
duvidam

princípIO de autoridade, os problemas que assoberbam o momento
atual, ,antes de resolvidos, serão agravados.

garantia

'I campanha de educação de adultos
Sob ésse ILillll,llo o Diária da TI11'r/e, rir alnl1 e-ontem.Jaensou o governo

cio E�l.i_!Jclo cl�, "imbuudo llii.Jllda cio espir'ito eslado-movista, não querer
inst.nuçâo, .nao querer elejtores, ,não querer que o :povo part.ícjp« do
grande movimento De educação cívica pela dp.f,e,sa das iIDlslti'l,uições o do
l'Pgin11P �',rnlliscpnLe,"

Ao órgão que ,,.q'1'\,e á nH:'Il,[i.nl, falia, aulori,r.la!nle [laIhi usar dessa!'!
exp ressõcs :

1° - [)OI'quP foi no g'ol\,el'lllo cs:LOO'O-.nOl"ii!.'lLa do ST, Ner êu Ramos
que mais f'r j'pz pela iTl'S�,t',ll'Ç,ão. Em de? ,lillOS dr admínistração aquele
pn('{)],a['o ('JsLao(lllS�,a comstrmiu mais esl al-clecrmentos escolares do que
Iodos os gover-nos .anteriorcs reunidos: minu escolas intensiva. c ex

nE AR,nUUA RAMOS j,pflt'sivainllfll1lIe, como, ,não o riziCra, quaLqlu.e,r OluiLro a'Cumin:üsLl'atd,or; arn

panou o- Cl'lSiJ1l0 S,('ICLllld';irio 10 o supertor:
20 - porque isso de 1I1-ãO querer oCI1piLoP0S ,(I iped.ra que só pode atin-

I
gi.r ii 11. D. N" de vez que, :p'Ulbl·ilCa 'e n01lori8JmM,Le, desde 19-i5, o alis-

Fio I
.

II S;b d 2' A t d 1947 � O 90
l::IiI'l1enllo ('],eitO:llal. Je01 mais de dois [êl'ÇOS, Le>lTI sido obra cio P. S. D,;

r ar:opo !- C! a o, ae gos o e 1"1. 1. O 30 - 'j)Ol"qruP os 'ElSCI',iJJUS elo Diário. com a sua e'['erna má fé, ao

____________...::.. -- ...: aousai-om l) g10IY,e'l1110 a.t1\J1a.l dle nã-o a.LenlcleJ' a:u a'11plo do sr. ministro na
E'duca.cão . .i.á vieram l[a,[I(le, Se, 810 mvés tle gastarem o tempo esorevendo
ment iras p 'll.l'dilllrlO imuigas, lessem o "Diár io Olíoial" da véspera do
[ha em 'l1�lr vomitaa-am as sua's [pa.Lt'a:lllhas, nr-le 'f'D-c,Üi)llrar,ia!lll o se

guirue :

D) - l),rel'p{u n. (jI" cr-íando, ,JlJO De'P'u,l'l.am.enll» (le, Edmcação, o' ser-

São Paulo 1 (A N) D
.

tI'
r viço {lI' }}(hlJ,Cayi-io cio Ald�I'III.OS, com a. C(l>J)1II)('J(,cl1!cia clt' 'exp,r.ut.al' o plano

ai" ••
- u- lnovlmen o revo UCIOnano OU naliS1110 que atravessa uma épo-

'

t dí
rlf' cllI-iJ1lo �U-fllr.1 ivo para adouesceníes (' í;hd.u1Lo,Q a:nla,lrf,ailJ'0bos;

.ran e O la de hoje graves coisa parecida, nem síquer de ca de grandes dificuldades, e b; - [),p,crr'Lo 'Ih 51, criando 000(' classes de aJd'.abelLiza,(;.ã,o" nos

acontecimentos se verificaram qualquer evento de origem po também a empresa que explorá mnnü{:,�pi()" de Araqmai-i, Biguaçu, Bom n'CllJi,ln, Brusque, Caçadoe,
nesta capital. Não se trata co- lítica. ° que se passou foi o se o serviço de transportes cole C'rumibori'ú, ,natmipÜ'� Novos (dmas) , Camoo Alegre (duas) ,e Concórdía-;
mo espiritos mal intencion�dos guínte : Afim de atender ao tivos na capital, a Prefeitura c) - Dec.rel o n, 52, criando oito classes. mos mun.icip ins Ide Tu-

t d
barão (l.l'l'IS), L'r-ussanga l,dLl�S), "illeil',a (duas) e Xapeco ;

ltl'e en eram espalhar, de um: aumento solicitado pelo funcio de S. Paulo autorizou o au d) - Dccrr to 111. 53, criamdo S'flll-f> classes 11110 mun,ici[J,iü de Ara-
"

'

I
mento nas passagens dos ônl ramgmá:

,

, bus. A providência não foi bem e) - Decrc!o 11', 5", crianrlo vi nl e t' qual.ro classes rio municip io

d P b
dp. Florianópolis; ,

e "e r n m c
recebida pelo povo, que insti 1') - Dee reín n. 55, cria.nrlo se is ,ela,sR('� 110 rmmicip io dr BIl"IIn1'Nlall;

. a II n gado 'I?or agi.��oI'es incon�ien, g) - Dpcrr�lo n, 5li. criando "p;lr ,cla;:;I:"e" nlO 'nnlUioi�)io: dI' CI'cseiuma;
U U UI tes e lmpatnotlcos, se delxou .lI) - ])pcl',PJlo 11, 57, :erian1rj,0 c,iDlru c,l:m'\ses Inos .nllll'nicil1io,; rJ.e· GanoÍ-

R tom r d b
-

G d t1/11a;;, CUI',illilimil'os, GaSlpar, r,bil'amal (' Inclaial;
ECIFE, 1 (A, N.) - Em face da decisão do Supremo � _

e exacer' ,açao, ran e
i) _ Dr'rl'pLo n., 5R. c,ria,nlno ,no'vf' Cll,3,ss,es ,no mlbnkipio- fie L3-gTma;

Tribunal Federal, o interventor Amaro Pedrosa passou, nos mult,lda.o se reunlU no cel�tro j) - Dp>cr,p.lo n, 59, cllÍla'ndo, cin.w ,clas.scs nos D1IU1nici'pios dE' São

termos da Constituição estc'ldual, o govêrno do EsüLdo, hoje,
da Cl.dade e, depredou os vercu- José, ,sC'l',l'a AIlla (dlu:as), Tij!LlOaS '" Ti.mbÓ; .

ao deputado Otavio Correia de Al'aJU,J'o, l)residente da Assem- �os, ll1cendlanda alguns, Da: k) -- DecI'clo 11, 60, :Cl:,i{l�l,dl) o·j,(o -cl.aI&�P1S, nos omll'lüci:pi,os de fla,iaí
d d 1 1 ('qfLlal,l'o) r Joilfwille (ci.n.co);

,

bléia Legislativa. 1118spera a es,orc em, resoU ta-
,I) _ DI�Cl'cto ll, 61, :criando !,'pis, ChlSSPS, ,nos 'mlLltnicipiOlS d'e 1]fa ió-

A posse do presidênte da Assembléia teve grande concor-
ram grandes prejuizos nos car- p'o,lis, lmal'llli" JagllaI'l1'na. JH.l'ag'lIá rlo. Sul (dila,,) e Joaçaha;

rência. ros, dos quais 15 ficaram inuti- m) - DpN'eLo n. 62, :cl'ia�l,do ,{loz,p classes nos mu:ndci,pi,os [lp La-

lizados. Lamentavelmente a g('�. ,iVJafl'a, :\O"\'a 'frf'llfto, Ol,lran" (quaJtro), Palhoç,a (rluas), J}Ol'lo

_
ocorrência não teve só ess as-

Re,lo p 'Porlo {'niã'O (c!ruas):, . ' . .

A vice II' 1- ... "

e
. 11) - 'Df'.e,r(·,l(� l), 63 CJ'lalnld:o Ihnr.<:e c1-a�süs 'llOS n1'Ul1JC1TlIOS rI,e 1110'

-M'0vernanca pau Is.a pecto lamentavel. Ha a regls rio �1I1 Iql/aill'o) R'ü,r1pio, 'São FI'anc;i�'ro Ito ISul (dll'as) r São J'o-afl'llirn

S, Paulo, 1 (A. N,), _ ° de-l res,ol;eram encabeça.r' um mo-
trar tal11.be�l1 uma morte e 16 (clua1Ir'0)-..

,

� ,t d A' t" V" S b'
' , , I pessoas fendas. O po"o qlH' J lilgm'f'!

P�l a o n 01110 lelra. o rI-I v�mento no se_:1tldo de. na yro-I ° ,000ve1'no tomou imediata.' ,\í rsU'io j 1\) cl(l�"cs, criflJr,la!' /01 tnrlóf :Üi� mIl1l1<CI'l)j,[1: cala.l'illlein",f'�,
nno, ela bancada pessedlsta na' xnna convençao de

partldOi'}"':":'"-
b.

, • ',. na (,\,;llJul'mirJatln d{) a:r;(:wdl} com :n :,'llIllstl'l'lO da 'EdllCR(C(ln.

Assembléia Legislativa. inter- Ia,.uçar o nome do sr. Novelli Jl'.
mente as provldenclas cab,lvelsl Os ('scl'iu}aIS rll) Diúrio da 'l'cl1'I./e, ,q,'I.ll' ,110_

dia. 3'1 rJ.e ,}1l1h'(I acusavam

rogado hoje pela 'reportao'em rara a vice-o'overnança do Sã
no ,ca?o, pennancce�do ullldo e o gO;·(,1.'110, 'IH)'!' c'I'I'1 o. Cj�ll' swblu 01

, da, Cl'laC,êlO c1essa.s .(l�aS$IPS, dJVl�l,g�-
no aero ),Ol.t d (; o' Oh .' P J 'F'

°
-

'

. "'I' lC! energlco, o que encurtou
t
as ria oJfll'lahn0.n1,(' no dia 30. nas /]ll'IJltlWll'a p �,e·gnllldfl p'Qgmas 110 ]),11'1'10

I ,o e Jonbon as, au o., 'ICOU entao estlpu a( o , ,

d' 1 Uf'i('-irill, '

sobre o objetivo de sua viagem __ acrescentou _ que eu seria consequenclas a Ira popu �r -e '

fi:" a a'CllSa�ÜE'" rlr,s�r por<lt·. c:uja !'alsida,de rf'marcacla esUI eyir]en-

á Capital da República, respon- o correio politico dessa decisão. pro?tament� .devolveu aCIda t,r. rll' ['0:I',f21<1 ]J'llb�ica r 1l0It<1l'ia, quP O-S "'rb('JlllOS vi,giil'anlps" cl1ío o llonw

.. deu que vários elementos de "J�is-1l1
.

_ l' __

de a tranquIlIdade. .de op.nS]('llo, conslrull'l!o! ,

'

",
'

" ,

rt'd t d d
" ,

".,
e, pO.l� .eonc �lU, •

'

,

E nwrl\lmclo ,r J"c,mc.,nLlDJelo que o ])]Ol']() dll TIII'de 'J)1',�pug1Tla I) pres-
seu pa 1 ?, a en e� ? a mSI?- \Ia]alldo '"Pala o RIO, a flm de Herolto grande tigio ria 'i.mpl'rnSiI!
tentes peclldos de vanos presl- obter o beneplacito daquele I ., T,l'i"f,I' fal(l,ário 'I"\sse. de menLil' por llccrssidade o'rganica, rir ral-

dentes de Diretórios do PSD, ilustre paulista. sabio s_'P_-a_l'_l_)'_Ul_"_l_l_)(_Nl_C_'l_'_\'_i\_',_f'1_'! • � _

Inv�"�.'O d,�O S n, nm.�nn,OS dn�'ól�i�,�::i:": "��',,,�:, ;-,Jlll�,�j,ci��:l,)��:�= Os re,b'eldesU�U .i1b 1ft Uu � 9 \'en1l'/lIl' n� I'r'slllLurlo,"' (1.r· scus es-

WASHINGTON, :t 'CU. P.) _ A Embaix.ada dominicana Iludus .hin]ríg-ico-s qll(' :l,lll'<111g'I'UTI N3t RIO, 1 (A. N.) - Telegrama de Ponta Poran, divulgado
bforma que-uma expedição de três navios deixou Cuba on-

(k�('OJwl'Ías, ;\ irnj),l'('Tlsa \'('111 ])11- aqui, informa que as emissoras rebeldes desautorizam as no

tem á noit'e cu esta man hã, para invadir a República DO�lini- hlieamlu l'rpClut"ll'l,cs al'I igll.s. elo- Licias de fontes governistas, segundo os quais teriam tomado

('ana. José Veiga" secretário do embaixador declarou aos 1'8- gianr!n LI hiologisla impp,r'ial. ilus- 3. cidade de Concepción. Despachos rebeldes afirma que suas

porters que a "expedição" é composta de duas barcaç':as de de- tr<1il'rlo r,,:,r� al'ligos com a foLo-' forças conquistaram Puerto Miligro, onde rOTam apri.sionados
sembarque e uma corveta equipada de canhão e metralhadoras. St�aria rir Hif'oilo o�ho,-; ale11l10s nos muitos oficiais, inclusive sete majore's e o coronel, Martinez.

Ele sUou o ponto de pa.rtida entre Antilhas e Barracos, na ex-
f'rllS (!'a'halh(J� r micl'osCÓ11io, A '

, I frp'mlr 1l0rLp e.ram <1:Jl'll'ncia,rJa" no-"
tlemidade oriental de Cuba, Veiga não tem calculo do ,nUlnero .ll1l.emailllJp1.rnsn�a.li.(·.nta impor-

� " l�lol'iJlna. 1 (l:, P,) - t;,lllSOLl' "as 'dl,ól'ias a'pbolcl'f's, �"ielo qllr llú I

de hQmens a bordo dos vasos citados. fanc,Ja ,com qlH' o .T�pão \'t'm CO,11--
"ull'f)l'e�a I'Il,tl'l' us l'r\"()h,ciülll,l1'1OS mu.:itas diI:rvidas sohre a. o'Cupa\:iío

"<l'g'i"1lll'(j,O s,r'lIi' 8S1'01'1:01'; pejos p1'o-
... a noli,cia ulIll,em ria p.Jl1issol'a üe de OoncC"pc.io'll. N-ão -obstalule a H:í,-

�"O"iJ"ldagens g','11PS.SOS
eiontifiC'os.

:;;, .!t
A,S"'L]nci()ll, a.lllLl'fl�iaIl1!do qne as Lro.! dio Nacionall üeu ,de]lctlhes da I[ ünHl- 1

AI t d d M
• f)as guw',l'narnenlais entraram em, da' elE' Cnnle-e,pcio'll, aCl'es'crnl:mflo',

R.IO, 1 (A, N.) - Noticia-se que o sr. Cirilio Junior, li- li I U e fi eXlco C0l11C0Pcion, acresoentando 'que o quo Assunção f.esteJa o lliCOJILeci-
der da maioria, vem promovendo -sondagens entre as eorren- Ci<tlarlr do l'Ilr\xicn, 1 (C, P,) -I

comaOlldo ;l'phclde (' suas tropa:s di-s- mento, b 'comando rebe1r1e desm,pll- :'

tes politicas com o fim de fixar a orientação a 'seguir-se no l') i\I'
"

- '. 1,
-" '" "ri;' rXJCO ,n,\,(\, ::!,ss,Jil'arn quaL\(j"lH'l npl'�al'am-"c "em direçã,o á .frQ.l.lJle1- tin, ipcil'cm� que halv:la SI o HllUll-

Palácio Tiradentes. Afi rma-se que o Partido Social Democl'á- Lr-Q I

�'l,'lll
{I,t' � I'e,[ ('s.a cno l JllIp,n!ta 1 na

11'a
1;1'(1'8 lJüll'Cl. (;�,LlSOLl 'llI\I'llCl-pal-, I Clacla a 'fh�f'esa da praoa, de aco /'do '

Uco considera a lei organica dos partidos uma otima oportuni- C()l1'(,'i'l'm'l�l. cio Hlll di' Jarlr>u'o, que mC'llr(;e at,e.nçiío o jalo de qLle na com :phmos presiabe,lecldos,
dade para solucionar o problema dos mandatos dos cOl1lunis- r��[.r..iH ('IH opo.,;içiill á ca.l'ta da"

at.asn,unc"l!ada !3 nUOda do rOO'cencl·on �;,���O�li:i:�;:&:::i:,�:;�:�:(::; Desmentiu a intervenção
U II 'I II U U li " ' ii nnrnUlrlci, IlIão ,(1"\'('I>(i, r](\ forma a1- FüH'l'ALE7.:A., 1, (A. N.) - A l'e.pf)l'It.ag'Plm ,da Merli,diona,l ouviu o

ASSUÇÃ:o., 1 (U. P.) _ O govêrno anunciou que as for- gu.ma., rf'J'il' ,1 li!J('['[l[lJc!O c a sobe- gJelx�raJl OLáVÍ'o, Para:lllhos, co:ma.pchanIDP da. 10° Hegi>1ío MiliILa,l', a respeito

ças legalista:s ocuparam a praça forte rebelde de Concepción, I':l,nia d(l� ']labr� anH'l'ic�[,nrys. ele s,Li,a ioda, ao Pia,uí, iDl[olNnaTIlClo o' el1ltre:visl'3Irlo, qlUe Slua v,iag{,m 'so

jHelllde'Ll á i;l1-s[p,cçi-io mililm', 5(�m qLlalqll'PT hga,ç1io com o. ca�o politico
'.mta manhã, e que as forças rebeldes estão fugindo "em va-

V'�OA.�O"·_"_"'_d-J.:r�e�-t""o""" "T�;k·""I"�o�--=·:.--'; rl0 Pilaní, ACI',eSe,E'lI1rrOll ai;nlcLa não ;;rl' pUlli,li<C''Ü, l'ecelhc,n!do 1)1'-1',11'; ,collll'ntc'

I'ías direções", U' -

• ,1(;<; Sl'lI';; 'sl�pel'l<o/l1cl<;,
Esferas governanlentais predisseram que a queda de. O gllll>PI'U,1 Pal'anhos con(\I'L1'1l1 Slll,flS declarações, rlizpnlll' ,';11,,·(','1', fll

Concepción será o ,golpe de morte para os rebeldes, que esta- Washington
.

(!<r fllmlnTlll'nlo as Jlool.iCH1S tlh'ulgadns l}('la ilmpr'poJJ<;a do Hio ,.;ol)l'p lima

1lIIlel'\'pIWiil] !'C,If'l'CbI no Pllliuí.
'iam ocupando aquela cidade desde 7 de março. Tokio, 1 (U. P ) A. esquadri \

...._�-........."...-.......-..........-"'......-.......""""'....'"'...........
• ...�...._....w-...r....--.....'� .

Os insurretos resistiram á pressão do govêrno desde 28
lha de oito

.
-

-

f t 1 M·
· ·

d t P 1 t·,
,

de maio quando os legalistas capturaram Icarubi e Tacuati e
t' 1 •

super- or,a ezdas[ aiS !Hel en es na a es Ina",

,

'
" ,. par lU uaqm para um voo e

.'

<1.5 subseq,uentes. contra-ofenSIvas rev?l:rel�nana,s no setor do
sete mil milhas até Washing !

' ,,;"

no Ypane mantrveram as tropas mOrllllgUlstas rucuadas.
'ton, que espera completar, com JJ�11UJSALJ<]lVL, 1 (U, P.) - Uma fÓll'le eXllra-ofi,cial <1utoriz.arJa, iu-

.

apenas uma parada em trinta1fol'ma que CilllOO Judellls f!o,ram mO'DL':Is 'o pelo IOIell.?<S .18 fIc�l)'a'lll frl'ld(l�

R IO '

-
'

. esta noite ,em COIIl<soque'!licIra. de 'um tLl-rOllelO .1iI'lc.hl'Slcnml'nado- leIto dt' cal'

a, e duas horas. ?,s. �lgantesços,ros blindados Ci'ue irromp:e,ram no .oC'llll'o de Tela\'i", completamenle
aparelhos do ExerCIto norte- judalCO, de,pols tCle UIIl1 aM�lo p,nlr,e J'UclCU,R e f'loldadns bl'llamco�, O m-

RIO, I (A. N.) _ Um matutino oficio�o inforr:1a que é es- american.o farão a rota do cilCle,nLe,. CjUIC, (�lI�'Oll tl'il:il,a 'r;nlitn�Lo<s, srg;l�,iu-s�, a um al,a��ne �le� el,n;� I

. d
.

o governador de Minas Gerals, sr. Mllton

cam-I0-rande
cll'culo, detendo-se so- f;o,ldarlo:-. mg],c�e� qllr sallfllalm de u,m ,!E'e'll e COlllpç<1l,am cl .11,1,1,�1 ,

pera o aq�} "
.A'

,
•

"
•

n

'='
, n.s Jlllh"l1" qlH' paS:'I,wam, a cacclte, O fallo ocorl'c'l� na l�l.aç:a .\Iodl,HII

pos, que Ja solwltou audIenclas ao presIdente da RepublIca., mente no Alaska, para chegaI no cl''Iilrn da ,cida,dé', f'sp,a.lllalll,flo-w l'apidanl'PI]Lf', "(,m ca,fp 1m a]Y['.I:1!lr

afim de tratar de assun.tos, do maior interesse para adminis- !1 \Vasbington cerca das 11 ho- r 'SlIas j,a,JlIC',la,- I'ol'am rlf'Slll'llirla� na ]'lln, DIl'l'êlll11(r a rrml'n"ãn C<lrl'{), '

tração e politica do seu Estado. I ras de amanhã. bliruclcwlus a.iJril'am fogo.

• �AT!'< '1NTH.,o 01-'.1:'0 .1\.1.'- �4N'I'. CATA�fN fio,

D. Gerente: srn NEJ NOCETJ - Diretor Dr, R URENS
Dil'�or 40 JlHaçAo Â.. D.A.M�.ENO DÁ SILVA

,------------------------�------------------------------------------

Ino HltV

'Graves acontecimentos em . São Paulo

Governador

,-----------.

Promovendo

ESPIE DO' N

I
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1
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
I

Oe originais, me!!MfI !lI�'H

iluhlicados, não S4.'!V'4"
devolvidos,

i·" tilreçs.o não "'., r ...' • ., ..."

mabiliza pelos ('or.c(,HOlf
emttidos nos artl!l:fti!

i assinados laboratório
Radio-Tecnico-F!:lectron

Fundado em 1935
Montagem -ia rádio... Ampli

fi cc. j c. re,,-T,·o.nuni...m!'es
Matarial impol'tod" direto

mente do. U. S A.
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Í'l!;LE;}'ONES MAIS NECESSI r�;,;,.'"
�eil'Q' nu Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-
Nlcla lU�

.

ranguá,i)0legacia O. P. Social "'. H"
àbternidade .•.... l�S' .

Pler-ianópolls _ Haja! _ B1umenau Joinvíls,Ile,pital Nerêu Ram,n •••• I",
Ioete Casa ........ . .•••. lU$ Florianópoiis _ Blumenau - Mafra - l::oRoinhas - P. União.
cua de Saúde S. Sebaotlll<J, ,

.âcaietência MunieipaJ 16&' Florianópolis - Lajes.
íllnlpital Militar 113·

TEM p n e O I � H E I R O,
..

do',�.. B, C ,... ISI( Ganhe v n vlaJan o comS_ Aérea _ 186

�����������::::::::::::::: H�f RAPIDEZ-CONFORTO-SEGU RANÇA
.

fet:���j�:�:����:�����: g!! ce 1:J� aV!08S d a «�ITA L<})��IO Ada T�c . . .. . . • .. . .... i:�i � -- 1 i..
..""": ��o�::::':'" .: CLUBE DOZE DE AGOSTO Diretoria de Obras PublicasF�rmacl�s d� pl�n!ao F.ESTAS COMEiMORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO (SERV!ÇO DE LUZ EFORÇA)Est.arão de plarüiio, durante °

DE FUNDAÇ
-

O (\ Servigo pede a atenção .pClra os penalidad.es a que eatãe. 'mel; de aaost o, as scauintes A
8ujeitos 011 con.umidores na Coa0 de desvio de corrente.b'lInnlÍci,as:'

•

I h O Codigo Penal Brasileiro, Ca·pl·tul�. I Se�çQ-O IV praveA:':> L"'I d F' '., De ordem do sr. Presídente em exercício, evo ao con e- � �
-

-

. ..,a la o' 'a.l'maCll..
Art. 155 -- Suhtrair, para si ou para outrem, coi�a alheia rnovel :Nelson - nua Felipe �cllrnjdt. cimento dos srs. sócios e exmas. familias, que a Diretoria do Pena .- �ecluaão, de um a qutl.tro CROU, e multa de quinhentos mil!:.:{ - Domingo - Farmáciu Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aniversário reill a. dez centos de réia.Nelsnu - Hua Felip« SchmirJl.

de fundação, a 12 de. agôsto próximo e para esse fim elabo- § l' -- A PENA AUMENTA-SE DE UM TERÇO, SE O CRIME É 'PRA-\) - t'ólJa,do - Farmácia 1\10-
TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.dorna - Pnl\.·a 15 de Novem- TOU o seguinte programa: § 2' __ S. o crlminoso é primaria e é de peque.no valor a coiaa furohro. Dia 9 - sábado - grande baile de gala - com início ás
toda, o juiz pode lIublltituir Q pena de reclusão pela de deten-'10 -. Domingo - Fal'múc ia 22 horas. ção, diminui'da de um (ii doi. terçoa, ou oplicar aomente 0>.Moderna - Praça 15 fie No-

Dia 10 _ domingo _ grande Festa infantil, _com nú- pena ele multa'
\ emhro.

meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as § 3' _. Equipara-ae à caia0 moveI a ENERGIA ELÉTRICA ou qualquer-1li - ·Sábado - Fn rmácia
outra que tenha valor eccncmíco.811)!. Antóni« - nua. Joüu Pinto. 20 horas.

17 - Dorníngo - Farmácia Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Tenãs
RLo. António - 'Rua João Pinto.

2:3 - :Sábado - Farmácía Clube, (Basquete e Volei-Bool).
C,�I uriuensc - Rua 'I'rajauc. Dia 12 Banquete de confrateruização, oferecido ao gran-

21- - Dorningn - Farmácia de benemérito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé-Ca:Larin'PIl1'P - Rua 'I'nl;jano. rttos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José(lO - Sábado - Farmácia
Ran liveira - Rua TI'11j.anO'. - Francisco Glavam e Virgilio José Oarcía, estes últimos por

;31 ::__ Domingo - Farmácia contarem de 50 anos de atividades no quadro social.
Rauliveira - Rua 'I'rajano. Após o banquete será feita a entrega dos diplomas aisO serv iço noturno será elÍ'e-

�OClOS acima q'eferidos e dos de remido aos associados queLnado pela 1,':lI'IlTáeia Santo An-
tõnio, sita ;) ma João Pinto. contagem de mais 35 anos de etetívídade.

(Para o banquete que terá inicio áf; 20 horas, oportuna,
menta 'será aberta inscrição.)

I

Aos srs, sócios vão ser dístrfbuidos OI respectivos eoa

vites.
Para maior brílhantismo das festas que serão levadas

a efeito, a Diretoria espera o comparecimento dos srs.•ÓCi06
e suas exmas. famílias.

Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 194:7
Elpidio Frag'oso, Secretário Geral.

A primeira- Agua de ColôniA felUi,"
no mundo foi fabricada na eida\M •

de Col&tlÍa pela Fábrica 4e llohU!'J'
Maria Farina.

gereI.

A V I SO

•._

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVEJRSAL, AVISA s:
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM b DE
CRETO-LE1I 7.930; AFIM DE SER REEMBOLSADOS um:"
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS-PEDIMOS O E8-
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAh .

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE ·SCHMIDT;EDIFI.J-·
CIO AMÉLIA NETO.-�r�-��dol��

.

A� »�.l
Pereira

Advogado e Cóntahili$ta
Constituição de sociedade•.
Plet... contGbei. _. Organiza
gõe. .- Pareceres e ....rviço.

correlatoD.
Rua Gal. Bitt.ncourt nO. 122

Florian6polill
Das 17 horall em di<;mte. Estabelecimento Gráfico Brasil

Maquinas de Escrever » Novas
Diapomoa de vaNo. tipo. das afamada. «0LIVETTIlD, pora pront�·

entrega. Expoaição permanente em noa.o Elcrit6rio o na

RLIVRARIA MOD!:�NA·,
Bistri&u-idor.a excluaiv.ol:

ALMEIDA. BAST@S & CIA,
Rua Falipe Schmidt, 2 -- 1.0 andar. IN.tORIAN0POLIS

��p���ri� e
MatarlC:1I escolClr e de eseritório.· .

Livros 8 Bijouterias.
Aceitam-se encol!l:u'Indas de ímprossos em

ftua Tirllpentes, 10. - Florianópolis,

o E

NICANOR SOUZA

Tipografia

DOENÇAS NERV�'Ab
Com os p!'o�l"el!i3o. ti. ...ue.

hoje, ali doemç'M! nervoBUl, Q••nlh
bataliM e.1lII tempo, do .alelll lI'M'<
feitamente! remedihe� O eilNlllll""
_mo, f:tato da ignorillda, IIÓ .844
.,-ejllllilear 08 IndivlduOI!ale.tI" ..
6fIiI enl'eúÍlfdadea.. O Sel'<'t'!�. N..
clonai C1e Doe-nçfto m0utaH &,Ic
IRo 11m Ambt1latór��. que stCllltl•.•r*
hltbmêat.. O. dli) .... t"" "'er. ...nw..

·

@....

.......
'

•• Ih. B'êOjon mi, 0.'1
.. lf.'eJ'&!4 tSlnq..t,a.

... _

Diretoria de Obras PÍlblicas�
Serviços de luz e Fôrça

AVISO
A c-obrsnça .

das Taxas de Consumo de Luz e Fôrça doS!
consumidores do Sub-Distrito do Estreito, Coqueiros e Barrei
ros,' a partir de 1." de Agqsto em diante, será feita eocdustVs-

I
mente De Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva
N.o 8, (ao lado da Catedral), .

ORLANldO ARTUR JUST·YS Eag". Ciuefe GOS Serviio3�

I
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ANlYERSAIÚOS:
Fazern anos, HOJE.:

- a exrna. 'S1'a, (1. Elva RllPP
I ,t';onllZaga,

- o SI', Waldir Carretrão,
... o :;1', Ai-i Bariban.n,
- o SI', Willy Gosuner, comer

" ;3i'a'l1Ite,
.

- o sr, Iconomos AgapiLo Icono
-

mcs, crupi,talisla,
- a menina Iara Regf na. filha

.tIo sr, Irajá Gomidc, chefe ela Sec
cão de DI�og'as rela Casa Hoepcke.

-

.

O menino Rícardo Lniz, filho
....do sr. Alcídes Claudio, despachante
aduanen-o.

- a menina Ivone, estudante, fi
Iha. do sr. Onlando Oa'lT,)ipi, sargento
r'ef'orrnado do Exército.

SRA. OH,LA:'-IDINA NOCE8:"r.r

Rua João Pinto, n. 5 - Ane
''Xo á RedaçiW de "O ESTADO",
· Tel,efone 1022.

',Programas da B.B.C.
::para o Brasil
•

SÁBADO, 2 de agosto:
19,00 - Sumário dos progra

mas e Interlúdio Mu
sical.

19,15 - Noticiário.
19,30 - Obras-primaR Orques

trais Predilétas.
�20,00 - 1) "Lovros e Auto

re.s", de Joaquim
Ferreira; 2) "O Ci
nema na Grã-Breta-
nha", de Jo'sé Veiga.
Mischa Elman, violi·
no.

O Ce,nário Europeu.
Biografia Musical.
Noticiário.
Rádio magazine.
Jorn WiIls, piano.
Rádio-panorama.
Noticiário.

- Cimentários da Im

prensa Britanica.

.20,15

20,30
20,45
21,00
21,15
21,30
22,00
22,15
.22,20

1,�-

1 .

3

��::����o����r i�f�J���!Real Sft Jransportes Aéreos �:!'!'oe::�adeque 256.983 pI'lslOneiros de] SEGURANÇA - LUXO --:- CONFORTO
- RAPIDIIZ li ro, 1 (:-\. .. v.) _ Está dr part ida

guerra alemães e internados' H O R A R lOS para O� T�;-llad()� Lnirlos, cmd,c a8::;U-
CIVIS foram repatriados da FLORIANÓPOLIS' - CURITIBA - SÃO PAULO -,. RIO DE miní a pres iucnoía cio Congresso
União Soviética nos últimos JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS I:lrClID,eopáli.co. o cap iíão médico
doze meses. Molotov declarou PARTIDAS AS 7,30 HORAS i�J1la.I'O ntülhl'l'l1le Barros Azevedo,
na última primavera que os FLORlrANÓPOLIS - PÔRTO ALEGRE que aproveitará suu viagem para
russos ainda mantinham cerca SEQ,UNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA Jaz e.: estudos sobre a alirnemução
de 900.000 prisioneiros ale-I ÁS 11,30 HORAS pua o pxP.t·,eiLo brasnleiro. O dito
mães. ÃVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E congresso devei-á contai- com a

"BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - O part.icipação de cerca de quiruhea-
MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL. tos médicos homeopatas, sendo a
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA delegacão ameiíoana constituída de
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL trezendos l'epl'cse:nrta,nt.es de diver-

AQ,ElNTES: O L I V E I R Â. & e I Â•

RUA JDÃO PINTO ____.: 18
Te}.Qf.lle - 1.3·58 - Ellàere!Gl Telegl"áfiao "VIAJWi.A,L"

Je1vent"de (sn'lrit!a de f�'ori�no' n�II·S se ����'i�, 1;10'li(C�,� ��; .san-�;;:���r��
U
T d

SI" JS fi dU f�1 g 'd1dU ,pRU I
." I ����Si�r�1O�10;;:;��lt���7;:�Lt' (��,L�\��en��

o os os SOC'lOS e con ra es Icam. conVI a os a eUlllao . . :

ele Estudos que esta Organização Espirita fará realisar no RCPl1lbllC::Il;a.! monnw�lto SlIUJtcl'1'a-

iJróxim? .d�n:ingo, dia 3, precedida de ?ma f-ssembléia Geral, in__e_o_c_.,_p_a_n_.1_0_. _

que ter'a mIClO �s 9�30 horas. O local sera a Sede �o. C. E. �'IP�U- (1 �fi ml·nistros]0 de Tarso", SIta a Rua Castro Alves, 141, no vlsmho dIstl'ltOj &)erIH� ii '

"le João Pessôa. (Estreito). Rio, 1 (A. N.) - O rpre'Rii[lrnl.e' ela

H,rpública em'iou um::! mensagem
I ao ClI,ngl'esso, acorYl'panhallllf!fI um

pl'ojelo di' Ie-i que cleLf'·l'millu que
O� juizes do Tl'ibuIl!al ]>'cc]r(;l'al de

ReclIl'sQ.S Le.nham o ü'alam;'ll'llI (le
I rni'nisleos.

Senherital

Os .operarios
argentinos I

Trams'CorrCIU ontem o a;rli,v€fl'sário Buenos Aires, 1 (U. P.)
nê�tarl·i'ci'Ü da exrna. sra. {J .. Orlandí- Trezentas fábricas argentinas
na Nocetti, �pl'OgeniJLo.ea do sr. Sj·d- de espaguetí, macarrão e ou
ney Nooetli, P-WI}I'iclário do "O tras mas-sas alimenticias se

.

Estado". encontram paralisadas desde
,Senhora ele altos .senLimenlGl; fl,r ontem á noite, em virtude de

bondade, conta lellLI'f' nós mm vasto greve iniciada por seus opera
-círoulo ele relações, Lendo- ontem, rios, que exigem uma aumento
recebido efusivas demol]rslraç,õrs, de de salarios. Os operar ios das
apreço ele suas numerosas arniza- fábricas de macarrão, qus re
.fles. cebem atualmente 8 pesos dia

Ainda que tarc].Ü:liffil'm'lr "O Esla- rios (40 cruzeiros), querem um
• rio" apresenta á ra. Orlandiua No- aumento de 20 por cento e, ao

,of'ilü, seus .respci tosos oumor írnon- mesmo tempo, se opõe a 'pro
'-Los re valos clre m'l1illas íelictdades. posta de seus patrões para au
.,.., -.· --::- w rnentar o preço do produto no

Precisa de Ivarejo. _

-comprer algo?
! Falta-lhe dínbeirn 11

Procure então o Crediário
Knot, que mediante a módica
percentagem de 10%, resolve-

· rá o seu problema, facultando-
·

lhe a compra da mercadoria
que v. s. necessitar, pelo preço

· corrente da praça SBm qualquer
.outro aumento.

CREDIÁRIO KNOrr.

li V�EN·�URAS\ I,
.•. �. M .,

•
- � ..,,A. _ �. , fi>

--== ._�.

f1-l' to;l
J l _;"1_r-

Ao escolher seu perfume .-edIL
-IIIe se trás' a marca da p�rf1lJll&l'''
. Joha n Maria Farina" que já en
"rd�l'Ída pela corte imperial ...
l) Pedro [J

placido Sergio Alves e

Senhora
participam ,008 parentes e

amigos o contrato de coao

mento de seu {ilho JOSE'
A LVES com a Srítn

Eliate Silva.
Saco dos Limõ.s,

Nestor Simeão da Silva e

senhora
participam 'lOI! par�nte. e

P3.S0QS amigas o contrato
de co .. ",m"nto de su o fdha
ELfZTE SILVA com o i::)nr.

José Aiva •.

18 de Julho de 1947

I
L

ELIETE e JOS-;--'
contit.mam I"

Impressionaute JECOS
. DO �AR

RIO, 1 (A. N.) - O

comer-Iciante Luiz Unal Anviti, de na- Nova York, 1 (U. P.,) - Um
cion alidade siria; com 44 anos, grupo de cientistas, que nave

casado e morador á avenida ga nas proximidades do "mito
Atlantica n. 38, num aparta- lógico" 'continente perdido de
mento do 8° andar, foi vitima, Atlantida, captou dois ecos

ôntcm, de impressionante aci- misteriosos elo fundo do mar.

dente que lhe custou a vida. Duas ceorias iniciais das cau-

Segundo opinião elos técni- sas desses écos foram:
cos da policia tropeçou Luiz no 1) Que podem ter sido cau

parapeito de uma das janelas sados por organismos peque
de Iseu, apartamento que são n issírnos que servem de ali

baíxíssímos, projetando-se no mentação aos peixes.
espaço. 2) Que podem ter sido cau-

Tendo sofrido gravíssimas sados pelos próprios peixes.
lesões, o infeliz homem faleceu Os ecos foram captados por
quando dava entrada no Ho&- um. -delicado aparelho sendea
pital Miguel Couto. v dor' d� s_ons quap.go o navio

Apurou as autoridades do 2° �'Atlantis", em que navegam
distrito policial que Luiz casa- os investigadores, se aproxi
ra-se apenas tres dias por pro- mou da região mencionada. Os

curação, e aguardava a chega- primeiros informes da expedi
da de sua esposa a esta capital: ção foram recebidos pela So
amanhã, 'ciedade Nacional de Geografia.

ODEON
- Ás 4ljz e 7% horas-
- Sessões Populares -
AGARRE ESSA LOURA

com

Eddie BRACKEN
. Verônica LAKE

-II-
:.I VAQ'CEIROS' NA ARÁBIA

com

William BOYD - Andy CLY
DE.

- III-
ilL\.RAVILHOSO MASCARADO

9° e 10° Episódios.
- No Prog'l'ama:

O ESPORTE EM MARCHA Aparelhos para carregar ·baterias
(MOVIDO A GAZOLINA)

Otimo para onde não ha eletricidade.
CarrlJga duas baterias· em duos horas gastando um

litro de gazolina.
FABR.{CAÇÃO AMERICANA

Tratar nesta Redoção. - Preço CR$ 4,000,00.

.- Nac. Imp. Filmes.
__!_ Pl'eçros: -

Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,50.
- Ás 7% hs. - Cr$ 3,00

(Único) .

"Imp. 10 (DIDZ) anos".
IMPEIUAL

- Ás 7lj:_? horas -

- última Exilli�ão -
CARNAVAL DE ESTRELAS

- ·No Pl'og'rama:
1) - A Marcha da Vida nO

97 - Nac. Imp. Filmes.
2) - O Pesadelo do Ganso -

Des. Colorido. "-

3) Fox Airplall News 29 x

54 - Atualidades.
- PrecrOS: -

Cr$ 3,00 (Único).
·"Imp. 14 anos".

DO KNOT
(j)uE: Tl2ij.'l::EGO?
NÃ'O v!fQ)lJE DEI � 01';LJM SEITO NO:> '11 í p

BRó.<;:O E N.ltO
21

\."
POSSO MQV�-LO.

(lfPT"'(JilJlll R(J5 lsitsres dI": (lO Estado» pela Indústria, o.lIl1ércio e Seguros KNOT S A.

CREDIANl8 - INLüSTRIA DE EEElrAS - REPRIS:E.KTAÇÕES - Cc.r-;TA PRÓPRIA.

sos K,t.a,dos re, cinouonla associa
ções. Em oíl.lIu\l!bl'o cI,r 1948 o <":011-
g:rCSSO será rea lizado 1110 Brasil, sob
a ,pws·ideucia do .ca,pitUio Amaro

I Õ�';;llhlema da
I borracha

Rio, 1 (A. N.) - Estiveram
reunidas sob a presidência do
ministro da Agricultura, os

senhores Firmo Dutra, presi
dente do Banco de Crédito da
Borracha, Felisberto Camargo
diretor do Instituto Agronomi
co do Norte. e o diretor geral
do Departamento da Admin is
tração, afim de estabelecerem
normas do acordo a ser assina
do entre o Banco de crédito da
Borracha e o ministério da
Agr-icultura. Em virtude da 1e
gislação vigente. aquele Bancá
concedida uma subscrição ao

Instituto Agronomico do Nor
te, visando auxiliar as pesqui
sas e experimentações para me

lhoramento das condições da
produção do latex e introdução
de espécies novas mais produ
toras que as nativas. Pelo acor

do que está firmado, deverão
terminar, no fim do exercícío
corrente, todos os auxilios an

teriormente estabele-cidos, ra

zão porque' está sendo agora.
discutida a melhor forma de
cooperação entre os dois or-

gãos, para ])rossegu1mento dos
estudos que tão bons resulta
dos vinham apresentando.

Calxils Econômicas
Rio, 1 (A. N.) - EI]rCnrral'arm-�1)

os tr'a.baUho� ela sexta reunião CO<ll

gTessual cla� Caixas Económi.cas.
Fieo'll rlecidido ,q\H' tl tonlgl'('��(I 1l'LI

Lo-riz.a.'i>sc (I Conselho, SUj)Pl'jOl' das
Cajxa� .a J.aZe1· cl1'mpl'ir a,<:; Leses ou

]Jl'npo;;i.çÕ-(�s ']wla mc,�rna I'Nl!Diãll
mi-

nislro ela Faze,nda ,;f'I11]I['(' (;lIl' 110-

C('fr:'úrio f(l!'.

Prisões

Suspensa a

imh!ração
B\H'nOS Alrc'�. 1 (U. P.) - Um

)llll-La.-VOt: ela ('lllrbaixacla i-taliana
am11llCiÜ'Ll qur a. liil11ágraçi'io na \.1'

g011!Lin.a sel'á PI'olvls6riu'Tll{'ul.f' �\\�

pro'sa atr que' (l gOYôI'.no reol'gnnl�
zr as �\la:,; ng('nda� (ir imigTn,:i'ío.
E�:ifl l'f'IJrgalli:wt:�1l foi d('('idkla

aj)(\� n c·i1pgada do pl'Íl11ril'o cOJllin-
gPlll!' do imii!Tant.ps .ilalian,Js.

'
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Clube 12 de Agosto-Dia t O de Agosto. Festival Infantil. ,Na Secretaria 'do
Clube está aberta a inscriçâe para o CiDCUrsO .. Os prêmios aos vencedores já estão ex

postos na casa Hoepcke. (Seção de briaquedes], Dia 12, Banquete ..

No Restaurante do Clube acha-se à disposição �os �rs.. socios a lista de .adesâo.
COM1SSAO DE ES�UDOS DOS I 'Marcelino Adolfo de Aguiar -

., ..

. CrS 40,00. !
SERVIDORES Pl\i'RLl(�OS Varnda Mendonça Sacht - Cr$ 40,00,'

E�AD'O Claudina .l'vIinotto Fernando
�'.L, Crs 40,00.

Dr. Antônio Modesto Primo -

Cr$ 40,00.
Eduarelo Kerber - Cr$ 40,00.
José Minelli - CI'S 40,00.•

Otíndo Berlanda - Cr$ 40,00,
Lúcia Maria ela Silva - Cr$ 40,00.
Resende Vilares Xavier -

.. , .....

Cr$ 40.00.
Irene Duar-te Silva - Cr$ 40,00.
Maria José da Silva Moreira -

Cr'S 40,00. .

Zélia Ortiz Roseto - Cr$ 40,00 .

F'ítomena Perfng ele Oliveira -

Cr$ 40,00.
JOI'ge Francisco de Sousa -

....•...

c-s 40,00.
Aloisio Luiz Kerber -' Cr$ 40,00,
Clara Boz"ano Gomes - C1'$ 40,00.Roberto Kel - Cr$ 400,00.
.To�ge Nicáeio Garcia - Cr$ 40,00.

a.Ra)�elo Antônio da Silva -

.

_15 40�,

Aderbnl R. da Silva
PARRCER N. 632/47

O Tesouro do Estado propõe a adrnís
são de João Luiz Ayroso na função de
·Guarda.Fiscal, referêncià ITr, vaga em

virtude da d íspensa de Pedro Magalhães,
para ter exercício no. Pôs to _

F'íscal (!e
Eatacâo Férrea, subordinado a Coletorla
de J�lI'aguá do SuL

2. Foram apresentados os documen-
tos exigidos em lei. ,��. ,'"

3. Esta Comissão..nada .tem .a opor.
S, S., eni 26 de julho de '1�47.
Carlos <la Costa l'ereil'a, pre!!lçente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpidio Barbosa
Aprovado_
29�7-47. .

(Ass.) A<lcl'bal R. ,da Silva
PAltECER N. 633/47

A Secretaria �la Viação, Obras Públi·
<'as e Agricultura propõe a admissão de
:Jtnio de Barros na fun'ção de Vacina
'elor. referência V, ela, Diretoria da Pro
tluç'ão Animal, vaga etn VIrtude da dis-
pensa de João Maria Capistrano. '

2. Esta Comissão nada tem a opor,
uma 'Vez que ,foram apresentados os do
'Cumentos exigklos em lei.

S. S., em 26 de julho de 1947,
Carlos ela Costa Pereira, presi'dente e

relator::
.T, Bàtista PereiL'a
Gnstavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
29-7-47.
(Ass.) A<lel'bal R. da Silva
Salários·família <lespachados !,eIo sr.

Gove.'nac!or (lo Esta(10
24 DE JULHO

Rita Medeiros Va,rela - Concedo o

salário-família na importância, de
Cr$ 120,00.', ·1

Antônio Cl'ispim Mar{'onsini -

1CrS 120,00.
Osvaklo Cristiano Wiethorn �

Cr$ 80,00.
Francisca Silva Pires - Cr$ 80,00,
Cacilda de A,ssis Philipps -

., .

Crg 80,00.
Aliatar Si1\"eira - Cl'l) 80,00,
Maria Teixeira Berna,rdo -

., ,

Cr$ 40,00.
Trogilio Antônio de Melo Freyesle�n

- Cr$ 40,00.
Irma Gerlach Collaço - Cr$ 40,00.
ATí Andl'ioli Batalha - Crg 40,00.
Aldo Josino da Sil�a - Cr$ 4'0,00_
Abelardo João Teodósio -

., .

Cr$ 40,00.
Delmiro de Sousa Chanes -

,...... I
CI'S <10,00. f
José Augusto Sezerino da Silva -

.. I
CrS 40,00. I ,
Sizenando Soa/res da Silva -

.. , ...

;

1Cr$ 40.00.

IRosalina Muniz 'dos Rei.s -
., .

C\'S 40,00. .

IoWa Luz Ribeiro - Cr$ 4,0,00. Diretocel!i:Alcides de Almeld-a Rocha -

D P "} d'Ut F'CrS 4>0,00. r. amplll o fa relre
:Vlaria Santos Moleri -. Cr$ 40,00. t de Sá Anisio MallSol'ra DrDr. Walter Barros da SIlva -

.,....
I, - . .

CrS 40,00. e JO!lé Abreu.
Scba'stião da Silva - Cr$ 4000. 1Osiel de Oliveira - CrS 40,o�. _...

Manoel Serapião Vasques -

.

CrS 40,00.
Teresa Leite - C1'$ 40.00.
t;élio Furtado Ra\}10S - CrS 40,00.
Maria Constantina Pereira -

..... ,

CrS 40,00.
Wllly Carlos Schut:t � ,C).'S 40,00.
Ieda Veigant dos Santos Martins -

Cr$ 40,00.
Elza A�'begaus SclJJVeitzer -

, ,

Cr$ 40.00.
Ttamira Cereal de Cristo - CrS 40,00.
;vIário Leopolelo da Rosa - Cr$ 40,00.

PJ\RECER N. 568/47
A Secretaria ela Viação, Obras Públio

«as e Agricultura remete cópia do ofí
cio n. 544, da Diretoria de Obras' Pú
blicas, propondo as seguintes admissões
de extranumerários:
Elisiário Maciel, que exerce a [unção

de Mestre Especializa/elo, referência, X,
na fu ncão de Mestre Especial.ízajlo, r e

ferência XI, que se encontra vaga pelo
falecimento ele Lázaro João Batista.

.João 'Losso e Osvaldo Moreira da Sil
vn, o ue exercem a função de Mestres
Especializados, referência IX, na vaga
existente pelo falecimento de João José
Bittencourt e a outra que sé dará com

a admissão de Elisiário Maciel na fun
cão de Mestre Especializa<lo,' referên
cia XI.
Humberto Batbato e João Cr-ispiru de

Almeida. que exercem a função de Mes-
1 res Especializados, referência VIII, na

função de Mestres 'Especiallza.dos, refe
rência IX, que ficarão vagas com a ad
missão de João Lasso e Osvaldo Morei
ra ela Silva na função ele Mestres Es·
pecia lizados, referência X.
João Manoel Pinheiro. que exerce a

função ele Mestre Especializado, referên
cia VI, na t[unç·áo de Mestre Especíalí
zarlo. referência VIII, que f'icará vaga
com' a admissão de .Ioâo Cr í

sp im de Al
meida na' função de Mestre Especiali·
zarto, -referência IX. .

2. Esta Comissão nada
S. S., em 2 de julho de
Carlos da Costa Perclca,

relator .

.l. Batista Perelr-a
Gustavo Neves
TUlpídio Barbosa
Aprovado.
29-7-47.
(Ass.) Aderhal H. ila !'ln",.

PAHECRR N. 629/47
Quintino José SeIafim, soldado ela Po

lícla Militar destacado na cidade de

,ltajaí. 1)eele' pagamento elo salát-ío-faml
'1Jia. elos meses de novembro e dezembro
�e l�G.

.

2, Pelo relacionamento da ímportãn
r-ia de CrS 80,00. ele acôrxlo com a infor
mação ele fls., do Tesl'uro do Estado,

S. S .. em 26 âe jul.h(\ de 1947,
Carlos ela Costa Perelr-n, presidente e

relator.
.1. Batista Per-eira
Gllsta\'O Noves'
Rlpí<1io Barbosa
Aprovado_
29-7·47.
(Ass.)

tem a opor.
J94·7,
presidente ('

Circunscrição
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, domicíliados no IMunicípio de Florianópolis, dêste Estado, a se

apre-I'sentarem na respectiva séde afim de se submeterem
á inspeção geral- de saúde que se realizará nos 'dias
1° a 30 dê agôsto d€ 19-47.

-

I'Cidadãos das classes de 1928 e 1929 (nascidos em
1928 e 1929); ICidadãos de classes anteriores, que obtiveram adia
mento de incorporação na tórma do artigo 56 da lei do i
Serviço Militar; !

'

Cidadãos julgados incapazes temporariamente para o

IServiço Militar na inspeção geral de saúde realizada

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

plementar realizada nos meses de janeiro e. fevereiro!
de 1947, com diagnósticos diferentes, ou julgados in

capazes temporáriamente sómente nessa úl tíma íns,

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

!'I"--------------------�",,_
, domicílio para êste E,s_tado .d.epois d� convocação de Isua classe nesta Reg iâo Militar hajam comunicado

essa mudança no prazo de trinta dias como estabelece
II - Os convocados deverão apresentar-se munidos do cer-l' Dr. QSVALDfJ BULCAO VIANNA

tificado de Alistamento Militar. Dr. J. J. DE SGUSA CABRAL
Os cidadãos que não tenham sido alistados ou que.: ..'

por qualquer motivo, não possuam o Certificado de 1 ESCR ITÓRIQ: Rue F.h'pa, Sch�ldt se :- Sala 5

Al.istamento Mi1ita�, _:Ieverão ap�esentar, para fins de \, EdHSeio Oru:ar.eiro - Florlon6poh••
allstamento, a certldao de naSCImento ou documento I , ......__. .

equivalente e três fotografias tamanho 3 X 4. O que

H.não tenha �ido reg�stado ci�ilmente �u que não pos- Dr enrlquesua prova desse regIsto, ou amda, que Ignore se fOI re- •

gistado OU o logar em que o foi, será alistado de con- ADVOGADO
formidade com as declarações que fizer perante a Jl1n- Rua Felipe Sehmidt 21, sobrsG@-Telefone 1062
ta de Alistamento. (Altos de (CASA- PARAISO) Flori8oépotis

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

TEUS FILHOS
aplaadirão teu ge3t&,

quaado lo.Lerem que Cila
boraste pró Itestabelecimell
te da 5.Ue do Lúaro.

VENDE StJ um ótimo bun
- li golov bem con

fortavel com dez peças con

tendo o mesmo mais 6 co"
sos, sito à rua Uruguoi n. vi.
Ver e tratar no mesmo com

o sr. Joaá Marques Trilha.

16a. Militar'

VESTIR·SE COM CONfORTeQU�R E ELEGAHCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
JS.

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

"l�� ...�l-""'f.�,."�l!'iI,_"".·.�.(iI·Qi�Xit'JI�'tf!IX!L�...1
.

-

'I121!lÚels �itS) 1170 -" M4e: IS A I li
mEJ&HmIOA.U 'il'JU..N8PO.T"I:!i

Cifras do Baianço de 1944,

CAPITAL. E RESERVAS Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.97'8�401 ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

RespoDsabilidade.
Recete
Ativo

•

•

Sinistros pagos no .. últimoil lil aoo.

ResporlllsbiJidadell)
98.687.816,30

76.736,401 :306,20Oi

de Carvalho. Dr. Francisco
Joaquiqt Barreto d� Araujo

FARMACIA ESPE,RAN'ÇA
Hoje e amanhã sui .. IiM preferida

DI'e«aa Daeionoin e estraDtJeiras - Bomeo�tiu - f'erfa..
marias - "'rtiat88 .. bonubL

Gal'aMo-Ie ......ta obsenineia DO l'.cettaúift .61H_.

QUE fRIO HORRIVEL!
Pode a senhara, 011 senhorita, deixar de ir 11411 cinema algumas

noites?
Ou deixar de com.prar fuma mêsa para a ,préxima "s4Iirée"?
Pode o cavalheiro ,privar-se do seu aperitivo preflilét6, durante

um GtI dois dias sómeatte?
Pode 41.eixar de tomar três cervejas?
Tem, 'enfilll, [O leitor, ou Ieitera, 'u fôrça moral necessária

para prtvar-se de um pequeno praser que lhe custe aproximada
.'ente vinte cruzeiros?

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

'necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, per
intermédio dá imprensa .e do Rádio Ide [F'lurtanépofis irmanados
na tarefa de enviar 11 centelha que despertará no coração )bem
formado de (cada habitante da nossa capital, lO fogo sagrado da
CARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE. que, se

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

Envie hoje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA.
ESTADO eu à RÁDIO GUARUJÁ a sua contribuição para aquísi
cão de um ou mais cobertores para lOS poltres. - Cada cobertor
custa Cr$ 20,00. -

. • .. \"_
A .campaaha encerra-se no dIa 15 de :a!:,osto e a dIstnbulç7ao

será feita pelas sociedades .en.ficentes que fazem pa�te da AÇl\3
SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas llela
mesma sociedade e que são realmente necessitadas. -

(As inscrições pollem ser feires pelo telefone mandando-se
cobrar a domicílio).

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RWCIIBIDAS
Jornal "O E�tacl8" Sr$
Sidnei Noeeti
Dr. Alfredo DamasG-eIHI @Ia Silva
Capitão Américo Avila
Luiz Carlos de Ol ive ira
Osmar Meira e senhora
Ma.onel Lino de JeslÍ,
F.ernando Fernaades eLe A.�.illO
A. A. V,
Jesé Gil

João Frainer
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana

ii8,�'
1êO.0t
190,e8
180,H
i.t,Oe
41,\10
2',1'
2@,18
20,00
40r60
20,00
20,0f!
20,00

Stodieck

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/t 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
i

1_'__...;.;,�;__;,;..;."..:..C_A_P..;;TT_A_L_:_C_R_$_6-O._."_o_o,_o..;;.,oo_'_oo _

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua Trajé!ftc, 23 .. FICH'JariópoUs

Camisa. Gravatal; PiieIDu. I , APENAS Crt 1."
.' 1 I

Com eM9, infimA qllll!'dlHa '.&4Metal dei melhore., pe 011 me-

"",U __xilianele • H1I próld__
nores preço. 16 D8 CASA MIS CODtNlJU para a CaIxa de ..oIIIIt
CELANEA - RuaC. Mafra, 6 Ma la&e__ .. I'htriaabeu..

!.Resol.rido, enfim, seu pr1)b1ema financeir'l
Adquira -X'TIDO de que DO_Alta.,

4e 'UMA SÓ' VEZ,
pAI'n.1140 'JJ!ABCmJ;.AD.&.1tIBMn,

_a .. V..&.m'TAGBlI'S, da comprá'" ri"o
.ernnào..se do

,

CRErDl ARDO KNey
.....$

�il
1Ud"»
e.ladel..
2Uelel*t
J'*

LhrI'OO
"'péll.
l�italMÕM eDit,'....�
ArticH &aR'.�

Peles
CasfG8tCM
GUIliII��

..

,
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Lirer

o �8TAf)O . sébado 2 de agoste dê d.tf,7 5

Tenis Clube-Dia 2 de agosto, sábad-o, soirée com inicio às 21 horas.

TIUBL\'AL DE JGSTIÇ
Res,p.1l11!a rios .iulgumentos ria 'C<1.

HHlI'a, G i \'i I. l'pa,liza,clos 'em sessão de
28 (ir> j ulho de 19 vi.

Agta vo 'no 1.6'11 de Cresciúmu,
agr-a.vanto Lloyd Indusuial R'i,l Arne,
ricano e agruvar!o :\tanopll João Hi
tn. l{elnltoOr () SJ', dos: Osmundo No

hrega, decírlindo
'

a Câmara Civil
conhecer do rec urso 'c, ma.1111 er inte-

.;;g'l'almetll'Gn a sentença agravada. VO,lI
-ci, l'1ll paute, '0 �l':'�ct.es. '!\.erlsoRl GUl
marães.

Agr-avo n? 1,656 de Croc iúrna,
,.agTU\l::W!U Lloyd l ndusí.ria! !::lu]
Aoweic,tJloo 'Ü I::l(g-ravarlo Manoel OI i
veíra Rosa, ,F\;claLoe o Sir, des. 1\el
son Ului,.matI'iies, decidjrxlo. a Câmma
-üivil 'couhccer do agravo o ne,gar
lh« ·p,l'OVinH�nILo, para coufurrruu. a

. ··d,ods50 agravada,
Apelação cí'VIe.1 nP 2.72:3 de São

'I<'J�an.cisco do SL�I, apelantes e ape
lados G(lI'\�a,sio J:;�râ.nci,s'cú Vieira, sua
mulher f' Luiz a, A, Valente ::-;, A.
Rll!aLOl' o(} sr, des. Nelson Cu ima
l'ã,e�, r1pcidind.o a Câmara Ci\'i,! co

nh'ccer rj,p amuas ás ap.elac;:ôps ,(' daI'

provímento a inlea-posla pelos uu

MineiS' para :J'·Morma'l' a �nnl�p,IlC;a. lalJt:'
lada, em parte, 'afim de sei' pagn á
índendzaçâo iDlt,egrrul que SE' apurar
na execução, 20% de honorário» do
advogado, .jllFl'O'S ela roora desde a

.citação im ie!al () custas 1(' ,J\IP,gar' '['1'\)-
Vi'IllPlll[.O a apelação inl erposta JI('''':
la ré,

AppllRção de dC'l'ilqui'le nO no de
FIOl'i;\ollÓ,pnlis: ap.Ci],amte () clr, JUIZ
{je Direito 'I' apelados Placído Jmsti-
11(} Gomes e sua. mullw.r. H,f'lat.o,l' o

sr, (1Ips, FJc!,('glLll' Pedre íra, (1-f.',cidi'Jl.r:lo
a Câmara Civil] negar J)1'c;vilmenLo

. ;í apelação, para, eonfu-mm- a Sof.m

üJnçu quo humnlogrn 1 o dosquile.

,SEU DINHEIRO
{Pode" substitu ir seu ordenado,

se souber empregá-lo bem

Deseja emprega:r bem seu

. capital a juros compensadores
·de 8, 10 ou 12 ]lor cenü>?

Procure hoje mesmo o

Departamento ImobiliáI!io d(
�CREDIÁRIO KNOT, á rua João
.Pinto nO 5 (anex.o a redação
"ue "O Estado"), q\le t:ra
'balhando em' combinação com

,o ESCRITóRIO IMOBILIÁRI(
..A. L. ALVES, firma espe
,cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
<e eficiência nos negócios que
c!lhes forem confiados.

COMERCIANfE: ná um U.
vro à Biblioteca do Centro ACII!'
dé>mico Xl d� Feve'l"eiro. Coo
tribnirás. !i.4sim, para a fOMIl4-
ção cultural dOI catariD�naM
de amanhã!

("CllmPwha pró-liwo"

' ..�'. �.� ��.�e��:): _ _ .... 1
.
M.Yn����:�Epo,o I:.11ns resldenc!lQl�. lutuodo a I

esquina da ovenid:l Mauro
Ramos e rua Rio Grande
,do Sul .. Dois lotes.
Trator à rua' D. J..,ime

'CâmcY'Q, 6.

o NOVO MORARlO DA VARIG C�ube Doze de gosto
SE,SSÁO ORDI;'-l.ÁRTA - ia CONVO.GAÇkO

De. acordo corn o n. I, letra a, do art. 104, dos Bsta!LUlLOR 1'111 vigor,
ClOll!VOC\O, o COIIlISleaallo, Delibteorail,i,v.o, .p::t!l'a uma reuuião DIO dia 9 do cor

r�llt1.e, ás 15 horas, Dia, sede do Ohl/be, paaa 'Se, ,PporieQ·cr a eleição ela slnjal
dil'eilol"ila, OI presrdernte e vioes-presidernes elo Clube, ° Conselho Fiscal
e o Orador.

, (Na f'leg1l1!I1\d.a convoeação, meia. hora após á pr-imeira, si 11'50 hou-
V'E'l' 'TIIUiJ11ie,l'lO\ II'elL]Il1,jr,ls'e-á' com OSI IS1'8, Consclhetros pr'E'.&f'[llles, (art. 81
-dos E,s'l!aÍ'uotus').

Olube DO'ílCi fie AlgoS/Lo', em ]!1POI]iS, 1° de agosto de 19/17,
LARA RIBA.S - Presidente om exeroíoio.

DE PION E IR OS
A SERVtÇO DE V.S.

Para f 6'11ettTS()':t:.Esf(UhuJis fJU F(Jtle1·tti�
e Exames de Admiuão

Esjude por {erre8pondên_
Português, Matem ri tica, Ciências I $eogroiia,

História do Brasil, etc. r

Int.�esaa.-o? preencha eat.. cupão OI remeta.-o para G. Pc.tal 332
FLORIANOPOLIS - SANrA CATARINA

_._-------------_.��.......,�-"..._------

Kome. �----�

Rua. .

Cidade

... 0 _

.. .. Es\ado
_

�. � .. Pl«-_..eoi.,..·hIM_......... .I\...�-
Doool.ag-ea áIs 18,4' Doru. .

3aB. - De FIQPíall.li4 pare ,.... A}Iepe.� és t.2,30 bN.
�, - De 1"1"rNm� JlM'a l'!AJriüN e � Pa1likl.�

á8 13,06 bm-as.
.

6M. - De m.ri6MpoIÍ>5 pucl p� A.... Deoola@eUl áe tiJ,2e �
6as. - De FIor')anópoli$ pa1'a CMril,iba, 8ã() PauIkI e 1\ie àe J8DeiN.

Deoola.gern ás 10.40 noMS.

Bab. - De FlocianóoolMõ pru'1l PorW A�. Doo()lapm 68 t.2,ao !lN,

PASSAGEIROS - CORREIO - GAROAS - VALORFS - REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERVIçO DE ENOOMENDAS - CARGAS PAIU

EUROPA PELÁ K. L. M.

FILIAL V A R I G: - EDIFIGIO LA PORTA - PUOA 1fi DI
NOV1i!Ii(:BJ\O - �: - t_

Terrenos e Chàcaras lóm binóculo
GrludeVendem-se diversos, na praia,

Ccquetros , Dirigir-se a

ALMEIDA, I�:U8 Trai&ro 16, telefone i40·6.
................. � .

VENDEM-SE
AIlJun. moveis e uteluílio. d.omáll
tillo •. como camall. me•• , cadeiral
para 8ala àe jantar, .olcha, aool-
chood. em lã de carneiro, etc.
A...nida Mauro R.m••• 64.

FLORIANÓPOLIS

Visão maior e maia .-erfeita
que a de um bom blnócUilo,

alcan-ça quem tem sólida
in�trucãa.

Bons livros. sobre todos OI

aSsufltQS:

LIVRARIA �SA
.RIJa De,,'iMo. 33 - FlaÁan6polis
__..m. .mua .--u

VtNDtM-SE
T.r<aclsportes reguICót'''''' da' co.rgr.... <.lu pón,Q o ...

�io FBANCISVO DO SUL 1 dormitório de tmbuia. 1
! ádio marca Lincoln.' ue 5 vál-

I vulas, 1 aparêlho completo de
jantar e lcuça ing\e8a.

I Tratar à rua Dom. Jaime
C â mera. 6. nesta CapItal.

Inform Q�ões com os Aqen tell
- CarIos HOePcke S/A - €1- Teletone 1.212

do Sul - Carlos Hoepcke Sf.A - el - TeleJone 6
I End" tr-lcg.
\MOORE.MACK

FlorSan6polis
São Francillco

8
,

....
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Adolfinho, que maie uma

vez guarnecerá o arco

do AvaÍ

"

V..·' R" I
lalou para o . 10 o pre-,
sidenie' da F. CQ D-

lilteção de � PMtI MAGIA"

XÁO SERÃ ANTECIPADO o
;JOGO FLAJlIENQO X

BONSUCESSO

Encontrará o Avaí o seu « aterloo»1
Bem disposta a equipe do «Paula Ramos»

I .. panr o grandioso embate com o campeãobem c1ard"'das reais qualIdades Iho res da nação.
dos s�us defensores nos quais' Desds que o Paula Ramos
depositam toda a .confian�a. I filiou-se á F. C. D., constituiu

Sem apresentar favonto, a sempre um dos clubes mais

gr:l�de peleja. d� �abatina es-: bem formados da Capi'tal, ten:
por tiva de hoje Ira dar o' que do seu esquadrão obtido vító
falar. .

_, _ I rias brilhantes e derrotas hon-
Ambos os esquadrões estao rosas, podendo figurar atual-

I pro_ntofl.
para. o que der e vier, .mente entre Df;· ·prin·cipaJ.s- .. do

muito embora o mau tempo Estado.
.reínants nestes últimos dias Quanto ao Avaí sua fama
tenha impedido a realização transpôs há muito' ás frontei-
dos treinos. ras do Estado e seu prestigio

Se bem que avaíanos e pau- ericorrtra-jse hoje mais sólido ,

laramenses tenham feito algo do que nunca; mantendo-sr, in
digno de nota, resistindo va-I victo na liderança do certame I

I len�emente ,diante do "onze" citadino, posiçã� da qual todos

I carioca America F. C., não pos- os �lubes em vao tentam der-.
.

. suem ambos um padrão de Jo- rubá-Io. Inem disposta a equipe do Pau- go tão bom quanto o utilizado Salvo modificações, os qua

(la Ramos para o combate des- pelo famoso "Campeão do Cen- dros deverão preliar obedeceu-

ta tarde com o Campeão tenário" . Mas em compensa- do ás seguintes constituições:
Avaí e Paula Ramos, dois ção, os seus "players" são do- Avaí: Adolf'í nho, Fatéco e

T
.

1 L' Tatú, g u e r cu ào do Paula
dos mais credenciados clubes tados de enorme torça-de-vou- avmno, UIZ, Braulio e Boos;

F 1 I Ramos
do Estado, dirigir-se-ão na tar- tade e espirito combativo, mes- e ipin.ho, Nizeta, Tião, Arí e

de de hoje ao gramado da rualmo pouco familiarizados com I Zacki. O ponteiro Saul estará] A partida, que terá rmcio

Bacaíuva, onde travarão sen- as modernas táticas de defen-, ausente, devido ter que se sub- ás 15,30 horas. será arbitrada

sacional duelo, cumprindo a der e atacar COm melhor ritmOI �ete:r a ua�a intervenção cí- pelo sr. José Ribeiro. � me, '.lSl8 dp',"j' "ri<lV·�
12a rodada do certame amado- e segurança, devido, infeliz- rurgrca no Joelho. A preliminar, com inicio ás H �n ilJV .. 9 'O f'

rista local. mente, á falta de técnicos com-I Paula Ramos: 'I'atú, Chinês 113,30 horas, estará a cargo Rio, 1 (A. N.) - um mabutino

O anunciado choque pebolís- petentes, os quais só poderão e Náldi; Chocolate, Minela e das equipes suplentes, em pros- revela q,ne h-á ameaça de greve nas'

tico, que representa o maior ser adquiridos nos grandes
1 Ivan; Mandico, Carioni, ca-j seguimento do certame da Di- mimas de carVã.o do Rio Grande do

e n c o TI t r o do campeonato. centros esportivos da América rioca, Fornerolli e Abelardo. visão de Aspirantes. Sul. Acentua que caso a g;revle se

reunirá no gramado duas equi- do Sul, a peso de ouro.
----- vlCirifi<C)lu.e, f'icará paralisada a. Via-

pes bem organizadas e-dotadas . Entretanto, devemos dar-nos', Em Ira]a 1 J·ogal*á, amanhã o
cão Fer-rea, bE',m como a llllivcg-ação

de -excelente preparo fisico e por satisfeitos, vendo o nosso! de caLola,gem.

técnico, com 'Os quais esperam carppeonato correr ás mil ma-j P ul'3 Ramos' --V--e--n�d.-·-e�--s--,e--fazer as delícias da assistên- ravilhas. Com bôa vontade,' u.

eia. e?-�pregando o máximo �os es-I O destacado esportist� Ce-. tricolor, onde medirá forças
Constituirá mesmo um es- fOIços, poderemos fazer evo- sal' Stamm, que vem envIdando com um quadro formado pelos

um moderno dormitório,

petáculo empolgante e de ral�a luil: os desportos em Santa C�-: grandes esforços no sentido de melhores "players" locais.
com cinco peças, para

movimentação e beleza o jogo tanna, levando ao cO�lh.ecI-1 fazer o futebol da próspera ci- Encerradas as negociações ,ca9ol.
desta tarde no qual duas gran- mento de todos os br.aslleIr03; dade de Itajaí retornar ao seu COm amplas vantagens para

Trotar a rua Brusque n. 31

des forças lutars'o enérgica e que um centro esportlvÜ' P�-I anti,g� lugar d� destaque. no ambas _as, partes interessadas,
.•.••................... ..

inteligenteme'Ilte 'por um triun· queno como o nosso pode mUl- cenano desportlvo cata.rmen- amanha as 6 horas rumará I H' li P I Iio belo e expre'!livo, que rale to bem competir com os me- se, retirando-o cáos e mque se �ara It�jaí'o ," onze ,: do Paula egmto eves e au a

______________________
.

__.

encontra mergulhado há longos Ramos, devendo os jogadores
Ruth Neves

Caravana do Ar CI b A')
,

t!
anos, acaba de realizar demar- ao terminar o jogo de hoje com participam aos parentes e

e u e I e ICO ches com o sr. Irajá Gomide,lo Avaí serem recolhidos

ãSj
amigos o nascimento de

h_presidente
do P. Ramos, para a

I

suas residências, afim de esta- sua filha

cote)-arão ama0 a I�da áquela cidade, do esquadrão rem em condições de enfrentar, H'eloisa Helena
, • " T

--- --- ._� -- - ! amanhã, a força máxima do I .

Prosseguindo a disputa do mos e ao seu proxml0 adversa- BRAULIO E JALMO CONVI· futebol itajaiel1se Âo qu apu-I Matermd'lde 30/7/47

C�ll:peonato da Primeira .Di� l'i�. Tratando-se de um .esqua�
D.A.DOS A ?-'REIXAR NO .

ramos, o Paula Ramos e�trea- •••••••••••••••••••.....•..
VIsao de Amadores _da C,apItal, drao �omo�,eneo, onde flg.mam Al\'�ERICA rá em Itajaí integrado por to-
na tarrde de amanha sera com- bons ases da pelota, taIs co- dos os seus elementos titula-

p1etada a décima segunda 1'0-1 mo Sanford, Morací, Leõnidas,
dada, com a efetivação da par-: Lebetinha, Haroldo, A dão Itida entre os fortes quadros do Verzola, Manara, Hélio, Wal-!
Clube Atlético Catarinense e dir e Aduci, é natural que' o I
do Caravana do Ar, que se clube da Base Aérea realize I

anuncia sensacional, em vir_! uma partida brilhante frente I1 .

tude das boas "performances" 1 ao poderoso "onze" elo 14° B:1'
que ambos os conjuntos vem C., que, dia a dia mais se desta-

cumprindo no certame. I ca no cenário esportivo local.
1

Para o Caravana do Ar o Certos estamos que carava-

prélio de amanhã 'Será iri1por- neiros e atleticanos saberão

tante, uma vez que o Avaí o co- oferecer ao nosso público es

locou erri situação desfavorá- portivo um espetáculo sensa

vel, afastando-'o da vice-lide� cional e renhido, tão bom

Tança onde se encontrava fa- quanto o d3 hoje entre Avaí
zendo companhia ao Paula Ra- 8 Paula Ramos:'

Via aérea, seguiu, ôntem, l Por seu intermédio o Tribu Bra u/io

para a Capital da República,
I
naI de Justiça Desportiva en- Apurou a nossa reoprtagem

onde s·e demorará uns dias, o vion ao Suprem!!. Tribunal de que os "players" Bráulio e.

Ihsr. Comandante Alvaro Perei� Justica Desportiva o pedido de Ja1mo, ambos integrantes doi n�!lu\'a �� t>,:)à �r �
ra do Cabo, esforçado presiden- anistia dos clubes locais. selecionado catarinense, foram � �� I ... � tí1J �a g

te da Federação Catarinense I convidados a treinar no Améri-I Se V. S. não ouve hem, Irxperimente 011 modernolil aparelho.

de Desportos, que irá tratar de! Boa viagem e breve reo-resso 'I ca da Capital da República «SON0TON.E»,.�. moia completos no gAnere. ES8eu aparelho. "õo
, . d

. '- .

b , ,
.. 'I graduoao.

lndlllldualmeni:e Verifique e "eu 9'ro' de dez fazendo
vanos as"'untos e grande ITI- sao os votos que de<=:eJamos ao clube q'l" recentenlente VISItOU '

. u lur ,

�

.',
�

I
c'-' unt «TEST AUDIOMETRICO».

teres::e para o nosso desporto. estImado esportIsta. o nosso Estado. Ir fCfn (.('(;.fIl cca intGIEu.adoll à. ruo Ger.eral Eittenao\lrt 78 a

Rio, 1 - Não mais será an

tecipado para amanhá o jog .

Flamengo x Bonsucesso, em

face dos jogadores rubTo-ne

gros 'se encontrarem, na maío

r-la, doentes' e contundidos, e

desta maneira, mais um dia.
de repouso é melhor para o-

grêmío da Gavea.
.

ULTIl\JA,S E�POR'ITVAS
Rio, 1 (/1.. -:\.) - Itea lizou-se urna

reumiãu secreta cip Conselho Arbi
tra l da Federação metropulitana de'
i'tT Iehoi, nara escolher os juizes "lu(\,
apitarão Oi' jogos de futebo l aqui,
[.p.lILlo �irlfl impugnados diversos '110-

rncs. •

Hill, 1 (A. N,) _ Revelu-se que-
'ipII'Ili) 1·(Icunci!i.ou-;,e com I) BO'

tafogo. rleprris de cumprir a pr-na,

'IlH' Ilw Iui impos! a.
Il in. 1 t.-\. :;.) - Gcnival não virá,

mn is .- ;'('\'E'Ja. um jornal daqui,
nr!ia'Hltmr!o quo () conhecido jogador
I'p'cif'e-l1ise. não illlgra.ssal'á nu F'ln

n:I-jj-wllSP,- Tiols ele é esLúdanl!'r" de
dirpiLn e não conseguiu a trans

j'prcl\cia.. O jogador não. deseja p8<l'
der o ano lel.ivo.

Rio, 1 (A. N.) - Embora. ainda

r

não esteja Ludo resolvido o Bangú
c!ry.prá jogar quarta f'e ira ria sema

na vindoura em Belo Hot-izonte. Ju-

ca Praia, encar-regado das negncia
çr,('i', está concluíndo as demarches .

A ropurfagern apurou que o Ban�ú-
(lrvi'r;) emharcar cm avião p�<;,pecia.1
no urúp ri« dia do jogo'. O B[)Illlgú ha

'll:;it,(1 [,en1po que l1JJO vai a Belo

Hor-izonte. Caso seja concroí izada a

irl,a, ,cihrlri.a.n1 a dellegação o sr. Gui-
111l';'l11e Past 01'.

VOCÊ PRECISA. COLABORAR
na Campanha
belecimento dI!
Lázaro.

SERViÇO DE \

METEOROLOGIAres.

')
.

AMÉRICA X VASCO DA 'QA1UA
Rio, 1 - O "match" de do

mingo próximo entre o Amé,

1 rica e ci Vasco da Gama, ser'á,
no estádio do Fluminense. Em-.
bora o gremio da camisa rubra
tenha indicado o estádio de
São Januário, par::;, seu campo
oficial, este prélio terá que ser

disputado / nas Laranjeiras,
porque a lei não permite jogos ido turno e returno num mes-,mo campo. _

Previlltão do t"""'pe, até 14 horae
do dia 2 na Cal i'tal:
Tempo: inSltável. panando a bom

Temperatura: em declinio.
Ventos: do fluadr:1nte eul, fre.-

cos.

Temperatura5 extremou de ontem:
maximo 14 3 minima 11 4.
....... ., - �

, .

Pró Relta
Sagde do

EJeição no Marfinelli
I
cisco Martinelli", afim de ele

Reunem-se, hoje, os mem- gel' a nova diretoria que rege
bros do Clube Náutico "Fran- rá os destinos do clube.

'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Qulastr8 Social do ..O Estade»
-

Pedtmoe AOS lJI08SQI cütimoe 1efitoPeII, o� .. pMM "ter. -,
IJIDIIIIPOD abaúto e l'EIllete-Io 6._ � ......'�
...... aDteiII. o 110.0 IIIMO�W

.................. 0 _ ••••••••
·•••••••••••••••••14

__ .Ia
,

.. FM. ClIrril li 0. Dl,,........ .. .

.... .. ..,. - ..

� (. e , e ê '" ,. u ,.. f ..

_..,....o eu <lDi!;SO : ,. ,. • u .. ,. 41 ,. ,. • t# ..

l:IIIIrae do Pai (mãe) � •.. " ••••••••••••• - ••••••••••• - " ...•.•••. , " . " ••.

� .

........................ "-
� � ..

A«;radeceriamoe, também, .. putüen de netíciu de 1lue1m:4ltlltOll

1JIIPMltmt08 e ootru. de pareatea _ • peMOU� •

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

Dlt SAVAS LACEIDA
� m6dlco-clrorgl,ca de OlhOo
� (bl,'f'ic1O& Narl.a - Gargutn,

Pi.,eriçao d. lentell de
aontato

�RlO - Felipe Bcbm!·
.;li, 8. Das 14 às 18 hora•.

�ClA - Conselheiro Ma
n, 77.

�� 1418 e 120'

AUSefUe

,it. ARMANUO VAtOlO
DE ASSIS

.IIH ....lÇ011 de Cl1nlca InfantU q
�ncl;a Municipal e d.

Caridade
�!OA Il1tDlCA DIll CRIANCM.I

ADULT08
�Jm1)'LTóRIO: Rua N_ee II»

�� 'J (Illdiflclo 8. hAllcl8oo).
-

�tas das 2 1'19 6 hor� .

�IA: Rua JIllarechal QU
lherme. li Fone 7.

OR. A. SANIAELLA

a-
l'llmado pela Faculdade Na·
de Medicina da Univerll!.d,a.
Brasll). Médico por coneue

.. dlO serviço Nacional de Doe».·

l/ifJi5 ilientals. Ex Interno da santa

lllIl!!ta de M1&erlcÓrd1a,·e �orapt�
'�u4trko do Rio na Cap<tal li.

deraI
'S1NOIICA _ll:DICA - ;oOlllNíl4lll

NIllRVOSA8
_ Ocmsult6lrio: Éd1f1cio AmOlia
- NETO
_ !tua J'elipe Schm1dt. CoMUltul

nu .11S As 18 horas -

CIIIiIld,"c1a: Rua Álvaro de Carv...

Iilo 11" 18 - Florianópollil.

Di. POLYDORO S. THIAGO
iI!M1eo do Hospital de Oarlc1a4.

de Florianópolis
.a.1stente da Maternidade

i\IIL!IiIOA MÉEHCA - DISTO:a.

.xOB DA GESTAÇAO E DO

PARTO

,lIIIIIND0IlII '108 órgãos, Internos,
- ••

"'.

peclalmente do cora,çp'o ',�

Doonças da tirolde e deÍ:naIB"

glândulas lntemas '<'
....10URAPIA - ELECTllOCAB

IUOOBAHA - l'tiETABOLISMO
BASAL

·......,_tall d1àriamente das 15 U

18 horas

.a1llliUlfl chamados a qualquet'
....... inclusive durante a noite.

WIOJI'II'OI,TORIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

�C1IA: Avenida Trom·
,

powski, 62, Pone 7se

,.......... ------

II. M. S.· CAVALCANTI
(lUaIca exclusivamente de crlançae

Rua Saldanha !LaTlnho, �(I
Telefone M. 1M

i

I
I
i

i
I
i

mt NEW10N D'AVILÀ
"�aQÔeIl - "tia Urlnárl:>.R -

Doi-nçu dos intestinos, Nito C!

Cl&w - Hemorroidas. Trat.a:moll
to da colite amebíana.

IJ'181Qterapia - Infra vermelho,
��';:uIta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente iUI 1l,3{) hI
v.,' • tarde, dai! 16 hs. em d1antt

Ruid: Vldal RamOll, 66.
J'on" 1()67

DR. ROLDÃO CONSONI
fiatmGIA GERAL - ALTA rn
Il1JlWIA - MOLl!:STIAJI DIIl ..
. ". NlIOBA8 -g PARTOS .•

lftmlWio pela Faculdadll de M4ICU
eIDraa da Uninrs!dade de SIo

�"'.ID, onde foi assistente por ."
il_ moa do Serviço Cl1"t1rgico 4b

Prof. Allplo Correlll Neto
e"anr§1ll do estômago e via. bl
llll"4ll, intestinos delgado e gl'QA'JKJ
t!rólde, rins, próstata, bnllra,

;;.�, ovãrtos e trompas. Varleo
� hidrocele, var:.;es • herJI.P

CONSULTAS:
�IUJ J b li heras, à Rua 'olP<'
IDt;1mll.dt, 21 (altos da Cn.A p&

raíso) , Te!. UI98.
BmJD:IINCIA: Rua Esteve. "a,

nlor. ,179;- 'Fel. II 706

DI. IU.RIO WENDIlAUID
U",ntN' �a HoSl>ital "'N"ê.. R"ftI/U- ,

\:!UNlCA M:tDICA DIt ADULTeM;
Jt CRIANÇAS

�t6rlo: R. V10cllnde de Oun
'� :I - eIIq. da Praça 19, de N�

í-.alIIro laltol da�.Belo Hori:ooutc"l
Te1. 1545

c-.auttu: du • ,. 6 hora••

Llidlacla: R. Felipe Sclualdt, II
- 1'_ .uuaI 812

Compre seu Relógio pelo Serviço
de Reembôlso Postal

do Respectlvc Certificado
200,00

Cr$ 180,00
250,00
180,00

7j.
de Garantia
DESPRTADORES:

Cli$ 150,00
180,00
180,00
200,00
1.40,00

Puleeiras extensíveis
Americanas:

Todo Relógio é Acompanhado
P :\lU SENHOllA: 1)

Cr$ 220,00 7
350,00 11

,

220,00 12
130,00

10
13
17 (grande)
17 (pequeno)
18

14 80,00
15 80,00
16 80,00 8 150,00
ORGANIZADO SERVIÇO DE \T]j}ND.A.S: ESCREVA-NOS 1N-

O NÚME. RO E PAGUE QUANDO ltE CEBER O PEDIDO

Relc)ioaria Progresso
JUGEND & FILHO

2 (folheado)
3
9

PARA HOMEM:
190,00
85.00

SIRVA-SE DE NOSSO BEM
l)JCA�DO APE·1'\A:::i

CURITIBA

QUEiXAS E RECLAMAÇOFJl IPREZADO LEITOR: Se O qu. 11"
iotereaS8 é,. realmente. uma pr"vidêccl ..

I

I
h qlle1:U pod�r' 9Ír a cauaar... eG(:� !
oab.... á S�C!;AO R�CLAMAÇO!;S,'

I,:I. O ltSTADO, 'la. o cuo lerA I".... ,

.e.m demOT& aCl cordlecb.nento oe qaea
li. rur.,na, recd>eJldo �, •. uma !lttGr_
t4\.li da õe.llltad<>. embora em �...... _
.0111 J)M feitu:n l;lub!Hut.do$ '6(ti1'"r:. �, If'�
liII&dD -em • P<I'O"Id'.ÚI to.ada.

".ra enàireitar o· Que eltiver errade O�

pra Que alSSUJ'U. faltM 1110 oe repita; e

NAO o etcAndalo:Que • """ reclamaçlo

DE BOLSO:

PRAÇA -TIRADENTES, 260 - PARANÁ

AS E'ml\JA,S BRI'I'A:.Jj{JAS .:'-;A
FEIFt'\ DE PkRIS

Londres, (J�.:-J. �,) - Spgulldo
informa f) CtH']'c,AjlOnri en( e ,do "I<'i
nancial 'I'i.mes

" ria capiltal Jramcesa.
os par-ticipantes ln-itanicos na Fei
ra de P'31,i,; rízcram negocies sal is
tatruios.

1'lsl�1e ,cPu(aIYW - TI'I'cpi,l'1U. F,pira
Indcrnacitmal elP após guerra - aca-

ba de se enCPl'l'ar, rI,p,jI'ois rle onze DIREÇAG>:
semanas de 1'\lIlIci'OUltlm!c',nLo. O re- Amélia M. Pigozzi
l'el'irrlo C(llTCS1J(Jl1denl({� ,tdia,llita que
OIS lwgocios froitos pida� 'J'ill'ma'� bl'i-
lanicas :i'C c,�bmlClem 110f' ITlIuit.o',; RU,. AiLVARO DE CARVALHO. 65
Tlai�,e,� 1;la,l',lliclll.tWJnI'Il.[P H Bélgli,ca.e I

'---.-_ ..

a Europa C011lral, 061':nbr ME'Áli_? e Tenha A!empre em Cfia umO º_ar.rafinhaExlremo Ol'WnUl' p AmPl'lca ri'o �lJI1,
"De cunlformidade' com o ponto .ft D ER III VO K •• O J

.

fie yil,"í(;a, üa eOll1\pf.)(i'l;üo - [Jol'ossegll'C " I I «.1»
us JatbT'iet)lniGI:'� fl,p ['PI'J'amml(La's e

()ol1ltl'O� produLo" bl'iLall'icos 'f)'aJ'ecem
�

'_. __ ,

colocados em JJôa pÚ'Slição, O\S pr,e-

C Bç,OS. q.o Cjl.If' Sl' diz. sãü iguai,s :ie não « asa
'. ar'reI"ros»ml::uiis h,1iiJWS cio 'tllli!', os norte-Ja,lIle-

I'icumos, As dmlas dor '(mLr�g[l yariam
f"TlIIT{.\ Ü'ê� {\ doze meses e a�g'L1mas
ve,zes> 'mai.s".

Dr. BIASE rARACO
OOB:NÇAe DE SENHORAS -

U1l1'lILIS AF.E}cçõES DA
MLE - RAIOS JiNFRA·VER
IiIlllLHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Oou.: R. Felipe 8ebmldt, 46 -

Da, 9 à. 11 e dali 5 às 7 hr•.
Reli; R. D. Jaime Câmara, 47

J'ONE 1648

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

eoa.u.lt.6Tio - Rua Jo!lo Pinto li. 7
- Sobrado - Telefone l.�a.

ao.!dfncla - Rua Sete d-e Setembro
- (Edtf1cio l. A. P. da EstllYa)

Telefone M. 834

H. PAULO FONTES
<:ninlco e operadOl'

'VoaIrultOrto: Rua V1tm- Melir'eIea. se
Telefone: 1.400

00uuItu das 10 às 12 � dq 14 li,U
ReIW16ncla: Rua Blumenau. 22

Telefone: UI23

CURSO DE MOTORISTA.
e

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

Amador e ProfIssIonal
Teoria e prática - conhecimento d� motor.

Atendem·se chamados para repuolJ de urgêrlcia.
Âuto-Escola 1-47.77

GARA&E YNIA{j)-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

• T-'-MI " ....w
Pr 1.....

P..pr ,

LrVJU.R.U. 4.1, LllntARIA
MIi.A.

DATILOGR
Cerrespondencia
Comercial

Conteie
Diploma

METQIDO:

Moderno e Eficiente
<,

de

vende:
SAPA'I!GS PARA H0MEM: feitoe a mão. vira france.a, .alado duplo'
.alto prateleirQ, iabrieodo eem mata,pial qua éxi,t••e m.l,hor.

ppeço apeno. Cr$ }50.1O.
SAPATOS ATAMANSA,DGS: propNOI para inv..rao .•010.0 de meadeiro,
MP.ciaI que r•.uitem eonho. toda ii qualquer humidade. con..lI_ndo,
o pé nmpra quente, rellOrru.nda·,e eapegjolmM'lto ptlre pe,,.ooa 'V'oe
trebo'lham em l'lilgare. humidca cujo .oall\o • d. cimento 'e tijolettill.

Preçe opel'HH Cr$ 50,QO. J
CA,:tlÇA,Df:)S PARA CREA� E SaNHORAS: Temo. gllClnd••ortimentea

modelo. n090., praç.' ltaro'killJimo•• de Cru_Iro, aeoe. Q 100,00.
"-nda. diJ>eMmene do. U'briaa GlO .�I'.

CASA BARREIRfIS - Rua CORse:t:heÍI'O Mafra 31.

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

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

praça Vidal", Ramos, esquina da Rua LaufG Müller.
Tratar diretamente com o prQprietáriG do mesmo.

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

Vende-se ,em Itajaí

c I:,

I

Fabricante fi distribuidores dali afama1a. con

fecções -DISTINTA" e RIVET. POI.ue um gran.
de lortimento de ca9smira.. 'ri.cado.. brins
bon. e baratos, algodões, morinl • a'f'iameútol
pal'a aUaiatel. que recebe diretamente das

S:nrs� Comercl.Dt.1 do inte.iol' no a.n'ticio d. Ih. fa'lerem 'Ima

Florlan6polis. -!3 FIMlAIS em SI.menau 83("oje••
fdbricalll, A Cala ·A CAPITAL- ohama a at....", dOI

vllita antel d••fetuorem .ua. comprQI� MA'f.ft'IZ em
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terroristas". Falando em no-

Londres, 1 (U. P.) - O mi- me da oposição, o conservadoT

nistro das Colonias da Ingla- Anthony Eden perguntou se

terra, Edward Greech, conde- elll vista" destes terriveis atos"
nou violentamente, na Câma- o governo não tomaria medidas
ra ,dos Comuns, o enforcamen- sem precedentes para aprisio
to dos dois sargentos britâni- nar os autores dos mesmos e

coso Falou elé do "frio, san- trazer os conspiradores á bar

grento e calculado assássina- ra do tri,bunal. Eden foi viva
to desses dois inocentes jovens, mente aplaudido quando fez

após a sua prisão como re- esta pergunta, Jones, contes
fens". Acrescentou que "isto tando, declarou que o mandato
constitue Ulll ultrage aos ho- sobre a Palestina conferia ao

mens. que estão em serviço, E.;overno britanico e ás autori-Icumprindo obrigações de ca- dades miJitares e manutencão
n!.ter internacional, devendo da ordem e que tudo seTia iei
ser condenado por todos os ho-I to Para que esse poder fosse
mens civilizados", Di.sse . "que mantido até o fim. O sr. oliverfdevemos ·esperar, agora, que ai Stenley, porta-voz da bancada

própria comunidade judaica conservadora, expressou

oSIda Palestina .elimine esse de-I sentimentos de pezar para
monio do seu seio, que são os com as famqi.as das vitimas. ---..---....----------

•

Mentir sempre e mentir maiS, nao· pu e ser programa:· deve ser'
J!ç_s.,in�Jljornal oposicionista, por isso, talvez mereça piedade•••

I
A CRI E' DU ARA' t ANOS:

Florlanópou!I, 2 de Agosto de

Londres, 1 (P, P.) - Uma

ael-jdr., r!c."P,two]\'inwnto 'econômico (' (','i_ Ir� d,' 50 nal:iíes cxumlnarãn :t;.l
'.Cl'tcllcia rlp quo a g.ral/, crise ali- kul.Jilidladc '1)lllilljca ora i,h"�ól'ia nos s il uução agricola e alirnontar elo
,ltf':"l<laT do mundo dUl'al'i,C) pelo me- Jlaí�"ps nnd« (IS povos sr' acuavam munrlo. O ttacnsso dr' 11m acordo
nos rna is doi" anos. a não ,,('I' LIUO alJslllTir((,s pelo pruhlomn de 1'11- l1aqttr'lr certarnn Jl!l>rlrt'fÍ. marcar- c :

í

osseru tomadas medidas para qLIC cnní rar n limen!o - <l(TP�c('Il,I�l si!.' Jrucasso do eXjH't'il1ll'lll'lI ela ONU,
sejam fOJ',tli'cidos aos países clül'as- Joh ll.
! artos jlP!a gmer'ra rql1,ipamenlos
agr-ioclas ek todo sorte, para a co

lheita dp 19'18, foi Iorrnulada hoje
DOl: sir John Boyd Orr, diretor ge
ral ela Ol'g'<l,1lli.zação Agt-icola e Ali
rnenda r das Nações Unidas.
> Pref'aciando o -1'ela(.o1'io anual da

nrgandzaçãn, p'LJib!,ic.a,do hoje, �it, ,To!t
Boyd ÜN', diz que a situação altmen.,
101' do rmindo não ,é Jioje melhor do

L]lue há tlim ano M,N\S. A esperança

o CODlGO DOS PARTIDOS
JOXO lí'TiATiV'EH

Estuá em elaboração o código dos part.ídos' poli bicos.
Fis&a providencia, ao lado ela reforma ela nossa !.ei eleítural. visa

}�ão só aperfeiçoar o maquínísmo ,politico do país, mas ainda SilÚU3T o
verdadeiro valor das agt-emiações pal'Liifbúl'ia;: deI1JLl'O da viela brasâleira
e dlel.t'inir-I,hes a,s resq:lO,tl\'ia,biJ.i.."lades ,e as dos seus l:cli,giw1ário"l,

INaLur.a�lTIren,te que é Iat!�ltll..ado a todos {J\S cidadãos modiricar a sua
opinãão polntioa, �1.ãO 11<1\Cn"jo () menor desdouro quando se verifica
qt1lailq'L1It'.r·.cIeshg:aanenLo i'1'��uarl rle um partrdo para ingressar noutro.
E' i,ndilSpensá'V,eJ, p()rét" que essa rmidança d€ atitude corresoonda a
unn motivo ideológico,

Só ,'Q pode desist ir de um ,vr�l"c.l,nla duní rinário ip3l'a aibrraçaT
(ICIlt.ro se os ;POlstml!-a(lo;; 1Í>l',:le melhor se ad�j)l.:c1Jm ,Á nossa mar-eira de
eOlmpr-C(�IJ[Jer a ií'O!uÇ..ão d(l� llro:l.llflrna,� de i,ntt,e]',e���e ooliC'tli'vo.

Nã.o semeio esta ,I nlZãu da : �'nca, o ato illlclivicluul não tfllll a ·menotr

sitg'ni.ri caçoo,
.

I JJJfeli zmemll e" ,cI,a,(I,a a !ll)lIÜH. i m'iU.'uçã'Ü do nrnsso 'POVU, lwquel1'D. é a

p(�rce.nl.aJg',"m .ciO\'; .que ,se ·PIl,CO,tttl'Wlll ,el1n CO'!l{ÜÇÕCS de dp,ciIJil' ('111 virt.ude
ue principias, !meSU10 put:LjlH' n, marLoria, rio e,Lei lOl' <1rLo, dE'c;co'Il'he:ce os

pontt,o>s rPro,gra-m.átÍJCO� tiu� pal"Litln.'i a que 50 Hliaralll1, ,

Tu.do, ou qua,s,i tudo ;\(', faz " �e ,1'('801\'n ,Pn1 tOI\nü ,de ll(',�'soas,
E' L]1l1 ,ma.l 'q1te �Ú o df'::;I'HI'u]\'imenl(} cJ>a CtuHui'a ,porJerlÍ remo'ver.

Tão i'llltel'essalllte a='!pcclo .tJ.a lIoss,a l!Julili'ca j}odC'l'ia 501' pXHlnümtclo
p,l�l,o J'UliUl"!O código cios lJal'tido�, ao llWllO.' [lOt' 1.Nn cUi,';;j)o�i;t.ivo qu-e
olbl'ig'u::ise as cntic1a:cI(.,;:; politicas a ouklal'em da rJol.lüinação do [JO\'O, já
quI' f'slp devl'[' ,ela,,; g'e.ralmenJlre l) C'sqLl'eccJl1.

Pa.s':irml),-,no� lJUl'<t outro pOlllLo: l) da t'es'1Jllllsabilitrklllp pêld'ti'dária
lLo's el,C'ito�.

:'Ião, são l)OuiC'as as vezes (;111 'que Sé' conslatmn di\,l'('g·c.neia,s e,ntl'e
clejj)uülclos t" li pal1Li,lo que os ,('].(�g·pn.
i rI'('I)](ígica. Nem Sf'· jllsLifi.car,ja que um detputrudo que se cUHrlidaLofu sob

,

Também aqrlbi, as diycrgm11cias são mai,s Lk OJ'.dclm 'jH'sso,ul {lO' que
dHI'l'minada l1alllljei!l'll poliLica, \'ipsse a cli's,c.o'l'dae rll'S::;H l)a,ndr,ira, de
pois- de p,Jeito,

O que l}odre a,r.ol1tr"eee é não COtlcor.;]ar (:lle com a Ot'i,('lllta�'.ão que
i'e (',�I.eja ámpl'imi'l1Jdo ao IIlH'ltirlo, 'POi' consicJ.eI'H-la COllltl.l',ÚI'Í<1 310S ErGUi!

j)osIJlllla,c1os fltltllclalmelliLais. }las i"to rI,c J'(wtnà alglltma 'lJod'(' lJPl'mitir que
o l'l,p,j,[o sc destaca SILl!Illa'l'iamenlp d(' SPus COITlJpronüssos 1\ pa�se a de
J,('])t{\('l' OllU'«) véll'hdo quP !I1iio o ..,:pu, sOt!) a pupril aleg,açi'ío rle que foi
cJ.pi,!o pelo D()I\'o. e não iJ)'e,lo tpat'1 ilclo,

E' illfl)1 imp(',l'a.LiYo de ,étiüa p(ll'iliea IqLJoe, for,çosatmonle, seJl'á a'pre
ciac!rO p,plo' 'Código do" par.l.i!cJos.

Afiora '8''';;P, há nlu'mel'OSO'; uutros Illl'o·bl,emas CJue se rclacÍ{l1la,m ás

aLivif[.::lllps UI!),liJtica'S-ilX.llrti>clárL:1s Q'ue demandam re,gtüame]]laç5.o, lf'gal,
{> daí o itntel'e'ss,e com q:UO pSlú ",e,llreló ,aguardado 0\ l',erfle'l.'ido tl.'n.lJaJho.
'cm ,[orlo o' país.

Seja ,ple um pa,sso tIelCisivo lla C'l'OlllÇão Idos .(llbSOS costumf'S f:' um

eloqL1ellLe alesLalclo da t1'ossa cllllt.lll'a tiemocl'áli.oa,

Preferia "vulcão')

porque ;;1' as llu('õr's niio 111ldercm \

b'ri su.ndn a lIpcessirlar!e rll' S(']' concordar a l'ps[ll'iln cip UOl 1)1'0-
plalll)l'fl!lo ,lllm. plan« ali-nwlllat i grama C{U>l'\ a.f'pla (I IWI11 estar fie
mundial, declaua ele: "A ciência todos os pO\'O", 11:'1 pouca, esperau- .

agr-ícola Lern recursos para produ- ca rle que possam ('l1lt1'<1I' em acor

ziJ' I} a.l imr-nto, bastando p<.ll'ft isso rio sobre alguma ond.ra coisa."
qlW �I:'j.a amuarada cconomícamr-n-] tSir John disse haver I) periga'
te." de -que o. aumento da produção-

um
\YASHT:\'GTO:\, t CU. P,) - o ,direbor do D®a'l'Lamentlo Federal

de ]\'om,es Grográf'ico,-, SI', �\111'l'pd,itJh }'. BUIJ.'TÍlH, aie,alba de' re\'dae que

o pr'cskjp:l1tt.c Frarnldi,ll D, Rom:;,pydll se .o.pôs, ee,l'La vez, a qruP 'c dess'8

o .;;,f'IU IJOI111>P ai um ma.l' .no, POI�O S'u.], O 1[)'l'eSMd,ent,p, scl'l'l'ol:nl(lo, d,lS(Slel'a;

"]J!'orir'Ü um '\'U'Lcão C!Ü'lll �C'll ,J)l'lnao!1o de fumaça,"
Como .não hOlll'P,�Sl' ,tlim vllloão ,dislponi'vel, rucI',cs{�c,ulolll: "Unem

sabe se o êümi:l'antr Bynj n,ün r.lll'onlral'á {l.lgurm?"

UM DlTRnJE no
.

MUNDO

Diz aiHela sir John, mais ad ian- agnícola, aloançado par alguns pai
I.L': "Todos os órgãos ela ONU de- ses exportadores, em sr us ,esforços·
vem cooper-ar para üf'al' o mundo para ahvíar a escassez mundiaâ.,
rI,a perigosa situação em que se eu- condueisse ao súbito 31patl.'f'c·jmPII((\;'
contra. Em Genehra, l'r!Jl"es.entan-l de excedentes !Í,nvenldávei,s,

Dr5 Moacyr de
Oliveira- Odissea de refugiados

LONnR.E,s, 1 (1", ,P,) - Cn-culos a'lllLo'l'iZ1adois anunciaram qtue c�
Devendo s.eguir para Urus- g:a,hilwl,e 'P o ,pt'im,l.'i,I'o milnjsLt'ü CJ.cnwntL AJler. ,I�elci,dj.rrum Pr!wi'3![, os

sanga, onde irá assumir o car- 4.,500 I'ett'llgia,dto.� ju'c1eu" para a ..\lrcmtamtha, p popsiye!lmenLr, mais l..al'rl-e,"
go de pronl0tor público, esteve p.a.rl! a Arf'ricrr, ca,sD 'COtl:ti LHuem des a, se 'ntPJg',ll' a üesp·rnibarra.r ,el111 PoT't -r'

ontem nesta redação, traz'el1- H\)III'C, !l,a .F,t'lUI,ç,a, Anlll'llleia-s,e, aiollda, CJ'll'P o' cll'ante(',!PI' E1'lliflSL Revi,Il de--
v'el'Ú l'p\1c,lat' o ,p1'OIPÚ�iL{l a,f) g'e,\�eu'no na Camal'a doiS, Comlllflls·

do-nos .suas despedidas, o dr.
Moacyr de Oliveira.
Inteligência Iucida e coração

sincer'Ü, o novo representante
do Ministério Público em Urus
sanga muito honrará a Justi
ça daquela comarca.

Agra:decendo a visi.ta, dese
jamos ao dr, Moacyr de Olivei-
ra inúmeras felicidades.

'

Transferência de poderes:
NOVA DELHI, 1 (U. P.) - A �<\Jssembléia Constituinte da

India, que completou a redação do projeto da Constituição,
convocou uma sessão extraordinária para a meia-noite de 14-

de agôsto vindouro, a fim de .celebrar a transferência do po-
<ler da Inglaterra para os indianos.

WE�!�O!!ir!o,�a���!f.e� vançam OS holandeses
Batávia, 1 (U. P.) :.._ O Exér· Ficaram apenas os resistenteE,

sr. Waldomiro Palhares pre- cito holandês anunciou a cap- ClhineSE!S e eurasianos.
sidente em exerClCIO do p,
T. 8., em Santa Catarina. tura de Malang, cidade de ve- Por toda parte, Ma!ang apre·'

O '1 t t b' t raneio chave do leste e do cen- sentava um quadro desolador•.
,

I

uSt�e. prodcer pe e Is�a tI'O de' Java. De acordo com a população, o
veIU par IClpar a convençao l'

-

d'f'
d ·t·d l'

I T primeiro despacho semi� saque e a demo Iça0 dos e I 1 J

o seu par 1 o a rea Izar-se '. . ,. h"
;

h
� - ofieial anunclOU: ClOS publlcos. começaram a I '1-

aman a. , •

O I "E"
:

O t W ld' "A cidade esta um e'aos, s uma semana, pe o xercIto'
n 'em o sr, a omIro .. , "

"b
'

1"
, " .

1
Palhar d d edlflclOS llllportantes, as ta 1'1 revo uClOnano, que

.

lnc ue-
ss eu-nos o prazer e , ,

sua
.

'ta t R d
� cas, os conventos e os Clllemas membros das forças regulares',

VISI a es a e açaeJ. .,. .

d
•. .

foram dinamItados e lllcenclla ln oneslas e outros orgallls

Frei- Bel·tl·DO 60erner
dos há dias. As lojas foram pi mos constituidos por pessoà�'
lhadas e a cidade está morta"

.

da ilha de Celebes. As autori·
Mais de 100.000 indonésio dades locais se declararam' im

deixaram Malang, antes da potentes. Os sapadores >indon é-

chegada das forças holandesas. sios deixaram hoje a cidadEl.,".

Ti\'em()� o lJl'azcl' ria visita em

nO:.;S:l l't'r.!a,çüo, do !t(,\" Frei Bel'Li
no UOP['lliOJ', âll.lstnuJo saiceI'dotc,
clil'I'IOt' do Uin.:'Isio dl\ Parto lJni50,
qUie arqll i \"cm 'lo.l)'],;]], .parle na reu-

A d d 1'11#

�;��b)�ed,2i�:�11:;::�)SS��tm;�i��jê��C����r�:' cUia ,os e agressao
inslalat' om lrh�O'SO Esü�do, a Delc- Lake Success, 1 (U. P,) - A _

,

d
.

G
' .

f malmente os
lho de Segurança das Naçoes,

g'acJa l) ,Si,nciic'alLo. cJe,sses 111ü&11)05 'reCla acusou 01' .

U 'd
.

'd
l's.ta.Jw.ll\c,imnntos, tres Estados balcânicos satéle- III as se reUlllU_ para e?�SI e-o

O !lC'I-. _Fl'.t�i, 13el'Li'no p.rOl)ol'cio- te's �a Rússia d� agressão, num ��: ��1�:��� da Indonesla e

ll'(jU-l1ns lllot1'J(',nlos de agraidayel· mOVlll1ento destinado a contra
patlesLra, atacar o veto da União Sovié

tica á resolução dos Estados

Unidos de constituiçã.o da co-

I
missão balcani.ca semi -perma
nente de onze memb-ros.

O embaixador grfilgo, sr. Vas
sili Dandramis, apresentou a

a:cusfl.ção da Grécia ao sr. Ivan

Kerno, assi,stente do secretário

geral da ONU, pouco depoís das

15,00 horas, quando o Conse-

O embaix.ador Dendramis'
disse que havia apresentado·
queixa formal de acordo com:!
o capitulo s-étimo da Carta das

Nações Unidas. Agora, a Gré
cia acu::;a a Iugoeslávia, a Al
bania e a Bulgária de agres'são"
O capitulo sétimo do texto in

ternacional prevê uma atitude
da ONU nos casos de agressãa>
e ameaças 'á paz.

::';0111U;, .grul os �[)ela visita.

na Bahia
'I

Comercio e IndÚ.tria
GERMANO STEIN S. A,
Filial Fiorian6polis
Rua Tirad.nt... 9

Missão política
s, Salvado,r, 1 (A, N.) - O je, o general Renato Aleixo es�

general Renato Aleixo, em en- teve em demorada conferêücia.
trevista concedida aos jorna- com o governador Otávio Man

listas, combateu severamente o gaibeira, nada deixando trans

Partido Comunista, causando parecer do assunto tratado.

suas declarações ampla. repel'-, Acredita-se, todavia, que (;

cussão Bm todos os meios po- general Aleixo te�ha vindo' eDl

liticos locais. Abordado sobrB missão politica especial que
o motivo de sua vinda a e'Sta lhe fora incumbida pelo vice

capital, disse o general Rena- presidente da República. '

to Aleixo .se prender a mesma,
á promulgação da Constituição' --t!
baiana. Todavia, não poderá'

T DOS'assistir a tal solenidade, em EXECU A
virtude de um chamado urgen-! ,

te do Sr. Nereu Ramos. Por es-I _\11('113::, t (T', P.) - FOt'am {':\f�
I

'Il
. ·1 'Il'I�

te motivo, diz o entrevistad.o,. cltLarlos o'ilto gt](,�T] lP1 t'OS :Oll( l :t.-
deverá regressar amanhã á Ca-, (los �)I)l' um t n]mllal mllltm I

pita I Federal. Na mallrã de ho- :\JnCNJ.'IIH1.

lPETllLllR
il�IRltalR

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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