
Sob calorosas demonstrações e lU IDe- ire con lança popo �r" en,��ou-se\ o ,li

b�stóric� e."ncontro dos governad_ores . ftde�bal Ramos da S. e MOIses l JHJl ,:;iril
'

lido· objetivamente nas conclusoes sugeridas e· a,proJadas para os �rob .mlB,�'
tiplos e complexos, comuns ao Parana e· a Santa Catarma.

o MAIS .ANTIGO DURIO DB SANTA CATARINA Senador Ivo
D. Gere.te: SIr. NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA R.AllOS

Direter eI. Jte.tlaelo Â. DAMASCENO. DA SILVA ',d'Aquino
EHt 1'1' (IS figu'/'os de proieção

10.092 cul tural e politica eui nosso Es
tudo, (/ dr, Jvo trAauiao, ocapa, por
cr rt o /111/(//' de merecido âestnqúe

governadoreSa - Outras
(Do nos ..-u corr-es- Eurioo Harnman, S(',150n Lins foi Nlalintcla em 110-

Morre o pres. do Uruguai
Montevidéu, 4- (A, P.) - Opte-I Berreta haviam informado que a

sirlenl c TOl11a.z Barr-eta faleceu as' intervençâo decorrera sem inciden.,
:? J, 15 hsu-us do dia 2. teso informando ainda que Berrcta

A OPERAÇÃO sofria do cancer generalizado.
Montevidéu, 4 (U. P,) Os mé- Montevidéu, 3 (U, P,) - A elei..

dicos que operaram o presidente ção de Tornáz Berreta para presl
dente do Uruguai foi o clímax de
mais de 50 anos de militando. na

política. Eleito a 24-XI-946 como I

candidato da f'aoçâo batlista do Par-

tido. Colorado, eOID!) sucessor de,
Seu amigo Juan José Amezaga,
Bcrreta lutou na guerra civil com

o Pam.ído Colorado éL)n,{;l'a. os Blan
cos; em 1&97 matou o coronel Pas.,
101' Melendez, do exercito blanco, '

num duelo nascido de disputas po
hiticas. A luta foi' á faca e a revóI

ver, os tribunais. mais tarde absol.,
V'fII.'·alm Berreta que .lutará em de
fesa própria: A despeito desse en.,

centro, Berreta não possuía cará.,
ter víolento ; era antes pessoa sin

gela e f'ranca, Sua subida TIrO partl.,
do (oi devida a sua habilidade para
levar o povo a gostar dele,
Berreta era um "scl-made mar.".

Seu pr-imeiro cargo foi o de poli
ci.al. Sua educação formal era li
mitada, Certa vez' rasgôu o diplo-,
ma de sua nomeação para o Con
gresso, sob a alegação de que lhe
fa ltava a necessarra "cultura",
Mas. suosequentemente serviu na

Carnara de Deputados, foi goverua,
dor provincial, e mais tarde minis
tro das Obras Pública's.

Tnl'eU(jI!nciu das mais úrillw,nles Dente por dente
r cu.{lnl'o 1'asla e súl'ida, o eminen- JeNlsalém, oi CU. P,) - Bo;lcLi.ns
II' clllar'inense é um adm'il'ável ,e;p,aFhaldoii hoJe o a.ss,i'!1iu;rJo,� JJela'p, IT'ni[iü (J)o HO'SSl) eo,rre;:;po'll- p, Uni.filO, fi (DI) nrO,,·80 üO'JTeS- P. l'lIi-i'io. ft (Do no'sso co.r1'le's-

,
'

. C,I'eIl/,1)[0 de brrl:rcllw.({o1' pelo p)'o- fi'glill' Zvai J,cmni' U'IHl!lllCiu,m tlue.denl,p. ('sp,c'tial) - O g'cwcr'1IiU,dm' pOlJ1derrl!f e (!sipecia I) -- A. rcomferen-; POllld,f'j.lILp ,p�prejfd) - ,'\. c,OIlI't'·l:Oil- " 0//

I !/1:esRo do seu Es&,r,,J),·Ú./;(ll, -,,,," ,. ";PRl'a, G3:da. jll'rJ,eu' <!IDl'm'cado, �1l-
. .- ...

..MI}j�,.:,s.,JJU�)ion.�f(j,�.,J)e-st.i\'1f�m�,nil,c. 1'0_', �iJ;1.·"d(g'.. g()W;"j)n�l�or�: foi ,j;nstal�iCl {"ia rÜ.f' j',':íniçladl1 ás 20 bóT''R" de
Políli('(/· Si"nCE1'O e pl'o{lInda- r,a{'caremos Um �p,I«l.ad(J 11l'itânicu",c.d)]idu na illJWlli]}a do sahado, .A na na S'(l;rjp d,a Sool,ect1Ol1dr, HeneJ]- unllHm, pro1-flflJ:g'ando-sf' os d�hatr"

mel1lp I>ó/,uclo (IaS pl'oblrJnas 1'er/io- "AIJ)t'llüs ue !pais beil ânicÜ's1:>ml comitiya é eomposta da ,pX111a. cienhe e RecI'f·.aljva Opelrária, COll- I a:!.é , mek\-n()iLr�. A çoni,issfto dc

I
nui/;, cO'n(f'/l.istou gl?l'il'Ís sinlJ!a{'ias e aICl'os'C·onta o ])olotilm - não :-;�ràl):;;lI 'UI. Hermimlia ,L.Ulpioll, S[,S. <Ll,l'. João' f()'l'me já ,l}.o.ticiamos, SllIll;rlB I' as."iS[·fmcia arprese.ntou es- , ,r T'eSj1t>llo, COJi1O se verificou ainda ;llJ!?lldj'fJos, do mesmo mouo que Iliío'ljt�óf.ilo (iomy ,liuninr, secreLál'iQ do .Foram ot'ganizada's as seg'U'l1ites pl!f";])óirlo {Ta,ha lho. ji'f.l() _pelo l.'e-

. no pleito Ile 2 de de;:,er(&bm I)llanrlo Jo.1"1m abendidos os mnol{)s em .nrol .J'Ilí{le:l'io1' ,o Justiça, oe eXIma. sra; cornilf"sões: u.e 'IlI'a<111ç,50, de

jIlSLi-!
hüor (k, _'\1i-11,im Mu'nho7-, ,�cndo '.... 'J

I) V01'O br11'J'iya-venie, C01n 'i1np1'es- da vida dos [rês 'llwuubr,05J d,a 11'-A'J,r'. :W.i�1;on l\:frul1lthr()�, ,sem'e(;ál'io da ca e se'gUl'm.lvfl publica, üe Viação a'Vl'Ovarln. l)r_;pob foram de·batiLlos
sio1/!mle rnaiorit/,,' cOngarj'N),u,-se. se- gl1!11".SRlnel'f� 'c Assi::Mmci a:So;ci[l,l [' ex:rno,. e 1'I'an�port('; ,do -oIhl',as 'Pulblic3,S'; o;; assiunGlls rht ,['omissão ele· justiça

I nudo)' da República.1311'<1; ck. ÜaS[)'lu.> VCIOli:W, ,se.c.['eitál'io rl:e e-rlllcaç[\0, :cnltul'u ('. ,csLatisüc,a;1 e seg'UJ'anl;,a soci3il, ,apr',escntaclo.s [) "I'l A' I d'
•

I' 1 I
. e :fU no, portan(o,' a d/tia. dr: n' O neSta e ada. E:ri'u.ca,,ç�o e ÜUILll,ra,; di', H. t.m,j�.

- de Cl.'f.\cJ.LiLO; 'dr� I.neltIOl'am"en,ILos "_]r-I
PJll lP r-"l1.i\,l'io" .iH' o sr. \'�y ..J'npl>e.---

_ I. -
- hoJe, qu p assinala. o IlIÚt'fil'Sdl'úJiuurn MOUl'an, s'ciCI"ell.,wlO da V laf.�nú b�ilrli)'s: dlP r.olo!1}1]7.,açno e ID11gTa.çun; vot., mel',e0endÜ' ;),pl'(N,a(;ilO Ulla,nt-

d·...
\

I
I!rt!r(./'Í.cio' elo ilnst1'odo conU/,..1'ârwo, me 1�f1ao�. ühJ.'éts P'uUll.i'N\.:S; de. J:'I'f!'TJlCiSCOI de a�sll!nt;(Js g(�l'ai,s; aSSun,l?s J�- mc. A úO!Diss50 (j� üclUrcaç[1o e cul-

Ás jus/as /lOrnena(/ens' (PIC hoje '. �\I IMi�J'ava,lrIla·s �eto, ,E�(',I\f'ÜW'JO ria zt'n"l,al'Jos; de �ê\'ll!(]'e I) [1,s,s,lsol,onCla: lUl'él, a,prr.s,entol1 magnificas reso-
lhe sel'í;u p'l'estadas, ju,ntantos' (iS .Batá;via,

'

..

1 (l:', P.) - O gOY(WJl.o
.l\,gl'iouhLul'a; 'rnajü]' FI'a11:ci.seo PU.ll- ell!Djs;::ije� ,PS,:<l'i lJl'P.,hJidas ,['Ü;:;11eo- l'l1lç6es, pc;]' ,illlf,emnr)dio ,do "r, Gas- da. H.0jJÚl,lblica. ],ndoJ1ésoi'a cOiDúQrr'do,u'/'espI'Uoso:; Gumpl'imenlos de "O�a: ISnaros, ,secn!!táejo ,la 1<1azenda; 1.ivnmf'I]('p, veios sr,,,: Gonny Ju- par Velos1o, s.eln.do rtamb&n ap1'o'Va,- E.stado". {J.!,l�ll'a'm,Emte eom a ,proposta do
Ney Lepl'evoL, pr,ocuradüI' gm'ul; lIio!'. .'\'f.(ln�() Y{'jg�a c MêH'''<lVl1.lha,s .era". _...._-_-...........- ........_-...._- -.-.-_-.,__-. __ 'ColllStc>lbo (Ie SegUl·,!l!Ilç.a da ONU'
<d.0p�Jla,d(}s 'esllalrlluais Alci!f1,p$ Pe- i\(,,{o; Lpnhpllto Lea<l e...-B€lnjamúTn F.I)l'am lida,,· {lretP0.is as cOlniC.J.ll�ões rlft ,cl)miS'S.i.10 de J'aze,nda, 'pelo sr pa,ra a oessação das lws.1,i,lidarie:; na �
rlIei,l'a. Junj-ol', J:uliü RO��1J,H Xavi8JI', I MOllF-ãO; _'\prruu;ll,(!O �i,mClJl.e Pereirâ da .c:amissão de p'wduçã,o, ,e das Renê P. Ah,es; rI,p, l('OIÚ-lli�(1.r.,.[io e Indcxnési.3J.
A,tlILôllJji.o Sanlos Filho, ]\Illi .B1l'8cke, A Ga:<óal' \rdol�ú; Ri va:davi,tl 'Ma'c e':", ·s.u])-e,un;üssõp.s (le �n1Sín(i agl'icola i,rrúgl'(l.ç.ào, p,e,lo, sr., Hohrml,(J1 L-a,l',er- Numa decla.·I'ação i'l'f'adi.alda pela
OV3Jlldoe Alm�wal, A l.vi I: l:tp,j,&r�mherg do, l)l'et',ci[,o Alfl',p;do Met.zler 'fi l'eS3);e.0li'v;;un8Jnte pelos s1's'. RruJ:Jclls ,d'a (� de ass'L�mL()Js �el'ais, po1'O' sr, ('jnü"s,()Il',a file, Jügjkal'ta, o g'.Q'Voel.'llo:
r Erinani Rougllü; maj�)J' L'l1ilZ Ne- J'trancisco, ACfni'li, Swpnl'itt;i; JO-f)'é' Supliay l?'erl'eka Anl&ra,l, J. S@ares Aleidps P·01'eira, Srm{do Iodas mpl'O" indntuésio íp(.d'ilu, .cOlll!O' co,ndirção, a'
"'IIS, diretor' da. ,tede Via,ção, Para-' Horn, A,lei.d,es· Pr;eoira JUin,il(j,r, João' I:>'Cl�ej,ra. e Moacil' Raymnlndo. Os vadaSi. iI·{\tlr",ad,a ,das ll'O:P1M3 de ambns OE I
'i!Já-,SamLa Qitarin:�; ,dlr. Lioeu Ama,... David F,erl'einl. Lhn.a I' Paulo Soa- peJbatcs· foerurn �Jom.ül�ados, 1':1,1,1.11<00 Na di,sc-llssãô das conc.lursües 80- la,dos para aL.r.á5 da linha de delIIlar-
1'3.1; Algrucj,]' GLlÍin'll3wà,es, AI'(lf!lnio res; BPllIO]Ü' LiJ1.Il'.iíndo HiJyas e Mil- a r'cl:1pcito. rii'w�l'sas v,e,zes, 0.8 go- bDe tJra�JI'11},()rtes, Iid'as ,pelo sr. Nel- ca\)âo _t:j'Xiada em outubro d€, HH.6,
Pillli,o<, BllIge!l1heâros da ,l'f�f.ef'irda re- -LOll .!l1!UiIlhoz. ve1111U,(':o1'o(,0; AdeI'bal e Lut)'iolIL ",aní- son Lin.s, ,'el'Hicalfalm-se viVI)" df\- A -rim ,dl� ga:rarll,til' qU�:l llão have-
41e; RiV'adruvi'a Macedo, rjil'et'or do ,PI'oci'dêLÍ+e em seg'uida a rJesig- Mm se �)rolliu�llc.Ír<N·aJl1 a l'espeito ,'bates, di'Slc;\lr�,()In:(lo os SI'S, Alvir ,j':í, l1:ova':;· ameaças á �lUZ, viol,i;\�õe�
B,lim'Jo 'do Estado; Xi,slf,IJ l.;a'tTalho naçiío. ,d.@ fJi·,(,el',s'a� ;;,ll!b-cOIl:ni,s,sões cm ,srs· Gen.�l'Os-o (1onc1p, i'rfufir I,ui, P.icseIIl1'bcrg, I)l�i?' \Vril,s.ky. ;Vlufir da IPn.Z ou: at(}>; ele ag'Jlessüo .6 ne
t.éonieo de 'a,�sisllencia süeial rio ��ünstiluirl:lH,s ,de' l.é�ni{l()S dos dois NÍ?v,e.s, Luiz \VoIs1;, Azevedo Tri- Luiz Neve,s, Hál!11iro, Emm'eneiano, e,e,::sá:ho ,que o C()!]l&e!lho ,doe Segu
Estwdo de S. ]'Ja,n;lo; Gp.l1�r()i"o Pr}ll- Esta;clos:, FOI)'a,iJl' nOIll.el.iJL!us {'S 81'S '1ha, A'Illônio Lucio, Asdl''I:lihal 13(;1113- AruLônin Ln!(jio, ,Eml00sLiO K()]JlCl' ]i'i- l'alnça. -ord.f:!lne a t'e-Lü·a,c1a das 1,r'(Ji[H\E,
('..e,-·»)J'ffi1:i,iOOl1be-do·�[l:Sh�,tl[o- dO"'"lvla.-" '�i'"asmt'-"P+h)'to, como seCl'et.áf"jo tia Igand, A:fio]),so'" Veig-','l'" 'e ·Bm'Jlal'(}.ino, Ilho, Alc'Icte:l'i Pm'l'l'iT:a J;UlIl:TüI' e Al-, l101",I;níd(�sas do tcrJ·j lól'Ío dó al'qllÍ
te; i'll!{J.uslnial .<\:sdrUibal Bclleg'ard, conf,e,e'cJlIci,a, "" li .::l1'; ;PI'O'f. Loul'.ival ,st<1mm. five;rJ;o- J'alt'9Jhy. Os gov,e.l'na:rlüees Lu-' j)'éJ;a,gf) ,iLnÔ01í,(I,gj,o, a"we")Cen�,il a ele,
,AlnLúrüü F\J5IH;t n Leonar'ôi ,Hibas. Gwrl'l'ilra, l',elaltol'., De,!)oi,s <de, <lIP'I'o!va!do o helG 1;l.la':;, phm c' A(h�"hal expreissaram os ijCUS I elaN!:ç�ão. '

, 1'1"PI'I'.Sf.mtan;tes da As,so:ej;�.lH.o Co",: As eomi�Fõ0s" cO!nSit,!!liid;fl\R ":raba- bulbo d!a eomissfi,o d.e rGl'é;ditEf, ay:Il'e- p.cm[,(),; dre vist.a.
meil:�eilü; RBítor SLo'CkJel'; .pnl'a F,e- .lha l':un aLiWMJ)·C!J1ltl) d�;htll;[e hocclo. o s'I'Il�1 aid:o ;fje)o "sr," H,iv,aA..la<\'i�.

M.li.Jee_"
O j)rp�ürlell!Ln da eQ1n.r-l�l'c:IlIÓa COfl- O ex-bispo de-d'f�.l'aç.fjI(} da ln;drq.'S(!I'ia; Os:valQo -dia,' ,!ie:h:'lI\I-lllllo os nlSfl'unlos Rp're':" do, fotam lidas 'H,:'; cOinclll'sõ�Js da WJenll uma l'PrLlm,i1i" do� gl)\'oI"nado-

i)ueiJ'oz, cbffi'e do g.wbiruli>,t.e do go- smlltadó-s l(jeí:l1(,r:o clr€'.· um ,es'pirito dt> ronJi18sãn' ,(ll'l" J:l,nllll,i.i'àlm;clJt.Q,Si. : fa-;- N�S ,e., ,'i>p,rntit áll'ÜlS, ,�lal'� ás ,16 ,tHH'ai" ..�Aurav'()!J"naldor; COfnllel POOl'O 'o8é'l)8-1'e1' cONliaJ.idad,n, (' êJ'()và,àa" ,c,O!n'ilwe..en;- ila'lldn {I, l'('�p.eltfl' ,os ., ,,1'S; Rel1H'fo, .A's 1,2 horws 1m ofef\f�.'CJrdo gl'an- i'YI...
�hef«� d,a, CaSla ,i\Hliliar; c.alp.,FJmiJio siío ,patrióilca, ", �rfaésIINllí,.' Óvn,od,p··Ar;1a..ràl,-;\lelSÓDj'de, �hUl;l.'asco ;loS govern8!llle,e: elos) Caracas,4 (U, P,) �·O y(>spertí,
410 Vallo, flj'llldaiflt.e ,de ord.e,n;;:<; !posto A's '12' hol'�s ,pfeUnou-se o

�
a:lmo- h.ilni',['6fmrlO' �!:i)l'i!l,n�Hlas. -':,.:

.

'dois Flst,a�o.s. pelo ca,p, Ma,ll'oc!' no "Se'nsa<CÍ.ou" informa que o go"
á di.f..l]_)rJsição dOr g'oYernaclol' é!iVl.a,ri- ço ,n.o nest�LU�a;nt.e 'TrÔqJ.ical,"'O:fe� . ,p., Unj1íó. 4 ,(Do nosso enrl'eS-I_\I<;lilJ<ha,. Iverno da Ven<€zuela neg011 a Duar.'

ll-ense· 1'8cido Ipc,t3,s,'7enLidad,c:s clws finas 'DHll:,if,nt,e \Íi'S<Pf?(\i�I)' -,-I Q;nL�ni,
.

ás 'p. União, 4. (Do ID..OSS'Ü 001'1'eS- te ,da Costa, ex-ibispo de Mama, de
Tnrn�.)6m iQcompa:n:hal'am () go- comu�1a's:

' .'

R,30 hOl:íllS, "'foi' .0r:irleli�r<a;jrà 'Missa pnrT\!(jrrr�Le flspecJal) - A cOlnJel'€Jll- Brasil, o visto no seul passaporte I

"eJllKlidm' LUlpiol1, as segui'll,{,es lée- OJN,�oel]\flo a 1l10UlW,J1ng,f',m, ·di,,,':' ,Oam�lpail' íll'.U: Pl'�cJa, Hel'icÚio Lnz ci':l [.(',I1minou ás 18 hOll'as, COiro para vir á Venezucla a fim de run

irli-Cl1s: Hm'be,llis Amalr.al. Antônio ,C'LU'SOU o rflr', 'Aze�(l;do Tri'lih-a:: tood?I rdesla cid;1id'e, aIR�j.,"Jt.ida p:los fi, go- gl'ul�de br'�11H�illl(,jis:no,. O gorvernad'o[ sHig1r�r 'mOll;s:enhor O�sWo,. Gnc;f'e Ü"
AlvP.os ArmuJo, Aslulfo MaCledn Sou- o dt'. Gomy Jl1fDlor a.g'ra,rlemo-o 'em Vie.rnarlwes .A!derbal ,e'Ll.lp�'()iD,.mem- Aldf:'Iibal R. da ,sIlva em.0errr.a,llldo o J,gr.0J3 Ca-lohca Venezuelana.

,

'�Ia, Cal'los P'ef.e,rruci, rO�car Pa.l,me- Ilwme c1.0S .g:orv:er,nos de Pal"arbJá pl'uros .,d�'S duas comirlJivars e gi"ande ('i'()ln,i(La;vre, ,pl'o/fel"ill um magnlifi,co Londr.es, � CU, _:.) -:- ,Vel'ilf.ica.
(jfuisL, Anrg,ello M'Or0fi, Haroldo Ca- SanLa GUitfJJTIQJI3. muliJd::uo. ,e'.' LI i "iCU l'fto. ram-se mamfestaçoes anilI-senlllas
Toni, H.\lIbens Benecli, Mo'wcil> IRilva A',s 1,5 h�l'as v'f:'l'if,i,col\l-se um I A's, 9 horaiS foi r,ei,I11Ciada, a COD- Roj:c, á.ç; 20 hora,,,. no GIUtlw Con- ,em Liverpool e Glasgow, cm cml.'
Vi "aI Ribas Silva, R(,TIê. Po]',eÍlr.a Al- embat,e futeJbOlL.dSILíCO f',ni(,l'c 0$

Clu-l'
fereneia. so,i.). a PllssidMÓa. do sr. rÓl"rHa .. !-f"Ní llug'al' () gl'a,nrle hnn- SQ(rtl�nlc.ia do �nforQamenlo do�

Vf'S. Ema.nuel .P1i;n;h-eirn Moura, OS-I bes União e· TI',ês Barras. Vm10C!Tld'O Adel'bal R. ,da ,Silv'a. qlJ.c,L(l �f.prf',cido .aos govcrnaclor,eE' dois sargentos ingleses pelos ter
:valrlo L}l!(,f'r.da, Giro :Vlncf'rln Hi1J:lS i a p'quip,e "isiIL<1nlr, .pOl' 11m a zero F,oram l'''laLadas as con.c111sões f' r,p'S'prrdh'a,s co,mitivas. i roristas judeus da Pales1ina.

.I

pun:cJ..ellllt,c especial) - O governa- ,\1:(1 uio Pi'";;,, menagem lW guvernador ·,-\.clpf'oa.
dor Adertml JI, tia Silva f'oi 110- O e,11ICOnÜ'u rios dois governado- R. da, :-;H'\'u.

monagcado durante LOlfJO o' percur- res na divisa da linha férrea con- Nfai,� tal'dr os governadores vi-,
'S(� da 'esLr·aida De, Ierr'o, desde Jo in- tou C(}!D .a j),l'e;';0.1li('a de avuHadol si\f.,aran1 os 1',,,Label'eúÍm€llOS escola-

. .

,
vile ali' Por-ln União, sendo cuin- numero de pessoas das duas cida- 1'(';';, �'ell{Jf) .hornenageadus pelos
,pj'im�'\fl\(,ado pelas uutor.idades el (.],0,':, sendo arnhos ,(>nülu,siaslicwmen- pl'OI'CS!-iOl'CS e alunos

...
POl' crescido numero d,e iP(:'.';3i�Oa's, I ,te 'adclima,i]01S. Acornparrlraram Lambem o go
Ipl'inieilpalmeDil c em Jaraguá, ,Serra 8cJguiiU-SrP .nan imuonente dcsf'ile VPI>lK1.rlU]' Lllij)icm, os rs. jorsra listas
AMa, Mafr-a. (}a'll.oi,))IJt,as e Valõcs. escolar ,nn Praça Herc ilio Luz, na l\lng'gi[.lIi SO!Yl'inho, diretor do

." cl1f'ga'da ;], esta ,eidade foi í'es- ci.rJ;]de, elo POJ'to Ullião, se,no,) as-I D,'pm'tn'llIip.n[n de Oulturn e Di\"ul
t..i'V<1 �� !�nll1.1!si,á,�ticu,. vendo-se . �.a sistid�) IpelOS Sl'''. g·o"L'J1fIadm'{·s

0I
g'al)ão; EJ'i�,kl:ion. Pereira, redator

.),,,,Laçao local, verddde íra manltidão l itulo]')I_I.acles do palanque armado do "0 Dia ; :\lJll'O'l1 Camargo de
�.J:IW ap laurl iu VHH'f1llILemcaIIJo o clle-I no eontro da ,j)raça. Olivena, l'eda1..Ol' do "Diário do P,a-
1�(-\ <lo Expe.n-Livo Ga,lIHti'u0nse, 1Rlu- ne"Ci.llaJ'a,ll) �), Uol,ég-io Sa.lllos ,,\n-- ',l'n;nn "; ,Tosé j\Il�g:gja.tli Filho, da
do rn.ma eOlml)amlüa do 15° nata-, jos, Ginásio S, Jos,é fi (,,['U'lN E'Seo-1 "nazet;) do Povo"; R. Barlhe1mes,
lhlín df� Eng:r:mh3il'ia, IW·,pslwflu as �a'r Ba,j�1llino Curclo�,o, de Porto' do "l}iál'io do PU[,[lmá".
>cüllf,i.ll,p,nr.ias dr e;;;f i lo'. ]];m �;('gni- Ull'i ii o'; (i.iHllí�i() 'Ilulin Frallça ü ex-I ()ll!inz(-\ emi�sor3,s e:a-LarinICrnsrs ('

�Ia JIOll'\··C 1'(lvÍ'sl.a. ÚS 1 "olpas, p'plo 1,el',naLo Smn,La 'fC'f'l>,z inJw, de Uni·ão, j)'a I'ana,mlt:::>t's, is'nb a ,dil\eção da ,Z,
'g()\"PIUKldo[' ,-\,denlml rt. da Süva. da ViLória. Y. n-3. irradial'am os t,l'wbalhos.
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II
»tua Felipe8::n��;el1"a. 21 ..;...

Tel. 2-9873 - São Paat"

ASSINATURAS
Na Capital

J
Ano . Cr$ , ..

. !emestrc .,..... Cr$ 46,0.
li."imestre· . . . . .. Cr$ 25.)0
Hia ............• CrI; '.<lO
N6mero avulso.. C�;t 1<.1\",

No lnterh..
:Ano . • . • • . . • . • • CY''O 1"".00
Bemestre .•...... Cr" ",0(;
Trimestre. (fI 85,00
!h\m'ero ávulso .. Cr.. e,foo

húncios mediante f!ontra&,

rXLEFoNES MAIS NECES6I'U.DO:c
�eirOl ••••••••••••••••••••••• U1$
lteIJcia • '.' ••• , : •••• lGlj
,Delepcia O. P. Soc.i&l •••••••••••• 151 Z
JlIfjaternidade llS"
Wo.pital Nerêu RamOt ••••• :.... Ul
iJIIata Casa ••..••••.••• ;.. ...... 10$�
Oua de Saúde .B, Seba.ti'IIn .••••• H� •

. A8slatência Municipal 161J�
.upital Militar .. ;.; ••�.... •••• 11�1
114- B. C. lSJ"
._ Aérea 7••
'li B. I. A. C. 1591

�t&nia do. Porto � • • .. ",�I".t
iJ" C. R. . ;......... ltiel
i'frça Polieíal ••••• • • • • .. .. .. 120,11
lf'oaltenc:iária r ••••-."..L.. lSll
r.o I;ltado· 1.311
IIIA GaIIeta· _ : .. • 1'11
tlIDiário da 1'&2:- 157!
� B. A. • :'. 1&4�
!It!l!l.P. J'''-''''iUia Ortiliza .: .51>-

Farmácias de plantão
Estarão de plantão, 'durante o

nies de agosto, as seg uinies -

Ftirnuicias:
2 - Sábado Farrnácia

Nelson -- Rua Felip-e Sehmidl.
3 _. Domiugo - Farmácia

Nelson - Rua Fwlipe Sc.hmiclL·
9 - 8-ába.do - Farmácia 1\10-

derna - Praça 15 ele Novem
bru.

10 - Domingo - Fartnáeia
ModeJ'na - Praça 15 ue No
vembro.

1G - P-ábaclo - Farm.ácia
Stn. AnWnio - Rua João Pinto:

17 - Doming'o -' Farmácia
BLn. j\lltônio - Rua Jn·ão Pinto.

�3 - Sábado - l"annácia
Cal(al'lncn�e ._- Rua Trajano.

o'!" -- Domingú - Farmácia.
Cwl êU'iHPllSP - Rml Tl'ftjallo.

:;'0 -- Sábado - FarmálCia
llallll\'('ira - Rua Tra.jano.

:11 - DO'mingo - Farmácia
Ralllivpira - Rua Traja.rlo.
(! sPJ'\'ieo 11oturno será ef·e

lua/lo pela' J 'al'lnácia Sanlo An
tônip, sita ú rua João' Pintov

. . . . .. . '\_'
.

�t""'_"'�-r't' ,.. 1 ......

Dr. Lindolfo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista.
Conatituição de aociedadea.
Plano. contabeis •• Organiza
·çõ.a •. Parecerei!! e liIerviçoa

correlatos.
Rua Gal. BittencoUl't nO. 122

Florianópolill
Do.. 17 hora. e-rn di<lnte.

.••••• � ... � • • • • • • • • • • • • • • . • � . • ('\ r. .

DOE'fNCAS N;ERV"}'lA� ICo. OM P\·OI!fY�8o. tia .4Htielill&
hoje, as do.ençw. nerv08U, I1m".«•.
tratadu <11m tCl'mito. 810 JI1�lM 11"'
feitamente remediáveill. O ea"l1lfl�f"
•1.180, frato da ignorinei., .6 'NfI
prej.clicar €!8 lnd.ividao. alelatlOll ..
bJ. enfninid.dH. O 8erlfh:e Na.
dODSl d� Doenças mentais d:J..,..
IIfI ltm A.mbuldódo, que ate.ll. Ir""
btli�amf'nt('\ O" c!lO..",tM il.rrOeH t..
".t....a R•• Deetlor. a, ... 18
._ 1.1 !:aolllru. UlAriaa-.lll&tt.

o �STADO-Te,(a feira .s de Agosto de U'47

PASTI;LHAS

VAL
MQS exigi sempre Q·S

.VERDADEIRAS VALDA
Vendidas só em ceixcs
com o nome VAlDA
licença do O. N. S. P. No 1·8�

�.
", •

de 26 de Fevereiro Q....

'�"-1� de 1935 Ofi:,s "'.

·"'ho/O.002, EucalyplO\ O •.

I ais liberdade comercial
Par ís, (U. P.; -r-r- A redu- .utro sentido, reduzindo o co-

ção das licenças para in: ercam- nércio a uma or-ientação es

bio comercial, CüH1 J. fim de rei: a.. enquanto que os peritos
facilitar um cornércio mais li- rai.arn de encontrar uni cornér
vre entre as nações :!i;ropéias. cio que se baseie na ação mul
em base multí lateral. é const- U.l�teral e na eliminação dos
derada C0111.0 o principal pra-I

controles ao intercambio para
blema, juntamente com o da as transações comerciais cor-

I produção, que deve ser enca-: rentes. .
-

rado pela conferência econô-l Os ·aux.iliares econômicqs

Imica.
Esta

qUestãO".
está sendo dos governos que

pa.I'ti.CiPamagora discutida. em forma ex- do exame que está "lendo le

tra-oficial, pelos peritos das vado a efeito sôbre os recursos

nações européias, as quais es- econômicos das nações .
euro

peram encaminhar um plano. péias e de suas,' necesidades,
conjunto contra as barreira" urgem que a barreira principal
monetárras que se levantam I contra a ajuda mútua não são

d�ante do íntercamblo interna-I! as tarifas a(�uaneiras,. mas os

cíonal, como parte do progra- controles o íntercambio, em

ma europeu de acôrdo com o bora as primeiras temham que
plano do general Marshall. ser também discutidas. A fim
Duas" {oram as sugestões de suprimirem-se tais eontro

formuladas nas referidas con- Ies e os pactos bilaterai-s de I
versações extra-oficiais: 1) - comércio, que dominam o· in
Aumentar os atuais créditos I tercambio dentro da Europa,
de comércio mútuo, com base considera-se necessário eh e
bilateral e ampliar o campo de gar-se a um nivel mais está

ação dos acordos sôbre o meio vel aos preços de um país a

circulante a fim de poder as- outro, o que. é Impossível nas I
o. originais, mesmo ab sim expandir a zona do cornér- atuais ciscunstâncias, em con-Ipublicados, não s�rlo cio multilateral. 2) - Toma- sequência da inflação.

I
.

devolvidos. I das tais medidas, os Estados
A direção não se rClt'lpm'A· I Unidos poderiam constituir

.. B8et;!�t�d.6�e�O:/::t�:!!::J I um fundo especial de dólares

_. a8sina�o. I
<'[UA ficaria' disponível para os

-"'------..;_----- P:l.ff1C·R que aumentassem sua

r-rotlur-ão e seu comércio com

() fim de adquirir bens, seja na

TiJnropa ou nos Estados Uni
dos. Êste fundo, destinado a

ampliar o poder aquisitivo
das nações européias, seria um

dos empregos que poderiam r

,,01' da�os aos créditos a serem G RtP E o TO SS [ o B R O N QUI T E
concedidos de acordo com o

Plano Marshall. Os Estados

A' Ih
_ .. _ .. _-.�-_.--_..

ba
·

Uni�os, neste c�S?, CO�1parti- parei OS nara carresar ateria S
Iharíam da administração doI.' t." �
referido fundo. I (i "QV iDO A GAZO·LIiN Ao )O atn-al sistema de pactos 1 Iv'\ 2, I r.

bilaterais comerciais, pelo qUal,' O'.
.

-
� .

.

se criam créditos entre duas timo para onde nao ha ele tncldade
nações, tem a desvantagem de, Carrega duas baterias em dual> horas gastando um

que êstes créditos virtualmeU-I' li�ro de gazolina.
te se convertem em máximo FABRICAÇÃO AMERICANA
para a$ expo.rtações em um e· Tratar nesta Redação. Preço CR$ 4,000,00.

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que �

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

cuperar a saude com ta te.
auxilio.

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB N' 3384 - 15. I 1925

,
ZEN/1H !J,nkxnatioJud

:0 N O V O R Á O I O • F O- N Ó G� R A F O

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
. A

\ com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e
..

Trocador de 'Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
;

-

Um belo conjunto, à prova de temperatura
; e umidade. ProporclOna excelent� recep.

ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.
O Novo Braço Sonoro "Cobra" supr,me o

.

! ruidodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen-
tos de vezes mais. , i

. .

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze poleg<tdas em

3U segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
coo, sem causar dano.

-----------------..:._-_;-'_.�---_ .

'E. O Molo, FahriCWJle ...,.� lWiôlÚcot&clusl_. ;..;"l
-,

\
'

Distrib1..�jdor y.:·xc1usivo Z. S. B À T TIS T O T TI
Ruo Felipe Schmidt, 34 .. - Caixa Postal 173.

Flol'!.onopóiis .. _- Santa Catarina.

esp refoto-vos,
ela: poiNJ iNJo ar.

',,,e-rvai·vos
c.",; "se 110110061 das

MoratorJa aos
ppcuarista!\ �

Río, (A. N.) - O projeto'
de Moratoria aos pecuaristas:
até 30 de dezembro do correu-·

te ano, voltou à Câmara em

virtude dum êrro verificado,
na citação dum decreto. O Se-·
nado aprovará uma emenda
mandando acrescentar com

"as modificações constantes.
do decreto número 35, de 26
de maio de 1946". Quando es-

sa emenda foi re-metida à Ca
mara, o dactilografo enganou-
se e escreveu decreto número-
36. Esse outro decreto nada ti
nha a ver com a pecuaria e·

houve necessidade do assunto
voltar à apreciação da Câma-

. '\
ra, o que ocorreu, ontem, teu-·
do sido corrigido o engano;
Hoje, devidamente retificados"
0-8 autografos foram o presideri-.
te da República para efeitos.
constitucionais de sanção.

• t .

\

••••• " •• II .

4 crise do PTa
P. Alegre, (A. N.) - Cou:--

tinuam as demarches para so":
lucionar a crise interna' do·P.
T. B. Consta que haverá uma·

reumao da bancada e em se

guida uma do diretório esta
dual desse' partido, com O fim
ele estabelecer uma orientação,
uniforme: .

... ,. 4 •••
'

� �

"Quem extraviar ou inutilizar •
certificado de alistamento PAP�
multa de 10 li 50 cruzeiros. out�
sim incorrerá em multa de 211 • 1'"
cruzeiros aquele que extraviar •• '

inutilizar o Certificado de ReP>r..
't'Ísta".
(Art..,l29 dtl Lei do Serviço Mtl\.

tar)·•
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o �8TAD!J-Terca 'elre 5 de Agosto de '947 3

,'Clube 12· de Agosto-Di� tO d·e Agosto .. Fe�tival I.fantH. Na Secretaria .t.
�Clube está aberta aieseriçãe para o cencursc .. Os prêmios aos vencedores já estão. ex-

postos na casa Heepcke, (Seção de brinquedos). Dia 12, Banquete.
_

.No Restaurante dI Clube acha-se à disP9Síção dos srs.. so€ios a lista de adesao ..

l-i)cHtü,rrOPOdeG8USar O preSIDente Outra em Mato Grosso c�.� gra_ode
zumbidos e 8Ur(l�Z Riu,4 (A. N.) - o presidente da dI) Exército, engenhe�ro Mucio Tei- sanstaçeo
Il.H REi\lE:Dro QUE ELIM1N�\. I) Hepúb lica encontra-se em visita ao xcira c outras autoridades. Após Haya. 4 (U. P.) - Wiliam s«,

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS CATA.RRO NASAL E ALiVIA O Estado de Maio Prosso, para oarle uma demora de quarenta minutos, ruch, embaixador' norte-americano

distrrbui., 0._ A.TüHDL\1KNTO CATA:HRAL_ viaiou, por v.ia aérea, ontem pélal tempo preciso para o reahasteci- nesta capital, comunicou hoje pelaTemos. mensalmente, � d
"

I
.

"no poucas as pessoas .que ao manhã. mente do a.vião. o chefe do Govêrno manhã ofíciaimente ao ministro de--dos excelentes romances, entre as Iml)(JI'laHcl� e tratam a areccão ca- . ,"
'

.' .

"Ca- Larru I. En lr'eL·,1.11 Lo, a "j'CC{\',�IO ca,L/,I1'- O general Euricb Dutra levou em lllICOU. a. segunda. et�pa da viagem Estrangeiros Boetzelewer. o ofere
"pessoas que constem do nosso - - - u 's

,

.zdastro Social", ri não é um mal passageuo. Se não sua companhia, além do seu irmão, com destino a Cuiabá. cimento de bons oficios de seu go ,

P t ii tr ih
. - ,

f it
I fUI' tratada em tempo, ela pode de- major Iran D\.1I1ra" e do seu aiudan., Momentos antes. de, .deixar esta vêrno no conflito indonésio.

ara es a (IS rr...uiçao e ei a
geuerar II urna grave enf'ermidade ,e,

I'
, � te ele ordens capitão José da Cunha cidade, /J. ceneral. Earico Dutra, Esse oferecimento foi recebido

.gratuitamente, sob os' auspícios da paulat.ínamentc, m ína I:. a saúde em .'
."., .

,

.' '" �

,�pOPlJ)llr Livraria Rosa, estabelecida geral. ,
_

Ribeiro, os representantes federais abordado pelos representantes.xla com satisfação pelo ministro dos

,:..' rua Deodoro 33 nesta Capital. I ;';1' V, �. padece de catarro, nao da bancada do P. S. D. daquele Es_ il�!preJ��a, fez as seguintes dec,Jar�-1 Es1ran�eiros e have:á um conselho
ea

� ,

"
.,;c descuide. Compre um trasco de tado e o presidente do Banco da coes : Venho a Miato Grosso tão '

excepcional do gabinete para eXR-
Este l11CS coube, por sorte, livros PAR'�I,lNT fi torne-o de acôrdo com I

Borracha, sr, Firmo Dutra. Seu rc- somente para rever minha terra na- minar a nova situação criada pe-.ás seguintes pessoas: I as instruções ela sua bula,
'.: 1 hoi tal, da qual estou afastado há 42. lo. oferecimento rrorte-amerícano e10) _ Sra. d. Irene Pereira, es-. ,P.',\RMl?\T tem demonstrado sua gresso esta marcar o para 10Je. • ....� "-

pôsa do Sr. Oscar Pereira dieno {ri J.cacl'�1 em muitos casos, l)o,l'ql�e CHEGADA A CAl\1PO GHA..�DE anos, Como vêem tenho ponderâ.,' pela resolução do Conselho dc Se-
-

". .• •

,b
,;ua açao se exerce diretamente so- Campo Grande', 4 (A. N,) _ O "eis razõe.� para encontrar-me ju- gurança das Nações Unidas.

r- '«C0I11iSSanO de Policia, o' romance IJI'C ° sangue e sôbre a;: membranas presidente ])'u' tra ch-',e�,gOtl a ·es·ta CI·. 1'1 ", A it d' '>"0 d
'''Mulher Imortal", de Irving Stoue,' mucosas. .

. « )l uso. respei o 'o pene 'O e cessa-

.em primorosa tradução de Raquel A. volta ria respivação l'áci i, da dade ás 11,30 horas. A oficialidade I ção de hostilidades contido na re_

, le Queiroz e edição da famosa

Li-I
agudeza rle ?uVldo. o restabeíecí- da 9" Regiâo Militar, tendo á frente, solução do Conselho de Segurança.

-(. "
ment o do oltato e do paladar e le- ° seu comandante interino. ceI. Olá-I' DR l\li\RIO WENDJL\USEN um porta-voz militar se manífes ,

-vrarra Jose Olyrnpio. vsntar-se. pela manhã, com novas
. vio Mariante prestou as honhas mi ' Oltnlca médica de adultos tou com pessimismo sobre as p'ossí,20) - Sra Bastilha Busco Mendo- cnergias l' a garganta I Í\Te de ca-

' ." .' -; " " -

,

Ih
. litares recebendo o presidente da, e crianças hilidades de que as autoridades re-

<sa, esposa do Sr. Noe Mendoza, acre- I al'r,O - eIs o 'que e proporcl?� Consultório - Trajano, 29 .

• ditado rádio-técnico. o .livro "Fas. llal'H. O I ral�me,nlo. com PA:RM I N 1: Hepública os cump1'Ímentos do pr'c- Telef. M, 769
;publicanas inQ.onésias possam fa-

. _'"
'J'rn'lw sua ncla mal� apl'aZl'vel. mal:, feito, sr. Carlos Hu,gueney. Severino Consulta das 4 ás G horas z:er aplicar essa' ordem, se a der'em.

...�maçao , de Ed1tJh Morton Me Lcod, aipo0J't', P,Il'a sell j.ll'Ól)l'io bem - se Quei rós, Administrador dos H.ecur-' Residência;
�qlle ii cre(fitada Editora Anchiela jOrJ'e de eH l.arro - com�ce. hoje, o

I.lançou CO!l1l grande sucesso. Il'aLamen lo com PARM INT. sos·_ Estadnais, do capitão Julio Cos- I<'elipe Sehmiclt n, 38

Je):;o la, Diretor do Serviço de Hemonta Te!. 812
30) - Ao jovem estudante ..

Paulo Silveira o livro "Breviário do

·,.Homem de Bem", de autoria de Beli

jamim Franklim:
xxx

_\.NIVERS.AJlJo.':i :

_Fazem alll'OS, HDJE:
- a -ex:ma. ,Sl'a. d. :vlal'ia EU<Jlir-c

,PaJl'lipIÜlna Silva, .es'PO'sa do :-;1'. Es

''ia,nislwu Silva.
- a ,Sit.a. JiJI1le,i(fa, fHh·a do sr. UI"

.. Joii;o de A,nn!\io.
- 'li:'a,IlSCOTl'e hoje ° anivel'�áI'io

-natalioir) do SI', àr. Mrun:oe.1 P,edt'O

É UMA DOENÇA
MUlTO PERIG,OSA.
pARÁ A. FAJ\IILIA.
E rAR.� A RAÇA

�

�ii'Z.4 .............

Vende ..se

Pouco dinheiro pOde
render muito

Fo r l!ado a ata rr''"·5s·,�. , () leitor deseja obter. uma

� """" U renda .m}lnsal, semestral OlI
RA}! IA. BLA�GA, ,Al1geJIUt�lKl, 4 (T:. [1.) - O aNião. ela Arm:ada Al'- anual, á razão de 12% ao ano?

g:r.nt.ina (MLIJC cm!Jd'tlllía a de,l,e,gação üe pruf'esstu"es e estu:cl'[\J11!tes bra�i- Confie' então' os seus nególeil'Úls, foi obrig'a,ciKl a fazer umu alj_,en>ts�age.m fÜlI'�a!da :nas imediações cios ao Crediário KNOT, á TU:),ela j)Ü'vDação üe Llliz n,e,[itll'am. nü, .'l'enj'lfÍl·,io, de Reio NeglJ.'o.
.

_
Os eo::;tllicla;ll,!e� hras.l1ear,'()& <1,H'N;;Ttllrn-'&c pal'a. HerrI�{}:ohe e a a,LerrIs�

- João Pinto n. 5, que, em com

s'a,g\eill1 \">éI'j.fícou-sle IÚS 2.2 IWI'i[s d'e onDem, d8ipois ele haver OI apare- binação Co,ID o ES('l.'itório Imo
1>1110 ,;mbl'evoaJdo .o ae�'odromo de BCJ'ilcrc.tJ,e, onde Inão foi possivel ale!'- biliário A. L. ALVES o em�
ri 5';<111' dsv ido ,á de,ns'a. ,neb:lilnal lW: i.nalllte.

, Uma ,iTlit�OJ'rnaç,ão pl'ooedenLe ele· CI)()elc-'Ühüele aCl'B'soon:[;a {lUü nií.o pregará, proporcionando - lhe
IWll\'p, "dl(.jmil.& a, laml(mtlrur. com. isto uma renda anual, se�

gura d-e Cr$ 120,00 "por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de,

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nesta reda
ção.

·,(ia I�,j IVlei ea, ,provC'C!to advügado e

'pes�a de gTMlde destacllne em ,um modjlrno dormitório,
n.Ü�'''os 'mf'jü� cult.urais e sociais. com cinc·o .peças, para

casal.
Tratar à rua Bru!lque n. 31LAR EM FESTA

Está de parabens o casal dr.
:.Biase Faraco e senho 8. pek1.
uescimento d'e su i f,lhlOhs
"Led!i Regina, ocorrido (num.

Está em festa, o 1a1' do 'l10SlS'O COD
,j,prrâJTlIeo Frederi,oo 'Miall1>O'ell da Sil
'va Filho, 1iuncim1ál'io da. Firma .car-
los Hoepck, 'e de ,sua eX!I}1Ia. ,es.po

. sa And�eza. GOlllça,lv>cs da Si,lva, com
, o' Inia:!>cir01iEmLo de mais UIIl1 'herde·iro
,que 11lIa pila baLiSlma] I'ec.ebea·á o no
l1W d!r AiI]lôni[}-Jos'é.

Juliano Luchi e

Elza Baas(h Luchi
participam a09 parente. e

amigos o eontrato de caBO

mentO', de, sua tillha ILKA
com o Snr Silvio

Santanna.
Palhoça. 3 de

Dr. B'ase Fara'(o é
Senhora

partlcJ.pam às pessôas de
suas relaçãe·, o nascimen

to de SU'" úlhinh.:l,
Leda Kegina
oecorrido hoje.
Fp')íis. 4/>{/470.

I,
participam 0011 parante. a

Ipassoall amigas o contrato
de .callarnento da .eu f ilho
'SILVIO com Q Sritc. Ilka

Luchi.

Agaito de 1947

'Melquíades Santanna e

Alice V. Santanna

DATILOGRAFIACORRESPONDi;NCDireçeio: AMÉL' .... u�A COMERCIAL
,

'::_NEZES PIGOZ7-1

Dip'orl"a - Cursn qeglstrado
Alvaro de Carvalho 65

-_ ... _._--_... _-_ •.. _-_-_._--- _. __ .

jf\VENTURÀS-.DO
.... �, ....�.....-----�----

I
I

JUCA KNOT

/1 O frio em 6oiaz,
Goianoia, 4 (A. N.) - Da cida{ie

de contmbá de Goiás informam qu'e
a onda de frio, vinda do sul em d;

re\:ão do norte, envolve alualmente
os mun·itcipios do· planalto cenlral.
Em Corumbá oe Goiás o lermômetro
acusou a temperatura d'e 3 gratjS
abaix'O de zero, fato nunca consta.
tadD aqui.

Preso p�la poliCia
Hal1tgum, 4 (11. P.) _ O dr. U.

Ba Maw, prtmeil'o ministro da Bir

mania, foi preso pela policia,
l:. Ba Maw. que foi che,fe do go_

vêrno birmanês auspiciado' pejos
japoneses dura,nt� a guerra, tinha
se rendido aos ingleses em Toleio,
no ano passado, send'O posto em

liberdade em Rangum.

Senhorital
Ao escolher seu perfume verttt.

IU� se trás a .marca da perfumaria
'lohan Maria Farina" que já e.n

preferida pela corte imperiai d.
O. Pedro II

BMÔ,-OPORTUN IO-ÀDE
�

1 para quem lem muito
ou pouco dinheiro
Des,eja empregar bem seu

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

Procure hoje mesmo o

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

o ESCRITóRIO IMOBILIÁRT(
. A. L. ALVES, fü'ma espe
cializada çom vários anos de

pratica no ramo, poderá oEe-

117e:cer-Ihe a máxima garantia
� f\fi('jpnci8. nne:: 'l"p<rócios que
ikes forem confiados.

'�-------'_ .._�--�-- . _'---_._-_ ..

:SOCORROI

f

,31

e/·r, eitiIA ,aos IeUnes de «'. Edado» pela 161t16stria, thméreÍt!J e Segr.:ros KNOT S. A.
CRmIDIA�If) - JNDU!!5TRIA D'E BEF3IDAS - REFRmS..NTAçÕ6 CO'!'�'rA p 6- �'.. R PRIA.
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4 G l1STADO-Terca .. fel'fa 5 de fb gosto .e "47·

VAI REflRftR SUAS fHOPAS Dft IlAlIft
J..ondr-es, . (li.' P,) - Um porta- ou 300 mil soldados inglêscs que Jla.lia ,p Grécia c reduzbrá as for-

YOZ do l\Hni!sl-él'I'O do Exterior '�J�l (0 l 'I' J. .., s' 'PIlCe)i1' ram 'Dia zona la1Jg' CSIP-S taças de ocupação da Alemanha co-

audiêneia aos jOI'na,bisLu,s, declarou A I crnanh a, .mas f.r-izou que o as- mu medida de, resguardn da econo

que emnora não tenha sido marca- 'ilh1JJ(O' lestá sendo rleü1l<huil,tmente rnin inglêsa. A IJll,g'1a,(JeI.TR tem '(lIntre
da data para a 1I00IUÇã.'Ü' ou retirada C OTlJsilc! erad o, Em fo,nlt' auíorizada 5 e 6 mil homens na Grécia, de
das ,troplas irIlglle&es na. Itália e Gré- SL' soube na quar-ta-f'ena. (PI'P a 1n- acordo com calou los of'ic ia-is e não
cia, a questão está sendo cÜ'ns\i�jel'a-1 g·lall'f'[Ta "ai 'retirar, uns -rorcas da mais de 20 mitl l1H Itália.
da com "a máxima presteza corno ID H" n

.

..

p�rte �a pol ítica inglésa de des-rllo-'I I. enrlque' Stodieckbll]za1_iao de suas í'orças ai-madas,
com o f'rm de r<lIU,meDitm' o mtrnern do I ADVOGADO
braços trabalbistas, destinados Ú 1'11- II Rua Felipe Schmidt 2! � sobrado- Telefone '1862
dustria e Lambém para dímísnur os' (AÍtoll da tGASA PARAlSO) - F)orian.poli.

�:���:Oi�lbOql�:t,�a;��,i�':��OOJ1iOP��������� He�1 'S'" Tr�nsporles' De' reos��i�::���:ÚE��11���P�;��11�t.1�n�a S�,�::'� ,
II., M u, '. u:,

.

"

' .,'

g'llllJVa, o lPOr'ltla.-VQz declarou que' S�@URANÇA --:- LUXO - CONFORT€) - RAPll:IDEZ '

não poderia comentar se os Esiad()� I H'O' R Á R IOS'
Tmidos mamifeelar iarn Cjlll<;llqu€>I' o,pi FLORIANOPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO !)E
nião def'mitiva sôbre a decisão da JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS
Ing·lal!Je,ma. ACI'CCemIlou que a ,rfl.Li.:-- PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
mela de LJ'(xpas i'l1iglf'w.s doa {ta lia FWRil:ANÓPOLIS - PõR'Í'O' ALEGRE
não sigtnf'ica que vão ser retirados SE�UNDAS - QUA..RTAS ;_ SEXTAS-FEIRAS PARTIDA
O� 5 .m il soldados imglêses que ra-

.,

ÁS 11,30' BORAS
mm pari f' da Iorça 'inteT'Dllle.io,D;al, AVIÕES "DOUGI�AS 00-3;', PARA ·.22,"PABSAGEIR-.@$ E

I estacionada em '1',l.>i13lte e €'SlLaJYflíeci-:-' "BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGJTIIROS - Q
üa d,e, contormidade com 'Ü' tt'a!to de MAIOR AVIÃO 'JEM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
paz rtalíanc. Estas tropas' permar- ! UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURA!'IQ.A
necerão am 'I'iisue até (!lute o dcst.inn; VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL
uktimo de,;;.Le porto seja decidido. O' AGElNTES: {) L I V E I R A &; C I A.
porta-voz nãrn t imha Iarnbém in-! RUA JOÃO PINTO - 18
:fo;r'maçõcs SÔIH'P a redução do,: 200

I

Tele.fe<)lle - L.35&. - En.dereço Telegráfie9 "VIARlIAL"

Clube Doze de, 1:.\:gostol
SESSÃO ORDINARIA - la CONVOCACAO

IDe, acordo C-OIl11 o W. T, ld,ea a, do art. 10/1, dos I1},;La'Luto,s em vigor,
ClOnl\,OOO, 'o ComlSieJJhlo, De,libelJ'a,1.i:vo, piwa uma .reunião no dia \) do cor

rente, ás '15 horas, na sede de> Ollm:H:, para se, proceder a elt€ição da S'UG

diretoria, .QI p;resiô<üI'lll,e e vioes-nresiderslce do Clube, o Conselho Fiscal
e o Orador,

.
'

(N? segunda convocação. meia hora após á primeira, Ri não hou
y,er IlJ1..bm.ffi:'lo. 1'eunll'-,se-á com os Sl'S. GOIB,3elhei,I.'06 presentes. (ael. 81

dos Estatutos).
Clufue Doze: de Agos.to; pm F[)olis, 10 de ag'osto de 1947.

LARA RIBAS _:... Pr.esiden(;ü em exer'Cicio.

(I1t<jp_v.)
A gripe segue frequente
mente os resfriados,Corte
êstes prontamente, fric
cionando o peito e o pes
coço, ao deitar-se. com
Vick VapoRub. Descon
gestíoas,iorpeito'; facilita
a respiração. acalma a

tosse, tra.z pronto !j,\i.vio.

-----------------------------------------,-'--

Compre s�u Relógio pelo Servico
,

J

de Reembôl'so Postal•

do Respectivo Certificado
2","

-Ir$ 188,00
250,€)'
18@,Of)

11
de Garantia
DESPRT.....DQRES:

<X$ i5t,êO
1Se,E)6
13@,OO
2e1e,6O

• 14(),Qf)
l'nlseÍ1"s e.'Ctensíveis

Ame1"ic«n4s:

ledo ftelógio é Acompanhado
"AftA ,SENHORA: 6

8rS 221,8' 7
350,O@ i1
9::>' ti 12,

131:,"

1@
13
17 (grande)
17 (pe,queJiw)
1S

i
2 (folteado)
3
'�

1i iI,Qi
15 s@,ee
1f,i M,00
ORG \l\'IZADO SERVIÇO DE

O NúMJi":' RO E PAGUE QUANDO

Rel()ioa.lroia Progresso
JUGEND & FILHO

15'.• il
15;88

SHWA-SE DE NOSSO rREM
DICANDO APENAS

-4
.5 � i5e,OO

,VEND.\;S: ESCREVA-NOS lN
RE- CERElR o l'BDID0

fiURITI=A - PRAÇA TIR.ADENTES, 269 - PARANÁ

/

Puro � ()lieUJ·sH�·Eslfltlltfli.'\ ou Federei»
e Exames de Admissão

Estude por Correspondên,Gia
Português, Matemática, Ciências I Geogrofia,

His tória do' Brasil, etc.
IntelJ:'''.a.-o? pl'eenQha e.te cupão e lÍarneto-o para C, Pe.tal 332

FLE>RIANGPOLlS - SANTA CATARINA
------------------------------------.-------- ..---

PEDINJ;)() INFORMAÇVÉS:
Hame _

Rua. .. M .:
o

_

�lja4e �-- ,i<
'f

\

Os r extranumerarios
� ..

.'

Rio, (A. N.) - Na reunião ço certo, o pessoal necessário.
da sub-comissão encarregada As funções de caráter per
pela Comissão de Constitui- manente ocupadas pelos atuais,
ção e justiça de rever o Esta- extranumerários mensalistas"
tuto dos Funcionários Públí- diartstas, tarefeiros e contra

cos, o sr. ,Gurgel do Amaral, tados são transformadas em

do P. T. B., apresentou
-

uma cargos públlcos, 'que deverão
proposiçao, que foi aprovada, ser incluidos em quadros ea

relativa á situação dos extra- peciais de carreira.
numerários. A referida propo
sição extende aos extranume
rários todos os deveres, direi
tos e vantagens previstos no

Estatuto para os funcionários
efetivos, no que lhes fôr apli
cável e no que não contrariar
os prBc,itos constitucionais.
Proibe o texto aprovado a

admissão de novos extranume
rários dispondo que, quando se

tratar de função de caráter

comprovadamente transitório"
poderá ser contratado. portem
po de�Brminado ou para servi-

o VUE, DO ITA.JAt
Procurem na Agêneia

Pregresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

'F

ALIANÇA DO LAR (LTDA_l
-

Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.° andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
Plano Federal do Brasil KX», «Y«( e «Z»

e
'

"Plano A liança
II

Rf>8ultado do Sortpio re8!íz8i.io nn dia:-lO de Julho
de 1.947, pela Loteria Federei (II, Brl1l>'iI de licôrdo c(lm 6

artigo. 9° do Decreto-Lei n. 7930 de il ele Ht-'tf'mbr:) de
1945, revigorado pelo de n. 8.953, fie 26 fie Janeiro de
i946 conforme R circular D. 2 dli DlretoI'i,t de Rendas
rntern�", dfi' 8 dp Js'uei.ro d� 1946

Plano Especial· PreMjadO o n°. 28739
2739 -Mílhur-Primelro premio no valor de Cr,$ 10.00000
739,-Ceutena - Pre:1!lO ilO v8;Jor d'e Cr,$ 1.200.00

lnvt'rgão - Pl'f'mio no vRlnr OI> Cr $ 3VlOOO
Plano Popular· Premiado o n°. 2.739

.

273'9-Milba.r-Primeuo Prêmio no vr.:lor (1e Cr.$ 5000,00
, 739_;_CrofllerHi - Premio no ,:al�lr de Cf.f, 6QO,UO

lnvers<ão - Prt'min t,o VH!"r, ri.' Cr $ :200,00
«PlaftO AUa"(a)

Série 7 n. 2.739, no valor de Cr$ ,50.(J(\O,OO ,� Tipo liberal
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00 -» »

Centena Cr$ 600,00 -» »

Inv8rsão d� milhar Cr$ 200,00 » »

Inversão da ceDtena Cr$ 60,00 » I)

Série 7 n. 2.739. no valor de Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Milha.r de qualquer série (E'l'$ 1.250,00 » »

Centena, @r$ 300,00 » &

Inversãe do milhar Cr$ 100,00 -» I)

Inversão da centena Cr$ JO,OO -» •

Adaptado ao Decreto n. 7.930
Tipo liberal

Cr$ 40.00Q.Ot}
.Cr$ 5.000,00
Cr$ 1. 200,00
Cr$ 2.000,00
Tipo clássico

Série 7 numero 2 739 no valor de Cr$ 20.000,00
Milhar de qualquer série no valer de Cr$ 2.500,00
Centena no valor de Cr$ 600.00
Milhar na (:wdem inversa Cr$ 1.0liO,OO

OliS?:RV"ÇÕES- €) próximo 1'(lr'l-'in rt'l11tz \ r· ióll>-R no

dili 27 cle Agdstq (4.a-fein.). pt'IH L<ltp,l'i>1 ,Fedt'rHI do
Brasil. de Cllllfllrmir1adOj com o Decreto-lei n. 7.931), de
'\ de S",tembro oe 19�r.

Rio de Janeil'I), 30 de Jlllho de 1947,

R. Pessêa Ramalho -Fiscal F�derHI.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro

O. Peçanha -Diretor Gerente. ,

Coovidam,o,", os i5enh��re8 c�nlt'm (J!ad()(�, lJu� e�tej.gm
com os !õlell'" tltulos em dia, fi. virem à nossa '"'el;le, par-a
recpberem seU8 prêmios de Eleôrjo com u noss(� Regu
lamento,

Série 7 número 2,739 no valor de
Milhar de qualquer seríe no valor de
Centena no valor de

'

Milhar na ordem inversa no valgr de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t ...
Resenha dos julgam:e:Illt,os ela Cà

mora �Oiyil, !'PH,liza/l·os nas sessões
,de ii! e 21 de julho fI'e 19'17,

J.. Agrayo!l0 1.(j[í'l r1<c- Lajes, agra-
"\1ClJ1It.es Hi.lda .Ductsch e Margar-ida
'üri,mm e agravado 'u' Juizo de Di-

v

.retto. Relato!' o SI'. eles. Osrmuuío
Nóbrega. decidindo a Câmara Civil
.tomar conhecirrreulo do ugravn e

negar-Ihe provirners.o, fj::WH mau

«m' fi decisão agravada. ,

Agravo nO 1.(j55 de

'PUb.aI'50,!-agravame Cia. Siderúrgica Naoio
.,mJ ,3. ";\', .. e.. as:ravarJa Herm imia Lui
.za Conceição. Relaíor- ClJ SI'. des. Os-

· mundo, Nóbrega, de(�idin'Clo a Câ
mara Civil conhecer do agl;,a;yO e

lleg(lJ]!-ll1e provimeoto, pata oonrir
-ma.r a decisão agravada.
.Agravo nO 1.636 de Blurnenau,

,:ag-,l'UV,Lnte () dr. Pi-amotm- Público e

agtarvada "Brasil" Cia. do !:i.egUl'.os
"G_:etmli". �'8. I!an,m.' de. Nelson

G-\LÍma,-!l'aes, decídindo 'a Carnara Civil co

.......nhocer do aglra.vü" c' dar-I h e,
· provimento, para reforma]' a

son-l.Lença agr-avada c condenar a C{In1-
panh ia ,a, pagar ,;)·0 acidenl ado a!
ci m.lenizução que lhe é dev ída por i
lei, Vencido, orn parto, o 'Sr. deS'jl�N,eli;{)n Guimarães.
Agravo nO 1.6 i8 de Cresciuma.

:�ag:r·ava1nenl.e Lloyrl I,]HhIISLria.l SUIIArner ieuno {' '3,g'l'aVlltdo Ne!sLol' Frajll-I
<cisco Mart.ins. Re!aior o sr, des.]

•

"Nelson Guimerães, üe;cidillc!ü a câ-l
TI)'Ul'a Civil oonhecor do agravo ellllcgal'-lhe p-rovitrnl,nn,o, para eOinlfil'-1
mal' a, ,d'(Jci.<iü -agravada.

venCidO"l-em parte, o sr. 111'.';;. Nelson Guirna-
,f'ães. '."

Ap'\)la<Ç5,� ?lvf'! n? 2.765 de Join-l·",ilIe. 'ape Iante },lma J3agg'.�nl:'i'lI),ss el.apelado Adão Sall'f,'Ana. R,('ll.aior' o I

sr. rlcs. Ed1e,g\a:l' Pedre ira. dcici nc),t) I
,a Càmaru Civil cüll!ht:üCT ria apela-]

- .

II '[
'·1

· çao e: negar-. 10 provuncu ,O. [lHra!
-eonrirrnar a senti'lJ(;Cl r-ecorr-ida. r

-Ap elação de rj,pi'-quite. n? 405 deIJoimvile, apelante II) dr .•Tui,z clil\ 1)i
,rei.Lo e são ![I'J)-eJ'ados lVlnrinli(} Sua

',,{'-es ,cr sua mulher. I1rl·8.101' OS,'· r!.'s.
-Osmunds l'íolwe.g-a., deci,ciíncLn a Câ
mara ,Civil n.egm' 1)['{»YinLent.n, paru
'('(mi'inmaT a sentença homologató
ria do desquite.
Apr-lação dr' clt'\sq'uiLr 11.0 Í(16 d'ei

.Ja naguú do Sul. [lpdallt.e' (I di!' . Judz i
,fIA- Direito r são apelados 'Willy)
Boi.mr ,r sua muther. ReJwl.or o �r·1, t1�s. Solso,llJ (Tl1 ima.l'ãr,;, c]l'Cü]llldn a

I
·�-::ilma'l'� Civil ne,gm', proYÍ'Inen-Lo ál· :.af.l'{'la,çao. pal';1 eonfn'mal' <lI s("n len

,
• .;:a homolo.g·a:lól'ia .rlo clesquHe.

voct PRECISA COLABORAR
Ptó Relta
Sa.de de

na Campanha
belecimento da
lázaro.

�JPara que cessem

BS h9stlHditdes
Lake f-;U,Cc.css,

,.

('!", P.) - Os

Ili:�tad'Lls U'[Út!GS prOlllUz.Pl'am �") CQ.ll
.::('Llli) dc S('g'ur-ança das- :N.açõe� eni-

· ·,Ja,s qu'P dó oJ'dens jlmediil1,b'tS cIr(' c-es
, i'HÇ'?íO rins IlOslilida,J/.f\S 11<1 incloné,;ia,

· fi. rim ·d'f> snl' Ill',clpal'ado () cam inho
l)ai'a a merliluç.iio nm'lc-aml'l'j,ea,na
no oü<nJlilo €rlllLt'e ho,la.nd{'� ,{] java-

'ne,,�ies· Hc·rche! V . .lohnso.n. l'e,pl'e
s,('IlQ\.I1iLe ::vmt'l'iofl,l1o, lançou óste
aipeJO no ConspllJo 'cle ,Sf'g'l'll'anc:a,
d,elpoi;s (jLlC .Van Kle,!'ff:'ns. rmba.ixa- idoe ,holallirlês em \V<:tshiQ1'S,IJOtl1, a'Üei-;
tou a ol"I.'I'('a da mediação ameri-:

i .ca,m,a.

"Nãn·é mvdiador
Cícla.f]c do Vaticano, _ CU, P.) -IUm informa1lte dü V8jlwa,l1'o lllüg'O!U

>C[ll(, o papa ,Live-sse se p:ro1l.lilfd.caclo
pa,l':1 se,rvir de il1Lel'me;J'iadio no

-çonf!ito de Java, como foi noticia
do 11" estl'alllglcÍl'o, 1DJi8·S '3iC1'escf'fnloll
que '''C' ·tal Pl'opos{a fo&p,p feita, •

31.11110' P,ollll.ifice tl-a,ria a d'éWiw!e. a-

o'iI?II1Ci\f) ao case

a

"Lembro-me, como ·se fosse hoje, do dia. em que

meu Ilai entrou em casa com sua apôlíce de se

guro. Ele estava orgulhoso e feliz. "Acabo de

garantir o futuro de minha família, os estudos,
a carreira de meus filhos!" Os -anos passaram.

Um imprevisto o levou. Aquela apólice amparou
o nosso lar. Hoje estou formado. E só me foi

possível estudar porque aquela apólice da Sul

America, adquirida porlnê'l1 pai, livrou-file de

abandonar os estudos para assegurar o sustento
da família." Assim escreveu um jovem, ao re-

Sul AlDeriea
Companhia Nacional de Seguros de Vida

Furtdada ;;; 1895
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meu pa.t ...

o�� COMO.\.VOZ DE UM AMIGO, A PALAVRA DO AGENTE DA SUL AMERICA.

ceber o seu diploma, Considere essa verdade. O
futuro de sua espôsa e filhos está etn;'·su� mãos.
Para garantí-Io basta recorrei' a uma apólice de

seguro da Sul America.

Um amigo está às suas ordens para mostrar-lhe
qual o plano de seguro que melhor se adapta ao"
seu caso. Esse amigo é o agente da Sul Ameriea.

•

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

Ã SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 9.71 - RIO
Queira enviar-me um folheto cõm inf,ormaçõe:5sobre o seguro.

10·0000.2 6 9

Nome _ ...

I,

Data do "ase.: dia mê:s ano __ . __

Soleetre? Casado?., .Tem fIIhos? : .

RUQ _ •• __ ••••••• _. . .••••••. _. ,. __ ._.:. __ ' __ ••• __ •• __ ._�•. _._. __

Cidade ". Estado _

,-- -- ..__ ...._'-------�--------------..,-----------

QUE FRIO HORRIVEl!

. .• E SERÁ A·INDA
MAIS'ADORADA

POR SEU MARIDO I

GRÃTISI

Pode a senhora, ou senhllrita, deixar de ir ao cine.ma algumasnoites? .

Ou deixar de comprar 'uma mêsa para a próxima "soirée"? ;

Pode o cavalheiro privar-se do seu aperitivo prediléto, durante
um ou dois dias sómeJllte?

Pode deixar de tomar três cervejas?
Tem, enfim, o Ie.ito r, ·ou leitora, a firça moral necessana

para privar-se de um pequeno praser que lhe custe a.proximada-
mente vinte cruzeiros?

.

Pro,-e, então, que não é um embrutecido e egoista que 'cuida
apenas do seu .EU. - Contribua para a campanha de agasalho ao
necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE,. por
intermédio da imprensa e do Rádio ,de IFloria.nópoli,s" irmanados
na tarefa de enviar a centelha que d@spertará no coração bem
formado de cada habitante da nossa capital, 10 fogo sagrado da
CARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

praticado em maior escala, resolveria todos os problemas passa
dos, prese,ntes e (uturos. -

Envie hoje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,
ESTADO ou à RADIO GUARUJÁ a Bua contribuição para aquisi
ção de um ou mais cobertores para lOS pobres. - Cada cobert&r
custa Cr$ 20,00. -

A campanha eutlerra-se. no dia 15 de a.gôste e a distribuição
será feita pelas sociedades bene.ficentes que faZlem :parte da AÇÃO
SOCIAL CATARINENSE, a pesl'lôas já devidamente fichadas pel:l
mesma sociedade e que são realmente lJlecessitadas. ,._.

(As in.scrições pod Im ser feitas pelo telefone mandando-se
cobrar a domicílio).

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES R.fJltDIDAS

Peço hole ao seU

fornecedor tIlm "Cor

fã�-Royol" c o m os

Irst:uções para rece

bar o fan1�::'u IlLivro

de Receitos R o y a I" .

Cu escreva paro: C. P.

3215 ' Rio de Janeiro,

Praduto da Standard 8rands 01 Bl'azil, I .... ,

Rio de Janeiro. '

., '

@€>NTA C�.RR_TE pep11J.,bR
JUCOI 511, 8. 8. - Limite <3r$ 30.06&,08

Mevimentaçlie cem eh�que.

BancI do Di,stfito '�de,lllei.
CAPITAL: CR$ 60,\)S�",'(j
M;SERVAS: •• 1<5.t0&_�

�!Ua 1f.••�A!I.II!'I!� '»3 g �'llf'Ij���bDt.lU�

t·

gr$ HJ@,00
1'0,00
100,80
1'G,'U
11O,�tt)
41,'G
21,80
28,fHk

29,Ci.)
4Q.610
20,Qi)
20,i}@
2&1,(11)
2t'l,Otl
20,iO

/

Jornal "O Estado"
SidRei NOllieti
Dr, Alfredo Damasc-eno da Silva
Capitãa Américo Avila·
Luiz Carlos de Oliveira
Osmar Meil'a e senhora

. Ma,anel Lino de Jesús
Fernando Feri1alldes l1f.e At![1!I·i.e
A. A V,
José Gil
T oio Frainer
Sra. Lorena Frai1'l.er
N. Lopell Viana
)I.'hrio NieÍ<luen e Luiz
li: A. S.

':f'.�;�' ,.

J,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Avai mantem. a· sua" invencibilidade
Derrotado o Paula Ramos por 4 x 2. -- Excelente apresentação dos
campeões estaduais. -- Vitoriosos os aspirantes do Paula Ramos.
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Direção de PEDRO PAULO MAeHADO

noz ao arqueiro peruano um

«ontratc por quatro meses m�

"iante 50 'mil cruzeiros, irnuor
rância correspondente a luvas
e ordenado. Sariano ainda teria.
passe livre no fim do seu com

promisso. Soriano concordou
em principio com as condições.
propostas pelo tricolor e ao qu�
tudo indica resolverá o seu em

barque com destino a esta ca

oítal,
..

Colhemos essas íntormaçõe..
em fontes autorizadas do grê
'mio tricolor, 'pois o concurso
de Sariano é considerado dos
mais necessários para o certa
nle de 47 já que õ F'lumínense
só dispõe de um arqueiro ca

tegorizado para a batalha dG
campeonato que é Robertínho
Soriano é fora de duvida um

reforço consideravel pois nín
zuem ignora que o mesmo é'
indiscutivelmente um dos maio
res arqueiros do continente.

AV_-\í X ,PALI...A. &l,iMD::; ,llu CenL0nário", iri:l.'nr'erecol" aos r-ande ás redes, , co; J(jHoO, AI'! e n.aut ; Lessa,: US-
Demonstrando a sua grande clas-] espectadores um Joso mdho/l' ar-I O desempate veio aos J� nunutos I mal', DuLJ'a, Zacki e lrineu.

"'''' e () 'Í1nig.ll/aLáv,cl [Jl'eslíg'iD que ticulado, lulando ·df' igual para I da �,0g1unda raso.: quando b'dlpe O,� tcrstos do \ encedor foram CVl1-
e-ealmení c gusa no �1'iNlOl'a!ma. espor- isuaJ com () Itew:a-cam;p{'iio, caaarí- Llp,06s,üi,fÍo'-se 'da esf"II'u. (\Il\'lti a quietados ij){JI' EU'3ismo e o do \CIl-
tivo lJa,lTiga-verdQ., a categruízuda ncnse, i NlZe.t/a que dá ('JII [mas ('(llllilC,õt's a cido pOI" Jrimeu.
falange do Avaí oonscguiu, na Lar- COI1l urna linha média quase , 'I'ião para decretar o Sf�lgLUhrJO ponto 'I'ivaraan atuacão destacada: 1'0-
de ,1ie: sábudo, um dos seus mais C()<InI)I,cLa;mc'·nie deSOI'ga'llii,:t.a,du, onde avaíano.

.

11 iCL), que irllPJ'es&i.()iIH)I\1 a assístéu-
f�x;pl'essÍ'v.os, tl'iunfm. abateado, pe- Chocol'aü:. a t:odo i:n.stanL('. [�,pre-I 'J'ranscorridos mais 1 minutos cía com suas ,hrilhaITltcs cl.e;fesns,
ia escore de II x2, o forte esquadrão sentava v.JSl�'eI'S fa,uhas, Pl'6Uudwa.n- surge 'um novo tento para as cores podendo 001' consíderado o melhor
li,o· ·P.iilJlllI,u H'amos, avós uma luea orou do fi ülllhaJ dia:nil:.eira que seJTI a 'l1C- tiL) grêmio "azuera"; Ohocolate ten- homem em ca,mpo; Erasmo, Dante,
(jj�put�da, na qua-l I).i:; alvi-celestes ' cessária intervenção, de um médio ta anossar-se da boi". mas falha Bona. Ges�.v, PUtl':(]'wl, Art, Chico,
jn3üfilmu"a.!rn sUípeTioridad.e em 1.0- capaoítedo mwl Ipo�:j.i-a ínvestei- com aproveitando NlzE'lta pan-a onviú-Ia Lessa. Dul ru e Zacki.
do () -L1'an8>Olll'S'Ü da ;peleja, rírman- m('!Johor',prpci,;::[w ao reduto adv,el{"-·a FiliIli,nh.fJ; o ponteiro avuiancl ;-\e)'Yi'lI como ju iz o SI'. João Fer
do-se .imviotos :na liderança do sário. 'I'arnbóm o centt-o-rnédio Ivan segura muito Dom a l]JelOlla r ccri-e lnandes dos !Santos, que teve alIua
campeonato, .com larga 'mam.ge!m de abmou um tanto róra de f'Qd'!ma, o

I ní:rüdo até a área penignsa do cl u-! cão regulaa.'.
vont.o& sôbre os segundos ooloeados. rrx-srnn aeoruí.econdo com o zaguei- be Üa,,' três cores, alTem;alamio i na-j A. ,[IP'llfla da tarde de sábado foi ......,._.._ _ .".....,..._...,.",..,....

Ahatendo, destarte, um dos maís 1'0 Nencm, qu« demoust f'OU. ser íu- p(',la ,·,pil'I1l0n('(·' ao J't'D'U,[,O n'na! g·lIal'- rt<c Cr$ 2. 153,00.
sérios (��nfC!,ida:tos ,a.o, .oeLro máximo f'PI'io()l' a Chi,nês, dalIKlo in[.enso l;ra,- necido po!' 'IruLú. . .

d,o fnlebol citrudül<o, bem <{} Avaí-am-· IXl,I'llll ,1' �akJi qUle foi 'Ü'b!"igado a Mal Ilê1yjam &CJ'(:'rll.arl'lf� IJ� entu- ]'lMP_-\TAn.A�4 CARAVANA: DO ' AR
pkl� valnLage.ns prura a cOllJJqiUJis'va de emíi'lhw gT!<U1ICI.e8 'esfol'Ç'Üs para im- siasmo90 101"\'·j{ia ,avaiiam\, 'lião COll- E üLUJ3E ATLf:TIGO
mais um :líltui10, enriqu'ecendo o soo p,eclil' maior nÚJrnoro de te[ltos, quisto\1 () 10 c último lelllL) da ContinU'a,ado o CaJlnpeoln'3to Ama-
jú ,'aI9Lo cal'tel de v�t.óI'ia,s e eX'Pres� sendo tambp,m ·neCre�"áJ'io dest.acar A;-,'aí. dOl"lsla da, ta Divi&i'íü, ant,e-O<D!tem
;;il!tlclo bem .a sua ,sup'eriorWlad� nos os· ('�:fOl'Ç()S da .<1JrXfl1'eir,o Taitú, que Ao& 2G nÜllllllos Damiani comcte foi l'càl>izada a p.elp\ia (:';')!t1'C 031'aYa- lHTZ - Hoje ás 5 e 7,30 !hlOras
g'r-a,Il1![ll(l,iJS caLair1neIJiSes. fez i,rlJlImpra-s d0fesas, aJgulmas das tO(]'\lle f!:entr.o ria fi r,lll asai'ana. a,pi- DIa. do A I' ,e Cluhp A1.lélico, que te1'- Sessões das Moças
A "penfol'mance" que o ">ÜfI}z'e." q\J!ais JJPm di'fi.cf'li�

.. Como já diss:e�I},aon:dO o juiz l).e,nallirlacle máxima. minou com um emJpa[;e de 3 tentos. Alnn' Huthford - Ho-oort Sterlín:g
a:v,l'ialIlo oumpriu Ina saibruLiil1la, der- mos, 11 lInha elJ<m,lell'a 11'lColüj' 1)1'0- i que é 'mniJloú' be.rn cúbl'al(la I,)oe Cho- Em nossa �E'.g,ui,n!l!e mlição llubli- - Guy Kiliee,
R'olJa,Tlido [)ela SBg1U<l)lda vw, 00 valen,- d\lziu ,mll·ilo a(jU<:iTll cio ([UH:' S� cülaJf; 'qlJ.e l11in,ha a Iwklfla na" 1'e- caremos a 1··f�p()I't.ago()m do jogo. FELIZES PARA SEMPRE
fe coll!jlln!lO V1wular.auuoooo, sOO to- esp,eil'aY'a, rl.(lvi'rlo -ü a,tua�[io medio- cJ,PI� co,J1i",ilgm�ll1.lo (I &l'g'Llfildo, te.uLo x x x

"
Censura LIYRE.

dinH <os aspéeLolS foi lwiLlmnte, fun- 01'(:' .rIos dois fnédi(];s, 'Sa,I;Y<[l,ndo-se, iO cio P:lJ1.1la R<:\il11ü� C' () úlltimo da La,1'de. CA�JiPEüNATO CARIOCA DE No programa: -- Cinédia JO�·Il.:rI.
eionwnclo com muH_.o. a,ocnto ;Lodas mérlio i\>hnela quP «lp." imc>umbh1 a, PUTElBOL _ nacional.
as 811,a,g :bicrlílms, ooo,e túdos os 8e1J:S wllILe,nt.o () que �h:e eomípelia' Os I)uadros Inic·ia,nclo O> c<f'l'ta.me 'call'ioo.a dei Esd:e.já não é 'O Qcste.·
ehmHmt.os ,nada deixaram por flazel', A:pr('.cianclo {loS ci nco <e1'e>mpill't,(JoS d.o A;,'àí: A clol,fiJlih u. F<\'II"ctl (' f):l- I\tl,ehal, a,llIL,p·-()l1l!tem fO'l',am dis1JUt,a-1 Preços:
$encto neoess.ário :doestac-ail' os de- altfliqLH" �}a\llal'rume'H&e, goobam,os miani; Luiz rr, Bn\uliJI (' R()o�; Fe- dos ,cineo .. ,j,�gOIS" 0,\�j09 J'-esUlHaclosf .. Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,00.
;;ie,nw,e11ihCls d'e A,·cJ;oMilll!l:lO, que fe� mais do extrema Láz,aro, {IUC nas liphl,ho, Xiz�'ta, '1'iiitl, Ad p Zacl;:j I foram o,� ,f oU ,utes.

1........
.. _

'blii:!l�a,njta� de,fesIRs, '8'I1iPo��ndo fi. j}oll'cas v,ezc�. em que Te-�.ebi'� �: pc- í Paula Hamos: 'J\aLú, :--ialdi (' :'\('- Yasc;} 1 x Ampl'lca 2, ROXY - Hoje ás 7.30 horas
a5'sistênci.:l: ôOlrn ,suas jill:1.e.rY€iDJÇôe,s 1'Ü'la, ,n.proy,elL-ava oom 1Jllil€,llgerrCl'a' nem; �fiOtela, fvan. (Clloco]'a,tp) e BOILaJog'o I, x Ba'1l!gú 1.

I
última exibição

Sf'.gJuJ.'a.s; Fialttlco, CQdn'Ü 'S'6íffiípre, r tioel'Lo, aj'l'f:>maia:ndo com preci- Cho.col:llLe (han); L,í;"aJ'l) f\llRneIi- FLll'minens,� 4. x Mado1Je:�ra. 3. Paul Henreid - Alexis Smith _
muito t.élYnico '0Ires.it&teiIlILc, aJ!âvia-,sii.o, sendo qlle llIUtl11i das yez,e,s um c.o), Cal'ioni, ,;l'lanrJico (Lázaro) Flu;llbPng'().3 x

Bonsuce".so
2-

I
EleanDf park

..
cr.

:',a C();n.ilt>a,nt'�'e:n[,e'� ,sua ;í:re.a,! �ell

.Y.iOlonuo pel,Qta.ço f.oi ha:t.�l'

nall"Ol'llof'l'Ülli
e Abf'lal'fI:t). ,r.�llll,o ri!) Hlo J x OIana 1. ESCRAVO DE UMA PAIXÃO

lllllp'f.dllnld1o a mrflltl'llcaO 'C!I),S dlan- t r'(\Y,e 'f' Ülulll'iO conl,s'e;g.\l.Hl ye,l1ü0J:
.

. . .. .." ,. ..
. . . Censura: Proibido até 14 anos.

t,eieo.s ,rud',;,orslários, a.�lxj,]j,a:rljo mui-' Aclolfinllo a,Ji,nhando-&e, no fundo. Box: I)'/{ /1I/e/lOl () PA r·LA tUMOí-\ FOr YE.NCIDO I No prQgJ'ama: - Noticias da se-...
to hem p:eillo s'en ,novo comQ)lllllhei- rI,a." I\('dtes, Garicmi, com 'HiC!u,el<a, siua Um ea'50 ilnt,pl'o('lssan.le ["p.g-i",lrou� E�'I rrAJA i' I mana.
)'1) - Damia.n.i - q:U<8 a nosso ver mania, dr al'I'ClmaLall' de longa r1is- R{' :cIiulra;nie a pr.lpjla di(> oo.lharlo. .0 Atualidades RKO Pa.thé.
POS&IUE' Ime:thoI'B-s qualidades qll<8 Lâ.ncia, ,pOUi('n ·l'ea:Ii'lO'll rle pro.'V{'ilo- aJ'Clueill'o Adolfirvho no tp,nl,a.r w(',a,r ])(:'sfaLoa,eLo tlns jLJg'aflcwes Clto� Preços:-
'TaYimho; Brárull1o, eom sua téClllica 50. F1o'l1nierOm e. Mandico 'e,�l'l}l'ça- a pe.l«)!la, o f,c,z com 1'a1'a in.felieicla- co!a'l<f'.. Nn.]tfIÍl' e r\j}('lal'.cIo, qU€ 1'0- C·' 4,r"; ,00 - :3,00.
aIJll'rada, fonU1laJIlIdo COlffi Boas >8 1'<\.Jl1-1SC, mas em vãJo, d€Yiclo 'a ele, atingindo r>m cJwio o l'ORI{O de e"l'm ;;!\IlbSlUiilu,j'r1üs paI" elementos
Lni7. II 'ulm itJ:io médio 's�gru!r'ü e. ma,rca,oão 0E'Jrracla do.,; z>i:1S1ll'eil'os e BÜ'os. QU.e (fUI:ll&(:,' hem) d,p,::;,acol'flaclo cio con,j:lI;J1iLo ·supl'e�)lle, o Paulla Ra-
(>ficaz na lmall'CaçãrÚl 'dos di'Ulntei:ros; ll1r\clio ronleál'iof', Abel,al\do, consi-· eom a violê'nria do mu1'I'O, mo.� pxibiu-sp :lnte-ontpm ,e:n1 Ita-
Tião, cOIm aqueles seu" p'ooente. del'ado \Im ex'Írema p('ll'iglJ�o, llãc j;),í, ('Ill'Il'f'dl[,nlliclo ,um combinado lo,
]wtal'clos e ,exoe:J,el1Jte'l11l!llrute coloc-a- CO.[l/Yenc,eu desla v,ez. I O jni;:, ral, s(\n.dn r1e'lu'o,ta,do p,e,lo eSCOl'pe

do 110 c'clliLro di!) .rutaque, rev-elou-se' O ,ioga. cla![to ,o's aJolos ,r haixos Na anbi Ll'age.rn do j)l'é:lio [e'V'e de- doe 2 x O.
um "coIIlicl1oltieiri" de qua:J.idaldle, se.Tli- acima C),ponLUlcI.o:s, poflr s'er' hoom senli[J,enlllo saILi,�fat(�1'j() o �J' . .r\;lltô-'l· x x X

do '\]m 'erro dia ,dircç,ão Monica qo pOl'qu-e ,j',o.i cli."pnl(a,c1o co;m arelo", nio Per,ci'l'a, Iflte 0live11'a Nelto. l�DEP.l<:�])'-i'TE X r\.S DE OURO
Avaí I1lUO t0-I.o: incluido na poelleja h,1,Yr>nrln ,na,s rlnas ,equilj){'IS. nri:l1iCi- BI'íl!/(tnle vitól'ia dos (lspil'anles do Na lo,c.ali(li1(ic de Tl'il1J(!arde, -e1'e-
in,Lel'elsliruclu'al com ° Amóri'ca, do [Ja,lmp'llte na ,elo Ayaí 'lana rJose {le tUO-ll-SP, <J,llll:e-o-n:t,em, uma parLida
l'ti,o de Ji::meilro; Nízeta., de.IffilOllS-I,t.éc,ni{;a ma,i" ÍintCl',eSi'an[.e e a:pura-! Panlu Ramos [Lmisto'gi:\. cilllr,c o In.cleyw,nd,el1't,c e o

Irou que é ,um meia direita bas-, ela. '(,él'lw'.z de;-"irlo Ú ]H"f'sença ]'(·cpntp COll1iO 'l)1'.climi�1n,l', tJ.eJlrollllaram-se As ele Duro, cpu,e t..erminou com 'UlYl
-

d I' N. 1M - Nac. Imp. Filmes.ial11t'e proV'ei,Loso '!la cOIIlISÍJnuf(}aQ ,e ili(',,,.ta. ca/pj,t:l.], fio ramo,,", "OIl1ZP" as ,p{juipc.t> S.0C\1'lllfltál'i.al:', em (l�'I)U- honf'O�o emp<1,11' de 1 x 1.

ataques, l'PUip,3il'e'OCJllld.o Arí, SEm ir-i carioca que mOi't;l'ou a, 111!l:lIleira ta cio!) cerLUtmc da Divisuo de Aspí- x xx
2) - OS GA'DOS DE KILKENNY

mão, melhor que, ,TI:flJS V,ezes ant'6>- mai� c·OlTóla rip j,Ofg',ll' "foo.l-ha.ll". l'UJJlILes, qLl,P «'\'P INl1 c!p,,,,e>ll'l'ol.ar FAMOSO ARQUEIRO PE-
- Desenho colorido.

ÔO!I1C's. F'illitPimlho" >Qo antigo ex'Ure.ma Div,P,I'Rê\!" VflZBS ,as ci,clarlph1s de pCj'\1ili,]Jl'aclo, .log'l'ando ,,,,ai)' yilolriosD RUANO NO FiLUMINENSE 3) FAX A1HPLAl� NEWS 2.9 x 56

't L j, I �... . . , d - Atualidades.·,Iil'e! a nuul ar da &e1lfl."çãl() �""uarl" Arlo]tfÍtTllho ,r Talú V,iraJl)1-S,p s.pl'la- o Pa\\lla Roamos, rwlo (\)])(']"L:l. o ,e0500-

lW,l1S-B. iI'ealbHi:toUr-&e '001llllP,I'e,f:;a;men;. nWlni( r ameaç::rudalS <[l,e tombar, ante 1'0, 2 x 1, após €slalI" ,perde,ndo por Rio, 2 - Voltaram a enten-
te, jog<alndo com ,[i,cIImil'áv.ell pe,r,ícia, lOS pewig.o:soR aJa,que.s (ta.s dunR equi- 1 x O ao 'I·,nioenar·-s·(:, ,o p'l'Ílmniro der-se o Fluminense e o ar-

voUlanclo a s,er o' melhor polll1Jeiro p:r�, o q,ue a.1c'!'.la, que· a maio!' pa,r-
/

pf'J'íüd'o cl(' fuLa. queiro Soriano, quando tudo
!l,as g1',amrudos dI) Sa'TliLa ca'VflIl"ina.! le d.o jogo foi trava,do rha:nLe dos gs·sa vi,Lól'ia, corltl}\lisL:lda de ma- parecia desfeito. Alegou o cra':
Za'cki I, que ,s1llbsltirt!uliIU San], errnibo- arcos fios dois iJl(l\nCir;sários. i ]1>p-Íra hrillla,llj,.p, diantt' rio Cfuadro ck peruano, que havia recebi
ra ,niãJo s-eja um gr:amJd€ -eoot!'ema' O I.riounfo dos n,yaia:nos foi ,j,nsLo avaiano 'qne se pncontl'ava coJ,oca.- do outra proposta de um clu
,sonbe :c/o'l1l"8<R'Ponder. I r n1lPliPcir]o p.orrf\lC cxi'hl,ram um do na, Yice�]irlera:n.ç[\ complptamrn-. be carioca e taI?bém vários

Podemos asseg\lra1' ql.1'P tão lag'o ra.rll'ão d,r jOg·o l11:üs pfir.[l.z P j)I'Qdll- (p:� do;,; inúm,pU'os 1',!"vP;;{'" qtllt' �o- clubes da Argentlna estavam
) .c'xll'ema ,san i ge. ll'est,á,bp)l,eoa da I ivo, "'fIlh(',lltfln 0S "{'U'R ' fi vaca,n,tes. fl'·e.u 11'e"les doi!"' Útlll im()�. (:'�í,andc interessados no seu concurso

�·.l'a"e contusão ,que o iffilp�cl'e d€
\

H'lI'l'o.y,p,itar a,s mui,tas ·fal,hal' exis-· r,m ,(:'xc,elp,nlt.c� ,con.rli,c,ões pan'a
. o�

.

caso fosse decretada a anistia
,'palizar as .s'uas IJ1.alg;J1UÍC:aiS atua'-llp,nl,p,,, na a.e.fesa Itwilc,olor. próximos .compl'I)I!UisROS. 1 pela Federação Argentina. As
!:ÕC8, o A,,�aí ver-f>e-á imlLlIIl:ido de Crmw f01'mn 'Ynol'codos 08"(/o(ll8" I O quadro. ,',p,nccdol' jogou, eom a. sim sendo, não poderia dar U111a

1m esquadrão tão pOIDelIllLe qrLlle difi-, Aos ô mimltos ,de jogo o Avaí s"'9'Llink eO<Jl,sLiJl.nir:i'í{): Toni,co, Da:n-I resposta definitiva ao trico

,'ilmrnte, semá iba:ti:clIO, I al}�ca; FiJi,pinho. ,a'pwvciLa Ihlll ((es- I,e e Rra�mo (d!'1poi� JatCÍ); Bona, i 101' pleiteando mais alguns dias
,

Do ClSCf'L1IaiCl!l:ãJÜ! do Paula Ramos I,('·ixo !la defcsa conLrú,ri:l E' arre- p, Paulo 'e Gr,sy: ,\lcxanclr'p. Ja-· para resolver em carater defi- - No Programa:
llluiGa coisa pf<per.al'i"a-se na tmcJ.e ma,la ás rprles, inaulgnra.nrln a con- cí (.rlf'pois RI'usmo), Morirtz, Parcial nitivo a sua situação. Todavia, A .Marcha da Vida - Nac. Im'P"

.

c "áJbrudo, de v'ez que ,ElX)ilbiQlJdo-s'e I tagffill.
1
e Mig'llJel. I Soriano considerou uma ultima Filmes.

rPlnlll(\ 'aio Alllllétt'ica com a mesm,a I Aos 33 minul,os 'a ,partirIa pempa.!, O qua>CIro avaiarno foi o mesmo -)roposta do Fluminense como Preços:-
:alMJtia e fiibra que o A�aí a:pr�- ta:d:a por �lel1médÍ()(dp .Lá.zaro. crl�.f' que ,ahaILe:l o "I,eé\!rJ.e.l,II Can'a.vaIl1a d.O ",iáve� e capaz de a�ender a�s Cr� 3,0'0 (único).
;>nloll na l)LI!gna com o Camp'e:ao· PRc.fl.])Oll ra�)Jrlo pela cllT'eJ,ta, all- Ar, ou seJa,: A'yelmo, Pe'd['o; e Ch!- "'.8US Interesses. O tncolor prc- "lmp. 140 anos". �:.;.,

ODEON
- ÁS 7Yz horas
CLAUDIA E DAVID

No Programa:
1) _ O ESPORTE EM MARlCHA

Preços: -

Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00.
''tlmíp. 14 ;l110S-".

IMPERIAL
- As 7% horas

- Últimas Exibições �
-I-

AGARRE ESSA LOURA

.com

Ecldie BRACKEN
V.e'I'ôni1ca LAl(E.
-lI

MARAVILHOSO MASCARADO
9/10 Episódios.

"'l
.. .J. --;d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n ESTAOO- Te,ca·felra 5 de Agosto de "�$7
____�_5!l

(
__ . __ . . __ :::!E!E2 ..... _s:::::e:=:s::s:=:::s::::::::=::::zt!!52ZL��_

�. ao.s OOUOll diatintoe Ieítores, o obaéquio de pr�cbAIr o
.

If1I!IIJIDPt'Nl ab&:x{) to .romet-e-lo • Dossa Reda�o af.lm. eomp}MamJoI
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�'ia. Catariosnse
I N I
DENTR.O

de Transportes lírels Ltdl.
C I A l� A'
DE POUCOS DIAS

I
i

� , -- .

.. .. . . , , ' . , , . , . , , _, , . , .. , .. , , , ,'. . . . . .. I
�·ad4.:l�Ofj. tambem. a aenWe.. de notieiu de�

,�-entoll e eutl"U, de�t. MI de pegou 1UIIipa,

,""

DI. SAVAS LACERDA
�_.�-c1roil'«lca de Olho.
-- �dOL N«rls - Garganta.

pn-cr.igão de lente. de
aontoto

��Yl'()R10 - Felipe ScbIlU.
.

.ttt" S. Das 14 às 18 horas,
�"01A -- Conselhelro !lilII

fra, 77.
�.�NES H18 • 1204

44Usenie

II. ARMANDO VALtlUO.
DE ASSIS·

",

liI'm �1Ç08 de Cl1nlca Inflll:tll -.
�ncia MunJclpal' e de

caridade
�I(lA Hil:DlCA DlO CRIAl'I{)AD

.

ADULT08
�JifaULTóRIO: Rua N1IllC18 ...
� '1 (ildlffclo 8, Fra:aclllco),

r �ltas das 2 �s 6 horlll
DIMliID1llNCIA: Rua Marechal G1dt

!!berme, li. Fone 7a

ORo A. SANTAELLA
f.it>i)jllomlldo pela Faculdade Na·
� de Medicina da Unlver.l�
� 4lo Brasil). Médico por concue-

� 40 Serviço Nacional de. ��
.'11 Mentais. Ex Interno da Santa

!IlII!Im de Misericórdia,' e HowltaJ
�uatrk:o do Rio na CApital "..

dera!
�CA lUllDICA - DOJIlNÇAJI

N1ilRVOSU
_. Co:uult6lrio: Ed1f1cl0 Am$!.

NETO
- RWI lI'eUpe Schmldt. Con.wlU!�

DM Ui ás 18 horas -

�Ia: Rua Álvaro de CIlNlll'

� JI.O' 1.8 - Florian6polla_

JJIL POLYDORO S. THTA��i
oift'IUeo do Hospital de Oarlda&t

de Florianópolis
Iu&lstent'e da Maternidade

5IIIdl([OA MÉDICA DI8�

WIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

.�(laII 'ioa órgãos lnter.nos. es,

peclalmente do coração
. l1kriínças da tirolde e demais

glll.ndulas internas

'lniRODRAPIA - ELECT1WCAR·

lMOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

�tae d1àriamente das 15 ..,

18 horas

AOI!aC. chamados B qual!;JuET
� lÍlclus1ve durante a noite.

1ROliIIIIULTORIO: Rua Vitor Mel,....

leso 18. l"one 702,

_lEIDO'IA: Á v e-n 1 da Trom·

powski. 62. Fone 768

I.

DR. NEWTON D'AVIU
0J)aI!..()6e8 - "tis Urinária. -

Do.en<;all dos mte5tlnoD. nt.o OI
llIIWI - Hemorroidas. 1'ratcm!illl·

-

to da coUte amebíana,
.

I"laI1bterapla - Infra verme1b.o,
Con'''ulta: Vitor Meireles, 28.

A�e dlariam.ente AI 11,8Q lCs
a. Q tarde, di18 16 hI. em diantt

Roaid: Vidal Rar.uOll, 60.
iJ'on. 1067

DR. ROLDÃO CONSONI
�GU GERAL - ALTA m
:1ijtJàWU - IifOLJ!:STIA8 DS llill
.••• NHORAS -oI'ARTOS ..

ló'�o pela Faculdade de Medi
t'11U!.!l da Universidade de Sio

�lJ.lo, ande foi assistente por '1',"
�M anOB do Serviço CirüJrgico a,

Pt:of. Allplo Correia Neto
il'Jl�1a do estômago e Tlall bl
�m.'_, intestinos' delgado e grOllJtO
t!I'6lde. rins, próstata, �I!,il.

�,), ovários e trompas. VarlC(1
�6JI, hidrocele, vartses II h<M"JI.'

CONSUL'i'.AS:
!I!!ail :II li 15 horas, ii Rua i"e!il)'I
l;Wl\mtdt, 21 (altos da Cau Pw·

ratso). TeL 1.598.
'.\l:iliIiiIID1!:NCL4.:. Rua Estevell J(j

mor, 179; Tel. :!oi 7M

JI. MARIO WENDHAlJlII
:.tfia_ .0 #,psp'tal MN"ê. RG'f1I�
cr...mlca M:tDICA D� ADUI,TOE

I'!; CRIANÇAS
Cuatlltório: R. Vioconde de üur,
1I'-I..!I!t, II - elq. d. Praça 15 de No
,,-Ueo l:1tOl da "Belo Hori.ouI>eW)

TO!l. 1545
(�.tt!tu: da. 4 ã. 5 horal.
9,ildófracia: R. l'e�ipe Schmldt. n

.- J'ou lIWlual 8111

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

51FI!LIS AFEcç,OES DA

P'F..l.E - RAIOS INFRA-VER·
i!Jm_.,.HOS E ULTRAS-VIOLE'f'AS
�: R. Felipe Schmidt, 48 .-

Da" 9 ào 11 e_dos 5 às 7 hr•.
ReiJ: R. D. Jaime Camara, 47

FONE 1648

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara

'rangúá.
,

Flsr.ianépolis - Itajaí - Blumenau Joinvile,

Flor ianópo iis - Blumenau - Mafra - Conoinhas

Florianópolis - Lajes.

Gánhe TEM P o e O I �� H E I R O, viajando com

'RAPIDEZ-CONFORTO-SEGURANÇA

pelos aviões da «CI TA L»

,

1

L�i�rõ�\� �pa8(�'!�lal�[�TI�1Clwm"x),J1I11a intcusi \'.a cll'Hf.(·I}IJ<.I.t!a, pc
la Policia conti-a os ,me!.iu.n'lrs. era'

rj.p S'UPOl.'-SP Livcsse um. Vural(lri.l·o
os <1�S,allto" 411l' vinham Sfl suce

cff''l1Jilo. ;1.(' IT)I)'rlO: al;ll�I1lL)iIlil,e. .HP.;;;La ICidade. _j ai, porem, nuo r'r> Yl'nJ icou

c :li<TllrJ:a onL(l;ll1. ,ma,j,s n lg u.ns fpr:un!

tE'gli,<1.1'.adll';. . .\'hmor;l Janna.rio, ao I
ti� I'i�i r-5'P á l'p"irJcue,ia f: jú ])ia" 1)1'0-1
XJ'll11da�'�s . da. m,('.8111a, [OI <ll'is,::1iI·[ ado I
por LI'CS liIlrll\'J/lllOS mascaradus

el'que ·",mVILmlllarnld.u navabhas rurta ..

rarn-�hr a. onrLeillla. ri o documcnt os

'e :J j,mpol'Í,n.n,ci'a dr> 120 ernzr iros.!
O faJll) .foi corrumicadn ao 2üo Dis-;
u-ito.

']lalmohém ,na jlwiscl i\:.i) o daqur)('
Dist,l'ito n vendedor amlbulianJI,e
Acell Ra.ft· Bra,un, [10 pa,sl�m' lwJn
nllll. Call1lóil[].(I B0.nr.diJl, fui ,,[a,cndo I
por tl'ÔS iDi]i,viofluos qLH', anwaeap
(Lo-o COI11 1H1"alha, fllI'L,u'am-lh0 ,.

3·800 Cl'lM('iro,s em d>iHl1eilro, um

,amiC'l ·e um .J'01ogio, a,ml)()� uvalliarlos
em ;3 mil cl'llzriro�. 0,-; Tlwli:.liril es.

agilll,dn C,)1l1 r-n,pidir>z (,Olll�'eglljJ'am
nva,,jir-so alnl.('s qlle nlg'/lIóm p,ude":
s·p Ipr,(·,�ltar CVll1ftlqlWI' .�nE:orl'O éÍ vi Li
mia.

Dores nas Costas
, Des�Darecemn
Rapidamente

.

Se V. flofre de dore!": :lJ!:udns ou sensa

çf\o dolorosa na� r.ostas Oll nas espáduns,
V preclsa eliminar O� genues em seus

rirm, Nlusa.dores dêsses sofrimentos. Ou
tros sintomas de desordens noS' rio8 e
no aparelho urinário são: uri ua escassa
e ardente, freqüentes levantadas notur

l�a'::r doreg lta� pernas, lllmbago, llervo�
�l�lJl.O, enxaqueOR.Q. tonteira�, reumatie. ..
mo, perda de apetite e de. cuergÍst' iu
ch�'ão dOR tornozelos, etc. Cystex
aJ.uda a eliminar ê8te� transt.õrnos, re

movendu .::ua causa. Começa a agir ern
2<1· horaR e acaba' com 08 tl'austôl'nos
""pidament". Peçu. Cystex em qunl
(fUel;' farmácia sob nossa. garantiR. de
que o aliviará. Experínlente-o e verá
como se sentirá melhor em pouco tenlpo.
Nossa garantia é sua maior proteijão.

ÇTstex no Iral�menlo de:
'-, CISTITES, PIElIT-ES E URICEMIA -

- P. União.

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

�t6rlo - Rua Jo110 Pinto n. .,
- Sobrado..:.. Telefone 1.461

ltaiófncla - Rua Sete de Setembl'O
- (Ediffclo r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

rtA'
.

{{tiS: -

-

�líll'dbi'lfId;fs@!��$ .

De acordo com os imperativos da·
razão, do�ciência e do bom s�nso:

II. M. !. CAVALCANTI
.�ca exclusivamente de crlancat'

Rua SaManha Marinho, 16
Telefone M. � .

II. PAULO FONTE!
Clinico e operador

(.'>OOcJ21tório: Rua Vitor Melrelea. H
Telefone: 1.405

�taa das 10 às 12 l! datl14 '11.
RMlc1l!ncla: Rua Blumcnau. 22

Telefone: 1.62S
'-----------------�---------------,------...�--------------�----

...

CURSO-�: DE
Serviço de Pronto

MOTORISTA

Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

e.
Socorro de Automóveis

Teoria e

Atendem·se
prática - conhecimento .do motor.
chamados para reparos' de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

. GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidos, bemorragias.
e suas consequências.
N.o 2:' Falta de regras, regras·
atrozados suspensos, dem-inuidos

consequ�ncias.

VAUMART

FARMAC,IA :E:SP'ERANÇA
do Farmac�utic() NILO LAUS

Bóje. e amanbl ..ri a sua ,referida I

Dreca_ Ilac:ionaia e. _r&ll&�ir.. - Bomeopitl.. - ·Pwhl... !'f
JIlari.. - ArtiP. ti. borrac:IrrL

Gara.te-••••aia oh_na.da ••
'

reeeitairle aéüe..

melhore. fdbrioo., A Ca.a ·A CAp·ITAL- chama a atenvlo, do.
vhita ant.. de .totuorem .ua. compra.� MATRIZ em

Fabricante e di9ltribuidor.ol!l das afamadae con

fecções -DISTINTA" e RIVET. Po.sue um gran
de 'sortimento de caselnirol. ri.cado., brins
bon. e barato., algodões, morin. e awiam.nto.

pal'a alfaiate.; que recebe diretamente dura
Snr.� Comer.I.Dte. do interior no .entido de lhe fazerem 'Ima

Florian6poU.i "'!3 PIblAIS em Blumanau .�La·ie••
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Na madrugada de 2 ele abril, p dali a uma hora eu devia partir pari) gr-ande masmorra não só do prole , .

·passado, aos +2 anos ele idade, ia- São Paulo. I tariado, mas de UI1I povo subjugado
leceu piamcnte nesta carpital, muni Sendo assim - disse-me ê le _.' pela mais tiranica ditadura. Djsso.
do dc todos os sacramentos 'iJ. aguardarei seu regresso, porque] mais que, se ali não há liberdade
Igreja, o baiano Antônio Maciel drl. quero ter uma conversa demorada I para os russos. como pode tê-la.
Eonfim. Era conhecido nas rodas com o senhor. U;;l 'estranlg,eiro? Este, comunista OI'"
comunistas pelo nome dr- Miranda Uma semana após achava-me no- nâo, vive cercado de -urna rede de.
e teve parte preponder-ante no mo- vatucnt e a seu lado. Sentado r-rn investigadores que o afastam de tu •.

tirn sangrento de 19-3·5, ao Iado vlc uma poltrona, ofegante, com a tiVI- rio quanto possa desacreditar o paei..de Prestes, Agi Ido Barata e outros a_lji- dez da morte a esprajarvse-Ihe IH) tido. '\
ladcrcs postos a serviço de Mos- senjblantc, manifestou o desejo de Petgutei.Jh e ainda como lhe' vie ,

cou. fazer uma longa confissão de toda ra a primeira idéia de romper com'

T' t di' . a sua vida. . I o nar+ído. ,vn r-egue e corpo e a ma as '1'.1_ Tendo em con ta seu precário cs., Respondeu.rue que se fizeravidades subversivas do partido, es tado de saúde e a prostração em comunista por puro idealismo, frese_.teve em Buenos Aires, em Monte;
que se achava, cu lhe suger-i que joso de poder melhor a condição de>vidéu, e n ern deixou de visitar a não fizesse tamanho sacriffcio que nosso povo infeliz. Que, ainda nos.Hussia, a nova pátria dos que rene.
se limitasse a emitir um sncero ato dias de maior agitação. quanriogararn a sua. Ao regressar de suas de contrçâo, depois' de ter declara, vocif'erava 'contra o clero e contraperegr.inaçôes, te,,!) noticia do tru. cio o essencial em poucas palavr-as. a Igreja, jamais perdera a sua fi\,gico destino do jovem Tcbias, anre., -'- Não, padre, deixe-me falar. tanto que nunca so deitara sem re-.batado á. vida aos 17 ànos, peja Q 11 d D' t A M

.

M'. II" r., C .,'; ii
uer o contar- ne tu o. . eus quis 1i�,r suas res ve-r arras J �s o qt<e',sanla comunista. .orrra o ano e lunuilhur.ane, perrnitindo que PU vrra e ouvir-a dentro do partido aca.,1�: i

. .

,'. ... ,. �. sofresse tan to e caisse tão baixo, hou por albrir:lhe os olhos: Primei-sp r-ito natui almente reto, 1Vd-
porque o homem que voltar-se para ramentc os métodos terror ístas comranda- pro{-est�ll, yeeJl:c�1te11lCIÜe 1)eIl5. o frio assassínio de Tobias: em sc-.con!ra tal atrocidáde, exigru exp! I-I . Ao receber a ahsolviçâo desfez-se guida o convívio com os prócercsca<;�e}; ,c. m�)(l.anças �(' ,O,J:le.lJ�ay�'), em pranto copioso, e eu me retireu, dC! partido, gente desclassif'icada.pois (.,:,ses PI ocessos. tt.rrIJllsta� dcs., dcixando ,o a,fo"ado em' lágrimas a Disse-me que nao entrava em pal'lTIOl:altz'a"am o. ·!?arlldo. . ConllllllO.u sahorear as d�tJ:ras" da �olta aos ticularidades . pelo resp.ei,to que lhe'enti �ta'ilto a militar nas _hos.tes bOI- braços pater.nais de Deus. infwndia um sacerdote.c:hevlsta�, lllas desde ('ntao começ(:u '1'{)I'lH'i vúrias ,'ezes á Casa de Afirmou, com a revolta n'o sem� Ia �r VIsado P<?I' Prestcs e out,·;;s SaíÍI(],e nos dois lllcses em que êlC bla:n,te. que um de seus compalJ1he!_"pro·ceres. da sel,ta tenebrosa como ainda sO'breviveu e pude acollma- ros de prisão vitorioso no ú]fimo--'um posslvel desertor ,.

-. '.. .'y ."'" .: ,nh:l1' os l11"Ogressos d·a graça na-· plel1.o des,ta caipltal, elIminar';] al)I1�ra-s� COIll a trJst�!mente eeJe_ (Inda ahl1�, 1l1'ivile2·iada.· muitos lnfelzes deitando-lhe Ve!l('i!.'ollbre Elza h'l'II"ncles" C111() llon'le "\". '. '.
..

.
.

I
.

". ".
.

.. ,"'. "," .

., A': '.- }l.eslgnatdo, pa,clellte, acolllJa-llle '!l0 e11e. ,d�d:I�,?, e�a ��Vln� ,(:O{IClo.:(::al;onlOj <;em�)J'e COIll' UII1l amáfVCil sorriso. Tudo isso lhe fez conneb�r" ':'11_Mlran.,.a. Lere1 la-se C.(�lll c;H�'nho ,.1 :VInis de lima vez J'clfel'iu-se a seu tra!nnlado Tl'Or-ror a eSS:l hQr<la de'�ua. antiga (:olllpa.nhclra. slmpl.cs, nass�ldo com lágrimas nos oLhos. aventw'eiros e a bus-car em ouü'a"IIlgeIlLla, afetuosa, tanto que tenc1O_ Peclia a Deus a 'saú.de a fim de po� parte ,a solução do candente pl'O_na,�a e.ls��r-s� com, ela. <1P1' repara r o mal que havia feito. 'blema social.Nos pl'lllle�rOS, dws de março fie Disse'-llle. que se recuperasse a .Dominado por tais sentimentos, ês_193{) S"llcunllJ�u. Elza Ferna!1c)es" ,;f}!) saúde iria logo dar entrevista a')� se homem reto. êsse convertido ilns() ,f�I'l;? 1�0:l1l.clda do h�Il(hd() . \,�;: prinópais jonl,ais para (i'esvenclar tr�, que tra:nsitC!u_pelos }ísperos ea_bf.çao
" . lI�:tJ;ll�loC,?tO Jl1�(:nscI:nl", os escanoalos d'O cOl1lt1l1i��no e abrir mmhos das 'PaJxoes e da re,,"olia,do fUI OI san"UlnclrlO ele,! AI es.tes e

os olhos de milita gente. Vil! sua c-P-. entregou sua alma a Deus 'na 1l1CS-.d� s�w can:arIl,I�a. SOI:te. ldenh�a te-. la de cnlft'rmo àfastou do credo ma sema,na em que comemOnlValllQ,<;;na tl.do o l!l,f.eh� An,tOlD,1O MaCIel no vprrn?HlO. al,gull1s v.plhos amigos que. os grandes mistérios da Red'enção.Bonfim se .Ia. n_ao o clcJendesselll [iS não llhe deixaram faltar Ilada. Dis- Seu médi.co asststen;t,e. ao vê-l()·grades da. p.ns-ao.
.

.

se-me porém que issO' era pouco mqrrer pláddamente. exclamou:nenUtJcl.ado como eOll1l1l1lsta, e tencionava levá-los a Deus. - Este homem 1ll00Te!.l como um"
C,OI_1lO tal .1_ll J,gado e condenado" <;e- Pel'A'untei-Ihe que inlJ[}ressão n- justo!guJU BO'Ilfl;n o� mesmos c.amll1hos vera da Russia. Uma grande desilu- Pe. Arlindo Vieira, s. j.(�(' seus eumpl�,c�s .. EsteYf:' l!a rllw são, (f'Ísse-llle êle: aquilo não é o

.

(Publicado na "Uniã'O" do dia.,Grande e de la f()J transfendo y�- paraiso do proletariado, lllas un,a 20-7-47).
ra FPrlHlll\lO Noron'ha. Na pn:;ao
correu constante perigo na compil-
nhia de seus camara,das, que pat·p- _
ce jll esta-vam eertos de (fu'e um dia

I
T,f Ul08 kr�"I·lel-roshaveriam ele tl'iif.ludiar sôbre () sall_

.

_

• li 'J �
.

gue de nossos brios militares e clw+ Lo'ndJ'es, 4 (U. P.) _ Os titu]oK ..

gar até a sentar"-Se 110 Parlanlfnto do g'o,ve1'lJ{) brasileiro e os yaJores��al1(�o�t�r:s�:�lo �t;,�i�����l. . N����!:� fermviúrios do Brasil continnllram'
não arrefeceu a ;}çã'O dos chefes ver_ sendo of·ereddos com perdas até:
melhos. Ali pstava a c.élnla-ma,ter trez·e pontos, nestes últimos e dez'
que JlOje se ele's(lobrou. graças 30

"
naqueles primeiros. As ações ordi-amparo oa lei, a grand� facção Quê

I

n:ál'ias de São Paulo Hailwav perde-·visa a ·e.Il,tl'ega d'O Brasil ::w ditador J

russo. ,
.

ram treze pontos, enquanto que as·

Na pequena ilha havia jUlgamen-1 ações da Leopoldi'u.a perderam um'

tos c condenações. Os traidores dOI ponlo e um quarto, terminando a-

'Parti(lo era.m Ílllpladwelmente eli - semana com onZie, e m'eÍo pontos ai
mi'll{ldos. De quando em quanlo menos, Não 'Obstante, flS prefer'ên-"sniddi'Os" mistel'iosos ps�a'PaVHIll
á viJgj]anlCÍa da polici3. Sorte idên-- Comercio e lndú.tria dais perderam apenas um po'nl0 e'

",imo pela. 1lt�m8>l'o!'>a uISlsi,s,bGncia. O inspetor escolar pro!'. AIncrico ti,ca estava rps'crvatla ao compH- GERMANO STEIN S. A. meio, cotando-se a trinta e cinco,
A's .20 hora.s l',eali,zou-,se o gra·n- Vesipudo Pral:es estú c'Ol1vídando I1Ihe11'0 de Eha. Sabedor do ocorrido Filial Fiorianópolilil ,em:lllunto que s debentures de qua�dr, ha,nq'uelLe ipaIla 500 QOfllJviY<ll!S, nos· todos os adultos analfabetos a se no "conciUáhulo telTorista, pediu êle Rua Tiradent••. 9 tro por cento tiv.eram r{ma quedaI ,ga,rantias de vida ao coronel Nestors,ui!ü",.s {lo ,CluÜ)e 'C!Qnc4rdi'a, 'em inscreverem nos cursos de Ensino Jos'é V:el'issimo. Com as provid�n_ '=��������������� de tres pontos. contandu-se a scs_·

:PÜJ't.o Uirdlão-Uniã.o -da Vitória, Supletivo, criados por re-centes de- das tomadas ]).elo -comandante. ce�'_ senta e sete. •

c,fllITl;parr.CJenid'o os malÍ,s desrllooados netos do Governo do Estado de saram os "suiddios", mas Bonfm1 A posição dat)l'�mf)llllt.o,s daJSi 'r'hIDIS cidades. Ofe- acordo com o programa do Ministé- teve que evitai' im'uucras ciladas Mortal,·dad'e ,-nlanl-IIl'('eeUldu a hom.el1la.gerrn j)I['O,DUlllCia-' rio da Educação e Saude. que_lhe el:an.1 annad.as. A'n.istiado el? .França'i' d I O
.

d .,' 1?4u, Alntol1lo Bonfim sam da l)l'l- BÔl'to Ale.!tl'c, 4 (A. N.) - A es-l'iI,nl ma,gifll IlC'31S orações 08 sr's. r. 's lllteressa os tel'5o as ll1forma- SOlO e manteve-se desde então com.
�

I:>
•

j (l' ):» O 1 H fatistica cun,tinua a demonstrai' que']'I';l.IlC,lSCQ de ·Pu,ula Xavier FHbo, ções necessárias no Gru�JO Esco,lar 'Pletam·e�lte, afastado do Partido. arlS,.') ... - s.enJlor ell-

d\'. ;\Tutbp.T'lo Miranda RUJllJiOS, j,uí- A. S .•José e na Escola Industrial, A êsse ativo eh.dc comunista, de ri Bonnet, cmbaixador {ra:D'c(>s em ai,n.da é bastante" acentuada a tax:.:
7lr� ,11(-' Dil'e��o l'es:piel({t1Vlamell1lte de das 13 ás 17 ·horas. {[uem tantn se OC'llJJaram os ,iorn?is vVaSlllil1lgton, declarou, momentos

I de mortalidade in.fantil no, Hio'após. o ...levante \le 35, kb eu unir'_
a,ntes de s',Uoa entrevista Cülll o sr. Grande do Sul. Ascendeu'a 2'6'!t,; em.'me pelos l.a.ços da mais estreita ami_

zaJ:e. Lavett, súíbe-secretário de Esl:ado 1946 o C!oe.fidente do obi,tuário in..,,:'
,.

t 'e' !'
fantíl sôbre o nbituário !teral.Sofreu ele hOl'l'lWeS nas prisões I)JOl' e-a111e1'1' ano. �

desta capital, e os maus tratos ('11- "Nada deve ser f'eito, pelos gover-'P
·

dtão r,ecehidoh min,aram-lhe. para reclsa e comsempre a saúde. Foi decaindo a
nus americano e brltanico para au-

.

_.

olhos visto.� até qlW, em estado hs- mental' o nivel da industria all'-

I?tim;hrel, veio ac.abar seus dias na mão em detrimento da seguranç·a / prar a go _
Casa de Saúd·e São .1os�. . dos países vizinhos daquda nação. Falta lho d-'nh -Iro ,.Em fins de janeiro dú corrente

li e ,
ano, ao voltar á tarde da ódade, Nada deve ser f.eito pela Grã-Breta- . . -.I .)..
C'n'eontr<:\Í na porta. do nosso Colé- Il ha e pelos Estados Unidos <lU'C PI'Oc.l1re- então CrMi:'lII'io· Knot;"
gio Sa.nto Inácio um bilhete do Tllt'- possa colücar a França e a Europa ([lW mediante a módica percentagemclico assistente do caro enfêrmq. Pe- diante de um fato. consumado, no d't': lO' por cento, resolverá o seu..dia-me qUI) fôsse {Tuanto antes :í
Casa de Saúde, portanto n111 .dOCll- que se refere á esta qucstã'o", proolerna, facnlt.ando-lhe a C011:-'
te de nome �onfim deseja",a ],('COI1- "A !posição da França, acres:cell- 'Pra da n:I'eIlcadorJa que v. s. neceSS1-
,ciliar-se ('.()J1l Deus. e p€ldira ql1� tou.o sr. Henri Bonnet, nã,o s.e mo- lar, pelo preço corrente da praça'
mf' cha�nassem a n:llm. .' d',f'" C t' adJ1f'S qUler6ndo ex-I sc>w:.. qoolq-tlle-r outl'o aumento,Eu nao o co,n�'l!e.cla. Pl'O\'avelmen- " � l,cltl. �.Oll, Il1U """..

. _ r

te a leHlll'a de meus 'artfgos de COlll. 'tra-ir todo o carvão possi;vd do OnBDIARIO KNOT.
bale no comunismo, qlil-' lhe ('.ao-· Huhl' mas -não desejamos que êste' Rua. João' P:iJnt:o fi; 5 - Anexo á'
sara tão acerbos SOlfl'i�entos, o 10- carvão 'seja entregue á j\l.emanba' Redaçãn d'e "O ES'DADO", Téleio-·
v�u a Cib�l.l'.t�l,"!1.l<e para ,IlllÜO doe ,>eu". a p'rodú..

zir. ary>".. I Jl.e 1".leItu. Ma'll,11e-s1el-lhe com pena ql1e' par y�

Ar
de São
mistériosc invasão

Domingos
Washington, 4 (U. P.) - Aumentou Cuba, donde 5a feira t(""1 rn"�ido
� mistér io sobre a anunciada In, uma frota de ínvasâo ; IlI01S IlH(;a sa

vasão de São Domingos, quando o bia dos aviões.

Departamento de Estado anunciou

C4u·e 7 caças que desapareceram de
'um aerodromo da Florida estavam

Um exército "bolchevista", de
3.000 homens estaria pronto em

Cuba e Haiti para inicial' a inva ..

voando para "algum país estran ,

são. Parece que se rca liz a em São"eiro". F'Oi dada ordem ele que .. .

f d t'd' I rt ])01l1111g0S intenso movimento
ossem e) os em qun quer pa .e

.os EE. Ul,'. onde pudessem acharJ tropas para enfrcn tar ') \ iuvasor.
se, Os opositores. {J diladul'a de Trujil ,

O embaixador do ditador Tr-n., lo declararam em Washington que a

jillo declarou á Imprensa que a invasão é um "espantalho" para
:w,vasão estava sendo projetada em justificar medidas repressivas.

A CftRAVllt�A LUPION - AOEROftL
Acabados que foram os entendimentos e as nego

ciações entre os Governadores Aderbal Silva e Moisés
Lupion, iá se acham de volta as respectivas comitivas,
sendo que a catarinense encontra-�e nas condições expres-'
sas no telegrama seguint.�. recebido pe,la Secretaria do
Govêrno:

"De Porto' União - 22 50 4 - 11,15 - Partiremos
'lOie onze e trinta horas devendo pernoitar em Mafra.
Parte da comitiva seguirá joi!':vile. Permaneceremos em
Mafra até amanha à tarde devendo alcançar Serra Alta
onde pernoitaremos. Possivelmente chegaremos aí quarta
ou quinta-feira proxima."

o encerramento da tonferenclH
p, 'Cnião, II (Do nosso C(frrHfl- TJniã!l da ViLó'ria c. .Pl�I'1.0 'Gn,iüo.

}JC!Dlrlente ,p,S'pecial) - A chml',ras- :II' . ..'\J·mando Sitllone P,ureiru,
cada ofene:ci:c1a na IScI''I'al'ia de Ber- Jl1tLm C'],üCjI\llente d'i'SD1.lr,.;ú. agl'm:leCf'Ll
nU.I'do ,�LUJmD1, conJüu com a pr'e- a. ]10ll1iCiUaJgle.m, t,(}ndo o ,goveJ'lrrad'O:l'
seni;a de crescido ll1:lune'I'Q de :pes- LupiOJ1J leva:DJt3Jdo o brind,p de hÜlll
soa�. Di,sc<U!'s-aram o sr. �ru:loUsIGl'ial ra a'Ü Gal. Dutra.
n'wnaclo Stall1'm e o dr. BelOjamim O im11iqup�e fo-i ;;e,rviidn ]}()'[' gen
MO!l1·dio. I tis 's'el1h()l'iJ�3Js das cidades. Foi

1\ 's 1 G h.o:rn.s HfElt.uou-:s'e a Slessão pN�s�aôfl também uma 'homen,a-
cllC e,n'c('l'l'ameuLo pl'otC'edellllClo o prÜ'-' @eD1 ás eS[los'C'tS [Jos pN:Jf.el,llOs Ioeais,

" I
J�e!S801' Louriv'al Gama!ra, á leitura Alfre,c1o 'lVlJeL:>;]er e Fr(1111Cisco Arfui-
(lo re.laLül'Í'o .dias trabalhos. Fala-: les Sa;por�t.i, que f.eS'leja,l'<llm s'eu
1'(1,111 o :dE'p'tJ1La,do Alvil' H.eiseJI1lberg,; allliv{'.r;oáriO!, ontem.
"L. Luiz Wol;:;ki, Mário L,o'Lll'ciro e I
Jl1,li,(J HI.1cII'H Xavi-er. "lfabetl'Z8"a-OO ·go\'el'nador Adf'f'iüal, fJ.ll:Cerran- li "
do ii ron.íier(luc.j,a, 'fjl'oIliuncÍou vi- de r dulto'l)]';urnt,e diS:Cll'l'SO SC!lldo ;telamadis- a s

Homenagem a um senado r-
NA'J'AL, It (U. P.) - Em virtLl,le do t.rooscurso do seu anive.J'sário

illuüdieio, <J1l11'P-vTI11,em, o o,e.na.cIloe (i<\xmgirno A:V'elino, que, Ol'Ct se f')llC-Oll
ITill ne&1a calfli,l.al, :foi basbuDitJe l1ÚlTl118Iliaige fJJdo. A ,crnlJlÍs,sii.o ExeclI.t.iva do
P. S. D. C1mup,tlJl'f3Ceu: illIcOl�rodQ A SflJ'a 'Nlsidencia, ,SlllIl.1da,l1{I'o�o. ne.qta
taoo,<;ião, o sr. loão CamaTa, que. �ali,errJitoo S11.1I3, aJtmJaçã'O poliLi'ca no ee
;r.iiri () n.aeional.

UID deposilo clandestino
de lllunições

·,Tl!1IUJISAiLiElM, " m· P.). - Ars ,tropas br.itafllJioM' dBS!cool'Í'I'arrn um
gtl'oolide dQPósáJt.o do. 'Cl.rm::l."; noQ,'! .sUJbuTJ)iQ<;j dl',9ta c.idaJde, '!lO lugar Cí)-
1ijlwc,i,libi OOiÍlH) <CieDltr-n. de' wt.ivídad,es, c}'am:!oesünas -dos j.udens cÜ'tl�l'a 'os
brítallliicos. AClwdtta-s'e ,eH) (fl1'e esse c1epósi,{,1) pHl1LeJIl!ci:a ,(I. um d,l'S mais
11ÍlÍvo-s dOIS gmUlpOS heb.l'e\l.<; -c1<al]d:esti,Tl:os, Foi 'encarJItr,a:do ll'uma l'Csi
doE-'1llcia sitUJmda cem m8tros do local ml1d'E' <Os 'Írguni!Si(J["s a:t�mltaral!11 l'01l
fim a vid'a do �lILo ('J()omj'�-s'Ú!ri.o bl'i{aníco, ,s,ir Mac 'Mil(',qme�. em 1944.

o novo 'presi'denfe da
Republica Oriental

M'ÜN'J'EVIDÉO, 4 (U. P.) - O Coo;gresS'o, !por 'aclamacão b-a;v,j-a f).on
lIecti,r'lo, ,ooLem, ]iDença ao presidente 'l'OoJIlIav, BerJ'·eta. O vi'Cil}-pIl(3side:nILe
Lui.z B,utllMI BCJl"l'-es, de. 49 'amos, ,asS<1JJilliu o eaI�go como IPiL'esidGl1te em
�xell'iCicio. Os 105 l'egislad.ores preserfliLes a:ceitarom '10, .p€ldic1u de Ber
reLa, J)al'a. IÍ'C€JlJÇia i,l1l(]ef1nlida e cOInfiaram o :goy,eruo a Battlc BCirres,
ao nw.smo 't.CiI1llPO qnie expr,p,sS!a.vam voto.s lp.elo reTSf[a:bel'eCÍ'lll\CI!llto d@
�l:L(\f�f do :Elx·eculivo. qlW ·co,nLava. 71 alliOS de idade.

13ilJ&tlle vrestoLl j Llrame,llJto ás 19,20 horas de ontem.

o companheiro de Elza Fernande5�
Sensacionais revelações de um ex-comunista
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