateruização, oferecido ao gran
gi,eno �ocial, o 'Min,j·stl'o . .da Sa,Llde de benemérito - DT. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé
I'p'publicano, Da['mase,liawarn, infol'- ritos S1'S. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José
mou a G01l'f.I'l'encia qll·C só a mala-' Francisco Glavam e Virgílio José Grurcia, estes últimos por
ria 'c,au"a"na oU .Re,p'll'bl,icl[t nma peJ'- <:ontarem de 50 anos de atividades no quadro social.
ria ;lIJ1llal r!.P :�5 milbõrs de rupias Após O banquete será feita a entrega dos diplomas ais
I'PPll'hlic,fl'11':tS, E,OCIOS acima referidos e dos de remido aos associados que

contagem de mais 35 anos de efetividade.

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

Aos srs. sócio,s vão ser distribuidos os respectivos COR

vltes.
Para maior brilhantismo' das festas que serão levadas

a' efeito, a Diretoria espera o comparecimento dos srs. sócioS'
e suas exmas. familias.

Secretaria, em Florianópolis, 20 de julho de 19 ..7

Elpidio Frag'oso, Secretário Gera.l.

COMEMORATIVAS DO SEU 750
DE FUNDAÇÃO

ANIVERSÁRIO

"

� .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..

TOMEM

mlbl trelsatafa
1- "SILVEIRA"

Grande Tônico·

'� h,
, ..f& \\'E'r'lEL ] NDu'�rJJ�IÂL-JOIl\lVII/_LE tMArc� I,

y"
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Vitoria do Fluminense
Poccembú

n ,,_ 8'fADO Sexfa-te,lra 1 ele I §Ir 510 ae '947

LUAR DA SERRA X FERROVIÁRIO

o "cleven" do Luar da Serra
irá, conforme pudemos apurara in� I Consoante noticiamos, realizou

tegrado por destacados "ases'" do SE', ante-ontem á noite, no mages-: transcorreu bastante
. equilibrada,

pebol insulai', 'Para levar de 'vencida toso Estádio Municipal do Pacaem, marcando o. .Fluminense 3 tentos

a equipe tubaroriense. bú, em São. Paulo, o "match" in- contra 2 dos locais. Na fase final,
os cariocas dom inararn amplamente,
apresentando jogo mais interessan-.
te e classico, conseguindo conquís
tar mais 2 tentos, finalizando o

prého com a vitória pelo escore de
'5' x 2,

O movimento do "p1acard" fui e

seguinte:

Avaí e Paula
grandes

Os entuslastae do. root-baãl da ci- Chocolate, Fnrneroãli, Mandico, Mi-
dade serão corntemplados, amanhã, nela, Tutú e Carioni. A embaixada do Luar da Serra, ter-estadual amistoso entre o Pal-
com ruais 'um ernpolganae "rnatoh ", das atuações nas Ij}ug'na.s com o partirá desta capital no proximo meiras, líder do certame local, e o
no qual se a'In'e,semiLulrão eomo ad- "Campeão do Centenár io'', deverá l s. . .

.
:.

•

versáeios os lrortC6 qnadros do reunér os melhores "fooJt,-JlaHer-s"; d:a 9, viajando pelo ônibus do "Ex- Fluminense, super-campeão oario-

Avaí e do Paula Rumos, dois gigan- da c3!l)i,taJ, cnJ[:ne eles: 'A(lolúnho, presso São Cristpyãf. t ca de 1946.
tes que Ü(�o farão para sair vítoeío-

'

sos da lide.
Os dois adversáríos do Améríca,

QO R.io, que tão admu-ável figura
fizeram ruo, enfrentar o eatle,go�'izado
conjunto carioca. estão nas melho
res condições poss ívcie para l1.1Lar
brava -e. 1rufulLÍgtmvel,mente durante
o tempo regulamentar, dando 3;0 pú
blioo a oponl.unitíade , de assistir a

urna lula tiJlânica, repleía de' Iml0E'S
scnsactonaís, que deixarão em "sus-
pense" OS 'f'j::::pe-Cilado'l';(-\s, faoz.endo- Direção de PEDRO PAULO MACHADO
os vjbrar do emoção aute as joga-

4° "goaI" - Lula (Palmeiras},
das .magtstrais doe seus preff'1ridos. aos 29 m.

O Paula Ramos, que foi derrota- 'C.!tIra·vana do A e C'l'ube A'tlético 'UI-tl-mas e'8IJOrt·IV�-(1I 5° "go'al" - Ademir (Flumineu-
do no 10 -tLWDJO, está firme em sua u

"

r fi UIl ) 39se ,aos m.
decisão de cuebrur a írrvencibüida-

h
_

Buenos Aires, :30 (U. P.) - Che-'1. 6° "goal" - Rodrigues (Fhrmi-de do llder, vingando-se assun do cntejarâo aman' a s'amm aqui 25 jogadores de í'uí.e-
revés sofr ido. ,� .... nense), aos 64 m.

O Avaí é dos ,qUE" costumam sair IJOI i;11lcg'NIJl1ltes ,dle diversos clubes 7° "goal" - Orlando (Fluminen-.
dlo gl1alIDlarclo com os lOUTOIS do Lriun- Completando a 1:20. rodada do desí.inarlos a encen-ar (> carnpeo- pWl'HguaiIÜls, Os jogadores pl'eLen-. se) aos 87 m.
f'o C', quando lhe escapa a vlitória, certame oül,ad1l11o. amadouista de nato com as .m,el!I"',oll·tJ'� I '1" dem cxcunsionar 1)01]' díversos paí I

'

cu "-' " 11 " r, "�"i. Ica-
.

" '.'
.

.'
.

-lOs quadros jogaram assim Ior--
sabe vender bem caro a derrota. flll�e.b();l, na tarde de doming'o sprá cr-,es. J A é I o I I t

I
S0S ,ta _'l.1TIi I'IDa c o ",U, C lSpU .a�l.dO mados'.O e,ooont1'o" que é 'o mais empo - l1e.ali7.ailo ,outra. .g'lialntCliosa (� �e'nsa-

.

,"n�bo.s o.� cnn:J·un'o-.,' '.al l'I,I.'al ';)
t d n. d'"

. . .... , _ ,VI v., -' p:al'l,ida's a:mi"'losa,s ,em bene,fício da
Ka,n·e 'o ean:lIpeon,<u,IO" ,e.VIuO pnn- clOTlIllJl l}a:rLild'a Iam que se,rão di.spu- Ayaí e u Paul,a Ramos, C:I()()ll'-I'<liYI
{:i,pa,lmeniÚe á exc,ele:r1!Le posição do>s lanle:" 0:8 eo.njlilllLOIs bem "forma-clos se. em mtag�r�Ílfii:cas formas ljsjca� Cruz V<Cl'mcbh,a ParagLl'!.üa.
quadl'os deg'l,ai(üa.ultoo e rtiC1lII:JtO-S'C do 08l['{l.'WI!l1.a. ,do AI' e, d.0I Clube .AlLlé- e Jécnicas, ,estando. apt"'; a !,l'lI1{iUI'
€.m cont.a as brillhllJ111tes ,e. Ciomenta- tieo, doils grêmiO',� .que, g-raças ás o públic,o espoMivo c,vn Id!1 .i"f:_l
Fatéco, Bráulio, Nizetta, Tiãi(), f'aul, Slla:S be'lars "perfOlI'manCBS" i est.ão aLraloote e mt)vimenl:lcirl, l'lIl!,,-

n Pa ola Ram n P. tilng!l r'a' e! m' .,; �'. !lJ'" :!t.! J�����ífi���JU;'��;,S" t�I;�:{���I:I,.)I\;,��·�
U . ua u u ,U ii II

zOlhl, Han'{lfldn, S'·l!l'fo:·,I. i',J(,·nlê:í,
""aldie, Hélio, A(j� I. Man:1I'<l. 1\,1.1-

Ao 'que plltcliemOR a.pUl'a.r, 10, (J(l,S-' t'rente ,a um quadro formado pelOS ri, CUl'rú, fvaní, B:'il':, :,Iuehlc!",
pomLisla '[ra�:i Gon1iide, p,r·e.,idenle melhor0.s l'uLebÜili,glas l,[lcais. Pulltseca, l'tlchec(l, l\hl' i ll']JO, Dja.l
do IP'aula Ra.mos, recebeu um con- S::lbo-se ([ue o 'iir. Trajoá GOlillide ma,' Ci.l.lw1a e \Valditr �aIJ!:'riio
vite dto sr. César SLamm, ,p.t'es�igio- J�espon,dlC:r{t f�1NI�·la\,j('·.1'IT]'(_�nitP/, eCE'i-! C{l'l'neSpOJ11c!('I' Ú conFiança que 11e

sa, fi,gum ;rros roei,os' despOl'tLivoo rj,e tal1du n COJWiltE', de;vendo D e,�ql1a- I.e.s dep()!�jlt<\111 os seul> "faTIts", ILl-
Ita\jaí. COThvid�'Ddo o eS(Iu:aJd�ãOJI drã.o Ido ,Pla'l1:1,a :Rfliillü?' s,�gnir para. blindo lodos com m II ilt.a l'ibru, Léc-
fil'lOQlor ,a �'e1ahzar ulm'R pmrLlda, wql1ela Cidade as 'P.rJ<m'en·as hOl'aiS l1Iilca. em!Vus·i,a!sDlo P li IS'C1Ip 1ma.

naq,ruela' ci.ll31de, dlQlIllingo próximo, (Ia 1111)1111h5 de domülgo. ASis.im e,-wel'a,mos,

,,� p. I (1
"

nho,
,aiO an 0,:30 A. �.) - Ate o J' M" 'T'.. . lIlZ: , an o lana.

momenLo o oumrpcolliato ofwIa·! Já I R d 147 'I
.

.' eu a mi cruzeIros
11'("11Ir1If':n 3,516,280 cruzelros, quarerr-· ��• ..,.__,.................__.......;......._...
ta centavQls, ,sendo o jDg'O dCl maior tão 1mpedi,r o. llY'Os's<cguimenl(,o flQ
renda a.o Cori,nti'am,s e PaJ'l11'Clira.s tOll'il1teio oficial eLe fubooo,l, ,apre
com 682.'536 crlllz·eirüs e nov,enta SEmILaindo uu,n pedido de demissão;

-

c,pnt3ivos. O Palmei.!'als esLa á fl'e'l1- em mWSlsa, CO'lTIO l'C>pl'estália ao ato

TIRO AO ALVO Hnmen!l.nea�n O «p�!íi.�TeJr); R�.lUI S"hmi,l.lin t,e, cJIU$ al'nec.c'llla.ções com 1.585.694 da FIe:d,e,[1(I.ç[ío t'O'ID'llemdo o conlVêTJoio
11 IDUy t�u �.'fJ u

_ \1 st�, Cr'LllZ,e,ir(�s!, com 'a Alssocia.çãJO de árbillros fute-
Como estava anunciario, realizúll-' ,ietivos, mas nem sempre sab�m re- boUs'hco de .S. P.ruulú A Ass'ÜlCii:lção

Promovido pelo Clube de Ca- se, domingo último, 'em Joinville, tribuir esses favores que para eles .s.. Prt'lr].o" 30 (A. N.) - Anu:neia-! de j,uizes p,edirá a. intC'l'v·enção da

ça e Tir:o "Couto de Maga- grandiosos festejos em comel1l'ora- "ão considerados como obrigação se ql'lle oS' juizes da F. p, F. prOOUl'a- Fedewação.
lhães", realizar-se-á amanhã, ção ao jubelill eS'Portivo de Raul dos clubes.
ás 14,00 hOTas, no E�tande da Sclunid1in, uma das expressões Ainda existem aqueles que

Inspetoria de Educação Fisi- maiores d.o fl�tebo,[ ca1arinense. as vesperas de jogos de responsabi-
ca, um torneio de Tiro ao Alvo, Embora a chuva lenha preju- lidade simulam doença� ou cha

para a escolha da equipe que, diicado grande parte do programa, mam por dinheiro, numa demon:s

no Domingo, dia 10 do corren- a 'll'OlllCnagem sincera e expontânea tração pouco ,desportiva e bastante

té, deverá enfrentar uma outra, dü Caxias I". C., ao seu grande de- duvidosa, sem falar naqu-cl.es que

constituida de velhos elementos fensor constituiu um su�esso. 1)'Or meia dllzia de cnlVeirDs ven-

do Tiro ao Alvo local, em 1'0- O conceituado jornal joinvilcllse dem o seu clube,

menagem á Colônia Suissa, "A Noticia", em sua l'dição d'e É por isso presados desportistas
aqui donliciliada, e enl COlue- terç:a-feira, assim enaltece as CTua- que a figura de um Raul Schmk.-1in

moração á data da independên- lidades ,do querido jogador caxien- se des,taca c brilha como estrela de

cia daquela nação amiga, que se: primeira grandeza. Raul e {mJ
hoje ocorre "Amaciar ue corpo e alma jamais exemplo de amor, dedicação e �j.de-

-

Para êsse cotêjo, que se,rá constituiu-se num pesadelo para' o lidade ao seu -clube, este ([ue de-.

realizado com 'carabina cali- seu cluhe e silll foi s·empre um do!> fendeu vinte ,e cinco anos dando

bre 22, de pé, arnla apoiada, a seUiS pontos de apoio, prestando s·eus sempre o melhor de seus esforços,
100 metros de distancia, em sen'iços e' auxílios ao alvi-,n'egro isso inédito no futebol de nosso

alvo de 10 zonas, reina grande lora!, toda vez que éra preciso que país e quiçá do mundo".
entusiasmo. Bem o atestam os assim procedesse; Numa época co- Das hOmenag0ns a Haul Schmi
exercicios, que se vem pratican-!11o a atual, em que os jogadores dUn, desta,camos a inauguração de

do diáriamente, e aos quais não Illal iniciados nos �e'gredos da arte seu retrato na séde do Caxias F. C.,
têm faltado elementos de des- demanejar a pelota, já exigem van- dc um jantar na Harmonia Lira,
taque, tais como os Srs, Sub· lagens dos clubes criando os mais abrilhantado pelo afamado conjun
tenente Poitier, Dr. Rótulo, variados problemas para as Direto- to vocal "Garotos de Ouro" e dE'

l\fIiguel Daux e tantos outros, rias, o exemplo de Raul Scllmidlin uma partida de futebol entre os

em quem repousam as espe- é desses que merece destaque e quadros do ZY.A-5 (' A Noticia, que

ranças do "Couto de Maga- tamhem deve servir dc exemplo. O terminou empatado por 2 tcntos,
lhães.

.
fato do padrão de vida ataul ser servi'n'do .como árbitro o homena-

Na vitrina da Casa Paraiso bem diverso de o.utros tempos" em geado.
estão expostas as medalhas que tudo éra mais fadl e mais ha- Apresentamos as noss:J.s 111elhores
com que serão premiados as ,'ato, não serve de justificativa pa- felicitações as CaxIas F. C., pela
equipe vencedora. e os respec-. 1'a os pratic;)ntes do esporte ele 110- iniciativa digna dos maiores en

tivos componentes, troféus de- ,ie. Quem 'Pode jogar futebol OUI ou· cômios, homenageando seu devota

vidos á fidalguia do Sr. Ernes- tro qualquer esporte, é porque pos.- rio "player" Raul Schmidlin, e á

to Riggemback, digno Vice- sue con,dições fisicas n'drmais, e as- F. C. D" p,elo nobre gesto mandan
Consul da Suissa em nosso Es- sim senclo, UIll homem l�ormal po- dq instituir uma taça com o nome

tado. de também trahalhar, ganhando ho, do populal' amadDr para ser dispu-
nestamcnte o seu pão dc cada dia. tacla' no Campeonato 'Catarinense de

Qll1e um clube resolva premiar os Fut.ebol do corren,tc ano,

EXCURSSÃO nE CLUBES seus defens'ores por o.casião de uma

Salvador, 31 (A. N.) - O .vitória ou no. caso de doença, é
Clube Vi.tória aca�a de receberlml1ito. natural, mas que �e alimeJl!t.E'
um conVIte de Belem, para rea- os vicios dos mesmos, isto sim não
lizar uma temporada naqUela/ se justifica,
Capital co� tres jogos. Adian- Hoje qualquer jogador só assina

ta-se. tambe� que o BotafogO! uma inscrição media'nte vantagem
do RIO convldou tres Clubes da de todas as especies. Uns querem

B.ahia para exibir-se na ca-j dinheiro, outros roupas, sapatos
pItal Federal. etc., c eles conseguem os seus ob-

EmpOlgante o duelo futebo
listico de amanhã

Deverá excursionar no próximo
dia 9, a Tubarão a forte equipe do
Luar da Serra, desta capital, que
naquela cidade do sul-catarinense,
enJrentará o f.orte conjunto do Fer.,
roviário E. C.

RaUlos dois
adversários

"'
�

���.'-

"Quem extraviar 011 inutilil1'l\ll" �

r-ertificado de alistamento fll!·�!"/�.
multa de 10 Iil !lO ernzeili'os, out!"Qf!
�im incorrerá em ffil!1ta de 20 a 16l1t

el"uzeiros aquele Que extravimr o'

inutilizar o Certificado de R-esw

vista ".

(Art. 129 da Lei do 8M'v�ço Ml�

tar).

/

.no

A o Palmeirasfoi«vitima»
No tempo suplementar a luta,

1° "goal" - Canhotinho
meiras ) , aos 5 m.

211 "goal" - Pinhegas
nensc). aos 14 'mo

3° "goal" - Pinhegas
nense), aos 14m.

(Pal-

(Flumi-

(Flumí-

Fluminense: Castilho, HaTo]tdo e

Gualter; Careca, Pasoal e Telesca-;
Pilllltegas, Ademir, Juvenal, Or1a1]
do e Roidr1gues.
Palmeiras: Rodri.gues, Caieira e

TIl1'cão; Waldemar Fiume, TúJio C'

Og Moreira;_ Lula, Artur, Osvaldi
ntho (Jooão Pinto), Lima e Canhoti-

:

.'

Bp:],em, 30 (.A. N.) - Está reso·l-
"ido qne SIC, l1('iall'i,zaI'ão male;]l <l�l1is
toso .no próximo dia três ele ag(lS
(,0, ,eiltre Man.'tH1lhi'i A. C, e os cluhes
(leSita oa.pi'Lal.

) "

ESPORTISTA!
---0-0----

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇÕES, CONTRIBUI� AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
PRÓ·CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

CI,ube NálltiCO Francisco Martinelli
EDITAL

ELEIÇÃO. - 2a CONVOCAÇÁO.
DeveNdo realizar-se no sabado dia 2 de Agôsto, proxrmo.

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

15 dos Estatutos, para c.omparecerem na 'séde social deste

',::;lube, no referido dia, ái; 16 horas, a-fim-de se ])roceder aque
,2, eleição,

Florianópolis, 30 de julho de 1947.

8ylv!0 Ney Soncini - 10 Secratário.

Real SI Transportes Aéreos
SEGURANCA � LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

�

HORÁRIOS
FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO NE,

JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS
PARTIDAS AS 7,30 HORAS

FLOB.)[ANÓPOLIS - PÔRTO ALEGRE

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

AVIõES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - O
MAIOl-1 AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONF'ORTO E SIDGURANÇA

TARHl'AS DE PASSAGEIROS
VOE PELA "REAL", PERF'EIÇÁO SEM IGUAL

AGENTES: o L I V E I R A & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18

Tel�f6)ne - 1.35& - iEllflereço Telegr'Mic0 "VIAREAL"
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o ESTADO-Se_ta telra , dia 'Ag"Osto de 'I�-41 7
=-��====�========�============�����

Pedimos itoa IlOSS08 distintOlll 1eitofta, o obséquio de pruaeller o

� �o fi :remete-.lo á nossa Redaçio afim,.�
� l)luteM, o' I1c.o novo GadaMiro Social

� <t •• o •••••• ; ., •••••• � •••••••• _.o,. o ••••••••• s

l'.%O ••. " � .. &t,. (li'V'i] .0,. •••••• 0 •• 0•••� .� •••••••• .,f. ...

� � .....•.•.•.. � .

� (a;} .0 00 ••••• � •••••••••• ".0 ClO.CO •• " ••••••• It •• D ••• ".f"

� GU, Oa.rao •••• o .. '" : u o OI 111 .

�
..

do Pai (mie) '" •••• " • III o .

--" . ••• ••• .. • .. ·········"' .. ••• •••••••••• • ,. •• 0 •••••••••••

Tt'<lr.sportelll regular,"'s de carga .. p
ô

r to ao

•••••••••••••••••• ••••••••••• 0 ••• 0 __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••

�adeoerlamOil, tamWm..�. de n.tieiu de .�_
� • eu...., de� _ .. peaou aBlÍCU,

-

SAO' PRANCISCO DO SUL paPa NOVA 1011
Inform.açõea com 09 Agen te.

Flor:ian6poJis - Carlos HoepckeSf.A -€1- Teletone 1.212 ( End. teleg,
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - €1- 'I'el e lene 6 MOOREMACK

de R. Militar LUCAS

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

DR.
(lRURCiIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua Jeão Pinto n. 7

(Sobrado)

............................... _r.

DI. SAVAS LACEID�
.__ mM1co�ca de �
- � Naris - Gu.eca.

P".crição d. lente. de

®ntato
�RID - Felipe ScbmI.

1ft, 8. Das H às 18 horu.
mmlDmrCIA - Canselhejro .....

tra, "7.
RLm'ONES 1�18 ia 1204

Ihasenie

DI. NEWTON D'A.VILA
oPc'aç6e. - "li� Ur!nfi.r1u -

Doençu dos !.ntestln08L rem •
_ - Hemorroidas. ·lTa.tamiIrl

to da colite ameblana.
I'UIIOter.apla - Infra TermeIhõ.
C()il'lfu_lta: Vitor Meireles, 28.

AltelidCl' dlarlamentt'l ã8 11,� M
II. li tarde, das 16 hs. em diant.

Ruld: Vidal Ramoa, 66.
J'0Xl.. 1007

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

8O'1lLIB - AFEcÇõES D....

PELE - RAlOS FNFRA-VER-
1ll!lLHOS E ULTRAS-VIOLETAS
(lo..., R. ]�ellpe 8chmldt, .......
Da. 9 às 11 e das 5 às 7 hrs,
Ro.: R. D. Jaime Camora, 47

FONE 164fi

16a. Círcunscricão
f

I - O Chefe da 16a C. R, em conformidade com o Decre
to-lei n. 9.500, de 23 de julho de 1946 (Lei do Serviço
Militar), convoca os cidadãos abaixo, domiciliados no

Município de Florianópolis, dêste Estado, a se apre
sentarem na respectiva séde afim de se submeterem
á inspeção geral 'de saúde que se realizará nos dias
10 a 30 de agôsto de 1947.
Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nascidos em

1928 e 1929);
Cidadãos de classes anterí ores, que obtiveram adia-I·menta de incorporação na fórma do artigo 56 da lei do

_

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,. fevereiro
de 1947, com diagnósticos díterentes, ou julgados in

capazes temporáriamente sómente nessa última ins_

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
tlficado dê Alistamento Militar.

Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que,
por qualquer motivo, não possuam o Certificado de
Alistamento Militar, deverão apresentar, para fins de
alistamento, a certidão de nascimento ou documento)
equivalente e três fotografias tamanho 3 x 4. O que .-----

não tenha sido registado civilmente ou que não pos- «O Estado» nâo deve ser

sua prova dêsse registo, ou ainda, que ignore se foi re- pago em parte alguma
gistado ou o lagar em que o foi, será alistado de con- do nosso Estado por
formidade com as declarações que fizer perante a Jun- mais de CR$ 0,50. Nossos
ta de Alistamento. revendedores tem mar

gem suficiente para não

Iultrapassar este preço.
Qualquer majoração é

EXI!LORAÇÃO. .QUU VESTlR·SE COM CONFORTO E ELE<iAHCIA 1
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

_ ..._..' ·_••( OOIi _�, _""' e__'p..""""' M ·""_rl..,.,. __, -----.-._

COMPANHIA -ALIANÇA DA Im-
'Ul4adlll ., 117. - lU.: • A-I j
UfC-ZDIOA B TlUJf8PO.HI

Cifra. do Balanço de 1944:

CAPITAL. E RESERVAS
Responaabii'idsdet
Recetp- .

Ativo

Gr.
ers

80.900.606,30
5.918:401.755.97

. 67.053.245,30
142.176.603,80

.-

SNRS.
ASSINNATES
Reclamem tmeüíata

mente qualquer írre
gUlamdade na entrega
de seus jornaes ..

·

DI. ROLDÃO CONSONi
fll!.!!lIl1BGIA GWlRAL - ALTA oi
iiVEGIA - 1II0Lll:STIA8 D1II n

, • •• NHORAS -Q PARTOS .•

��o pela Faculdade de 1IIGd!
el.m!a da Universidade de Slo

ve1lh>, onde foi assistente por' �a
� 811101 do Serviço C!n1rgioo de

Prof. Allplo Correia Neto
Durlrfa do estômago e Tia. 8l
�, intestinos delgado e grouo
tiróide, rins, próstata, bexiga,

Il!tero, ovários e trompas, V:ar1co
w., hídrocele, vartaes a berw

CONSULTAS:
tlU·1 la li horas. à Rua Farpa
I98hm1dt, 21 (altos da Can PIt·

raíso). Te!. 1.500.
.

"ID1BlNCIA: Rua Esteves J.
níor. 179; Tel. M 7M

Sinistro. pagos 0011 últiibo. li) anol

Relpon8sbilidao1e. c

98.687.816,30
76.736,401 :306,20

Diretores: Ii

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anieio MSSlorra, Dr. Joaquim' Barreto dt: Araujo
e José Abreu t

·LEMBRA·TE!

Inúmeros seres humanos,
que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento'
da Saude do Lázare.

Concurso pe ra

E9criturário
do Serviço Público Federal.

Preparam-se candidato•.
Aula. às legundas, quartas e

sextas-feira.
Horário -- das 7.30 à. 9 hora. da ,I

manhã.
Ruo General Bittencourt 115

R. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

_ lIaIrTlços de .cHnlca InfantU ü
�ncla Municipal. d.

Caridade
�OA K1l:DICA Dili CBIAN(.lAD

ADULTOS
",1JLTóRIO: Rua N_ JIb.
..... '1 (ildlffclo S. F'rlUlc!aoo).

ClOWIUltas das 2 às 6 hor!p
lI'llIIttJ):eNCIA: Rua 1I!Iarechal G1I!IIo

lherme, II Fone 783

A

Dr. CLARNO G.
GAL:LETTI

ADVOGADO
Crime III cível

Con.tituição d. Sociedad••
NATURALIZAÇÕES
Título. Déolal'at6rioa

E.crit. 0- Praça 15 d. No". 23.
lo. andar.

R••id. - Rua Tirodent.. 47, I.FO'NE •• 1468

Fabricante e distribuidores dali afamadas con- Ifecções -DISTINTA" e RIVET; PO.llue um gran. ;de .ortimento de c09&miral, 'ri.cado., brins
baR. a baJ!ato.. algodões, mOl'ln. e ayiamantos
parca aI_h.ta.. que recebe diratament. da.

II fdbricas, A Casa •A CAPITAL- 8hem.-a a at..... do. 8R,.; ea.er.I.Dft. do- lnterie&o no .entido de Ih. fazerem "Ima
.

visito anna de effl1Mrem eltG8 com._s:� .... F1cwhlDi....i � 1'-:1..18 em Blumanau ..�Laj_.
�------.-----------�--------� -------------J

DR. A. SANTAELLA
tmplomado pela Faculdade Na

JlGlUI dé Medlêlnà da Unlvt!1'sld�
III 40 Brasil). Médico por concue

.. Co Serviço Nacional de Doen

.. Mentais. Ex Interno da Sante

.... d. Misericórdia, I. Hosp!:WJ
......uatrico do Rio na capital J'.

deral
jflLIIIIOA IIll:DI(,� - DOWlNO.IUI

NilRVC:>SAII
_ eo.neultó1rlo: Edifício Am.Ona.

NETO
- 1It'llll Fellpe Scbm1dt. Conaultul

nu .111 As 18 horas -

�8nc1a: RUlIl Alvaro de C�rv.·
lDio n. 18 - !'lorlanópolllil.

DI. MARIO WENDHAU_
(,"'W .. 'ittW tio Hos/Jital -N•..,ê .. R�,"o""
CLíNICA M"tDlCA DE ADULTOt\

E �CRiANÇAS .

C-altórlo: R. Vioconde de Oure

ll'n!t8, 2 - esq. da Praça 15. de No
� lalto. da "Belo HoriaOllte-j

Tel. 1545
Cebultu: da. 4 ii 6 hora•.
�""'dbcla: R. Fe!.ipe Sehmldt, ..

- roa. manua1 813

LEIAM A REflSTA
O VALE DO ITAJAJ

':

.mL POLYDORO s. THIM�n
>IIUd1eo do Hospital de Oarlcla�.

de Florianópolis
AelI18tente da Maternidade

lRoDnOA MÉDICA - DISTO'B
mos DA GESTAÇAO III DO

PARTO

-.moaa 'ios órgãos internos. e.

pecialmente do coração
!Doenças da tírolde e demais

glândulas internas

II'UIORRAPIA - ELECTItOCAB

UJIOGB.AFlA - METABOLISMO

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

BASAL

II. PAULO FONTES
Clfnlco e operador

OoIwulté5rlo: Rua Vitor Melirelfll, :1ft
Telefone: 1.405

OoIuul.ta. das 10 às 12 e da. a arn
Real.dêncía: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.623

!III8IInltu diàriamente daa 15 U DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

eoa.ult6rl0 - Rua Jolio Pinto n. .,
- Sobrado - Telefone 1.4&1

itealdfncla - Rua Sete de Setembro
- (EdM'icio l. A. P. da ElItln)

Telefone M. 834

18 horas

...de cbamados .. qual"lue!'

.... inclusive durante li noite.

iIIODULTORIO: Rua Vitor Me1r&

powski. 62. Pone 70e

ai. 11. S.. CAVALCANTI
� exclusivamente de crlanç.u

aua Saldanha Marinho, HI
Telefone M. 732

CUR'SO DE -MOTORISTA-
e

,

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSional

Teoria e prática - conheciment1:> do motor.
Atendem·se chamados plira rep!lt"oll de urgê:1cia.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAS-PRACA GAL. �SÓRIO, 40.

'.

m.lhore9
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lHO, 31 (;\. N:) - O ministro !.la acabo de receher (Ia cidade de I chml"ell ato Oliveira, 'promotor pu

Justiça, sr. Benedito Costa Neto 1'8-1 Bai-ras : , hlico. .írrnão do SCJ1I&d,o'J' OlaY>Q Ol i

oebeu, 1(10 Phairí, >O seguimo tele- Desde ontem ql!,r as iLUIO,,'j.chl-\ voirn, F'I�allÓSCo Chagas LuIS tosa,
grarna : "Para conneoiment.ô da v' dos locais, sem causa. jll,.sti,ficada, Lah,pliã,o puhlico e Hebas:liã1o Car
excia. e solíoitando as providôn- mamdaa-am recolher Ú cn-l.-in pÚbli-1 \ �dlio .. '� população y[",'rj:)rleimlffi<Cn-
cías que se ·f',aZ0l11 11 ccessás-í as, ca, íncomum ioáveis, 'o, f"J_t'llwntos I j,e ,\!a.rm:ada, se·IlI(II'-�l' sem g-a.ran-
tramcrevo {) seguinte iJelegl'ama que da sociedade .. ,l)·nd.I '>(0. {);s (jU:l.IS o ba- Il{]:'.

Faitos como (\�I·cs. cuja veracida-
de assegua'o a 'i. .exc ie., reprodu
zem-se c-rn quase +odos os muruci
pios, mosêrandn a í'alta d,e natrío
t i smo, j'l1JCoilll:.llI'I'ünsão (' I'-aÓUsliSDlO
do gÜ'\··e·!'!1IO do Estado, q L\tC pura
saí.ísf'azer vingança dos 'llIrl·en.i-slas
vem (lPH0111(1o Ú prática. de todas
a::; ,a.rbillroa.]·iE'da-dlcs e' violencias, es

tabelecendo um a:mbi,�n:l.e fie pa.ní
co e insegurança no i'I1J[,�l'ior cio

Pessimistrno per�goso

Examine-se a l'Ba,Ji,darl.e aiaoiona.l, coujugn om-ee >c�f,u!'ç'.os paru res

t::t]Jl�I('ceJ' .1 norma.lirlad« cconomíca �, f'manceu-a. ml:<1U11-,';C a.' ]',ul'ç'ai5
poli I iras 11'0 que ,.:,p'ja rvclarnad« pela t3'egILlu'êwça do regmie (' 1l1:'·lo rrs

peito dal� ilJl"ti\(llliJÇ'õrl;;. I' n�ü() IU1V'I'l'Ú mister de lois de scgueança nem

de onl rus l,pis rlp, ·pxc,çoç;w, ']JOl'(['IH' a harmonia nacional :;('1';1 a mais 1).0-

Deseja empregar
bem seu dinbeiro 1

NUNCR EXI5TIU IGURL

'Com�rcio anglo
brasileiro

AlIMENTICIAS

PARA' FERIDAS,
E C Z E M A ·S I

INFlAMAÇOES,
C O' C E I R A 5 I

l;;�tadlo, cuja !llllJnlJaçfÍoQ vive amar- cia que o torna curnplíce ele tarna
gos rl'j-a" dt' ubsoluta ralta rj'e gn- nhas viclemejas e serve á cansa

rant ias. de ancítamento das mesmas. CO'l1-
D1Ull[Jl'p-me informar a "1', excia. í'io e peço providencias a v. excia.··

que o chr.to üe policna do Estado é - ,sJ3iUldl3,ções - Antônio Felix d'€.'
lH'csi·t!l'nl (' da C, D. N., c1i,l'OLuolsta11-1 Car-valho, deputado estadual."

Independencia da Suissa
_\ �l1iÍ",,,a ,n.ão ,; alwna,� a l!Pl'!'l;) Il,::,s montanha- cohci-las de gr lo. I'!.'

l1l'�1I1UI\\IlI'OSa "'I'gii\o du turisrno, U .,;()ln rll' fél"l,cis pastagens quo lhe

[l>I"l'.:nitill ill1\[l,o\r-'�IE' no coruérc ío muurlia l neta sua I'almosa indu .stiia d,

luticinios.
.

Tarnbém não P a'lícna,;:, H 'DCil'l'U onde' vivem OIS m.c.I,hll1il'('S O'lll'il\-Pii'S'··
e l),j)l(h'. se íubnicam O,S mais pel"f'8ill)� l'1("1 úgi os. E', antes (loto tudo, uma..

gr-ande dClmoC-l'aria, o modeto daiS r1ICi1nOc.r'aci:als.

"

.

!

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

o COLÉGIO
C ATARINENSE

.

avisa aos seus alunos qU&
as 'aulas rec6meçiifão dia'
1.0 de Agosto rsexta-Iaire).
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