
el g un e ii as autoridades t

8S governadores 4derbal Ramos da Silva e Moisés L.npioD buscam 'soluções racionais' para
-

proble
mas comuns aos dois Estados, o Diário - 'sempre marginal � procura diminuir e condenar, a

priori, a memorável conferência de pOI·to ..União-União da Vitoria. Que as lambidelas
, dos vidros, PGr fora, lkes favam, aos Rscribas, bom proveito ...

--_-.--

A CONf(R(NCIA DO· �UITAND'NHA
NOVll Yoa-k, :: (C. P.) - o' bole- lil,lit', ou, Ü�jlf::ltl· Ud,el'a<l' seus amgios enssilo ile II1l'did,ltl m,il.i,tur-es, con-

1iÍ�n da �\S'SOcilaç,õo de Politica �s-Ie vízirfhos ao lilin:go "d,'�J c!�'r"'",(l i,n-icne,las,' r,s[Jl'cinLlrH:'fll&U dt�po.!'S qu+�_o1,1 alngell'a, cornenbaudo a prcxirna temD1iOOra,rilü ,entrp o 0a<plf.aiIISIITl0 P o CongT.e!:wu d.n� Estados U,n.uios rlel-

..�(rJ1fel'encj.a do Rio, _:1e:oI1lln que oOilllLUniismo- i'Illt(·rna.cj{j{olaJis"

pl'eYi;:;-1 X�ll de ruPl:ova.l· d.ur·a.nl-e sua sessão �:r�����
os Estados Unidos, neto menos que !Lo IDIO dnSClUiI\'W tia Pcrun de, 6 de ha ifl{}nl�'O cnnclm.cla· ou a" bases
ss governos latino-amer-íeamos;: os- julh« ião di'\'ulg-rudo. ecoHonüca" do proposto Tl'[l;tfi ..lo.

Não quer se comprometer,
j_. I

. com o pensamento de, haven-.ao ansiosos por cone mu'em uma Estes e outros mnrmmjos som-e a Mas bauto as considerações militares
.�lJila:nç.a mülitar que agora parece polintra externa da Al'Ig.(�nLi.na não corno eoonomíeus serão rnans.idas á do novas eleições beneficiar-se

. com os votos bolchevistas. Ao
S�!y emlinelnrLenwm'he realist.ioa". afastam a .pos"i\bililüa,rj.(> do Q'l1ie (1 l'lOt' ,nas ,d!f?llibel'a<;:õ,es.

A Associação é urna o.rgWn.itzaÇEtü 'gov,enllO de B. A.ilJ'ElS possa vir a
mesmo tempo não deseja deslí-

)'iIuilvlada, que SI!' dedica ao ,00s[l\.ldo l,emlL�r ambos os oaminhos, ímedía- gar-se do govêrno, assumindo

t*as l)ekl,ç,Õ('S ínteroaoionaís. O co- tamente. As co-nt'rrucu,\:ôl"s na poli- fUnC"'IOR!::i.rl'""OS
uma atitude franca de. hostilí-

menfar-io é assinado por Olive Hcl- tica argentina são" ,rm] fn1'llna exa- U dade ao presidente da Repú-
mer. Depuis de I'3J)0(:la1' a (;011,[e·- gerada i,�pieas elo di,upmn qne cn- dOr iAPC

blica. Recorre, então, ao pro-
-

n Gl IL nros I [' I cesso cômodo de considerarueneua e l'a;pu 'Elpe-c .e ou 1['05 a� 1'E"11 ta,.�m "ndos. os govenn«
.

.,.s latíuu-
@onLc-ClImem·tos que precederam a ame l'IC<I,n OS, Bl.ps de�IfJ.lmn u, S-egll- Rio, 2 (A. N.) - O presiden- aberta uma questão fundamen-

G(m(f:eren�ia do Río, o comenta rio : rança promr-t ida pela aliança. cnrn te da República aprovou uma tal para a vida do Brasil.
(OZ q1l�e "a Conferencia (]I' Quil.an-Lns E;:;!JUlllos I 'n idos, mo paotn ele exposições de motivos do Mi- Assim poderá ao mesmo tem

fliílllha será lmnlto mais sign if'icatrva cjt"Jfesa. Não cJr�f'j1l!1l1 r-),llJln�ta,11'ln . .:iI.' nistro do Trabalho, autorizan- po contentar os partidários d�
PO'l'{jlW a Al'g1etrtina par[.icirpar;a das I(l'!',na,r merrumemtJe r.�u�ia elo-

COInP_tdO,
ao mesmo tén:wo, a elabo- Moscou e o general Dutra. E

fleCli�õp� im,[icr-a,meri-C1311a,8 pela pri- t.H n:fW�,p-H,meI'ic{l.no. f'�pecial,rrJf'nl,r� ra.ção de um decreto-lei rea- {) mesmo m.étodo. pelo qlfal,
TIl,f:'iil'a YP:l em ci!1JC,O amos. pOl'qll!'

",l' r�,'Le pa.i;; \,-i,r'l' a s.(>r

t'IWOlh,:j'dü
nn- �s�n�?o. �od��1b yes�oà� do 1l;s_-· �el:l l'ecusar o. c�nvI.te que lhe

h:í dp.rilsi)ps (fll'" pI'OmrLen1 �(11' <}e ma gUI'TII8.- A IrpiJdfíd ·JYlT·f'j:[ic:i ã}>ai- tltlf:l> dós cvmel'crá,'rlOs, üe- t01 muIou O PI eSIdente da Re

longo a1canc·e. Nã-o l'icüu (',S4Illeoiclo ;<;,0 ,do Riu (Jl'aIKI,p, (,(N!fj1LHlll'll) s�.ia vendo ser levado em conta o pública para colaborar no seu

1l1H', qurundo se �l'a(;ou a .Alta de no tor]o i'a.vor:lfve1 iW plmn-o, de roo, I indice porcentual das mel1lO- �o:,êrno, apont?u. para isso

Gha;p\1lll,eptlc, muit.as IpaS$OU,S jUlgil- p.(-'racã.o lrli,l.iIal' de 1'ruma11. tcm; rias percebidas pelo servidor dom dos seus maIS Ilustres cor

r,mm qll,e pl:a IlT'et't"Jndía c;\-ita:r '3 ptI'llJfXIS ih_l.'sões qUQ;lllo 6 S'll'a' p()s�i- e a sua antiguidade no serviço. reli-gionários, mas com a res-

flos",irv.el eXj)ans&o a.D�cnti[]·a 81ém \'oC'I !'·epe.l'cm,,;;õo na _l)oliti·ca. dom-es- salva de que não representa-
de suaiS q)l'oprias Jil'O'n(:eiras. Agora, I ir,a .rbe cadã rifl is, ou �ejfl o cha- riam o partido no gabinete.
fmJ['�e a qUEls,tão sobre se as r,e'J)'llbli- I11wdiO eqniliJlrio de fúrças lia A,me- .. - Os srs. Raul Fernandes e

(',ai" �mcI'1DD'I.lla.:S mall1:te;rão .sua Pl'_:-Il'ic.a do Sul, Além do mais, o::: 1ali- aS BeUSaçoes Clemente Mariani não precisa-
'1;811,&;10 JrIlICiMu·IITI1d{) qualquer' ag;l',eS3aO llLÍ-Hnnel'j'cHlllO" são PI,prlln.TniHélInl·c- da Grel""'-� vam, para ocupar os postos
<�meI1i!Can:J,. no escopo· da il�ão cole,· I mC'I1IIJl' (lo pl�lJsamrn,Ln, tJ.e l1'lI,e a, de- !JU U en1 que se encontraln, do a;pa-
tiV;}

.. Quais os ponLos ele vilsta a ,'-. 1',(,",<1 pohLioca (' llülil.a.J· IS, peri,gosa.:- La1;:o :;_;·u('.cess, 2, (li. P.) _ No,s d·rinhamento da UDN. Pos-
g,cillltllnos sob��e ,es1,es prOlbliOln.as .e.�: I nwnJl (' tllJl:.;,ória. a nwn.ns qu·e se-1111f'<iOI� ilJ:l'OI·l1lil.dos. Si' (Iiz, CJ ue o go- suem méritos próprios.
um.a de>lega(!.1O -em g;erml &e,[ á matS

,.Ja. acomp:mha,da por nIna

cnOiflel'a-,
verno .grp,g:o ·csf.a cOJl't;l,deJ'al[liI,:Lo a Se, porém, foram designa

c,oO!plerad?I<'l. do que nas s'e&s��s ln·- \'80 pe'OllJnmilCa. J'i'uti.fN'a. l'JTIlt,rr' 08 lH)S�ibilj.d'ad(' de t'sUllldar as CliC'L1'Sâ- dos pela agremiação brigadei

t,ip']'..;arnpT'lea:11IaS an1te.1'101"C$,. ',StW
as Im

i'-.iP!�, :Wl(\]'ilcann,f<'.
O" I·p'rmos d,e

I
ç(í.e"

,C01l1
['<1 os

SaJle1.ih�i'.' ba:k_a,n,icos
rista para servir no ministério

q1ue...<;tões do mOmelll.o que eanSaiõ)! lv,rrJ'f\lleifl. da COill'fen"llcia do Ollin- eLa. ri. n. S. �. Ú I·uz dos disposiLi do· general Dutra, só o pode-
4�nta 0RjW0u],aç.ão na'8 cfl.]).i,t'aíls Ia-I !allld�llha t.alvp7. não inlCltmm a' dis- V()J: mais Sf>\'Cl'U'S dn Carla das Na- riam fazer com a credencial Paz I1fim a It�ll·a�.llt�a',tJ1iClnC,?,na.s. A�llalnl(>'lll�.. ,a A�- ! CÕ(:s, FI�irIa�. A .-r1.eIeg·n.ção gTega na da representação' partidaria. VU II
@('!nD11Jl.<\ PSLcL com mUlto maills f01- 'O:\L' nau t,PC!_'ll c011100Ia1'1ol'; em Relembramos esse episódio pa- Roma, 2 CU. P.) - A As-
<}a 1!lI(J. 0c.ul3,rio in�en'naci.l)ll1al do que to]'I].O (/0 rCl'so pOl'Bm S8 di.z que os ra confirmar a Íl'npressão ge- sembléia italiana aprovou, por
filuna,nLe Ü'S ailJIOS ele pr�-g'll,eil'Nl, glJ,'eg'O:i ·E'�Lão (JsL,udando aepT'ot\lIflcta- neralizada de que a UDN não 262 x 68, a res·olução autori-
4fWl!(ll(l'O "pus ,re{lr.e'sle·nrl.antes, em 1iO- mente ° CctTlÍluI'll' 8 da Carla que aceita responsabilidades. em- zando o govêrno a ratifícar o
das a,s opor(:ulnidalde,s, Ipr'omnVElra.rn cjj'spõe solw(\ as Ir!ndida,s qué a bora lhé agrade essa espécie de Tratado de Paz italiano.' A
�·s LllIl,el'ess,es <lil'gTenlin'Ü's Plll eOIfllJ)'('- ONU rlp,v,f>I'á lmnnr ,em easos de aliança clandestina com o po- aprovação seguiu-se a três
hcãJÜ cam ')8 illtt81'eSS,e� eLos E".I.aclo;; ag-J'·essito e iJ,p rllp! llras da. paz. Tal der. dias de enérgi-cos debates. O
Ul1Iildo.s. I capilulu roi·' (I.nLclil invoc::udo pela. No caso dos mandatos

ve.r-,
tratado especifica que os ins-

Em QU.illlJ(.alnlC1i.n:ha (>, 'l10� JlW�CS ]ll'imflrra V('-7, na hii:lloI'i(;l rla� Na- melhos, seria fácil traçar uma trumelltos de ratificação se-
_seg1Lnint,e-s, a" a;Jt,p·11l-at.i,,'ais ;ll'g'(\Il:Li- I cõc.,,, llnklus, pelu All,"'tr,alÜ.'I. qo·"

ex- linha reta. Se a UDN está con- rão depositados por tôdas as
Das s.el'âJo a,poilar o� Rg.Lnil,(l.� nli- pôs i)' ca�1J da Tndm]f',si.a, IWIl'a.nLe u vencida de que os comunistas qu.atro potencias tornando-se.
dos a>l'darosa:m()inte, na nló}]lnça Ini-' ,Oollsollho, e1e SegLlirança. constituem um sério perigo efetivo -sómente depois.

: I

J.

Medo da responsabilidade
A gravidade dá situação po- para a nacionalidade, que tor

lítica do Brasil é, antes de tu- mam um agrupamento sem

do, resultado da crise de auto- vinculações com o Brasil e ob
ridade na direção dos partidos diente a uma potencia estran

democráticos, gerando profun- geira, ameaçando a própria in
da indisciplina nas fileiras. O tegridade nacional, segundo a

fenqmeno é especialmente ca- promessa do sr. Prestes de lu
racterístico nos. quadros da tal' pela Rússia, se esse' país
UDN. A questão dos mandatos nos atacar, estaria no seu, de
comunistas está servindo para ver eliminar os seus represen
revelar mais uma vez a falta tantes das Câmaras políticas,
de homogeneidade desse .par- onde agem como traidores e

tido e principalmente a situa- são elementos nefastos aos in

cão equívoca em que se man-, terêsses da comunidade bra

tém, com a idéia pouco Iíson- sileira.

jeí ra, de ficar a duas amarras. Se pelo contrárío, acha que
No momento em que o país não há nenhum risco na exis

extge uma definição clara e tência dessa agremiação, de
insofismável dos seus dírigen- nunciada pelo brigadeiro Edu

tes, em face do problema da ardo Gomes,' precisamente pelo
invasão vermelha, a UDN ter- seu caráter dissolvente dos

gíversa e deixa que o assunto mais nobres sentimentos de
numa atmosfera patriotismo, então cumpria à

UDN tomar virilmente a sua

defesa e colocar-se ao seu lado
sem vacilação.

O que a opiniã-o pública re

clama é que a UDN siga uma

linha certa, de modo que o po
vo possa julgá-la, ao invés de
tomar por atalhos e devezas,
nessa política furta-cor, em

virtude na qual nunca se pode
dizer onde e com quem está

o MAIS .ANTIGO DURIO DI!:; SANTA CATA,JtINf

�rletârio e D. Gerente: srn NEI NOCETl - Diretor Dr. RUBENS DE
Dir.�r •• JlN.ael. .. D.AII.A8CEIlfO DA SlbVA

ARBIHH RA1l0S'

esse partido.
Falta-lhe coerência e

bretudo falta-lhe coragem
ra desempenhar um papel
finido.
Essa duplicidade careceria

de importância, se se tratasse
de uma cor.rente pouco nUlne

rosa e sem maior responsabi
lidade na viua da República.
Mas não é assim. É o segundo
partido pela expressão numé,
rica e 6 de maior projeção, se

considerar-mos a sua missão
restau-radora das instituições
democráticas e a luta feliz que
sustentou contra a ditadura rio
Estado Novo.
"O Jornal", -de 23'de jul.ho).

so

pa
de-

LEIAM. A REVISTA
O VALE DO ITAlA)

U humern verJeido, qu-e 'SP Ih'i-xoiJ leYCl,l' pElla \'()o1\a.g1!'m das

Lnrlul'C1.s e 'nno �,p déll("Úd·'I'll1. Aqnlfl](: ([llle. 1e·m ,nos l'<thios 11m

�OlTi&1) fie ·clc�lpl'e.H) POI' tllrlO 'I' 'po)' Indo-s. QUI' ·R·Ç rlr�·s,j'ibl'olJ;
.(, c·ujo jWi'síornisll1(Í 'WI!' S'PlcalDIHo 1t'a>}.mu, {jIp[)Ois c!,P ha\'('l' mi

rado, o coração. O llOnll'TI1 !-'('nlr·lha,nk (} pâll!l.i],flIO', r,OTr)O 0S

CI'(�\:Pll '�becl.I'ÍI·()s de 'ATbu!CjIJlf'I'qlH': - "O pi\ll'(a,llfl M'I'á (',n

Ull), como u,qlH']aS almas Cjllf' 'já Ji.w'l'mll fr r CI'('l'ca:=; (' illl

�õr", 1l1a.� que hn,ir' rli�liJ,am M miasmas elo eJ.es,pngano, mo
I.I',,,t;);Jlrlo Of; oPl'aç(I('� (j llf' sr> ai!)1'oximam di"],as; "I'r;í pomo

a� almas onclI' só s::mn'a,(I,ps Co.nxailll Il�8'l1hrpmf'l,lj.r I> llUfl
aV-I a (,1'("n(:a em Dl'll,;;; - ,-'s'li'l'Jw 'V1'1'f!f> (1·(' j)'a,Inw;in; a rl'

g'tlIf;l'-Ee pa,ra C(IOS - a'I.I\ 'pss'a, já perrl'p.u".
.Dess·e cJ,O,pi]llte ni1l11g111C11l1 fêlm prna, por cpuc não o com

Ip,r c.encl em .

])P10 n.ilnguc.m s'e ,a.pJedal. por que -ele mrlSiDl,Q DE'ipele
b"a:wlmentp ioda a pierlarlp.

Para ele clpixul'am c!'r existir a boniladr c o amor rIo

IjJróximo_
PeiOl; elo que o f[LlIe 1p!l1l a maior rlürn(?a. pOI' q11I'. da�

(lnI'lI', (oelos fog0m, maR. o cl.egg1r,a�&do é que foge ri.e todos. \

l\'ulcla ma i" I'SllI'l'a r nada mai,s ql1er. !'inõo,. ([111' l'(,�

l1f'it0.rJl Sllrl il)1I'IB;t rltn' f' Ilfin [WI'lIlI'IlI'll1 <l "l1a dip,l1idade
de home-l)1 Ll,·�gl·n,ç:ado.

110 XXXIV I Flcrfanópolis--:Domingo, 3 âe Ag.st'o de 1947 M. 10.09�

Apif·.cla-nOii 01; sem le"-o,;. OOlll'.l'aJng·e-'n{]s o' e.QI'a,��i1n, a

[lJ.'oesonr;a do eSnlil1f'1' LfU'I' tí.milcl:LT111'·j},I,f" com j'ie.cl',rn rk ';('1'

oolwido, e�lte'nlClp'-'nl(Js a mi'ío ,di·."L:aJ'll<'lfln, pondo TWS . olhos
Ílldc'cisos e rI'o IIJ'z 'l1lorLiea, a f!'I'��lJiilc mis('ria mil Q'l1l' _P-vr.
-Cul'\'amlO-llOS !l(',1:llte. d«) �orl'inlf'l}llo al'lIt-·]O 'e '(\f'sp:jalllltlS JlO�

tflt'aolJ!'1lformu;l' e<n1 ch:"n'::;,els. ('Tia,ndll ,�l)llll!J,O" rêl,I�I,e(,rí,8·t,ilcc}';. dI.'

�l'a,ll!cI,p'8a l])a1'a porh�J' ,('S!laJlI!r.HI' flrl\lliltivalfl1lrl1lte. ioda,g as I'o.n

t..es fios gTwn>(les ,ma:l,es qlW as,&alt.:JI.11l a hllma'nida;chp (' 'dl>�[k

fi.ulm c!C'OiÜ!JÍ,p.rJa,c!amfln!.i' o;.; [PÓI]! �'(l" (> Oi; Süll:::i;ologo:3 da >época.
Des.e.jwmos ,qllP RS !l(w'nçns (' us dOlemlLe,s des-alpare��am

1)'3Il1a srmpl'C'. elando IOgill' ;í \irkl sacHa ôos forbp.s e nos

bem mutridos.

PPl'glmtall1()� a ll(ís nJi':illlIO,", pOI' q.IUP leaziío ()xi,sl.f\ com

(�xito j)l'O\·'l.CIO, a ile·�tl'l1irll)l·a lJnmha 'ulôrniea. p niio �e' drs

cobriu ai'lllcla, 10 l'emr'diq qlli' Jl'll��;t r.,sli'n'g·,rl'ir por en�l1iDlpdn.
al� moléstias que d('�·d,p, I nrllls os 11'll'lilJllIR cf>TIII'lelnam i111:pl'.l
ealVdnwllile e s'em 1',p.mi·�,,1'i(l, Ú mOJ'I,!, fallal, mais CII�rlO OíLl

maj� ia I'rle, mlla )Wl"C(IIJlI Dlg01l1 D'ngll�" iosa da 11l1Dlani(lade.
.DrDllLp dr '11111 louco ",cnllliI110S j)l'o[\wllcla má,�oa, j)Í.edU

dr e terror, dcscobrindo noS' seus cl,esvário.s, a tenebrosa
lll'uma qlN' o pl1f\'olye dia e noi,(ie-

:e �•••� a.:
: .

.

: O mais desgraçado de I
• •

I
.

todos Os doentes ' !
• •
.............. . �

OSI'ALDO MIDLO

11'0" at'lig1cm. o ])ob1'l' Pi"jJPI'<!,l)1>la :-<'ll'a ;;(}I·te grande e o

drwn.[,p, confia na nwdicillla P 11a yolLfl [l" aI ('.g:l' i as da "a(Ide.

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

!-ln Ivm f]O('lltc. IWr'('m, 111]1(" ;Iliio 0spenl mais nwda, qlH'
,p !'I:ul!f' j,l'i'l�mC"rlinw'.ullwn.!.p 'IWI'did,u (' o mai,s df'sgil'.nçado d,e
inflos, por que fi [) dr�'('�pPl',;Hl'Ç[lelo, aquele que p'(',l'ueu a fé,
(l'11P 'Sl' 100',nou na \ ida, a aglla ('",Iagol,�da ç j)lILl'ida.

O IIOmf'Dl flUI' C"f' IOI·'1l10.l1 �pmellJanLe ao campo f'm

rllina" 011 ,) ál'\'Ul'I' ([111(' n fOg'n rJ.p.stl'uio, malanrIo-llll' a sei
\'[1 110:' cumpII'LQ. Oll. 1'1lUio. ao \'('l'rIP C'alla,Yial qUI' n gearIa
impi!'dn�amp,n,ff' matou.

Ü doenLe da IJl'iol' di' loda� as doeil1I<;:!tl,,.; - a tlesiln.-;ão..\ �·.'l)(wall·çn, 0n11'ct(l'I\l10, n1ío a.!1H.llr!ona os aflitos que
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2 n ESTAD L

e ROIARY C. DE fLORIANOPOUS1
Com o comparecimento de vago com a demrss.,o cio comp.!

1. Rotarianos, foi realísada Wilsoru Perpétuo. O resultado
mais, uma das costumeiras reu- foi favorável á eleição «o cornp.
)liões semanais do Rotary Club João B. Bonassts, ,que, ao ser'
•• Florianópolis. Notou-se, lido o resultado da contagem
)le�sa reunião, a presença hon- dos votos, recebeu amigável
rosa de dois ilustres visitantes, salva de palmas.
eomps. Marcos Konder é Paulo Finalisava-se a Renu íão. An
Carneiro., hespectívamente dos tes de encerrá-la. o comp. Pro
Clubes de Itajaí e Laguna. sidente disse algumas palavras

O hasteamento do Pavilhão em homenagem aos dois ilus- 'I·Nacional assinaliou o inicio dos tres visitantes e como Hornena-]
trabalhos. A convite do Presi-, gem do Rotary CIUlb de F'lor la-]
dente é feita; pelo 10 Secretá-!llópolis á data da Independên
do, a leitura do expediente, no cia da Suissa, convidou o comp.
qual constou a Carta Mensal do Ríggenbaeh, consul daquêle
Governador. -

I pais, para que presidisse a ce-ICo�. a palavra o com. N0?er- rtmônía do arreamento do Pa
to Rihtl faz. um longo e mlllu-, vilhão Nacional.
cioso relatório do que viu

el'sentiu no Congresso Rotáríco ----.....---....-------

�:a������1.e�áac��t��8�'{;�0 �id�����!' Cabelos Brancos 7
, '_ t

dor que os trabalhos tiveram:
pleno êx.'ito. '.

.

/' I
O cornp. 'I'orn Wild também! '

fez alguns comentários á 1'8s-1
'

peito daq�ela, reunião.' _sa1ien':l,tando a notável atuação do,
Govn. cem, Mbi:'itz, que dirigiu]
tO?OS os ,ti:'�bil;l�OS con� ll1nes-1trta. ..' I

A . seguir;
.

o corn. Ern i-,::,' '1 :
Rig-gémbac.h,. více-ccnsul daI'Suissa, lê umbelo trabalho só- A Loção B,.iihante faz.. vol· \

lar a côr natural primith..tbre a darta de IOde Agôsto que

I
(co1Jtanha, loura, doirada cu ..

assinalá a independência da- negra) em pouse tempo Nõo
quêle pais' que sempre se sa-I

ii tintura, Não mancha e não-

lientou na cultura mundial. .�ja. o seu u so é' limpo.
I {aci! II agradável.Fala, ainda, o comp. Flávio, A Loção Brilhante extingue

Fíerrarí que .agradece, sensibi- 08 caspas. o prurido, a lIebor-
Iisado, a prova da grande ca- rhéa e tôdcs as afecções po-

marudagsm dos Rotarüanns. raeitárias do cabelo, oaairn
.. como combate a calvicie. re·

quando prestaram-lhe solidá-, ,;italizando as raiz'!. capila-
rtedade de pêsames pelo fale-I res. Foi aprovada pelo Depor-
cimentp de seu saudoso pai. tomento Nacional. de Saúda
Comunicou também, que o $. Público.

E. N. A. C. do qual é represeu- �.. .;;,�, .�/' ':7:-
t t F'I ... , '" -'-1' vai

. a�#/%''''''ú0')7<".r; .. ,

an e em onanopo IS" .

." . ....o.u..-� .. '.' )
prestar 'um grande. 'serviço 1)a- "

>
,

.1

triótico CO�l1 a abertu�a de bOl-1 Delo't�'úifi do'�'"sas ao enS1110 comercial. � UyUU,· li'
Segue a costumeira "Hora dai f I"' á

..

Camaradagem" em que se sa- ODC OU fiOS
lienta o comp.' Tblentino com o Rio, (A. N.) - A Divisão

· seu inerente bom humor. do Pessoal do Dasp, com a co-
O sr. Presidente solicita aos laboração ríos orgãos congêne

presentes que dêm o seu voto res de todos os ministérios já
para que s�ja preenchido o concluiu, pr.aticamente, are-Icargo de Diretor de Protocolo, lação numérica e nominal do
••. '. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . funcionalismo público civil, co-

mo determinou a Secretaria da
Presidência da Repúblíoa,

IPara não perturbar a exe-

I cucão do aludido trabalho, o

ch�1'e do governo acaba de

de-Iterminar que, no período com-

preendido entre 10 de agôsto
e 31 de dezembro deste ano, se-

jam suspensas todas as riomea- '_-

ções, 'admissões e transrerên
elas elos servidores públicos
que importem em despesas e

malhortas de salários. Apenas;
serão processadas as promo
ções do funcionalismo dos di
:versos ministérios.

�I

·Nelvos-- D-ebU4-
tado$ Provocam
;Jit Neurasthenia

i'
NÃD O[lXE QUE o EX- •

/";i� CESSO DE TRAB4LHO
,-

I��!�l
DEBILITE o SEU OR-

_ � , �ANISMO._�ORQUE o

11
� CANSAÇO' PHYS ICO

� E INTEllECTUAL ot l�� lEVARA', rAlALMEN.
TE, A' �E-URASTHENfA

1 Os primeiros symptomas da
: neurasthenia são geralmente a

i insomnia, pe.sadelos, irritabili
.; nade, dôres de cabeç� e ner.
,vosismo. Ao se�tir qua�squer

·

destas, manifestações previna
': se contra as suas consequen
,

das. Trate-se. immediatamen
• te, com um. remedio de' effeito
: pesítivÇ) e immediato. Nã�
tome drogas perigosas. Vigonal

,

é .

o remedio; indicado par�
, quaiquer caso de neurasthenia.

_'"

Vi�onal revigora o organismo,
: restituindo ao fraco �s· forças
i peTdid�s e R.-eneq�ia da J\lven
:\tude as .pessôas exhauridas.
�

. .

,

Vi!tÕnã1
fOllUU leA ! DÁ SAÚ D'i!

·

\wboratorios ALVIM & FREITAS - S. Paulo
l..

.""'.�

Sinal de velhice

ÇA SEU (J

BAIIHfJtI,BiIE1A
fiE PAUiEl1E· (i()f)/JARD, �,

É Tio ECONÔMICO!
"Meu banho diá.rio com Lever' é
um verdadeiro banho ele beleza".

FEITO ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR
ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVE R DURA MUITL-.

E corno e fragrante e delicado!

Adote Lever hoje mesmo. Faça
também seu o sabonete preferido
por 9 eritre 10 estrêlas do cinema.

FIlI._t·A·'·" �-�(...
�l' Awn.z1- s�-'IN�sy� �gl�e)llte O aviá"

: mí litar norte-americano que
conduzida o embaixador dos.
Estados Unidos na Dinamarca,
Josiah Marvel Jr., sofreu um

acidente depois de ter aterr iza

I do no aeroporto de Fornebu.,
I perto de Oslo. Nenhuma das
poucas pessoas que se encon-'

travam a bordo ficou seriamen
te feridas. Marvel 'sofreu ligei
ras escoriações. 'Ambos os mo-

tores do DC-3 pegaram togo.,

I mas as chamas foram domina--
Ou com sau repreaentante em São Paul. à Rua da Mooca. B37 das rapídaments.Fone 2-1371.

I .

-M '''',E, iR \

gosto
SJ'�8SÃO ,OHDTNÁRlA - la CONVOCAÇÃO

Para industria. leve e pesedc , fabricada pelo técnico FR I\N
CISCO BIGNANI, tem sempre em estoque de todoa o, tipos e

medida•• tipo. fixo oscilante. aallars de 3/4 a 5 polegaàaa, todoe
com lubrificação automáti�a.

'

Eixo para eerra cí rcu lue, aparelho para e.meril montado co!'fl" rolai'nento.

JUNÇÃO de anéis e a parafulO. Anéis de preilllc.o.
Eixo para trnn.mis2ão de todall as bitolas.

E.tá eempre ao seu diliPo� a preço de fábrica à Rua Campos
SoUall, 676. Fone 446 -- Santo Andrée-

! Trats das ,ias
I respiratorias
f
�

1
r
i

I
I

A. Bronquit•• , (Asmaticas,
Crenie... ou AtJu.da.) e aa

suas manif••to;õ.. (TC!..... ,
Rouquidão, Catarro.. etc.. ),
a••im cerno a8 GRIPES, são
rnoltllatia., que o.tocom o a)'1o.
r.lho . rupil'otorio e devem
'S.l' trCltadaO com um medi.
comento .nergieo que· com

hata o. mal, evitando com."

plicaçõ�s qroV8S. O S�'\TOSIN
contendo elem&ntoil antiSlle- i
ticoII. peitorais, tonicolI. recal- i

.i cificantelll <ii modificadores dl:) i
! orga,ai.mo é o remedia 1

:.���uie·���TgSi� I·
nas bôas farmaclas

e drogarias.

Doze de
Df;' acordo 'COiIl1 o 11. 1, 1etíra H .• do art. 1 01, dQl� Esl.a!�ll,t05 em ,rjgoJ:,

CiO.l1IVOC![J, o COllllSIe.l�1IO De,u1:l'er,3ihLVO, p'wl'a uma. reunliã'Ü, DiO dia 9 elo

cor-IrelllLe, ás 15 )lDfIlUi!'. llk'\, sede (lo GJ.1.1ihe, pan). se ,pl',orieder a eLeição da Slua

dirf'.tor·'Íla, OI p,residlellll,e e vÍCJeJs-f\:l'esj,cJ.e;TIiles do Glu;be, o GonseJlho Fiscal
i e o Orado·r.
j
:

i
i
'J
!

f
I
,

·i
;

'j
�

I
�
!
I

dos

(N? 8'e!gIl,Hlda ('.(lDiV,00íHji'iO, meia hora a!}(lS á prim8'ir-a., si
Tl1Um11(:'r[10; 'l'eU�1,ü'-lse-á eom os. :l'il'S. Conselheirl'Ü,S pr'esentes.
:11S't.a.LU1.JTS) .

Clull;>e 1)o;l,e de Ago&'ho, em :f!1)o.Us, 1° (le agashJ cte 1947.
LARA. .RIBAS. -- :rn�sidcmte oru cxeroic.i,o.

lláo hOI1-
(mt. 81

COMERClo,lflOUSntA ffFOPLAY LTDA
� 1Ii"I.tlETIA. . .-,' 'FE/..$·/qQ()·S.PAVLO.

......

IParll f onfJursot;b:i.i/l",luuis ou Fetler(Ji�

I� 'Exemtt; de Admissão ,

istude por" Cerrespondência LalJttratárilPortuguês, Mo.hmátic., Ciências. ··GeogrofiCi1.,
Ris tória do Brasil,' etc:

Inte,....sa.-o? pl'••neha este cupijo e l'IIImetl1-O párG e, Po.ta! 333
FLeRIAN.peL:IS - SANTA CATA�I'NA

R9div':'Tecnico-Electron
P'uodado em 1935

Montagem <:le I'ó:dio.. AnlpJl-

I
ficai!orell'-Tl'anemi"clt.s

Ma.tsrial importad... direta
mente do. U. S A
PrODTietário

Otomi1f Gp.orges B6hm

I
ISt.ehe c Tecnico - Pr"fi••io",uJ

forlT'odo na Europa

I Florian6po!i�
�ua João Pl:r>t«l n. 29 .- Sob.

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

--_...__.._-------------_.----�_.-

INFQRMAt®ES:
Home _

Rua, H.o _

(idade Est-ado _

t"

sr,

''{
C

tn
. C/I
co

'lO

llJ

's'r.

en

tis
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3® l5'.JADO- Bem."•• 3 de �'goslo ... '947
------------------------------------------------------------------

--

'Clube 12 de AqQst-o�Dia' 1'0 de Agosto. Festival l.filDtiI. Na Secretaria doo
RClube está aherta a j��crjção para o concurse .. Os prêrsíes aos vencedores já estãe ex ..

postos na casa Heepcke, (Seção de brinquedos]. Dia 12" Banquete.
r>-

�N o Restaurante do Clube acha-se à disposição dos srs, seeies a lista de adesão ..

ANIVER�ÁIUO :

})()�r f!'lGOS JOS]� DA srr,VA.

?'ia "tiemél'ide de amanhã 1,1',oos-
'�Ol'l'e o an iversár-io natalício do sr.

Domingos José da Silva, lalult.ilg·o e

roori'Oé"ilbua,do comcrctante e mdus
(,r�al nesta eidade,
Ftundador da, {JorfuJ:<3ltat'i<a e, Pa

.dar-ia Canioca, um dos 'mais com

'ple.to'S f'isLabellp.'0imeI:JIftls .Jl1Q< gemere
-em nossa .cidad(·. driig iu as res

,J)&,LiYa� aí.ividades durante mui
·tos anos. conseguindo ,por sua pro
bidart«, conquista.r·a .estima 'e o

i) .anreco de todos. valendn-Ihe. mais

:I:<1I1':([t', a justa (' mcreoídrr invesf.i
«tur-a de membro, da. Jnnta . GUIllCl'
,ci;al .rle F.lorianóp-nlig. cargo em

·cqu-c vem iprest1cllndo ;;'{,ll� \'3Ii,o�o."

&erYjt;o� ii ·coletiyidade.
A,s rrmilLas m:Nl<it'f'sta.�õe'!' dr .3p1'f'

.ço qnr hOlj"" lho{' ;.oc1to pr('�kl<las.
I .,runll!41lmOi: as do "O E'St.ano".

FAZJ<'.M ANOS. AM'ANHK:
-:1, mB'lui,n:a ElcoJnona, filJill'll do

""r. Lmlrival Lisboa.
- o' ,jovem 'Mla�>io OoSlta, fHho do

"r. JrliÍ<me Costa., arpl'!eciado hele
"trista.

- a exma. sm. d. Li,Didoinr3ir Car
,doso Gar.cia, espõ.S!ll! do sr. Hugo
,<Garcia,. sarg\oot.o da PoHcia Militar.

SRA. At:J6USTA TRILH'"
'F'''z aaOll h"i. fi s..o, Auqu.ta

"Trilha ...pesa do �". Ah'ara A"lin
,dI\' Trilho

.

HEITOH' SANTOS
Em n08SlllS noLas ,.;ociais do dia

29, ll()Lic.ié�m(}.s o a,nhecs,ál'io do
&1'. j]!'iLoJ' ;';anlu:; c·omo .aLnal dire
tOI' dI' "i'íov,a ÉI'U" jonnu,l l(lu·e "e

lJublic,a em Riu do �1J,1, quando o

bl'il·lulILLe cMég'C\ roi 611ilH!ajdu�' cla,

qnlelp rírgã-o .mas nruda Lrlm com S'hla

atllal direção e orie.J�(açiío.

PL.Acmo .u;vm,
�"._ll :Yl':'5a'!_��.a-<"lr llo,jp, () ST'· Placl

do :\.I\'f'�. n.ficial rio Hf'gi:ltro Civil
. do �<lJCO cl·o·s L imües. ollliJe (\ muito
, esti,mado.

F.A7E.\i :L.\'OS, HOJE:
- a dl�l.illll!;a ·5ta. Aida. ,,,ralcia, C5-

.

tuclia.ntf·, filiIJ'a do i(h'. AJ'cmso Ve'igal ..
·C1hef',' d,a. !-'eccão do FOmf'Ilto Agrí
cola {,Ill nosso, Estado.

- fi f·)Õma. '''I'a. <LI. Rc·nilda Fl'au- ,
ZOlli Oliveil'tl (",,[)lha do Sl'. JoCt'li
no de' Oliv,eira, indusll'iál'io.

/) jo'.'",�m estudante Si.Jdo

- a :mr,nif\[l 1�\·a.Jlg·t\lica, filha rio
sr . .Joi'i,o Kohi.a,;.

- o mc.nin1o p.lllri.q\l'p, filho do
. s·r. H <'TIi1'ique de Hem. industri1al
em "\l·alra.nlg'uá.
- o ,!ov,e;m Almir Ba.i.x o', cIespol'

tisía.
">:.ma. VWI. ri. Lírl ia l�tl'b:in:a

de Oli' ,'ira Sihp;I'CI.

Tem novo diretor a E. F
Teresa Cristina

Por alo recente do �1', Presidente da República, na pasta d�l Via
\;;10. fui nomeado diretor da Estrada de. ·Ferro 'I'ereza , C1'ÍH I,i na, o

i.osso ilustre conterr.aneo sr. dr. Anes Gualberto.
Engenhe.iro ele larga visão .e. comprovada lwO['icencia, CO/TI imve

..ja,'!ei! t'obha de serviços ao Estado, {)J nosso ri i.rei!.oil', estamos certos,
Llucá àquela f'errovia nova fase de progresso.

FelieiLando-o e ao- Estado pelo acerto da escolha. enviamos os

nossos cumpr imenlos ao SI'. dr. ADes Gualher-to.

�parelhos para 'carregar bateri. S

(MOVIDO. /h-, GAZOLIN,A)
DUmo para onde não ha eletricidad.e

Carrega duas baterias em duas horas gast.nd. um
litro õ. gazo!inf:1.

FABRICAÇÃO AMERICANA
Tratar nesta Redaçno. - Praço CR$ 4,000 ,Oij.

�/ DA1'/L OGRAF!
. CORRBSPONDENCIA .

A .

BlreçdO: AMÉLIA M CC;MERCIAL
�NEZES PIGOZZI

Ginasio Barriga Verde
RA'lll111H:lf' ante-ontem a diretor-ia elo Ginasio Barriga Verde,

pa ra (,l',üa r do in icio da Coustrução do j)l'cdio, onde tunuionará eilte
I.no ui iL estabeticímcnto de ensino.

Pelo que ricou deliberado naquela reunião, Florianópolis e�l;í
di:' ])tll'aheDs j'Jniil as obras ;';f'ri'ill atacadas com a maio!' rapilk7. possi-

I
)lfel

Em pal,eska com () "1'. Oscar Cardoso, m:n das ideali�ad()I'('� do

I
umpreed imento, que Pl'f'p.lw!J.e<f'á em nossa 01l:lá!}e uma lacuna, ha
mu ito (,f'mpo sr-ntida peja mocidade que. precisa -estudar durante as
!101'l1S da noite porqe trabalha de dia, assegurou-nos aquele Slm!H)I'.
,,81: irn(err](çi'\.o ria rJrill'f'.Uol:iü. deixar eslJe ano, o IPlwlió em condil:õe" de
serem iniciadas a� aulas no proxirno p€l'.iodo.

Calw a·� pessoas 'qu,(' 's50 acíonístasBo (Jii;���i� -IJ'7trl'lg; Verde
oj.l,üal'em em tudo a sua dir{'l_lori'il, e aqueles que, ajndtt. nâ,,() são aeio
nistas mas que o possam ser, procurarem os orgaúJs'adoI'{,'; afim de
:i(' illlsc.l'e;\1e'l'-em. pan'a l.Ü'l'llll3<l' lfil Ilea,lildlal(Jl' o mais b.l"elVe

-

p()·Rs.iyr.I o
ohjpli \'0 \risad,o.

Ponco dinheiro pOde
render muito
o leitor deseja obter uma.

renda mensal, semestral ou

anual, á razão de 12% ao ano?
Confie então os seus negó

cios ao Crediário KNOT, á rua

João Pinto n. 5, que, em com

billação com o Escritório Imo
biliário A. L. ALVES o em

pyegará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 por C):'$ ..

1.000,00 empregado ..
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta recia
ção.
.................."..- -.- 1*- .,..,....-.-.

Vende-se
um moierno dormitório,
I,;om cinco peças, para

cllólel.
Trator à ru.) B;'uique n. 31

.1

j

Prot Gama d'E�a
o.e'orre, hoje, a dalva navalíc,ia do

�I·. Professol' o.l.oo: .da Gam'a Lobo

cI'Eç.a Pl'(}dUrado1' Fisca,1 da i[{.epú
hl i'Ca. e c1'l11!e.(lrático da F1acll!ld:ade
de Diveilo.

Confere Drp o r» 1 - Cur so ;'-teg'strado
ua A v?rO C� Car vath« 05,

Figlll'a de valor 8>xp01IlleITlcirul da
j,n,trleICt,ulahdade barriga-verde, l()

Prof. Gama d'Eça - poéta de re

finada s<fl!1s.iibihd,ade, eSCll'i"'o�� hl'i

llla!flllís.",jnro, ",cauSler" .e.srplê:ndild'o e

LAH EM F'ESTA c.nlloT d�) Dil'��ilo - vê aJarg\al'-se
F.�Lá .('Jll l'estla o Lar do ISI·. osval-I i"cmpl't' o S(�l1 Cíl"CllUlo de al(imirado

dn CLllillaco - d. I,eonor dr Souza 1'[-'" e ttmlgos.
CIJfllí1CO. com o ni1scime.n,Lo ele sua Ii fi:sle .JIWl1aJ, que se honra, de
I'Jlllmlla.Elwt;t;e. q,uan,do 'em qUltmLlo. com a S'llfl

Ao clitoó'o ('[�sal. os panllJeTl'S do: cO!éI'IJol'ação, "ni\'la-IIh>f'!, hoj'p, (}S

"0 Ef\tado". l.melhO'l\es voto,.; de r,eJicidarll's.
.

�AVENTURi\S DO

M0t'ESTIAS DO
FIGADO

DiBe�tão dilicil e' �2m�a1t a
I

p -rr icipara aos. paeentes e

ser igos o nascimento de
. .' . Sl,lil filha

He loiso Helena

III
I

HeginlEl Neves e Paula
Ruth Neves

M"terníd,Hie.30/7/47

Pede ser divido a doenças do

fi«ado.
Aqueles que sofrem do tígado
o�m em geral a digestãc " ui
to penosa, andam -empre lo

aejando. Outro sinal tambern
de mal funcionamento do figa
••0 é a aerofagia que significa

, "er:t,gulir ar".L' 05 males do fígado a

� é beta.

ESE3ssês de carne
Porto Alegre, 2 (A. N.) - A.

carne verde está escasseando
nesta capital. Desde o rac�o
namento não havia esse arti
go ás 3a e 5a feiras. Agora os

retalhistas suspenderam a ven

da tamb€m às sextas-feiras, o

AVIDA DO f'lGADO que vem acarretando sério�

lIaiores esclarecimentos escrevam: enllbaraços á população, que
Caixa Postal 3.061 _ Rio espera medidas urgentes do

.....,.w1' ......,. _ .._..., govêrno. a'

.EVITE ABORREerMENTOS I'
.

eom pedidos que pedem ser evib T KNOTd'os. {I!-OMriblla pal!a a tlaixa de Ee- 0100
.

mo1iul aos llldisentes de Floria"ó. .

Lembre-se:

useHEPATltlA
H.S.da Penha

: I

KNOT

'r

'I

Ofe-rp..itI.. a.,� Ieiterlf's de «Q Estado» pela Izulástria, eel1JlJ&.ni. e Seguros KNOT S A.

CREDIl' NH!) -- II\rUf TRIJ\ r E rrEIr;1.5 - RIJ'i\i:Sn';TAçÕ.rij; - CO:l';TA PRÓPRIA.
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� :ESTADO Domingo 3 .e II gasto .e ""4'7
-

Compre seu Relógio pelo Servi�o
de Reembôíso Postal

\

do Respectivo Certificado
2",,,

Cr$ HIO,O@
250,08
1S',ee

'II?
de Garantia
BillSPRTADORES:

Cr$ 15','0
lU,ei
1&6,16
2",8€1
14',t6

l',_v, {se i1'.S. extensiueis
.AmaicM,rz,l1,s:

Tido Relógio
.PA.R.A SENHORA:

1 \ II'$ ,22',ft
2 (fQlllealit0) :J50.6@

z.�',"
fg.,t.

é Â(ompanhado
i
7

11
12

11
13
17 (,gTande )
17 (pequeue)
U

:3
9

4
1 'i it,OIf
15 89,0'
:1:6 S9,08
OI\GANJZADO ssnvrco DE

o NúME no E PAGCE QUANDO

Retoicarta Progresso
JtrGEN'D' & FILHO

CURITIBA - P.RAÇA TIRADENTES, 26\) - PARANÁ

1!_,'i'
ii ss 00
$IRYA...SE DE NÓSSO BÉM

DlCANDO, APENAS

� 151,1"
VENDAS: ESCREVA-NOS IN

RE CEBER o PEDIDO

CLUHE DOZE DE AGOSTUi ce;tir�:���oe�t:a:::srta:;e�j�UUl�::�r:
_ I �ult� de 10 ,II. 50 cruzeiros. outro.

FESTAS COMEü.\!IORATIVAS DO SEU 750 ANIVERSÁRIO' sim Incorrera em multa de 20 a lUOtl

DE FUNDAÇÃO J' cruzeiros aquele que extraviar .ao

inutilizar o Certificado de RetIer·

De ordem do sr, Presidente em exercício, levo ao conhe- rista",
cimento dos S1'S. sócios e exmas. famílias, que a Diretoria do I

(Art. 121 d. Lei do 8ervl90 MIJj.
Clube resolveu comemorar a passagem dó seu 75 aniversário _>.
de fundação, a 12 -de agôsto próximo e 'l'>ara esse fim elabo-

rou o seguinte programa:, ,

Dia 9 - sábado - grande baile de gala - com início ás
22 horas.

Dia 10 - domingo - grande Festa infantil, com nú
meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as

20 horas.
Dia 11 Competições esportivas

Clube. (Basquete e Volei-Bool) ,

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

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

(Para o banquete que terá inicio ás 20
mente será aberta inscrição.)

Aos srs. sócios vão ser distribuídos os

vítes.
Para maior brilhantismo

a efeito, a Diretoria espera o

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

Elpidio :Frag'oso, Secretário Geral.

á noite do Lira Tenis
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-
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-

horas, oportuna,

respectivos- con�1

De<'l'eto ele :lI de julho de 1!H7

O GOVEfu�ADOR RESOLVE

"
COllCOO(W exoneração:

De acõrdo com o art. 91, parágrafo 1°,
a'línea a, do decreto-lei ei. 572, de 28
de outubro de HH1:

A Lúcia Vitória Speck, Estatístico

Auxiliar, classe G, do Quad,ro único do
,

Estado,
Decr-etos ,le 28 de jnllw de Hl;l7

O GOv'"ERl'\ADOR RESOLVE
Removi-r:

De acôrdo com o art. 14_ alínea b , no I
decreto-lei n. 317, de {l, ele dezembro
de j 9�6:

"-

Irene Soar-es de Carvalho, Pr-ofessor
Normalista. classe F, do Quadro único do

I Estado. do Grupo Escolar "José Bonrra
,

c ío ". de Rio do resto, município de Blu

menau, para o Grupo Escolar "Balduino

Car-doso", de .Pôrto União,
);1xoneral':

Zuleima Laus de SO�lsa do car-go da
classe I da carreira de Professor ele Edu

cação Física, elo Quadro l'nico do Estado

(Escola Normal "Vidal Ramos", ele La

jes), por ter sido nomeada' par-a outro

cargo.

Iva ne Charan do ce rgo da classe G da

carr-aír-a de Professor de Erlucaçâo Físi
-a. dn Ql'8flro único rlo Estado (Escola
Nor'rna l "Pedro II". de Blumenan), por
te!' sido nomeada para outro cargo .

.

Osmar ele Olive ir-a Couto dô cargo da
classe G ela carreira de Professor de
8duc,,<'1:ío Física, do Quaúro único do
'�.staclo (Escola Norrnn l "Vida} n:1t110S",

I ele Lajes), por leI' sido nomeado para ou

tro cargo,
Diva F'orm iga do cargo dR classe I

da carreira doe Profe,'<;cl' de Ed ucaçâo
F'isica, rio Quurlro ún'co rio Estada (Ins
tituto de WducaC'áo "Dias Velho ". d e F'lo
rlanópolis), pai: ter sido nomeada para 1outro C'(ll'go .

.r-;Olneal':

De acõrrlo com o art. 1:', item IH, do
decreto-lei n. 572, de 28 ele outubro
,le 1941:

Diva Formiga para exercer o cargo
de Regenté de IDducação Física, padrão
K, do Quaelro único elo Estaelo, (Il1Stit.u
.0 ele Educação "Dias Velho", rle Floria

nópolis), crtado pelo decreto-lei .n, 80,
de 22 de jllho de 1947, correndo a des

pesa por conta ela dotação 0-122, do 0-1'

çamento ' vigente,
Zuleima Laus de Sousa para exercer

o cargo de Regente de tEdllca,ão Física,
padrão K. do Quadro í;)nico do Estado
(Escola Normal "Vídal Ramos", de La

jes), criado pelo elecTeto-lei 11, 60, de 22
ele julho de 19,j7. correudo a despesa
por conta ela dotação 0-129 elo ot·ça·'
mento vigente.
De acórrlo com o art. 15, item li, do
derrct o-le! n. 572, de 28 de outubro
ele 1941:

Osmar ele Ottveira Couto para exercer

o cargo ele Regente de Educa.ção Físi-ca,
padrão K. elo Quadr-o Único elo Estado

(Escola Xot-ma l "Vida I Ramos", ele �a
[es). crIado pelo decre to-Iei ]1, 6.0, de 22

tI·e julho ele 1947, corr-endo a despesa por
conta ela dotação 0-129 do orçamento vi

gente.
Ivane Charan para exercer o cargo de

Regente ele Educação Física, padrão K,

..

-

-
-

se fie em

HoróscopoS •••
Não

das festas que serão levadas

comparecimento dos srs. sóctos
So t8e!ante à saúde, não nos de-

'Vemos basear senão em UlTI

seguro àiagnóstico, O sangue

pobre pOde determinar certo de

sequilíbrio I!bS defeF.3S orgânicas�
o que poderá d�r caus� à anemia.

30 esgotarnento, emagreciment<»
etc. }', então, quanão se ft:.z ne

cess�r:o o u:::) de uni tôr.ico vi

tarninosQ de ac.?o rf>st�ur').dora.

Cuide, pUl taritu. cl� t-Lnquecer
seu sanb',ue, tornando Vir�oi. Vinol

reforc ..�, �� d e f e s a s orgânicas,
multilJ�ic:1 as lL:müglobinas, equi
libra o sisiema nervoso, aurnenta

o aDf_ �!t(', eli nin9.ndo a depres
são,� o nel�vosismo, a debilidade,
a lm.sidão, a palidez ele,. 11'Epa
rado cioentifico de grande valor

terapêutico, 'Tinol ,,-" 1//
encerra indic_ ção '- / /
elfl tódas as n1ani- - //
:f�stacões aeficitá� -

./

:viM tÍo org.nisnlo,
-

·Estabelecimento Gráfico Brasil

••.w a anemia,
a Jlel..lrastenta, Q

�reokn<mtQ e

D E

NICANOR SOUZA

Papela'ria e Tipografia
Material escolar e d� edcritório.

Livl'OS e Bijouterias,
encomendas de imp%'ossos em

Tiradentes, 10. - Florianópolis.
Aceitam-se

Rua
geral.

estados de desnutrição. Agradável
ao paladar, Vinol e tomado às

refei<;ões, e serve tanto para
adul10s como para crianças. Os
convalescentes de doenças GU

-operações encontram em VinoI

um pod· rosa estimulante. Na sua

compo'-ição acham· se as vitami
nas A e B. belTI conlo os princí
pios do nleo ce fígado de baca

lhau, (�,ci\..rhto de fecro �moniacal,
peptonas de fel'l-o e outros ingre
dientes científicos ce eficiente

ação revigoradora das defesas

nCoturais do '" ganismo. Tenha

selnpre em casa um vidro de

VinoL Vinol encontra-oe em tôdas
as farmácias e drogarias. Vinol

é a saúde do sangue I

�::h calor, m'�s, de súbí-
I '

to, cai um temporal, e

V. chega em casa enchar

cado, os pés molhados!

,·Eis o momento de apa

nhar -um resfriado! ...

];; também o momento de

aplicar algumas gôtas de

Místol em cada narina.

Mistol espalha-se sôbre

as mucosas irritadas e

diminuí o' congestiona

mento, desobstruindo os

condutos e permitindo
ama" respiração normal,

Mistõl
PARA A HIGIE'NE NASAL
Use Mlstol-Rub tr n g u e n-t o ,

,ara fricçõu sõbre a r;ar

,anta, o peito e as costas.

IA $M' -10

do QUOO-l'O trníco-do Estaclo (Escola Nor

mal "Pedro Il ", de Blumenan), cri:Hl0.'

pelo decreto-leí u, &0, de 22 de julhO de-

1!}47, corr-endo a despesa por conta da

dotação 0·122 do orçamento vigente.
Remover-, a pedido:

De acõrdo com o art. 14, allnea a, d."

decreto-ter n , 317, eie G de dezembro
ele 1946:

F'i-ancisca Pereira Silva, ocupante de

cargo ela r-lasse F ela carreira de Profe3-,
sor Nonnalista, do Quadl'O único do E,s

tado, do GrL1po Escolar "Ruy Barbosa",
de JoinviJe, para o Grupo Escolar "Cal!f

tro Alves", de Araranguá.
D<'(:reto ,le 2!) de julho de 19;17

O GOI'ERNADOR RESOLVE
I{�mo\'er, a [.edido:

J)e acôr"do l'0!)1 o art. 14. alínea a) de:

decreto-lei n, 317, de G de dezembro

ele 194G:
'

Maria do Carmo Vieira, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Pl'ofef!

sor Normalista, do Quadro úni�o cio Es

tado, elo Grupo lI;scolar "Nerêu Ramosu,
tia vila ele Cam,birela, municlpio da ra

lhoça, para o Grupo Escolar "Abdon Ba

tista", ele Jaraguá do Sul.

Â primeira ÁjfU.a de cola. I�
119 mando foi I&brifJada D. etda-_
de CoNtnIia pela Fálni. de 'o�
\1llri. Fllril'lA.

'. J
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(
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HEMORRdlDAS
E VARIZES

(

Rcseruhn cios julgannentos elo TI'j
hunal P11'Ho, rea lizados nas sessõos
,liIe 1li e .'21, de ju,lllo de 19"7, IHaheas-oorpus \\0 1.70li tk Blu-

menau, irnpr-truul e e pacionte .\.Ial'

-DOS Hahilzneu ter. Helaí.or o sr. eles.
Lurna F'reire, dt-cidirnlo o 'I'rihuual
.negnr a urdem impetrada e que se

.oí'icie ao sr. dr. �ccI'etál'io da Jus

.1 iça solicitando-se .IH'O\·idencias nu
I

. senl ido tio cumpi-imentn da pena do

"..,pac.ientc' em manicórnío jud ic iáriu.
Habeas-corpus na 1.707 dI:' C\1I'i

-tihauos, irnpr"Lnmte Pedro Francis
. -co Ontiz 'I' paciente GI'CgÓri{) Frau
cisco Orl iz. Relator 'O SI'. de". Ede
gar Pedr-eira. (j,ecidindo o T't'tlmncd.

,preliminarmente, conver-ter o jul
gamauto em d iligénoia, para que

.. --ejam avocados os proc.essos a que
r-esponde o paciente e ti i-oreronte

.' ao 'I:':xarnc d<e sanidade II que rui

._:"lubn'Ji'tidu �('ja. l:iYI�1 ou apenso .'!lI'

I 11rücHsso (1l'jg'i�1a.1 cr-iminal.

H�tbe<1s-cul'Pus nO. 1,708 d<e Pa
s lhoça, impetrante Rober-to H. p ...-

,. droso Il )}3,cip,l\'le Au'Lônio José Nu
nes . Itelator u ::<1', eles. Hercil in Me

deiros, decidíndo 1) 'I'ribunal.. prl'-.
Iímrnarmontc., converter o julga
mentoem díligôncLa;a rim de "CN'm

; pedidas ínrorrnações ao Juiz de Di
reito sõbre se já Ioi .Q,fca",ecicla de

J núncia contra o paciente. TLCsLf' ca
so, orn que 1[1:\;I,<{ .e qual o, est:\do

.atual da causa.

Habeas-ccrpus )10 1.70}) rir' Rio do

';:;\11, impetran+es tll's . .\lário Carri-

:.,lho e -Jorj.e i\'Iai..soneLie' e pacierit ..P,
'110mas Mannel Paulino, R,el.altol" o

'51'. does, Osmuudn Nobl'cga, rf'ecídin
do o Tribunal, por unàntm.ídade,
conceder a ordem impetrada.

Recurso 'de hnhcas-corpus na 80

de 'I'ijucas, l'POOl'['f'll'tl' dr. Juiz de'

Direito c r-eccrrido Amaco '�ilva,
: ,ft,elat(),l' à ,s,r', des. Ede.géU' Pedrei ra,
de.rig'i;!l'C!.o (I Tribunal conhecer do
rf\i:ucr'so .p negar-Ihe piovimen Lo

para i-onfu-mam a sentença l'esOt'

rida.
R{>1'1l1'SO rle habeas-corpus na 81

«le Mar,ra, l'f'C01'I'{',n(.e dr'. Juiz de fJi

reito (' reoorrido Gui1herme Meyer.
Relator () sr, des. Herci lio Meclci-

1'08, rl,p.cidinrln () Tril)üJ1Jall, por unâ

nírnídado, 'nl'gal" pr-ovimento ao re

C1l1'SO, rara con firmar a rleci -ão

1',eC01'1' i da.

"
r

Larga�men.
Deixa-me -grilar!

,�

Combote a tosse, a

,:bronquite e os rSlflfrio

dOE. JOô.o O Xarop� S.

,áehcoz no tratraIT10nto

das afecçõell grip'JÍti G,
das vias raillpiratórios.
O Xarope São João

solta o cetarro e faz

f :-cpectoror fàcilmento.

ARTIGOS DA MAIS ALTA QUALIDADE POR MELHORES PREÇOS
Poro a Agric:ultura:
Arados, grades de disco e de dentes. cultivadores americanos. tratares especiais para hortas.
Moinhos de pedra e de disco para todos os fins e capacidades. Máquinas e veneno para extinção
de formigas. Amplo sortimento de tôdas as ferramentas par.a lavoura. Consulte nossos preços r

Para a Indústria:

Tornos, paralelos e bancadas. Máquinas para diversos fins. Completo estoque: de ferramentas
Motores Diesel iadustriais, marítimos e grupos electrogênios. Grande sortimento de canos,
·material para Instalações sanitárias. banheiros etc.. Utensílios e material para construções
F'õlhas de serra para engenho, braçais para aço e metais. circulares e de fita. Bons preçcs
para atacado e varejo!

Para a Família:

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar moderno, como.

fogões de todos os tipos,-.rildios de diversas marcas. filtros, utensílios
para cozinha, geladeiras. rnáquinas de costura, ·.ferros de engomar 'e.,·'· -

outros. Seção de fazendas e artiltos de confecção; capas para chuva,
capotes etc.; drogaria, perfumaria e um variadíssimo estoque de artigos
finos para presentes - tudo a preços convidativos'

Para o Transporte:
Pneus Gigantes Goodyear de tipos díféreritês,�:e1peci.lmente·construídOlO'_
para a natureza de. cada trabalho. Câmaras de 'ar, mangueiras para
radiador, correias para ventilador e bateri�s Goodyear. Ferramentase
macaeos para qualquer capacidade.

CARLOS HOEPCKE S/A
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blurnenau v Joaçaba - Joinvile· Lages •

Laguna - São Francisco do Sul . Tubarão

AC.ÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIO EM sio PAULO E CURITIIA

'*********************************************************

AI'!MADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Tr�5Porte de cargae e paslaiciros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas"Rita M:aria"{Prelos de faero)

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazend ..s • Forra,!t.ens • Máquiau • Produtos Químicos . e Farmacêuticos e TELEGRAMAS "HOISPCKEI

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 Lauro �üller.
Tratar diretamente com o proprietário do mesmo.

O motivo da venda se dirá ao preteneiente.

=Coso Barreiros) vende:
SAPATe:>S PARA· H€)MEM: feitoa a mio. vi:-a blJ,1'I.cesQ, solado duplo'
.alto pro.tftleira, fabricado com ma.terial que "xj.at. de melhor,

I preço apenas CI'$ Hi6.ee.
SAPAT0S ATIIMANCAr as: propl'iotl para inYeraa...alado de m(1deira
especial q',e T'ui..tem cc!'",tra teca e quoICj�,(lr hU'lnidndo, conl'ervondo
o pé I.mpre quente. I E<com.nda..r:e eBpecialm..ttl pe.ra PelII.()O. que
trabalham em lugol'u humido8 cujo acalh", é de eimento e tijoleta•.

Praça epel1Q. CI'$ &j.iO.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SElI1HeRAS: Teme.. grande .ortirnf}nt.,

modelol! novos, J.'HÇCII boroti••,mo., de Cruzot:ro. 2000. Q 100,00.
Vendo5 dlletcmente do fdbrica ao co.naumi••r.

CASA BAF.REIROS - Rua eOJilselheiro Mafra 31.

O. olhos cansados pela

,d.de " ..recem de cuidado

constante. Algumas gotas

de LAVOLHO desconges
tionam <; limpam higiêni·
camente os oihos. dando ao

:Dais brilho e vivacidade.

'"

Vende-se em. Itajaí

QUER VESTtR·SE COM CONfORTe E E,UG/tNUA 1
PROCURE A

alfaiataria Mella Tenh'l
�--------------------�--�------------------�----_.-----------

Rua Felippe Sehmidt 22 - Sobrado

I
t
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RITZ - Hoje ás 10 horas da
.

manhã
lUatinada da petizada

Jornaes - shorts - varie
dades - comédias.
Censura LIVRE.

Preços: - Cr$ 1,00 ...L_ 2,00.
RITZ HOJE ROXY
Ás 2 - 4 - 6,30 e 8,30 horas

- ás 7,30 horas -

Vespel'aes e soírées elegantes
PAUL RENREID - ELEA

NOR PARKER - ALEXIS
SMITH - em-

ESCRAVO DE UMA.,PAIX.i..
Censura: - LIVRE.

8ãrJ dois clubes formados por mí li- No programa: - Noticias da:
tJa/res, pentencenses ,á Bas-e Aérea e semana - DF'lB.
11W 11° B. C., respectivamente. Dois ULO CHADO Atualidades RKO PathéDireçã. de PEDRO PA MA�:1Lllw" que rnuito dão o que fazer Jornal.
ao" "gr-andes" da Capit,a,l e o que

V d p.
e

F S· b I Preços'

.�:ll:'�aJ�',e:�: T��:SOS�U!�::'����i�: ��� . em . e . ísteíe o ogo Im o íce 6,!ITZ �ria�Sç;s h�r��tudan��!
,nma bôa ou má llIÍ1uaçã.o fl'elDlLe aos Ja l1e eo"ontr Desta "!li !l1·t�1 o 1·0 Toll·o de lJo�e 300
clubes .f.r'acos e fortes. .

, li U ii .

uu 11" H rUe . Ii II
-

RiTZ' - 'ás 4 e 8,30 horas -

No 10 turno o CLube Atlético 10- Porto Alegre, 1 - Já se acha em
.'

irhl:oellllla.r SBlU� corações na c hama I Cr$ 6,00 - 3,60.
gi-ou abater o seu .adversánio de Roma. o jorna lista Túlio de ROS{',' rC1CôPs rla,Semi.l11a tla---PMt'i·a .t!<e 1\lIt'7. exped iclonér-ia, 4U<:l ai 'vêm,- CHH'!ú - --RITZ'- ás"6;'3tnrornS".:..::.::.''PT�':'''-'_- .-
hoj-e, chegando ao f'inal com um que há anos, sempre de forma L-l'i- \ l�nLl'e as mensagens tJ.e saudações disse Monsenhor Paeohoel Lj'bl'eloL-

ço único _ Cr$ 6,00. ."'-"
,honroso posto : a víee-Iiderança, �ha11Jt,e, vêm r-eal izemdo � grande i ao j)()VO ital íano, levou o jornalísta too, .ex-cel. Capelão da FAB, a fim RO:XY _ ás 7.30 horas
com 12 pontos gwnhos e 4 perdidos.] pr-ova de revesamento.

, denomina- i 'I'ulio de Hose, r-xp ress ivo« dizeres ele '3JVallliçal'mOS sempre mais pelos preço único - Cr$ 4,80.
O Caravana elo AI' tierá que IIIUitJai'

I
da Fogo .simbólicu, com caráter cí- rto GOYêl'ol10 <lo Estado, do PJ1ofe.i'L6 veredas ria União, da Justiça, e da ROgY - Hoje ás 2 horas

muito para sair vitoricso ela, reíre- vico-espor-tjvu, em, ll()mlenaJ�em a, rte Pórt« Alegre. do .'\.l'eelJ,i::flo :v[�- Ol"c!.m(l e dO,PrOgl'eS80. ..
10 _ Noticias da semana -

ga, porque o 'ClJu,be Atlético 11ão-Se j data da Independênc ia Naciona.l;' l'l'opo!lbano,. de Associação RIO A L. D . .N. recebeu do secreí.ár io DFB.
deixa abater Iaoilrnenfe. Este ane, uma d_a.� mais exp,l'essi�als . con:e- Graudense no Imprensa c outras de da. Presidéneía da Repúhlic..a, o se-12° _ Johnny Mac Brown o-
mais do que filUrIWa, ÜS -Lricolu�'les -es- rnonlçoe::; clu Dll'clorlO Estadual da I'n'llrlacl('� eSpO['llva,s. I gU1;nle t,el,egrama: • sensacional cow-boy. '

1150 J'iI'<me;mcnt.e decid,idos a CD-Il- Liga, rle Defesa Nacio,nal. I A cOlTirla -do Fogo Simbólicoj "Ao aClusar' N?cehirnCinto,. 'pül'

de-I CHAMA DO OES'rE
ljuistár o cell"O de eampBão.

.

O fOgUSD:·Ú. infl:lma,rlo no Cemilr.- ,j['s_le ano tom .uma. filla;ljda.el� elas l.erminuç·50 Senhor PI'<es,ide-nte, te- 30 _ CarIes Starret - o cow:-As magníficas exibições dos dOiSlrIO ,dlr !)lsloJH, no "alIe de Tüscana.! malS ,Jusla's, p:013 V:8l l'ev'e:'e.IliC�ar a legl'ama 12 (,iom',�te, c�rmmoamdo boy gran-fino.
co.n;Ín!1,Los mGs. l't'CCl1t

...
e.s ,jogos, í'a� i ao :-i0JYP da.s cordmhell'as dos A.pe-!mNnlll'la de b.t"d.\'OS que nao 80 de- pI'ÓXIlY1<n l'oeallza(.':J.o cOl'nda FOgOl El1 l)El�ESA DO lHREITO

zem-ilOs ener que a partidÜl da tar-l nj�10s, ondp for�m r'epuILado� 'L5111'am a vilda pM' um ml:�JJd;) me'll'l{)[', �.lmbóliC;), tenho pr.'<�z:�' i�smi- 40 _ Final do sensacional
de de hoj.e seJ:�á aÍ'duamm1JLe dJispu-! soLdados jWl)sllell'os. Lombadas na como l\Cg'lsLraram na 111s',Lórll) de 1.1J'-UW com a ,permJlssa.{} sollcltada seriadó.
taela, sai.ndo viLorio,so do g'[v.lil11ado def,esa da PMl'ia, da Libe'l'dade e ela. Ilop.°a.s al'rna�. a ,bl'a.\'llJ'a ('sLóica c silwer'o8 ageadecimmrLos pela ho- HANIHDOS DAS SELVAS
o que mel,hoI' ,se. conduzir, -a não ser D:f�m:O{'l'<l;eia. I () lieroi"mo inlré,pidn r.! f' nossa Lnl\na;gem:"J)I't;s.tKula·,· suu,eiXcel'êneia.. Censura até 10 anos·.
""1.\.[, ,Ulffi go,l[M de SOl't.e, tão wmuns ::"ia Uália, onde há ])l'Ograma t1'a- g.pn['" Cor.fli'ais 8J<l'u(lllções. (A.) Carlos Ro- p' _ 360 _ 240.�1

! reços : , ,

I{'.m I}articlas de fooi-.ba.ll, ve'llJba a .�)aDO, com o apOio (l(L:3 ar�!>s H\Llo- X,este ,;ul'!!il' de uma noya, era· o lJel',lo de AguiaT' l\fo,reil'a, SE'c. Pado

:�a:o.l'ooeI' o.m�is ,fraco, ,aIn pre-ll'.i.dades .bJ'asi,l,eira:s,. membros, ,�aIBl'asil em pp,;o se levatl!Lw"lá para do, Pe&idente. da, R€lpúbLilCa", Ol):EON IMPER-IAL
:.JUIZO do fiMS 1orte. nosf'a dllplom,�lCla, (' a ·c'Ülabo·) ay,lC

I - - Simultaneamente -

néi;uêlIndo ,e,nHliOSSO� meios eSlPO::' dO,Mi,l1'i&Ílél'io da� H�laç.õe� d'�(jn,ele O PAULA RAMOS EXTRÉIA AMERICA X CAXIAS � ÁS 2, 4%, 61;2 e 8% horas
tivo's {} maior int,erêsS<e e o roaIS pms, o Fogo SI'mbolJ<eo "aH'a

. doei HOJE EM 'ITAJAÍ. . I' Em Joinville será realizado _ Ás 730 horas. .

indis(}niJUv,el entusiasmo pe11a reali- pjg,tóia passa,ndo em L'UCR, PIsa. A convite do sr. César Stamm hoje o classico do futebol local I _ S�sessõeis Eleguntes _.
zacão do "ma,lch" -enVr<? camva- Liy.acnc,), CtP.ema." FoloDJu, ,�ro<llrl,e figura bastante conceituada entre América e Cax.ias, pele-'I CLAUDIA 'E DAVID
mieiros 'e atletic81ll<OS, é .m,arural qwl Pesoo�1I (1-a!hlU. I nJl',qLllJ'la� '� ,ltü.ma. nos meios esportivos de Itajaí,' j,a que vem prendendo a' aten- Doroty Me G'UlRE (CLAU-
!a, praç,a de die.SiPOI1los da rua �?- nJ\l!ma et.aJpa .[ülra.L �m LeJ'l'lLono lla- rumará hoje, p3;ra essa cida-: ção dos afieionados do prospe-! DIA) _ Robert YOUNG (DA-
eaÍ11Ya a[laDihe uma ,gr-anrle IIClg'laO bano, ri!' 401 �l:l,l()m(�o[ros. de, o esquadrão' completo do 1'0 municipio do norte catari-! VID).de ,eruLusiasL3Is do es!pO>Ite bretãSJ_. Dr, RO�la VIra o P,og'o ao Rio Paula Ramos, que defrbntar-

, nense. II Secundados por _

!\''S ecyuiIDes .q;u<e so d,efronttarão prosseg,\1illllDO .() l'eve,;amentJo de se-á com. Unl quadro formado: J h SUTTON - Gail PA-•

_.
.

o o �. tÁ .. C .\ I r1 . . 1)}i,PAHTAMENTO DF, HEMO o n

fl,.pr.�SEm.t.ar-S'e-ao
a>lE:tm

C-ODlSltIiUl-I.a,clet.as
fi " a nossa. ,8i],11 a. ()J1I e

pejos melhores futebolIstas lta- _ , 'TRICK _ Mary A.STOR
das' ehegal'<Í a, zero ho·ra rJe '10 de Se- fte,uIl0-se ama-nha, ,,� i'" hOll'as, 0I .•

, �:'�l'a;YaJl-.a do Ar: Hélio, \Va'k1in" <e fembl'o, e assim inicia'I' as comemo- jai1n,�:��gação do tricolor flo- D(�p<u.r(,aJliiBTlIto d<e Hemo .ela �ê .. .c. n., (1)
- N � i:11[��· D A. VIDA

A-·V--a.l' I. X P:.ula· Ra·mos 21 ��:�l�:an�r�!i���! ���:s c:� ��:�r�E��.i�l�t'd: p������1������12) �S ��Tg�PD�il:r��-AS! Q .

ma.nha, devendo regressar a. __ _ _ i NY -- Desell'ho Colon-
Na partida ontem realizada, equipe do Paula Ramos pela, noite.

. .

A REG�TA DO MARTINEJ:LII do.
entre Avai e Pa.ula Ramos, ven-japertada contagem de 2 x 1. Gentllmente convrd3ido, o Em VIrtude de terem surgIdo, 3). � FOX AIRPLAN NEWS
ceu o jaqueta alvi-celeste, pelo Em nossa edição de terça- nosso redator es.portivo acom- dificuldades, a regata do C. N.' 29 x 56 - Atualidades.
escore de 4 x 2. feira publicamos ampla repor- panhará a embaIxada. "Francisco Martinelli", que es- - Preços:

O pr.élio preliminar entre tagem sôbre os sensacionais co-
CAMPEONATO CARIOCA DE tava marcada para hoje foi Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00.

aspirantes foi vencido pela tejos. FUTEBOL tra.n�f�rida ,�ossivelmente pa'l'a - Ás 6% -:- Cr$ 6,00 (Úni-
Na Capital Federal será rea-

o proxImo dIa 17 do corrente. 'co) Cr$ 4,00.
'/-.-'-.-J�_.-;:----- I "LIVRE" - Creanças maio-lizada, hoje, a rodada inaugu- . VENENIN�OS: d

-

t.

d f t . ,- res de 5 anos po erao en ral'ral do certame carlOca e u e- - O RIachue o amda llao fez, -

d 2 41/ horasb I
..

t-
. : nas Mssoes e e 14, •

o, cUJos Jogos es ao aSSIm � e.ntrega das medalhas da suai
SUSPENSAS TonAs etc ...programados: ultIma regata ...

América x Vasco, no campo, - Talvez porque os rapazes
do Fluminense. 1 da Rita Maria não as conquis-
Canto do Rio x Olari.a, e�' taram!

Niterói.
Flamengo x Bonsucesso, no

ca:��u�e�r��v��minense, nb 16a. C. de R. Militar 1)
Ih

. Afim de tratarem de seus
campo da rua ,Conse eIro

GaIvão.
"".' próprios interesses, deverão

Bangú x Botafogo, no campo comparecer ª".,esta C. R., com a 2)
do Vasco. passiveI urgéiíeia, os seguin-

t.es cidadãos:' 3)
GRANDE PRÊJMIO BRASIL Armando SHva Sant'anna,
Sob ,Q alto patrocillio do Jo- Egidio Fernandes, Valdemiro 4)

ckey Club Brasileiro, será rea- Vergilio 'sagaz, João Gelso Gar
lizado hoje no Hipodromo da cia, Vilberto Zilli, André da
Gávea, o Grande Prêmio

Bra-, Silva Azevedo, José Aparicio
sil, num lPerc:urso de 3.000 me- ria Silva, Salentin Vieira Ro
tros e com a elevada dotação drigues, Indio Silva e João Go-,
ele um milhão de cruzeiros al mes Cald·eira.
maior do continente sul ameri- ,João Pedro Gny, Ten. CeI. Che-
cano. fe da 1Ga C. R.

'-O--PA-LlV-fEIRAS PEDIU Dat. F. S. P.

RE'VANCHE
Informam de São Paulo, que I

o PalIÍleiras, nào se confor-I
mando com a derrota que so-Ifreu frente ao Fluminense, so

licitou ao tricolor carioca uma

nova peleja, a realizar-se mUitolbrevemente.

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

tarde '--f,INEMASfavorito partida' destaa
Cerevene x A'lético, o prelio que empolgará a assistência

Obedecendo ao programe de jo- l\-Iorelcí; Verzora, Haroldo e Adão: Prel íminar: Com início ás 13,30
@'OS do 'Ca,mp�(l,l�alO Amador-ista de Lebet inna, Sanf'ord, Leonidas, Ma-I Como po\de.mos ooservar, os dois

I
hor-as será realizada a paotida pre

F'uLcból, pelejarão na ta.rdoe de ho- nara e Aduci. I co.n\}untos 8el'110 integrados por eXÍ- lim.ina», que será ctSlp:utada pelos
�e, ilJO Estádio da F. C. D., os 1)08-1 GI;u.b.e, Atlético : Currú, Brito

el
rmos malabar-istas da pelota, Lo- quadros de Asp it-andes sob a dire-

•
1

santes quadros do Clube _!\JLlétl1�o e lvaní ; Waldir, Fonseca e Pacheco ; dos mUILo hem tremados. çãü> do árbitro Izidro Costa.
do Caravana do Ar, C<IDCIUliOlLio a Capeta. Medinho, Djalma, Mir ireho e DH'Jrgill'á a [l'u.rüda () sr. l"'el,ÍJrlclo O anícío da parikla pr-incipal es-
décima segunda rodada do estado I Machado. I Borba. j Lá marcado para ás 15,30 11011,_%.
certame.
Di ííc il será apontar o J'wvol"i,to da

(J1J.gna, visto ambos os"conjurntos
degladiantes apresentarem !p.er·feiLa
IiglL1:aldade cio Jõrças,

Caravana do Ar e Clube . .\LLéLico

Resultado do concurso de tiro ao alvo

nR. MARIO WENDÍlAUSEN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M. 769

Consulta das 4 ás 6 horas
Residênda:

Felipe 8rhmidt n. 38
Te]. g12

Conforme estava marcad_o, 13° - Dr. Rotelo - 40.

realizou-se ôntem, o 2° .COl�-1 14° - Sr. Olinger - 38.

curso de' Tiro ao Alvo, m�tI-j 15° - Sr. José - 35.

tuido pelo Clube de Caça e TIro '160 - Sr. Agenor - 34.

"Couto de Magalhães", inscre- 17° - Sr. Daux. _:_ 31.

vendo-se 24 sócios. 17° - Sr. Dutra - 31.

Ás 14,00 horas foi dado ini-
• 18° - Sr. Amim - 29.

cio ao Cóncurso e ás 14,30 es- 19° - Sr. Modesto - 26.

tava terminado, caIr)- o seguin- 20° - Sr. Julio Paupitz - 15.

te resultado: 21 ° _:_ Sr. Mário Marques -

10 I Sr. Waloir Neves 12. ,

ugar -

22l){ _ Sr. Orlando Filome-
- 78 pontos.

no _ 5.2° lugar - Sr. Miranda� 74.
o.

. Vamos aguardar, pois, a rea-
3 lugar - Sub-ten. Potler -

lização do Concurso do próxi-68.
R mo dia 10 (Domingo).4° lugar - Sub-ten. asar'

- 64. .

TORNEIO RELAMPAGO
5° lugar - Sr. José Elias 63. DE XADRÊS
Essa é a IDquipe que enfren- -o-

tará a dos Vete.ranos, no próxi- Ante-ontem H'A1Ü:ou-se a ú'ti-
mo domi'ngo, dia 10. I m� rodada do Torne;o Relâm-

Seguirm-se na classificção" pag) re Xad,ê, realizado OI'<

os seguinte,§: sócios: I b bl'ctrca do Cluhe DflzP• em

60 - Sr. Battistotti 62 pontos, h, �
.. "Rf'm à Pr-fll'T'u gPÇãD da

70 - Sr. Nunes 58. C0!1stituição. IOf:!re'ndf) �alr ven·

80 _ Dr. Rubens 53. <:edor () H. José G �1 eis, qUI"
80 - Sr. Hermes Guedes 53. p!I.iro d<"m"'n�trOll grande aper-

11 9° - Major Aldo Fúnandesj f:iço,9m�ntú na diflei, Hrt= de
_ 51. j,1gr:H X8rh �s. !>' tl1 sofrer uma

) 100 - Sgt. Andrélino - b6. unic� de"rot"9. CIRs\i&icararn-se
11 ° - Sr. Kotzias - '15. em 2fl e 3. lu�are", respectiva
120 - Sr. Licério Camargo mente, ()s !lr�. Osvaldo Stllan

_ -13. . e Walrnir Dias.

Venenoso

etc ... etc ...

ESTUDANT·ES SEM CA-
DERNETAS etc .. '. etc. .. etc!

- IlUPERIAL-
- Ás 2 horas-

}Iatinée do Barulho
O ESPORTE 'EM MAR
CHA - Nac. Imp. Fil-
mes.

O PE,SADELO DO GAN
SO - Desenho Colorido.
GASPARIM VAI CAÇAR
De,senho Colorido.
BELA ENTRE FERAS
_ Desenho Popele Co

lorido.
-5-

ÀGARRE ESSA J�OURA
-com

Eddie BRACKEN
Verônica LAKE.

_:_6-
3 VAQtTJUROS NA AJU.BIA

-com

Wílliam BOYD.
-7-

Th'IARAVILHOSO MASCARADO-
9/10° Episódios.
- Pl'e�os:
Cr$ 3,00 - 2,00.
"Imp. !_O (DEZ) anos".

.1
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:A: ·Ff:-!RA IN(L'ERN-AmO�kL· DE U'.rRECH'!'
A próxima feira internacional de Utrecrt realizar-se-á de

! a 18 de setembro p. V., naquela cidade situada no centro da
I<Iolanda.

Desde a libertação (ia Europa ocidental, a administração
lies,se grande certame, que, antes da guerra, já gozava de no

tavel fama nos círculos comerciais e industriais europeos, vem
se esforçando, com madcado exito, para dar-lhe novo impulso.

Os dados relativos á feira anterior, realizada de 15 a 24
«e abril deste ano, são eloqüentes nesse sentido. Fot a maior
jamais efetuada, antes e depois da guerra. Os visitantes, vin
dos de todos os cantos do globo, ultrapassaram 200.000. O nú
mero de participantes foi de 2.514, ocupando uma 'área de ..

33.815 metros quadrados, Desses 2.51,4 expositores, 1.380 re

}Jresfmtaram artigos holandeses e outros 1.134 an-tigos -

estran

geiros, cabendo entre êstes o primeiro lugar á Grã-Bretanha
.om 268 participantes, seguida dos Estados Unidos da Améri
ca com 201, Suíça com 148, Bélgica com 147, França com 137,
Tohecoslovaquia com 118, e mais 14 nacionalidades com me

nos de 50 extbitores cada uma.

Entre os 24 grupos de artigos expostos, o de Máquinas e

Ferramentas apresentou o maior número de participantes, a

saber 235 holandeses e 588 estrangeiros. Seguiú-se em impor
tância numérica, o de Materiais de Construção e Construção
de Estradas com 138 e 64 .respectívamente, e de Impressos e

Máquinas para EscriMrios, oom respectivamente 113 e 52.
A Feira de Utrecht, fundada em 1916, está intimamente

Iigada á vida econômica holandesa, com a qual se fundiu or

ganicamente. A significação de cada feira não deve, portanto,
ser apreciada isoladamente, porém, sempre como projeção do
(t-esenvolvimento econômico do momento. O seu valor não se

Irmita ao terreno nacional; também para o intercambio co

mercial internacional é de suma ímportancía. Assim, os dois]
. primeiros dias de cada feira, costumam ser dedicados ex.clusi
vamente á exportação.

A organísação da feira é particularmente bem cuidada no

que conc-erne a orientação' dos participantes e dos visitantes,
e não cabe dúvida de que o contato direto estabelecido por
essa ocasião entre comerciantes e produtores e dentro de ca
da grupo entre ,si, é dos mais proveitosos para o desenvolvi
mento do mtercambío, tanto nacional como internacional.

Com os novos e rápidos meios de transporte aéreos, uma
visita á feira está ao alcance dos interessados do mundo in
teiro e. da mesma forma,. a exposição' de produtos de qualquer
procedência oferece vantagens de divulgação mundial.

.

O "Département Etrenger, Kon. Nederlandse Jearbeurs,
Tlt.rcht, Holanda", está ao dispôr dos interessados estrangeí
TOS; e ,qualquer pedidos de informações sôbre participações ou

outros assuntos relacionados com a Feira, devem ser dirigidos
� a

e;ii"Sft. Ju.psportes Aéreos ' _5_.H .��!. e�e� R:S
SEGURANÇA -

ii'1�-X:� Á i�NbÔSRTO �<+ RK'PIDEZ :.�Dr. He-nn-::-'.=-q-'-u-e---·....J"·-::8::-.t-o----:d=-i""':":':'e-c--=-l(--==I-=;'R::::'=··'A='=--=,D==I·=,O=-=S=._FLORIAN6POLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE
. ADVOGADO .

JANEIRO SEGUNDAS � QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS 5,6. 1 e 8 va!vula. para
PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1062 Luz, Pilha (li Acumulador.

FLOR)IAN6POLIS _: PÔRTO ALEGRE (Altos <i9 iCASA PAR dSO) - Florianópolis Peça catalogo graUs.
SEGUNDAS � QUARTAS - SEXT�S-FEIRAS PARTIDA Preço••em concorrencia I

ÁS 11,30 HORAS CONTA CORRENTE POPULAR A V A - importadora
AVIõES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSA:GEIROS E JurOI 51f! a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

�'BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - O Movimentação com cheques
:MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.

B.8U"o·d.o D.·strito Federal_.". I •.UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SElGURANÇA u � L1 11
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGiIDNTES: O L I V E I n A & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18

Tele<foIle � 1.35S - E':ndereço Telegráfico "VIAREAL"

Quando Y. adquirir
ama caneta, observe

�JaVr�...

Os fabricante, da.s canetas SHEAFFER

sugerem, antes de qualquer aquisição,
um exame detalhado, uma crítica im.

parcial das canetas "TRIUMPH", com-
, ,

pcrundo-cs com qualquer ourrc f!1.arca

e com outros preços. Com isso, você

terá a certeza de que descobrilll. aquilo

que a ciência tp.m provado - que

NTRIUMPH" é a caneta mais bem fa

bricada, a mais bela, a que escreve

melhor e a que ultrapassa
valor o seu preço!

�itad;�
linta de escrever, observe suas qualidades ..•
A c om p o s i

ç
a o da tinta

SKRIP é de ingredientes
100 % quimicamente puros.
Por isso SKRIP é de fluidez
extraordinária, seca rápida
mente e não deixa sedimen
to, o que proporciona uma es
crita clara, limpa, de fixidez
e durabilidade garantidas.

SKRIP não ataca o meca

nismo delicado de nenhuma
caneta-tinteiro nem as penas
comuns. Examine todas as

qualidades da tinta SKRIP
da SHEAFFER, que vão de
sua composição ao seu acon

dicionamento em cuba-tin
teiro especial.

CAPITAL: CR$ 60.000t_OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 .. Fh::u'I&AÓPOUS
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AGORA f SEMPRE

l.lign41 d� Cónflança
lU mais de Quarenta anos COLEMAN 3dquiriu
"lIU repuraçâÓ de cootUnça em aparelhos de ii.
uminacao, cozinha c aquecimento. Construidos
como sempre Com marerraís de primeira classe,
com -ss cancterísliczs especiais COLEMAN,

V.S, pode estàr seguro de adquirir III m�hof
quando COIDpt2 um COLEMAN de conlionç... -,

Onde quer que. esteja, o representante de
. Coleman estará sempre pronto a oferecer- lhe'

,'ij��� ,!."equipa",ell,tos de co0601l" COL�

Std.· 31 '

��presentantes exctusívos

para o Brasil:

M. AGOSTlNI & elA. LIDA.
•

Rio: Av. Rio Branco 47

1.' andar - Caixa Postal 843

I,

.'
,

I
, �.

,I

Represen tan tas:'
L W MORGAN & crs. LTDA

Pl1rqu'e D. Pedro II. 110 •• 3' o:r>.dar
Telefone: 2·2206 _. Caixa Postal 3.43l .- São Paulo

...

À V�NDA NAS

�OAS CASAS DO RAMO

São Paulo. C, Postcd, 4063,

CANSADA
.

m
e sern ViÇO

;p..;;;' <.t As pérfidas ru-

.

."
.,.. gas na testa e ao-

lf$I'
.

redor dos olhos.
. as sardas, man·

chas, cravos e es

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

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.,
Rugol corrige rapidornente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites.
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e todos os .dias como

base do "rnaquillage", remove as,

.impureaas que se acumulam nos.

poros, fortalece os tecidos, dá vi·
gor e mocidade ii pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cia. limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua felicidade, A felicidade
de. amar ... e ser amada,

CREME

1tUGd�
Alvim & Freitas, Ltda.-C.P.1379-S. Paulo.

.

--....
,..·--.......w.-_-.-.-_-_· ·.-.-.-..........-...-.:,.

o VALE B'_ITAJ.U
Preenrem 'Ra Agênela

Pr4lgr.8se,
LIVRARIA 4'3. LI-VRARIA

R�iA
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Iniciada a

I

I
!

PQ]'<ll) Clüão. 2 (Estado -

])OILUPiOn
saudou o di'. .v. :'h,ll 11.,1-, assumiu a jll'(';-;idência dos traba-

11OSS0 corl'0SipOlIl'dell1lJe �s'l)eci.aJI) -

n;08 da Si lva c t) povo l';!i,:l:'mp,!l�"'1 lllr:'" FOI'ctnl rlte'si.�?adO'� os prof'es
Foram iniciados, IWJe, as 10 hOI'af.:i'lli.JOl segunda d iscursuu () 1.lll·,I,e Lia �",,'P"; Lunrival Cãanaru e Erasmo

os u-abalhos da Conferência, Abr in- Exeoutivo Oal:wi-n('lk-;!' I lil' depois Pi.ln:u. 1"l'::,prcLivamenLc para t-ela-

", a ""'0. "g"�''''''H Mnisé» de "'-'"' e retrihu ir siudacã o

;:;';:H:::":':':::",::::� ":ci�on':::: Irregularidades na Caixa Econômica'
II'," comissões com suas snb-comis- Riu, 2 (A, N.) - Informam de paa-atoría do processu civil de 1'05-- \
.;õ·rs ·Iéc.rli,cas, que corneçararn () es- Pt-í.ropo l is que a internoesf.iv a, i-e- ponsabilidade que se s,pgnirá.
111(10 dns assuntos ás 14, horas. },s soluoão tornada pejo Conselho Ad- Por ouuo lado, Ia la-se .QUI' a,

'20 hnras uo hoje haverá uma ses-
m iu.istrativo da Caixa Eco,nu.mic-a Caixa: illconàmilc.a do slado ]11'etern-·
]_';(',c],el'al do Estado do Ri-o, suspen- de contrair um pmjJl'r�timll com

dendo o tuncíonameoto imoo ilia.rio. sua congénere do Dist.rito FJ'.der·al,.
trouxe á enorme massa d.r clientes providencia qLW vem tar-dando la

daquele instituto de crédito pr-ejui- merutavelmente. po is. pmb()l'a ('!'rLi-·

w" de toda ardem.
, .. I vada, será_ ..

tarde de mais, "e�l vii::'
M \I !'J11fL!II',<!-s'e que a re r,er'lrl.t modl- tudo de- .nao 'sanar os J)1'OJUlZOS Ja l

dia. f'ni um inrperat.ivo a C!Jlllf:� não flXiP'eJ'i:me;ntados ,pelos clientes doe
Bstornos na Estoçüo da Lv,;;." houve fUIS'ii[' em -f'ace ria abuação sua Carteira Imob iliaiia, mu.i'loO",
Pela lJ1al,a/,ol'ma de cimento, (tO

(jIUe. teve o ex-membro do Conselho rlos quais .desi,s!.il'am dos ('mp'l·esti-·
longo lia rtipido paulista, mn cai- Aidmini,�tr'alLivo, 8<1', Cannut-o dt' SOll- mos ple.iteados.

?vrOA,CTR DE OlXVElHA
c-vem 'incessante, um mooimentc lia. Esf..e· uerj,a opinado Iavoravel-

A ida do GO;'T81m-ar/OI' Adl'I;]Jal Silva <Í Jaguanuna, para naquela inten,w, tt,TIt mundo de gente des-I nwruIJe á couressão de e.mpl'r.sü!ll1{1;;.a
prósnr-ra cidade Í1na:ug'\j'!';I;' UHJI Gnupo Escolar, e ,agora sua estada em conh.e cida OU8 'vai tecor o adeus aos entidades ,e pessoas inidones, dou-
Ponto União e União <da \'1" órra, na fimnLei;ra. do Paraná. IJl1tle' oonterencia que )larlem,. - ü(:' os vultosos prejuízos �ofrido�
com o sr, Moisés LlUlpiu'll. d iri.g-e.I�! e do y,i!Zimho Estado - c.í .estão dois fa- ,

r I
'

I' t Nesses momentos de des-pedida pela Caixa .�, dai, a raltn rl·n (,11'.,"'1)\'1-tos de especial relevo dt"1111'o da Po i·tIC3 1CD1lS .llL1l1'YH 1\111 curso crescem ,e, .� '- -, " ,

d'(>sLe a.l,guns anos, .e:m ISlHHIII.U Ca:Lari-na. nos {}'I'ondel! em,bu7'(/Ut:s é que se niNeis nu. CartcEdra ]nll}biliaria.,
Não ,há 1Il!0g-ar 018 ótimos :propósitos de um Go,verrrlo q'u,e', ail,ém dos !;en/� a IO'I,le'lua. rw lií/j'ÚI' que (/0- Rn5ul'!.a fil>,ssa anul'mali,da,jp a :;i-

lilmi.Les de ,seu tio,I'(), eá�)Ila ate.n�{õ()g, na mtl',a de c.onljug'a,t idéi,n.� e es- 1/L'inn. o mnlHlo,

l'oo'({Os ,qlUe ampli,em. a la.l'g·o,; II'a.<,:os, o.� Ibenl(';f'i;cios (lO co,lTlqllelll'o. l'fliLel'-, I
" Lua.ç,â.o vexaCoMa das 1lH-1'(,I,S, qlle

, .

1 G 'a � con)
Esse desejo ce e.vasãu nunca 00.- I'J�I'" sa'l'oj'",;nl' �s nXI'O-CI1CI··" ('!')

câmlbi-o IcolnlJeI'üial. l\hlllt.o m.aJ'; C]'uan:c o' esse o'vorno se a'\'a'llcc,,]"" ui '" '. "., u»... " G.",' I LO" .'

i.I' ,t)l,e próprio ver e eS>CilIIL;w d" ,pPI',Lo -o que po.dl' realiza]', não medi.n-clo cIado, que cada n-rn de nós' guardo Cl1ixa Econômica rlispe.ndel'{l.lll ,1[11'e-

pall'a 1,.alnbo os pe,l1oalçü,; diJ LellllJ[Ju '(' da <!1istaiIlcia.. IIw:is ou menos aclOJ'meeido no seu r.la,'\'eis imllOl'taJlc.i'as na I,)j'cpar'[l-
A,:; ,cOlmemora-"ões l'JellHld''; 1"'1 ,rag'ua'I"llrna não t ivel'am Q me,;m_o 'inli.,.mo. des"er·ta, 'viole·lUo, (/,0 "'er- -

1 t· ·1)·I'O�(."'.",',O" clt'.v
I) { l'

'" v ('<1,) {oOS ll.)pe-e ,lVOS �. � ••'

se,nLido .protooolJél.l', o mesmo t':-'(";i,'() [-t\ci]}ico qu·e levou a OI' o )'I11aO '

"

t" L {nos os am.!(Jos que SIJ vão.' .,r'iilla,nICI'IT"'fl" [.1'.1'" 1,'1.','.-,', ('1'""1.·1') 1·,'ctn{,a;.,;
uma pf'Hs.Limosa Clomi,l.iYH. Sell \ ,.iill·, l:W contra]']!), . Ol JlUH1'lll'ml' P SI111- . "', . ,

bólico. E jllllS\[am1teIllJLe 'l}.0l[' .se 1'('\ I':;lir de &i,n-gelcza, Locou I',unlrlo a 1.1'lma E, á pl'opu'rçã.o qu.e o iJo1'bo1'útho f>m (lula,:;: "ias. r,eu!,idõ'p;; lIE'glat i\'fl.S

pO![lulm-. .' . _

vni aumentando, qne a !tora da p"cI'ilt.L1ra.�, laxa,g de avaLia�'ão. rll',-
Escolas ,se têm :aibe,rLo m\llÍlta-s. lVluÜas iülllcla ";1' ..Ütl'lI'HO, con�oanLe o sepuruçüo se Opl'O:ÚJ1'J,o. ine;l';Ol'avel-1 -jJ(\;;fh:; dr) COIl'LOl'.i,(l (' �,elos, dc'bnldr

Ill'O!oO:rama em y,iS:lJa do auua.l {IOvel'!110, q.ue -é n:3;-;e'g!urar o 1�Tl.::i1110, I 'f1 1 O meu/,e, lIWtS
. O1'te te'mos essa VO)l- (.·,Lnfim. j'JVÜIII,,,i\',p 1.,'111';\ cn:Jn o inicio

j)j'afllt'jooaudo esLra.cI.a,s e,8S1col<lli, ,<lJl'im de aYi)J!}Í<1Ul' ,em para, 'e o (I' pr - 'e

g't',f",,",SI) fisioo 'e n1,e'I1taJl da tena c,f1jl3!J'illPil1se. .. , .

Canllpa.r()()e[1«!1() �)or ICO'l1isleglU-Í'lIILe, á i'lllatu,gul'ação ele um .1\rI,ulcam-cLál'lo
rm Ja,glUal'lllrua,r de�,oII1Stt;rol1 -O mais elevado dig,llJatário do E,tado que

Sf' a.cba empe,nha:rJo 'léIlJllibém de coração, de 'um s,N1linWl1Jto pale,r-nal,
11f'.l!;l ca,usa, em t'avOl' cl.éIJS c['ianças polJ,J.'E's e (:'sÜUldi ofl(als· Tanto que deJ,

xuu, por alogl1JmaS 110ra". o' Pad,ácio" oUld�� o retêm a.bs()]'venLes I)l'oble�l,as,
e a:jI+'s,ar' da mermóri,a a.fa,nada de múlti,plos EI. ,melJJndl'osOs enl(',arg'O:,; de

(lI'c1.(�m admiJl.istl'aljva .. que CUlJnpl'e a C:1da. mmuto, em earia. caso, .01[11-

llIar, rlÍ\',e.l'gi,r, ap-OIntailldo ;num rnlcunce gelüal. a llOl'n�a E'xa,i a. a Srg'Ull', .

pôde w:::,sim m(:'9mo pa.I'LicipIHn', com .'cal'iluhosa emoçao, de [l,1l1a nlOclt'sta

J'1'f'lLivkJalcle ena,Lt,e.crdOI'a ela infância,
A Edlucação pl'imár,i,a, mais que a,s outi'as, req'ner LaLo p�ilcológico

dos pl'eCelP,lÜ1l'e,� 'e alLé nwsr:t'{) dos gONel'lliarutes. P,al'a e,sLe,s, não l'e'Pre
s,�-n�a ('l� mer(j �ssLunko C's:ta�l,stlCo {flllie cOllll\'ém aJi.nl1a'r, jJoITluuado por
clfJ'ws. E neCCSSHl'lO ,CLl'CIlmrJ.a-·1a d(' uma auréOlJ,a afeLiv'a impl'imü'-Ihe
S'elYJ�}re qll,f>, pos,,;ivel ,fi. iJl�f.lI[l,enlcia, 'a SU;g'flOitão IhumaJnâiZlHld�ra qu'e se ir
J'<lJ(!Ja do �onLacto pes�oal. Aos mell'lllOiS e ardolece.ntes, molda-se-Hl€S o
ciu'aLe'l' é pela JO.I',ça hilIJlltólica d�lS hela,,, �Jti.lll�d(\s, dos exen�lo.s nOr

biliJüant'e.d.� J�m Javo1' .rf_p,s('a Mse.rçwo. foi o Go-vp.l'nadol' Ad e,l'bal Silva
ba1f('j,lJI' e,S![Jeral1'çélJS «. sOln.JJo.s l'isolllJh,os a eS/pú'i I o',; inu.cr"nLcs. ,saudla'l1l(]o
os no li,mü1ol' das a'1.11-a,:" quando ll'a:l1J"P'lUll,h,aml os 'umbl'ais dp 1.fm cOil.égio,
pflol'La ,tberta a futuro seg'ul'O, CUl'V,al'-se, rey,erente, pa'r,a as ,crianças, é
exalla1' .a. raça, em CAlHo á ,civ.ilizaçã,o, Desenyolve-Jlas é df>senlvo.lyee a
cO'lwicnei.a, ,dr lum porvO'; ,I'ol'tül'icá-la,s é fodi,fica.r o paí:�. Sem tiuYir]>a,
:>011 os a:11,Spi.cios cle.ss'e 1'1:'gimc goyerna,menLal ,cip preocupa.\'âo ,erlu-ca
Li'voa e pedagó.gica, a .il1yclllluc!e ca1.al'ineJ11ge tio hOje (' o .ricsponülil' de 110-

\'OS cUias Ipa,ra o. Brasill.
Calhe. ;Jl.pss·a a-lt;LI'I'(],. 'lwlllsa,l' l.'lmbém na proflmda, cO()lpenação da

Ig're'ja, vot.ada ao rup0rj'.ej\,�(}almenlLo da.s almas, Um l'emp,lo cristiio - mo
nJ\lnJenLo Iria F1é - cOllisLi Lui oH oi[).l'a [l)'ÍTna que g:Ior.i,j·iüOll UIS hoane'ns aos
u"hüs (:Ii!\Ti'jlJo.3. Uma. (;l'Uz:, le.vanta,cia para o oé'Ll!, si,gn.ifica a imagem da
C'l\rlda.de, mspllJ.'a/11'do '11m alJl'uç'OI ipe.l',ene, fria,Dermal -da .I11mlH'nida,de. O
som :de um sino e-Slpa.l'ge uma, :ha'l'mÜ'nia qlue mão !I11,Q!J'I',e Ipa,l'a o Ü'uYido
o eüo-a H(, cOl'açã,o COimo ,\,'0,/.(''; g'Ui\.ll'PllTI;).S «:J.e anjos, ,a emude.cel.' ,em noss�
Í11.timo o rumor leias 'D-ecwdu�. ,o 1:I'fm,ilo dos desejus pfIJg'ãos, Em Santa
Gadal'inla. a 'rJl'incij])im' Ipela ,capi,tal, face a f.a,ce estão o Palúcio do 00-
WI)'110 (' a Casa I(],C De'HS, a Y·enel'arlllda Catedral IMetropolitana, E SE' de
um \pau';[el11, aos ao('/no.s da 'bancl,eill'a. �l'aiCi/ol1all, Imfms,ag'r:ms de ordem,
Ll'wbalfiho I' j)mgTe,g.;:;0, cl!iamp;:; >CI�t ,le1; ,do outro é a benção, o ,perdão
d.(� DE'il11S ,que 'se e.mana pela voz rl-e ,seus IrniJl1-i'sLros na Lenra" um ca'rdeal
D. Jaime de CalnwT·a. llJascido a Ij)OUiCOS ,passo;s de FlorianÓipolis, de 'U1l11
D . .rc;aICl'lliril Dorningl[lf's 'dr .Qlivf'il'a, o '81miIThe-nte Ancebispo,.

Jagllwl'lwa. ij)Onl.flilul,o, lP,pdia,ç'Ü ,paJ!pitam,te de vioda cat.al'in01J1SC, esrt:á
[8hz �)(ll' tudo istll ,e IPor' ,h>;l.vel' ahlf1a Te<c.ebido, no caIoll' de um 0UI11-

}Jl'i,mrn[.o, li éorufol'Lu 'e e.sl.imlllllJ Ip'va,dtJ;s na mãio do Chore do ])stado;
mào O]Wl'osa que rnuit.o axlia'nle. Nn Poeto União, La.mbt\'m foi impul
s i,j)ln[lr llQVa.S energ'ias.

:'los dias drm{)cráLico,., I"

co.mq�rÇlen(]e gO\ l-'<BUU 'que sr,

* As ilusões udenistas, vão (!,2<;aparecendo, uma pOl' uma, coma'
* * pássaros em bando, envolvidas pela cortina clensa dos crepús

culos tristes, restando tão sómente escassos condutor,es que se dedi
cam ao mister de distrair os leit.ores do "Diário da Tarde", transfor

. , . , , ... , , .... , , , ... , - , ..•.• , . •. mando os aCOlltecimlentos benéficos em comentários desairosos e no-

'T ,. I - O apito do Ire'IIL faz 'inutilmente civos á nossa cultura e civili?-Clcão,

e ra graves reso u�oes a "'invitnNon o'n 1'o'l/age': áqueles Na ansiedade de conquistal;' o aprêço popular, julgam feliz o mo·
,

que riem/!. na platllfol'ma, com sor-
melnto de preencher 'as falhas de suas colunas, podendo anunci.ar com

l:"'AKE SUCCESS, 2 (U. P.- - As Nações Unidas se u:batem no letl'a,s garra-faes q'ue o IpOVO florial10p;olitano, ge�e> sob o peso de sun-

mais critico elos 'Períodos, desde que foi instalada, pois deverá decidir
risos qne pl'ell>nclcm, disfw'car tuosa miséria. sem· roupa. sem pão, sem remédio, nú e de pés descaI-

ie'm' face da:s a,cusações que se fazem de parte a parte, ao tratar a si- o/li os {fue querem chorar .. , ços, perambulanclo pelas ruas da .cidade como gandaia obscura,

tuaçã-o da Indonésia e da d{)s Balcans, que ameaçam a paz mundial. Lenr;:os {fue se ngilO'ln. Pr:daç()s Fràncamente., propagaJnda mais elesmoralisadora não poderá exis-

O ('011selho de Segurança se reune às 9 ,e meia ele hO,J'e ,par,a conside-
"

d ldE' tir, afl'onta maior não poderiam fazer ao -povo honesto e valoroso de
() )"((,ncos e ,wt1U ,a e... o ap'Lto "'1

' ,

l' t drar o pedicio dle cessação imediata das host.ilidades em Java, Numa
. r onanopo IS ,e a o os os que se orgulham ele ter esta ilha maravilho-'

ou! ra reunião, marcada para as 15 horas de hOje, o Conselho vai con.
canl inua f) seft convite rí partida. ,. sa por berço!

siderar as êltcusações formuladas pela Grécia de que a Iugoeslavia, ".1/011 eufant. ma soe1l1" Não é com cUes,crições vergonhosa's e deprimentes, não é provo-
Bulgaria e Albania ,pl'aJicál'am atis de agressão, Nesta sessão, a Gre- SOllgf: rí ln doueem', cando com a licenciosidade indecorosa elo verbo, a perturbação dos

eia com o apóio dos E ·,taelos Unidos l)retende contra,riar o veto da J)'allflr' lll-ll((s v-ivre ensemble, . ," ânimos mais serenos, não é exigindo CJue o govêrno faça numa hora

uRSS à 'Proposta de imediatamente iniciar as investigacões na fron- ? ". , " ,
"o que necessitará, talvez anOR de ,s�crifício,l?ara. realizar, qUie. eles -

teir<;t ,palc.ânica., E9perél-�e ainda que seja atenrlido o pe'd�do da Aus-
L o II em desotJ(11 ('ceu. mona C111- os senhores udemstas - consegmrao modlflCar o aspecto moral de

tra!la de que o Conselho de Segurançn tome medirias urgentes para Wl, le1'ondo, I(llve::;. (l. esperança de ,nossa fisionomia e atender as necessicladles coletivas ou ainda cons-

terminar com .as hostilidades na Indon�sia.
c

'J/,uilo's c01'rl('Íles que (icU7'{(1n... truir os alic.erces sólidos da Pátria!
'

--���������������.���������������������������������� .

Tri�e. bem triste, seria o de�ino de um povo, se a sua real feli
CIdade dependesse elo drama da oposição I

Do clelírio que prenuncia os seus fracassos pollticos, se emana
,o despeito ,ele ver que o eleito pela vontade poderosa e soberana Q<J;.,
J povo catarmense - Adlel1bal Ramos da Silva - percorre as cidade-g:�
do interior, atendendo pessoalmente ás suas necessidades e recebendo
nas manifestações sinceras e peculiares dos catarinenses, o balsamo
que lhe retempera as energias, e ll1e reforça a sereniclade ele justo,
para que possa afastar ,e anicluilar tudo o que prejuclique a paz, a' oro
dem e o 'j:J,rogresso deste tJerço fecundo onde nascemos,

Os pulmões udenistas enfraauecp.m. suas vozes tonitróantes se
amalgamam élJOS poucos a Ul11 silªncio confrangeclor e a caravana do

I Dr, Aclerbal passa espalhando centelhas luminosas de alentadoras êS-

í peranças I

;

lnamos o nosso l'llgúl·.

djlllamicG's q!Lle des-fl'llilluin1os, não mais se
Há U)lt.a emoçllo em lodos as fi.

l'l'lIoH.reia, e manda; ele sai e faz. sionornins, , •

FlorI8nopou�. ) âe Agosto de

-

[POCA ACAO

'l' :',('I'ão prestada» aos dois g-oycr.-·
nauor=s üp�IHcando-s(' o hauquéí e-:
til' '100 talheres, H. �l::'l' lugar a,ma-·

foram nhã á noite,

DE

�âll p lenúriu, prusseguintlo ()� Il'u

hu.lhus dlll'a.nle a 110iLt> (' du rauu- o

dia tle amanhã.
Numerosas

'Partida • • •

MASSAS "

'1

ALIMENTICIAS
!:'
,

I I'D&.
r i

I JS MELHORES

O «ch�teau»
�u.dc im pe'l'iosa de ir e1'll. bu.scn de r],p ohl'a�, () jo.rnalzinlio l1'üenti,�la, mal'�e-·
·?Ovas ta'('as, ele '/lovas paiso{Jens, de G()Ilr.a-s(� 011[111(' <1S i.IIl::!Li.blli,!.:ôt"s a�- !.amlLlo ye,llla f> dc,aJ'in:ada, L.ecla,
',Ol.'a {Jente" sim a(i'lllg'irias o c:el'l':l!lO F. r:. ,,'yollou a Ja/lal' da r;(/!;l! do podido.
Lá é qu,e rlpt.:e esta'l' u felíeidnâe cTC'.se.ido núl)1nro de f1n[.l'íJS jll'ejurJi- A casa. �,a.bem()s Iodos, (>.-xisL!'; �

�'om}Jlel{l, é o (fue r:WM! amJlenSa, '�a,dns. nfío Sfí ,nps{,a rid'ad'e. como, parLido, ning'LI!PITI irgD,m'a, n-ão i'xis-
"

'

l,fI.. "e1n (fllallj'uel' lugar do l.amlwlll. na capj'Lal flnmi'nl"n'sE' (' Le. ·�c.ndo ass�m; a C<1,.;a; lião pode'
"1UJI(/O: onrll' se sinto a. liberlação ('Im qlHl$r lorlo o RsLa-rllJ. llclllr:nloel' a Ilm l'alltasnla. Sc fI dI';
'h nWllu[onia tia vida de todos os O ('n�o '1,p-perc·l1'L.in l'lli-closampllt(' ;üguem, é -dUi" acioni-sLas que a edi-
.-I;(ls. !ln. AS�eiITlail{�i,a est.ad:llal cOlmo (!(',- t'iJca.ram, E 'p,s.se.s aóo,nisl[.a·s não;

l-í;SSIL "h(lU/ise" tias dagens 1101 I'am c.anta. os jOI1ll!flÍS. 'r;:m vi.l'Lndr dpl'wm Pl',oCllhl·aç.ão ao Sll'. Patllo
((ue pussmn loâos os (/ue vive'ln ot ri isto, foi a,l'aslad,o o CHl1ClII,tn clp FOT1Les p9Jra (lilue (Jln' sugerisSf' .(':

'Y>Jmnell.tos l1'ep'idan/,cs do SI.:c-u.lc Snll'7úl, ;::Pnlfl I I i,l}s[.a,U1'ÜIc!O sr1' rigíll'o- pl'oQpllZl"SSC 'Cjue o prédio fôsse doO,;'
XX, deli fí l'Í/emlUI'Il (:onle,mpOT'a- Rfl inq-uf'l'ij.n :l.rlminis1raivo para elo a U. D. N, ! O se, FOTliLe$ LC!l1tlhu
>U"I, a!(ju.))ws de 8110S 'mais belfl,� [ll[)oll'r'a.l' SIta C'lullpa']ilrlade, ]J'N;a jll'r-llIm gühpe ! Na,tla J11oélÍ<S, nl(l,da [tlP-

Oh/'fI,S, �""".'"W"""'_"""_�""� nos! E golpe proibido, 110rq,u,1' não
(Juan/as vl'zes inlel'1'01npenws iJ UO A OPORTU�ID JlDI1 ""la\'a h::l'bilLlia,cI(� p,e.l,().� dono;,: dG'

leil/Ij'a ele "Naus a:/JOflo t'ait un beau U II l1 a li jmóvfl,l, para deLe pÔ!' c di.8iPtil', Di
�'o'llalJe", de CJ'oisset, 0'1/ "Partir", para quem lem muite V(,'1'80:3 PflSs.6clis[.as têm 1)a1'[,(' na;

rm. DOI'{Jeles, f' f-icando com ° olhar OU pOUCO dinheiro eRf:a que foi, ,rio Ipartido. Sbm a.:

yelYlido, dei.ra'l1do qu.e uma 1'8�loa- Deseja empregar bem seu runuênüia ct'el,es, quereI' cla-r o·

)(/ (I� sonhos inva.da o cérebr'O e capital a juros compensadores '·c.!,I::J ue,a,ll ,. a lT, D. :\í., rJ,p nião IHÜ-

roça aest'Unr pela nossa imagina- de 8, 10 ou 12 por cento? jada, n:1:O P lega,I. l� rOll'bo. Allo lá,
ção pagodes da. IntUa, janl-ins /lo- Procure hoje mesmo o '"e.n-lloms! ACJll i a'i>ilcta a· prO:[Jl'i,e-
1"idos do ,fllpão. os len��óis de neve Departamento Imobiliário d< dntle é um rli'rei'LQ, Avançar rw

,1fT S'UiÇ'lI, IIS paisagens pOl'ar1is'Íacas CREDIÁRIO KNOT, á rua JOão.l' nJII,ei-o
é ca,Sll dI' po.Jircia.

,]flS cmnpi:flos do Sul ou a m:da 10- Pinto nO 5 (ane:x.o a redação
da nos pil'mnitle:; eln l<Jgiro! de "O Estado"), que tra-' AVISO
........... , . , . , . , ... , . , ... , . , ,. balhando em combinação com
O "{;1'oultrl1w", aos }íoncos, I!t�- O ESCRITÓRIO IMOBILIÁRH O DR. AUGUSTO DE PAULA.

menln... A. L. ALVES, firma espe-raVisa
que pe,rmar;eerá em e5-

(J)'(flúdl'()s I� o(n'((eos rnishu'(()Ii-se cializada com vários anos de tudos, no RIO, ate 3 de agosto.
IHl1l1l1 eon/"usôo que deslu.mbJ·o", pratica no ramo, poderá ofe- CASA MISCEL_ANEA disttl,
Em tônw, (I 'lltouhnento é cuda 11

' • .

1)P,Z. maiol', rece:-. Ale .

a m'aXlma -g,arantIa I bui�cra dos Rãdios R, C. A.(
e efIclencla nos negócIOS que V�ctor. Vãlvulaa e Discos,

PJ/UI, 1'0. O?I'ltllrt:a q-ue, dentro lhes forem confiados, Rua Conselheiro Mafra
dum. 'I'IlÚltilo, o II'IJln pa.rtirá.
Ullhnos ab/'((ços e adeuses, 1.'()�

PARA

E C Z
fERIDAS,

\

E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

R A 5,f R E

,NUNCr:I EXISTIU IGU�L
,

ESPINHAS, ETC, F\:::: ,_..- .'
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