
ue a conferência dos Governador�s traduziu inequívoca demonstração "é�:�confiQ� ,3
na ação dos poderes públicos, a prova está na presença e nos diSCIftSD}?.Q 'I

elementos da DON Jinclusive um deputado estadu�1) proferira� em plenário. O�;\ít� e
esses foram, lambem. e apenas, em busca de comida e de bebida, como quer o Diarlo ?

ltilIOSA ts portas de Assuncion
rebelde, segundo a qual os eva
cuantes de Concepcion se diri
gem, efetivamente, em marcha
forçãda para tomar a capital

o. MAIS .ANTIGO DURlO DE SANTA CATARINA

Pro�letArio fJ D. Gere.te: SIJrNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
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povo sauda O Sr.

I dr. Aderbal R. da . Silva é aclamado em Valões
Mafra, 5 (do nosso corresponden, Rodoviário, as autoridades e crcs, rovia Rio Negro-Rio Grande rio

te especial) - O povo do Distrito: cido número de pessoas. �Lll, já estsunio concluídos 2 qu ilo-
de Poço Preto aguardou a passagem' Seguiu-se um banquete na resi- metros.
do go-vernador Ader:bal Ramos da dência do sr. Pedro Kon, onde fi., Amaníhã s. excia. visitará Serra
Silva, na estação da viação d'errea, caruru hospedados o governador AbLa, d-BVf'l.ndro negressar quinta f<:Ü)"3.
com' delirantes aclamações. S. px_ Adenbal Silva e o Almirante An, O sr. Aderbal R. da Silva recebeu
cia .. prosseguindo viagem, foi fe.s- tão Barala. expressivos telegramas de s. excia.
tivarnente recebido em Valões. on, Hoje o chefe do Governo Catari, zevma. ,D. Celso Sabóia Bandeira de
de grande multidão o aclamou de- nense visitará a construção da f'er., Melo, bispo de Palmas.
Iirunternente. Em uuorne dos Esco ..

lares do Grupo Horácio Nunes, dis.,
crrrsou a mcn ina Ercia .Stranpe, que
ofertou a sr. excia, um ramalhete
de ,flores. Grandes faixas com ex-

o

í

prcssi voos disticos
Iocalirlade.

'

Realizou-se, a seguir, grande
churrascada no aprasivel recanto
(lia e!'l�aeã() balneárca, ma Jonlte ! er

mal São Jorge, dó propriedade dos
irmãos Jung, A' frente do povo
viam-se o "fMeilde,n,le Evaldo

Bost,elman, ó sr. Agenor .Paula B:.le

Jm, politico -",pessedista, e o sr.

"Francisco Hand:ns, presidente do
Dil'E'lLól'io dia, U. D. N.,. o pncll'e ']'eo-

.

cloro Kauf'�ald, vigário lacaL Acom

paniharam o sr. Governador até Va

]ões, o sr. Vigário de Porto UniZIO,
frei Genlil Soheid, e o prefeito Al
fredo Mal'zler.
Estavam presentes á cJllJ1rrascada,

nmiias senhol.'as da sociedade local,
tendo o sr. Joco�ldino God..inho. pro-
11llDicia'r1o vibrante discurso de S�]l]_11da�ão. O dTo Aderhal agnH!ecell em,
;).)I'imorosa e ,empo19an I e oração.'
interrompi(la por constantes acJa.-l
ma,ções. IO cJmrrasc6 foi servido por um

W'llpO de gc:ulis senhoritas da s(l('Ie-I'dad-c local.

Prosseguindo villJgem () g0,ver1l3,
dor Ader,haI Ramos da Silva foi 110-
nJenageado na estação Marcilio Dias
t! cm T,',cs Barras.
A recl:'pção em Mafra foi f,esti 'lã"

nota.ndo-se na estaçii-o f('rrea o co_I
luanda:nle e a oficiaJit]9,lc do 2° B.

.'

\.

Governador
e Mafra

confiança'
o eetruurtlituirio interesse que a conieréncia dos go'/}el'

uodores iArlPl'lllll R. do, S'ilva P Muisés Licpion despertara e o

cuidado c () entusiasmo com. aue a. prepararam. os mais diretos
I('(/xil-ial'es dos dois ad.ncinistriulores, têm., açora., a sua jusUfi
cação .. É oú.e I) teuuirio pre-estobelecitlo, mouiinentutlo por u.m

"1l1'()(;CSSllS" ainda diterente no pais. sofreu, 'U'1n ,,;rome corajoso
I' enérqico. Gocernantes e çouereuulo« entcnderam-ee muito
bem, ,pOI'(f'IJe [atarain. lJelu 'método direto, ,UI1"1.0 Iinçurujem, 'i,r/u,(Ll
e única. Banido U prol.ocolo oerõal, (LoS questões Cl1/.. eqt{.ação(/'o
'j'UJn estudada» e eruminndas '110 iaruo do, esrerilidade ret árico»
r/(;.� sermijes P'1I1·O)I(·C'IIIÚU.lIN, () )Jucu, CU·fI'l.lll'eÍ:Hial'tl, por sua ve;;,
({ue (IS novas cuncepfues adm'inistmUval) não 'pennilem I ma'ÍS
os "2stadistns - prm,(l('eins'·. B ({ue os homens de gOlJênJO
p;'OCl/T'Orn ou I"Í-lo ;/wllestfJ.l/!ente, na sua palu'Vl·(I. sem pl'er:on
pcüos,. pani ,çe':"I'l)'i-/o iã medida do 1JOssilvel e do razoável. O
terRjp� ,em que os ;ocn]irwtes dos palácios {/overnamentais ·US(l.-
1'm/l. (la S7f.tJ, iltllil1'idude vu'!'a ens'inar, ,ao (o,V1'adr/"1" corno. se de-
1;ia pranto)' o·t1·i(jo; '(lO engenheiro como .f'l'arll1' es[r'odas: ao fa
zendeiro ico'mo "I'eso{1'el' jJ)'(/Vlemas pecuári9s; ao pescad01' co
rno atiraI' (I 'I'cdcs e ['('17[(11' o Ipeixe,\...êsse Já passou, p(lm teli
e'idade colei !:t'{I .•'\'IIS 'l'emú6rts -model'nas. lOS lad.minist'l'adores não
jJl'OCUl'mn ensinuI': 1J/'ocw'um ou,vil', pata l·eso[ver·. E a .wlll
çiío não sení rl'trlo mlÍgicu de wn So.bel· aleatório, 'I1WS Pl'O'IXi
ll(Pncút l'u.cionu{ encomenrl(1(La (I. P'i'of'lssiu.nais e técnicos. As
necessidades CO'I'ntllls nrlo ,se atas/mIL ;rlO calo'l' acadêmico de
111ft discUl'SO eloquente, (lJPotel'ido do alio. Removem-nas as ati
vidades ob:idii'(ls .. nascidas dc tt'rl1 conhecime1Jlo e:r:ato de cau
sus e efeitos .. Ao 'vi/w (,mtigo, de :escmilotem' l]Jj'oblemas, ilU(l"il1-
rio (I {'OVO com ]Jfll({:v'l'llS brilhantes. de ({}lelaj' )Jrtl'o 'o sol c(lmo
l.ticn'Íco de engenhu/'ia ou. .de 'recomendu'!' mais sobriedade 110
,'onswno do cho,p}J, como 'meio ,de pl'ospel"ül(/rlp, o}Jõem. os no
'I!OS ,di'f'i(/eú.{cs 'o .mh�/m· e :dernoC1'ático debutc enl1'e inte1"essa
dOs, f'mll"; aconlec(-!u, cm Pth'lo ,Cniõ.o - União dn Vitória. Adel'
!.tal R: ria ,Silca. c Moisé.ç [1..1./·1)/:0/1. ,quise1'a1il do povo a vP1'rÚlde e

,

o ({'l.I:rílio. Aqv,eln sem (em01'e8 e êste sem, 'inlenções reticencio
so,j. ,·Propa.lal'u,,:sc.' 110"1' (/,qni, in·esponsa.vclrnenl,e,

-

que os' dois
çhefes do Execu.li'uo iriam às tUl"ibulaç6es e 0.0 champanhe. (Js
]JreflOeil'(/s dessa isabotq(je. I/. estas. allul'((.�, dá ,teriam" pelo m.e:'
nos intúnamen/.e, t"ccohsirlcr'ado (o falso .i1f'izo. atirado. (I. pI'im'i,
C/mio 'e:[;plo'f'(tc�a(l elei/m'ol. A.s maiores homeufI.(jen's ((II,e as c:í
dmles :lilldet,'(/�ç J)1'eslm'am aos (Jove1'nadOl'(,<� n(io {u'i'a1J1, as p1'O
tocolm'es e ,devidas. Hesidir'(C'ln, ,antes, nu, ,súweridade com' (j'lle
I·(.!lu.rinenses e p,aanaenses lhes' tá.l(l1·mn e lhes. .\eJ�p11�ç1'am.
IHw"'ios e 1'('invidicaçõ(�s. IS cml/. isso 1l(,8s ;ent.le1'eçaI'lUn (I melhor
e ?/Iai..'; alta h(imeno(j(nn: a da' con{iil11rjl.l,

de

Independencia Ida Bolívia
,A. Bolívia comemora ,]1o�e a' sua independencia, e o fruto é mof.í

. o d,rjul1iJl,() ,para ,Lod'a a .Anneríca, ;l)Ol"qulC também 'nacpllle.Las plagas do
:\'0\'0 Continente o ide.all Ida lbordade IPe.l'mruuece vvo para honra da
e i y,illli zaçã o e d igmiclad e dJo genero ,]1 LIIlTI1aJno.

Ao nobre movo i nmão, a nossa saudação por tão si,g·ni"fitcal.iva ere
méride, '00111 votos d,e constamtes prosperidades naokmais.

Formosa, 5 (U. P.) - São
muito confusas as noticias aqui
chegadas sobre a revolução no

Paraguai. Todavia, parece con

firmar-se a noticia de que
os revolucionários prepararam
uma terrível armadilha para
as forças de Mormígo, que ne

la cairam inapelávelmente. Se
gundo rumores aqui chegados Assuncion..
gundo rumores aqui chegados,
os revolucionários. se encon-

tram já há somente dez quí lô- ne.�I-S-lenCI"ametros de Assucion, onde de- K ;:, Jl
sembarcaram numerosos "co- ..

mandos". Os governistas, por passIva
sua vez, anunciam que as ten- Paris, 5 (U. P.) - Mauríce
tativas de desembarque desses ScImman, abordando o carvão
"comandos" foram frustradas, do Ruhr, em "L'Aube", salien
com grande perdas para os ta que "todos os mineiros ale
rebeldes. mães consideram que o car-

A emissora governista des- vão deve ficar na Alemanha,
mentiu a queda de Rosário, fazendo resistência passiva.
em poder dos libertadores, no- Duas verdades stmples domí
tida essa divulgada pelos re- nam o problema: a concretiza
beldes. As noticias de Assun- ção do plano Marshall é ím
cion admitem, entretanto, que possível sem o carvão do Ruhr ;:
se está t;:avando intensa luta

I
em beneficio da Europa é ne

ao sul de Rosário, o que con- cessário colocar o próprio Ruhr
firma a informação do bloco a serviço da Europa".

paraguaia.
Tudo faz prever que a situa

ção é xtremamente confusa,
principalmente no que se re

fere 'á luta nas cercanias de

---Indo'nesja

,(

Aviões ar russos
Mü�GOU, 5 (TT. P.) - staJiro ,p. OIU.Lr'I}S jidere's fiovidir..os peT"rnrdne

f1t:'ll'lalm IOin\Lelfl1 d[lll'aJlrt.e d lUUIS bD'L'i31!'j ,e ,owia ,em 1I,1é ao sOII as'S.i's,u,n.do :i
exilbiçao d'e ,a'ViôPIí; 'a j,::uc'lo 11'U:SSOS, Plm ,emrue,moI"u,ç"i'ío ,ap dia dia avia-
ção so\,i(>LÍ{'n. ..

o Brasil �'na presidência
Lake Sn'wes.s, 5 (U. P.) - A ,partir d:e.sfe mês, 'o C-atpilLão Alv·a,l'()

�]I]wrLo. fIo Hl�a,sil, 's'e [.ornará [1J"0s.jdnnJ(,e da üOlmi'ssi'ío de Emergia AIA.)
m.i'ca da .o. X D., ,assim c·011110iPl',o'sjden:lr<Cllals su'hcomissõe''l'e das comis
SÕ{'Js de controle, ,slll'h'stiüÜJ1Ido ]i',fjnllwl1ld van Leg·eIlll]1.Qive.

Faf'i-s 01 J(,hOlUJl"i, Ida ,8j,eila, 'õ,cl'á o Ipr,p':iiidel1ltl(! do COl1iS'clll!o de Segu-
1',<111110:1, :;Iulcrd'e,ndo 'a Oscar Lmlg'Ü ,dai .PoOlemia. ,,'\}j'(l]]ISO Lopes, ela Cu!ania,
"prrú pl'c-.si�j;c,llil'e ria C0l11i:s'&50 de A!1m,aJml:}l1l�{)'s.

Inevilavel· a guerra
CAIThO, 5 (U. P.) - .A,lJd-E1-Kl'-Ím, o ,hdeI" án1he qlW cOIll1IJJ.ruten

CO!Dl!,ra ,()!S f.ralniCP'!':I:),� e éSj.l"alllhóis ele 1921 a 1926, disS!e a'o jOl'llal "AI
Hrul.a.gh": - ".]j)�IPf'l:flJm(}S 'P'l11 crrve c,hcg'aretmos a uma 'Slol'll'Ção no ,caso
áenube, Ima:s s'e i-sLo ,não S'B deI' é illliüvi'ba:veJ' Ulln ILenceir.a g'uel'l'<l".

a nova capital do paíS
lUa, ;) (A. N.). - o ,pl"(�sidonll.e :da RC!pnllbliôu, ,mpl'rwo:u es,La harde

ri T'f'Jgn.]alm(}n[o da )�omj's,são d,c Es,l,udos da 10:C'lllLiz,açã,() ,da D!()<va eapi
tal do ,pais.

Pacificada a· 'Costa Rica
-ces-so.-.:_ â .� ... g:uerr8

..

:: na·

A 'pri:m·eira vitória ,da U. N.
Batávia, 5' (U, P.) - o pre-· . ,

.

"

,.., guerrilheiras e das táticas àe
sidente Soeka:rno, da República das as sua� fQrç.as, A. s:ua o�� terras, d-evastadas.

a· -, d JIndon,ésia, falando pelo rá-dio, dem. de cessar fogo fOI llleqUl-:- -As.0rdens de cessar fogo eu- VISI a 'o pres ruman�n:O�i:;:��ite�r�ellu�r:::ema: ;���:::s� .r::;���:�n.u��;u1\�= ��lt�iI:�<Tas ��:aase�la�!�s�s .

• -

_ .

h "

p q
.

_
cana transmItIU uma resposta ,... ��' .

'.? � :WAJSHINGTq,N, 5 (r. P.) - ,'\ OWi>a Bl'anwa ·mo,. (],(Y�mC\ntlU Il'ClffiostIhdades oo�tra os holande
C Ih, d S I' n 'r _ de. poder fa,p�urar JIgJakal ta, eOimfH'1nO,11 a 1l1\Oüma. de qu.e o p'l'eISnlClelllLe 'l'rlllJDll3in 'e,s,l:a �elnldo ,es)Jera-'Ses. Este fato, Juntamente com

ao �nse ú e eg? a ça, p, o, capItal ':,l�epu:blJcana" . dflntro de do nl() Rio de Jq.'lleiro. 1)\1"11 ;POI"lta-voz <lo gov'ellm:o de:cI.al'ou qu-e dICl1i�l"Üf
a ordem da Holanda' de eessar nunClando a ordem de cessar 'dóisl �,(}U, três dias. Em vários em pOlllC.O o [lN�,;:tjKletnte esdall�eeel'Ú a sua 'Ol'i<e'lli1:,aÇlão a. l'e:;�)'ei'(,c�. O S'e-

fogo, que entrou em vigor á fogo. 'pontos das"Iudias Orientais trá:' �I'€'tál'!o Oe impr,elnrs'.l �:a Cas�, �'I�an:c<a, ,sr. Oh:ail�1es R{]s's, d<ec!ar'O'u. a,o,s
me' 't d á UN O'd t SI' d

'

,

'
..

'

•. 't .. )(lirll1la.]J.s,lia,s que o ,pr:es'lde.nlt.e ma'llS Lal�de fapa: tl\l1JJa de!Cllal'laiça,o ,a res-

.1a-:lOl e, eu.,. a sua presl en e oe ).�rn? 01' �� :varam-'&e' on em a_:penas ,�sca- P:ellt.o ".
.

pnmelra grande vItOl'la na luta nou a toda a populaçao mdone- ramuças;, na prevsao da ordem ----------------------------
pela paz. O presidente Soekar-' sia que césse aiS hostilidades de cessar fogo. p.

-

d· alI-slasllO, na sua alocução radiolfôni- contra os holandeses, Soekar- Anteriormente, o "Premier llsao e Jorn
ca de três minutos, revogou no dirigiu-se aos soldados republicano Amir Sjarifueddin
sua ordem anterior de 21 de republicanos na qualidade de declarou que a ordem de cessaI'
julho para flue a população re· comandante-chefe, determinan'"-il, figo foi dada sem reserva de
sistisse aos holandeses com to-, do também a cessação das espécie alguma.

StÃü .Jlo.Sf;' UE COS'fA IRUa\, 5 (U. P.) - O <a.cordo que IPÔS f.ilrn
ú g'mv't' g'CÍ'a.1 fj(UoC' para.lisou a vida COlnf:lIlCi'a.l de, Costa Rica, f',oi assi
"lado r)lIlIt,(�Iffi, ISeg1nIl!d,() I) acordo 0s.t:í. ,gail1atilllida a ILiberJdade 'n!!:s p,róxi
rri�'1lS e,lieiçõe;:; :p,residr.l\lciais, ,em f.E�'W\if'tl'j]'o próximo,

A ordem que ,pôs fim á gl',ev(', jio,j inillJll11Cioo'a pO'r Otl.i'lio UlaLe, quer
calmo lideI' <da OIpasicâ!o., C]irilgin a. ,g�'eve gel'al.

TDSTAJMBUL, 5 (F P.) - }jnfoJ":ma-se qlue fOI'laml lemitidl[]'S ordens
d,c pt1iIS\1\o COO1I!.ra oito júrnaJ"i'sL[lJs ,turco's, que I1es:p.oIlldlerão a julgaII?enLGt
aI11.a1·1 i I" dr: oi,Lo do correnlLr, sob a laC/Ulsa,ç5'Ü de trem rlivlllig'a.clo !,!-otlCllllS
tie que a I\os'�CIlYIJ)lha. �'aciolfllall [i'llllla 'sido Hc.g1almlcl111te CO.n.sll t'lllclla'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

o ESTADO
3l.eciaqli.o e OficiIl&1 li no. JoIe

Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gere."

SIDNEI NOCETI
Diretor de Redaçio:

.A.. DAMASCENO DA SILV..l
Chefe de Palinação:

FRANCISCO LAMAl QUB
Chefe de Impre88io:

IO..lQ"iM CABRAL DA SILV..l
Rf<QresentatILe:

RAUL CASAMAYOR
SUCURSAL-DE
A. S. LARA

a.a Senador Dantas, 40 - ..
and .. r

T.I· %2-592" - 1{10 di! Janelr.
li.. Felipe'ãec Olbeira, 21 -

8° andar
Te!. 2-1873 - Sã.o Pa•••

I

'1111' �
I
I
I

f'l I

I

I
I

III

ha'ínclos mediante· coatrai.

.' ASSINATURAS
Na Capital

no . C1't
Semeet,.,", Cr'
I'rimestre .•.... Cr$
lIiII Ctt
NÚIlero avulso ., Cri

.Ne Interlm

"'0 . . . . . . . . . . . Crt 10',00
Bemestre ....•... Cr$ ",00
Trimestre Cri 11,00
Número avulso ...Cr' ....

.....
u,o.
25,.)0
',..
•.a.

,I'
II

• i, o. originais, mesmo ale
publicados, não serlo

I
devolvidoo.

A direção não se re8po.·
. ..biliza pelos conceito.

emitidos nos arUloa
a88inadoa

1"J:LEJ:I'ONES MAIS NECESSI'fAJ.)u,
.íhJbbeiro. 1313
,l!elIcia • .. lOn
�egacia O. P. SoeiJ!U •••••••••••• iSlõ
Ilikaternidade ..... :............... 1159
.otip!\a) Nerêu Ramol •• • •• •• • • "C;
!IIurta ea.a . .. ,.. lliJi
0.... de, Saúde S. Seb&l� •.••. , IUJ

��ência �unicipal . "':." ••• ,.. lúo�
...OlIpttal M.htar. 113)
III· B. C US4
� A�r :................. ,."
". B. I. A. C. 1591
Capitania. do. PortC40 ••••••.••••••• U""

trrç�'JZ�i�i�::::::: :-:::::::::::: g:� j
�tellC.âna ' ;... 1518 ,!
tIi() J;lItadoo _.. lll.a�

:.a. G!ureta 'I .: , : 165.
OOr.o da Tar_� 151'
... B. A. ; 1114•
._. runeriria Orda. . •.. ,..... AitIJ

t
1

farmácias de pfantã,o
Eslarlin de plan/:ão, durante °
rnês de agosto, as seguintes

Pa1'lnácias: '

2 - S�Lhado . Farm.ácía
Nelson - Rua .Felip'e Sebmidt..

3 - Domi ngo - Farmácia
Nelsoll - Hua FelifJP' S()hmidL.

O - Sábado - Farmáei:a lVIo
declla - Praça 15 de NO'vem

. bro.
i O - Domingo - Farmácia

MurlpJ'Ila - Praça 15 ue No
v·eJTIlwo.

10 - .sábado - Farmácia
.8Lo. AJJLônio - Rua João Pinto.

17 - Dum1ngo - Farmácia
81,0 .. Antônio - Hua João Pinto.

23 - S:íbaclo - Farmácia
Cwt,n:rinense - Rua Tra,jano.
2', - Domingo - Farmáein,

Cn:�aI'inpn��' - Rua Trajal!O,.
,;0 -- Sabado - HeM'mama

Rallliveira - Rua 'I'ra,,i.ano.
3'1 - :!)omingo - Farmácia

RilllliV'pira - Rua Trajano.
O srrvÍ!�o noturno' será erf'e

tua,do pela' Farmácia Santo An
tõnhJ, siha ti rua João Pinto.

I

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

A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista'
Constituição de ilociedades.
Plane.a contobeia •• Organiza
çõu .- .Pareceres e aefviço.

correlatos.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6polia
Das 11 hora. em diante.

DOEN�)A!'oi NíERV�'iilA.h
Com oe pil'og:ltlHIJOI'I da

llUlCiebul.l'lIoJe, UI doençM lIeA'V0888, Q1lliltCi
lnaiadas I1)lIlII tempo, ,""ião 1lI1&lea p""
feitamente remediáveÚl. O cllr�lld,,'"
.smo, fruto da ignorância, 116 pGElt
tt"tt.j1ldicar os ind.iviehloB afeêacloa ...
taIM enierínhh14iel.l.. O 8er",iço Na.
r.hunl ti'!' Doen�88 mênUoIsI cll.,At
tA. lUll &mhnlatódc, que Atende .r�
ew'tlll"l1",.,tl' Oª dO,""'b", l'IeJ'"n�_ P.""
��C1'�tc!s. lUl llr.9. D'!?'.)Gnr.. U. d,s.. t;
... 11 h:ma. &J!B�'tllli1l'::lo

I',
;�

,

(

I·

l������;�.!�;f�n;n��;��::" d�"�:r:��:��;:,:����J�� Dr:ua ���!.�r,�!.�����n�I:�ele
lirn - onde o governo americano, nos. , (Altos da (GASA PARAI'SO) - F'lorian'polis
descobriu. grandes quantidades de-I ,A "Askania" não tinha máquinas]
material ·de �llClTa ileITal - decla, . .

------------------------------
"

.

o ,para produz ir novos pens,c;opl'OS,
rararu que o, equipamento entregue' Na segunda-feira é feita uma de-

: pela fábrica em Teltow, zona rus., cl aração sobre a .prisão de seis di-
sa, foi vendido ás autovídades rus.,

retores da firma. e o inquérito ame.,
s as. .'

.
1'1cano.

,

Autoridades americanas dec1Ul'a-,ram: "Os depoimentos estão sendo
.. . .

estudados. Indicam que material de I
. guerra esta va- sendo Hwnufaturado .

para uma potencia estrangeira. �el111
aprovação amcrkan'a". ,

,. IO cons-elho executivo da "Aska.,
n ia", no suburoío americano ;:Ie

Berâim, declarou que representan
tes russos forneceram urna decla

ração escrita dizendo que os teo

dolitos eram para liSOS civis.
O .. porta-voz da íúbr ica declarou

que os teodolitos não eram novos,!
mas compostos de peças fabricadas
durunte a guerra.
Os periscópios encontrados na de

pendência da fábrica em Marien.,

dOI'Í, Berlim, foram Ici tos com res.,

P/iH"f f fHWnl'.""�'::E....l(l.htltis ou Federais
e Exames de Admissão'

Esfude por C.rrespondência
Português, Matemático, Ciências I Geogrofia,

His tório do Brasil, etc.
InteX'••so-c ? preencha elte cupão III remeta-o para e. POltol 332

FL0RIANOPOLIS - SANTA CATARINA
Levàntadas Noturnas
Envelhecem os Homens
Freqüentes levantadas ou micções U0-

t.uruae, ardência, restduos esbranquiçados
na urina, dór na base dn espinha dorsal.
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma aníermidnde na próstata.
��sta glândula é UfH dos mais importantes
órgãos masculinos. Para cuntrolar êstee
transtôruos e restaurar rapidamente fi

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigoriaando sua

glândula prosté tlce e fazendo com que
V. se sinta muitos anos ruais jovem. Peça
Rogana em Qualquer farmácia. N08"!;\' g�
rnn t.ia éa eua melhor proteção.
D - indicado no tra

""agana tamento de presta-
�ite!S, u reta-ites e cistites. -

_______________._,.,,_.""....._I'oIIIIIÕ.��.�__

PEDINBO ENFORMA�ÕES: .

H�me --------�--------__-- __---- __

Rua H.o _

E,idade _ _Estado _

Bom, binóculo
Grande

Contra os cãPts
vadios visãft;h

'l'OCklnlil-1
,j, I

CLUBE· DOZE DE AGOSTO
Rccobnrnns a seguinte

\:iio:

::-\1'. Itcd,1Lor:
FESTAS COMEllVIORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSARIO

. Y0rlJ]1o l[lela ])l'C3Ie<lÜu. solicitar
.

DE FUNDAÇÃO
. ( ,;

v. s. upoío put-a 'Uma ean.lvanlt:11De ord�m do sr. Presjderite '�'lll exerdcio, levo ao conhe- que rlI:'Y(>J'Úl S81' Iançada nesta ca

cimento dos srs. sócios e exmas. "familiás, que a Dínetorta do ,V:Ílal contra o que charriaroí uc "o

CIUlbe resolveu comemoratt a . p,as�'8:gen1-" do seu 75 alfiv�rsárJo wbtLiJSO ,tl'o muohdl'l'o soUlu."

de fundação, a 12 de agôsto próXimo e lpara esse fíml"elab'o- \ Existem, ,cnl"'�.ussa C�l')j,L.aI, (lpZI'-

rau o seguinte programa:
, l'l1�'"

ou 111;0;]'ll.u1' c-cQltLemls de \'iT'a-

. Dia 9 - sábado - 'grande baile de gala - com início as l'a,l,as de bodus os .fJ.llo5, j)01os "

22 horas. t rummnlbo:::, que andam ,á. I$Ovta, vÍ-
Diá 10 '- domingo -;- grande Festa infantil, com nú- l'anclol Ia.ta'& ele lixo, inf,es.laln:du <l.S

meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das '16 as ,�ías [p'ubbicas, 'enfim" 'fa(z'�,lldo de

20 horas.' Flori·UJ1l6poüs o 1)a;raiso dos· cães

Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Tenis va,galmD<clos.
Clube. (Basquete e Volei-Bool). ]!;' .rle wnl.l'isLnl', o :Jis,pcdo rl2

Dia 12 Banquete de confratenüzação, oferecido ao gran-
nossas v.ias ij)ulbJi,ca,�, ·pela '])1a,]11115

de benemér>ito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé-
(�11I (J1HI os pUl'o-salngu,p, ús mal<,

!'itos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José lha's, 'o.l·,gruniz::1fil v,el\dad<eiros "a ..

Francisco Glavam e Virgilio. José Grurciâ, estes últimos flor
qucs ás latas de lixo, vi ran(lo, 1'lp

eontarem de 50 anos de atividades no quadro social. mexf'.J1Ir!U e deixando tuoo em (':;-

Após o banquete será feita a entrega dos diplomas ais
iado la,sLi,m:'t;v,e.I; f,rcchos de CJcrLa:: Bons

sócios acima 'referidos e dos de remido aos associados €lue
rUías ,IJl<í. ,em qUle os }J:ulh:l.ogs e o;:

contagem de mais 35 anos de efetividade. po,Li.ciais Itomam Cl}l}f a, pOlndo· em

(Para o banquete que terá inicio ás 20 horas, oportuna. p(�rigo mesmo a s(�g'l1I'anf;a dos

mente será aberta inscrição.) ü'[t'ns,p'llrrl{e::í.

Aos srs. sócios vão ser distribuidos os respectivos eEm-
Ma1damoo canÍlJals, Dor vew�

vites.
. ,ajp3lrocem, e '8[ntã,Q o espolúcul>J'

ruf..Clnl'a cmllfI'a a própria moral pn
bJi,ca ..

Peço eól."l)üqncis em. vossas ; (',lJ

l'unas ü Cf'U<O arcUibo de "OS re)aL<.tl' [)

(fuà por 0edo já' é do "o�so eOl) k c�

I'cime,ll't'()i e alpeleis lmra o �·r. pr( - ,

fe<ito mi qU('iIn de rtir,ei[o. pa.l"t 1J1F> ,

pOllllha. .ull1 fim em t.a�'s desm::l�,düs
O aml,(fO dos caes

...._----

Visão maior e mais perfeita>'
que a de um bom binócu)o.�'

alcança quem tem sólida
in�trução.

livros, sobre todos o.'

assuntos:

LIVRARIA R0SA
Rua Deo1oro, 33 - FlorianópoliS'.
•.....••..•••••••••••••••......•••...............•••.........",·.r

MILTON GARCIA
e SENHORAPara maior bT.ilhantismo das festas que serão levadas

a efeito, a Diretoria �spera o comparecimento dos 81'S. sócios
e suas exmas. famílias. ,

Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de ,194.7
Elpidio Fragoso, Secretário Geral.

participam aos parentes
e pessqas de- suas rela
ções" õ- nascimento de

seu filho-
M ILT o N J UNI o R

Fpolis., 29/7/47 .

BrasilEstabelecimento Gráfico
Concurso pera

Escriturário
do Serviço' Público F:'ederal.

.

Preparam-se candidato•.
Aula. às ,18gundos, quartas 6

sextas-feiras
Horário .- das 7,30 à. 9 hora. da

manhã.
Rua General Bittencaurt 115

o E

NICANOR SOUZA

Papelaria . e Tipografia
Material escolar e de escritório.

Livros e Bijouterias.
AE;sitam-se encomendas de improssos em geral.

Rua Tirsdentes. 10. - Florianópolis.

Alberto <ionçalves dos
Santos e Jací Silva

dos Santos
participam aos parantes ti

penoa. amigos o nascimento
de sua filha

CLAUDIA-MARIA

I ocorrido di.l 21 do corrente. ,
..

Maternidade de FpoJis, 2.-7-47
---------------------------

I Ruy Portínho de Moraes I'"e Angela Maria Rotolo
de Moraes

participam às pe.sôas de
lUas relações o nascimento

de lieu' primogenito

CLÁUDIO

Dr. (L"RNO G.
GALLE-TTI

ADVOGADO
Crimtt e cível

I Constituição do Sociedades
i NATURALIZAÇÕES

Titulou Deolarat6rio.

f, E.crit. -- Praça 15 d. Nov. 2�,
lo. andal1'. .

Relid..- Rua Tiradentes' 47. I
I FdNE •• 1468 II I
__..,_ ",__,... �_.._""_ -:-.... =- _

Casa de Saúde São Sebastião,
23 de i·X . .; de 1947

CONTJ\. CORRENTE P0PULAR
JurOI 51{, 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

H·aoeR do Distrito Federal S. It
CAPITAL: CR$ 60.QOO,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

RlIJa Trajano, 2·3 • Florlanõpolls

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pôrto Aclegre - FlorilaJIllÓlPolis .

" Ouritioa ....

. .

- f::;. Paulo ...........•
- Hio dr Jamei l'O � ...•

Florranõpcl is - Cumütioba .
.

,.
- ,S. Paulo .

.

- Rio fie Jameiro .

Olll·irt,i.ba - S. Paulio .
.

" Rio de Janeir-o . .

-8. Pu'ulo - Hio de Jameiro ' ...•

As Companhias de Navegação Aérea Teatro do Estudante Dr. Augusto de

Cruzeiro do 8ul Panul·r do Orastel 'ar·In A população do Estreito já
. Paula

, , y, se prepara para assístír, no Qyisa aos seU8 clientes

Aerovl'as e Real próximo sábado, a estréa do que reassumiu a

. e Teatro do Estudante, que or-

Levam ao 0011l!hiecilill18lIloLo dOSI seus dis,u,rnLos clientes r ao comer-

clinico.

cio em gm'.wl, que ,a pal1Lk de 10 do COI'[If'IDlle adOiÚar1alT)1 as /'lL'g'LLinlelS
ganizou um belisimo programa

,tarifas de :pas&ageu's e ClalI1g'a,s (alem de laxas), aprovadas pelo exmo,
com a peça em três atos "A

sr. J\ili-l1Í'sU1O da Aeroeâut.ica, ,oo[]I1ioNne íflllJiblieaç.ão no Diár-io Oficial Virgem dos Labios de Mel" e

de 31 de, Jul�H) t'i,ndo. mais um escolhido ato de va

Passaqem: Kg. Corq« riedades.
4GO,00 5,00
7!tO,OO 7,00

Tomarão parte na interpre-
Pnvisão do tempo. ati 14 horoa.

do dia 6 na Capital:

1.070,00. H,OO tação da comedia, as senhori- Tempo: inddv." com chuya•.

1,3,20,00 13,00 tas Nilda Dutra no papel de T.mpe,atura: em daclinio

2RO,OO 3,00 "A V' d L b' d M 1 V.nto.: do "uCldrcmte .ul. fr...-

015,00 6,00
rrgem os a lOS . e e, ..

H(15.00 9,00 Nancy Rotta, em Carminha e C(;�mp.rQtura. extrema. d.ont.m:
13:35.00

.,'
3,00 Ieda Alves, em Venturina; e os mQlIIima 19 1 minima 140,

5R5\Oü' ti,OO "jovens NHton "Lopes, no papel
..
-----

.•.. '''1" ,•.•_-

300,00 3,00 de Tulio, Wilson Pessôa, em

MIODIPsterl·o admr.-
.

--------------------...;...------ Ramão, Nilton Pereira em .....

AFANaNz':e:m:Ra1'lin:O:S:h:OOOJ'.:e:;' Para aumentar' a produção �·��t����i�.e
Nilson Gualart em

oisirati1l0 .:

O ato de Variedades ficou Santiago do Chile, 5 (U. P.)

AJ1-.--· B "I h
'WAl8HLNG'11O!N, 5 (U. P.) - Grandemente comprómeí.ido lJ!Hl R.n- a cargo dos jovens estudantes

_ O novo ministério, intitula-

"'7 .0 sr., Jhcrtíno . lI' ac ado, co rooa f'inanceia-a e po\l!illieClim;elD�.e o governo dos Estados Unidos OS.".erá O ld M 1 F'Ilh B
•

�,J

... eva o e o 1 o. sopre, do "mínístérto admíntstraeão ",

'Jlller·clante; qit�e l1lJS nações IIaI{.iubO-arneri'Ü3Jl1&s Iposoorrn soüucíonar OO'Us mais ur-

LLU. II� .......

t bI
".' d

'

I .�. t ....., Carlos Costa uma das vozes fOI' empossado ôntem a' noite,

- o jovem !VMl'io UiürnlfN'ües t}S� g'eml;eis iPrD: emas ,eCOin:01TII,COSllllLraV'0." e 'I1:n1 possrve "",llillen o ua

-9.udanlie·
'

produção de 'cada urn, sem recorrer mais aos I'OOiUll'IS(OO norte-amerl- mais apreciadas da cidade e da Um comunicado oficial do go-

- ", .
.

..

T'
canos. Um balanço das opin,jÕ'e.s de diIVel'$3.S a!ltas 31l1lloridades ianques sta.: Nilda Dutra. Numeras de vêrno informa que os mmis-

- .0 d.l'. Al1lSlO Dutra, cngno "tUZ r-evela que não .à 'um p.r·(}1!rI'IHIIl1!ll, econornico total em �lld�·]1ltO, da
-, tad s

...l D
....

�

sensaçao serao apresen
.

O tros são apolitícos. O gabinete

-ac Ireito; par-te dos Ji4;\tados Unidos, piara a Amer ica l�tirua.. Pelo contrario 0.'1 d'"
\7"

...

,
• õ I t'

. f' pelos "Amigos. a Onça víto- fOI', dessa forma, formado com

- O' sr. Antonio Pedro da Silva csJ'orçQ,9 agora visam sugerir que as naç es a .mo-ernerteanas açarn

'J\iIedekos, farmaoeutíco em Laguna; todo o possivel �ara equil.ibr-ar suas filt100Ç>&> � ('1>.lli.!'i\luarn ,para, res- rioso conjunto de gaitinhas de
as seguintes personalidades:

>.
• d H 1, S 1 D. lJ(l)L1I'"cl:t· o comercio imlernaoionn l.

boca que já alcançou enorme Interior contra-almirante

:>2- a exma. sra" . e ena ,'O ln na�

t
_

U

'd d J
-

A N

sucesso em suas a;presen açoes Imanuel Holger Torres', MI'nl's-

lUOS, eSiposa o sr. r. oao . 0-

.

antenore'S. tro das Relações Exteriores _

Tudo leva a crer que o Cine Gierman Vergara Dosandri;

Teatro Império, no próximo Economia _ Alberto Baltra

sábado, dia 9, terá uma grande Cortes; Defesa Nacional

enchente. general GuiLhernío Barros Tia-

Será esse o passo inicia] do do; Obras Públicas _ Enrique

Tetatro do Estudante, e tem To1ina Germendia; AgricuItu
tanto mais valor quanto ( ('er-

ra _ Ricardo Bascuana Stone;

t.o que Se trata de jovens deci- Trabalho __:_ Juan Pradenas

didos e empreendedores.
�A,pe- ,Munoz; saude PÚ/bloica _ Jo

sal' d�·novatos. na arte c�lllca, :sé sIDntos Sa>las--Morales.

saberao conqUIstar as 'Slmpa- �,.,..,...-_--_

tias da plateia e estimular os RESIDE-
.,

N'elA
colega's ar,:' imitar-lhes'"o exem-:, < �

. •

-

a tod.. que pIo -para novas jornadas em

prol da cultura teatral em San

ta Catarina.

Continua O ESTAlJO fazen

"do ditJtribuições dfl valiosos li-

',vros, inclusive romances mo

.sdernoe, entre as pessoas que

."aonstam de �eu cadatJtrQ se'

""eiaI.
As pessoas que ainda não

�.haiam preenchido o COup(im

,�-que diariamente publi6SmGS

'poderão faze-lo, agora, halDi

Jitando-se, assim, a corieorre

Jam a tão interessante inicia-

•:tiva reaJizada eob o patroci-I
.niG da LIVRARIA ROSA, à

•Deodore n. 33, nesta Capital.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

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

=-g'ueIra Ramos.
VIAJANTES:

Seguiu 1].J'lu·a Glll'jltioba, onde CU1'sa

::a Faculdade de Medicina, o jovem

_Julio Doin Vieira.

Agradecimento· e Missa
JULIETA COSIA MEIRA

.,_.,..-....",._-.-.......-_-.-.-....
-.-_".-...-_;.... Leopoldo f'roncisco Meira e filho.. ainda .o}:, a

lfrande dar' que acabam de .ofrer com Q perda

irl'.po.ruval d••ue e.pa.a e ma.

JULIETA C05TA MEIRA

t

�Precisa de com

prar algo?
falta-Ibe/,dinheiro?

Procure então Creàiário Knot,

..que mediante a módica percentagem

fie 10, por cento, resolverá o seu

problema, facultando-lhe a COlll-

-:pra da mercadoria que v. s. necessÍ-

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

tar, pelo preço corrente da praça

.'�m -qualqtter outro alJlmento.

GREDURIO KNOT.

R�;·.João' Pin·to n. 5 - .�XiO á

'RedaçiíD. de "O ESTADO", Telefo

":De 1022.

vem. por e.te meio agradecer a toda. a. p.'.ÔO. GJU. o. auxiliaram

durante a enfermidade da extintl1. enviaram corôas. tél.qriuna•. faftO

gramo. e caTtõeil de pe.am... Aproveitam a oportunidade para con

vidar ·00. pal'entB' e penôo. amiglJll, poro a mis.a d. 70 dia que

mandarão celebror":na Catedral Metropolitana. no Altar d'o»So.grado

Coração de I.lu•. dia 8. Q8 7 hoteu. . _

De.de já. conE...am lua imorredoura gratldao

comparec.rem a •••• ato de no••a .an�a religião.

[Vende-.e uma. à rua

Bocoiuva.

Tratar a rua Alves de

Bri1l. nO 20.

para SurdezApare'lhos
Moderni••imoB aparelhos pera .urde., agera graduados

indiviiuCllmente, após um' nTEST )\UDIOMtTRICO".

temos a pren-ta el\trega. D:i1-se inform\llções sôbre 08

SEU DINHEIRO
mesmo•. Eaorev"1m PQl'a TÉCNIC' APARELHO SURDEZ, Lake Success, 5 (U. P,) _

' Rua General aitencourt, 78 - Florianópolis.
Herman Santa Cruz, delegado
chileno,

'

apoiado· por Carlos

�ode substituir seu ordenado,
D'A�coli, da Venezuela e Guil-

se sou'ber empregá·lo bem
lermo Belt, de 'Cuba, deverá.

Deseja empregar bem seu Juliano Luchl e Melqulades Santanna e �a _
-__.a _......................

renovar seus esforços, segunda-

capital a juros compensadores Elza Baasch Luchl Alice V. Santanna Promoção de
feira, para a criação pelo Con�

de 8, 10 ou 12 por cento? participam 008 pa,rente. e participam, aOI pa"ent.. e
selho Econômico e Social da

Procure hoje mesmo o· amigaI o contrato de COla' pe..oa. amiga. o contrato f
.. .. ONU, da Comissão Econômica.

Departamento Imobiliário d( mento d••\la fifIIha IIrKA de calam.Ato de .eu filho UnCIOnarlOS para a.América. Latina. Ontem.

•
- com o Snr Silvio f SILVIO com a Sritc. Ilka

,CREDIÁRIO KNOT, a ma J0a6 SBntanna.
Luchi.

Rio, 5 (A. N.) - O profes- depois de Um longo debate, du-

PintO' nO 5 (anexo a redação Palhoça. 3 de Ago.to de 1941
sor Pere1ra Lira, chefe do gabi- rante o qual os Estados Unidos,

de "O Estado"), que tra- ._________

__

nete civil da presidência da o Canadá, a Russia e o Uihano

balhando em combinação com I
República, expediu uma circu- levantaram objeções á pro·posta.

� IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRT(
ILRA e SILVia lar a todos os ministérios e nesse sentido apresentada por

A. L. ALVES,'! firma espe- 'co.firmam orgãos '.subordinados, á prel'i- aquele re'presentante, o Conse-

,eializada com vários anos àe
dência da República solicitan- lho decidiu abordar novamenw

,

llratica. no ., ramo; poderá ote-
do-lhes, de ordem do presiden- te o assunto, segunda-feira, a

Tecer-lhe a máxima garantia
te, providências imediatas no fim de permitir a Santa Cruz

·e efi�iência mos negmios que afiR VUnR.SE COM COMPORTe E ItIGANtM 1
sentido de lhe serem enviados e �eus aliados e diversos outro'S

-lhe5 'orem efilD:f.i.ados.
os decretos de promoções den- delegados, a oI1ortunidade de

Senhorita'

PROCURE A tro do prazo regulamentar, evi- serem ouvidos ,ainda.

Ao e8c.lher seu perf.me f'erltL ftllal·atan·a Mellu
tando assim, que a demora pre- Willard Thor, dos Estados

·,que se .rá8 a marea da perfU'marAl

judi'que os interesses dos fun- Unidos, observou que a propos-

"JohaD Maria Parilla" que já era

cion'ários. Essa providência ta deveria merecer mais tem-

preferida pela eorte imperial.. Rua FeHppe Schlllidt 22 _ Sobrado
visa preservar os direitos dos po de preferência até que todas

-v�.�P����:��I�l
��������=�=��=��=�������==���s�e�r�v�id�0�r�e�s�p�Ú/=b-l�iOO�S=·--7--

rep�licu americanu t��-

-

AVENTURAS DO JUr.A KNOT �:�a�:�t�l:i�:��i�;d:x::��:�

.

.

"

,

.

�
ferência Pan-Americana de De-

gotá, quando então a mesmlt

,
êSTL\ ,,!O, rE, estaria madura. Santa Cruz res-

.

tJ5..54i..TE /1/1 Ll O:lÇ,,;.t.l U
•

DO 5:2. BLlSTOS, pondeu que "todas as. obJeções;

O€:/yo- u.JES o () levantadas pelo delegado do�

CLlMP.o LlIII2E o Estados Unidos estão res-polli

(
-- didas em minha expcsição

.,/ espero que, Se ele esturla-la cul

dadosamente, acha-Ia-á mad

até segunda feira.

(omissão
Ecooomica

É UMA DOENÇA.
MUITO PERIG,OSA
PARA A FAMILIA.
E 'PAR\ A RAÇA

Tome

OfeTui" s.,. leitflTH fle «(f -'I'>tado» pela Irul.!tria, "aNTm e Se�uTos KNOT S. A.

'CREDI'.RI-f) - IN')ti3TRI!\ DE B'E'3tD \S - R'EPRE-S"�TAÇÕ6 - CONTA. PRÓPRIA. l,ámre.
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NOVO METODO DE

,F'OCALISAÇÁO
Londres, (B. N. S.) - Até

agora o ll-3todo habitual de fQ,
calisação nas maquinas foto
graficas consistia no ajusta
mento anterior ou posterior,
de uma parte das lentes, de.
maneira a modificar a distân
cia éntre as suas partes com

ponente ou, então, no movi
mento de todas as lentes para
trás ou para frente, até que
tivesse sido obtido um foco de
100r(' no visor. Há, porém.
uma desvantagem ligada á mo-

\:

Compre seuRelógio pelo Servko II .. ���N� ...�::��������E ��1�;:��re;t���I�:���
d R" b' I PI" Londres, (B. N. S.) - O pre- veram com a faci1id�de neces-"

e:' ,

'

eem ,()A'![o o'ste si.d.ente da Co.missão F'lorestal, sáría para enquadrar a tocalí-
,

' ""., ,

,
'::$' ," ",},

"

Sir Roy Robínson, anunc��u! sação no limite de tempo de
que a area florestal da Gra-. que dispõe ou necessita o ;[oto
B�etan�la _terá um aumento de I grafo. Uma firma brítaníca
S81S �111.hoes de acres, durante i conseguiu produzir uma ma-
os próximo 50 anos. Espera-se: quina em que as vantagens da.
que 1.100.000 acres de terras focalização são eliminadas.
plantadas l�OS próximos

"

10 I Nesse novo tipo de . maquina,
an_os, s.endo 2�0.000 pelos P:�-I não é as lentes que se movim�n
pnetanos, -?a�1Cu�ares, de aC�l=1 tam, ma� a parte postertor

, d_? com as ll�dl�açOes. da C�mls da maquina, contendo a chapa
sao. A Comissão espera dispor ou filme e as lentes e o obtura
de 5 milhões.de acr�s de flO-1 dor podem ser muito mais re
restas 'Para f.lllS_ uteís, co.nse�'-I sistêntes que nas maquiuaa
vando um milhão para ;fllla�l-l comuns.
dades recreativas. A produçao i ...............

- ............_-_••••-.•..-........-••_�

anual corresporiderá a 35% das] ê VAI'i.E Df) I'.l!�.A.f
necessidades nacionais ao pas-I Procnr&m aa Ageneia
so que antes da guerra essa . Pro�sse,
porcentagem não ia' .alem de LIVRARIA 43, LIVRARIA
4�. Re>SA

DE PION E I� OS
A SERVIÇ;O DE V.S.

o 'NOVO HORARIO DA VARIG

4
li

11
do Ilespectiv() Certificado . de Garantia

2'"'," JJ�f5:P'rtT"-\"1'9'1\E.$ :

Cr$ �U. 1. � 15ê,tHà
�'," 13 1li,tfJ
11'1,80 '17 (.grafiQe) iJlo),'O

17 (lu,�uue) 2",Oi
13 14','9

14 ,e,ii �ulsdr«s eetensiueis
15 a',.e AmeT'ic«n«s:
Hi ",(te s 15',00
Oift&ANJEADO S;.e:'fI�O DE VliND.��: Ji8CItE,TA_-N0S' PN-

N'tJi\!iJ, 'RO E PAGUE QUANDO ftE C:&BJj:R e P.DlD.

Releioaría. Progresso
JUGEND & FILHO

T .do ftelógiQ é Acom,anhatio
JtAI\.-\ �EN.f.HlA.: li

tU ·g.z.t,.e 7
:3'it,e. 11
*,.e 1.2
1'3","

1
2 (fQlheatli)
3
,

i�""
IÕ';'"

�IrRYA-SE BE' NOS�O E.I\[
mCANDO AJDltNAS @

.UIHTla_, - P�AÇA TI�A.ENTES, 260 PARANÁ

,{J • /J,
'b�11.iNN
VARIG��:m;ÇA-;';-_.'adaà OH 11." -- lU.: I A-'A

mf.JmNDI03 It ffJlils:rOBni
Cift'8' do. Batanço de 1944,

QUANDO TEUS FILHOS
te p�rgnntarem o que é'

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

cuperar a saude com III le.
auxilio.

2318. - De Florianópolis para C'IlIcitiba, São Paulo e Ri,o M J&D&ÍIl"II»..,

Decolagem ás f 0,40 horas,
,

3.l),s. - De Flor íanópolis para Porto AI,e.gre, Dec-olagem às 1-2,30 bN.
4·as. - De Ftor íanópolie para Curitiba e SÍÍlo Paulo. Decolagem.

ás 13,00 horas.
5-a8. - De FloOrioanóvolis para P-o-rto Aíegre. Decolagem ás 10,20 bl"El�

6as. - DiJ Florianópclis para CUl'itilba, São PalJlIQ e Rio da J�iJ."O.,

Decolagem ás 10.40 horas.

Sab. - De Florianópolis para P-orto Alegre. De.colagem ás 12,30 bN�

PAlSSAGElROS - OORIlEW - OAIRGAS - VADORES - REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

EU\RJOPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDIfiC1G LA PORTA - PRAÇA 15 DE

NOVFIMBR-S - "I.'ELE'F.QNE: - 1.3125

................... oo oo ..

CAPITAL. E RES.ERVJ:\� Oro 150"900.606,30
Re8poOllabi1idQde� o-s 5,97-8;401.755.97
Recete " 67.053.145.30
Ativo .. 142.176.603,80

Sinistro I! pagos

Dnoir·.tÚo':ei.�:O:l
1\) em» 98.687.816.30 I'Respon••bilida<I..

• ••

• 76.736.4010306.20

Dr. PElmphU. d'Utra Freire de Canalha. Dr. Pranciscc I
..

'1'�I' � JM'
..

A" 'RE"',��S'T'A····de Sá. Anisio MSHorra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo ill lU .·V 1

�__����"'�.,,_, . _.. ' _,_,_<_,_� .. ,.__ ,�.. ._,__..-_} O VALE DO' ITMAI

:DE'f I

t.

t'1A �'�TZEL ]NDU�frl�IA,L-JOINVI]�I�F: (J'oIfl'JrCô r��1�i 1

T'f!JailA A �OnPA BRANQtH�SlMA ...

I

oi

,I

..

"
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Terrenos e Chácüras
Velldtrn·se diversos, n·. prail<lJ

Coqueiros, Dirigir·�e a

ALMEIDA,
· Rua Trajano 16, telefone 14rJ6 .

...

,iENDEN�SE"""
1 dormitórIo de en'.btlia. l'

rádio ITlIHca Lincoln, de 5 vál
vula", 1 �pa(e'ho completo de
jantar e lt Uç:l inglesa.

T�'atar 'à ma Dom J eime
Câmóra. 6, flcsta CF.lpit�l.
••••••••••• c. .o�. q,oo •••••

, (

VENDEM�SE
Algune moveiB e utenllíliofl doméll'
ti"o •. Corno (2Qm�fi, me20, t:c::.deiras

· paro 9010 de jantar, colcha, acol
cho� -10 ern lã de carneiro, "tc,
Av'nida Mauro Rmncs, 64.

FLORlaNÓPOLIS

Rle�mnha dos jllillgame.nll,Ols da
Câmara, Ci-imínal, realisados na
sessão '([e 2,5,lde julho de HH7,

R(\CllJ'�O ci-imrna! mP 5.275 (ie.
Pa�hJÜ'ç.a" l'ec(J[H'en(o a Justiça e
l:,ecol!ri,dus Dá rio Nicndernars de
Ol iveira e outros. Relator ;() S,I'. des.

I Hercilio ',Mpllei'l'us, t1f:'<lidi'Jlld,o a C,l,
mara Cr-irn inal, urel im inamente,
cOlJlVoewfel' () julgamento em dílígên
cia;, p:a'I'a, (jILte ,na üOimawca.de oll'igem
n xü:. IJll iz n quo malJrÍlN1!ha ou re
f'()ll'me a. &ua {uec.i&ão,
Apelàeã() éritmirnal ;no 7.639 de

C LuriILúb<bÍÚ}i3, applant,e OSW<li"Jo Hei
flm' e a.p.ebaida a J llls[.iça, Ji.-elaltoI' o
OSl'. d(';S', Guilrhe,r:me Abl'y, d,ec�do�nd()'
q, Cômara CrimimaJ da!', em :pm.'t.e.,
lJI'O"ulme]1í[.o á ,alpe:kllÇo[o, ,para redu...

7,i I' ;t TJena,lidacle imposta ti
. fioioSl

Hino:::; dr rocl'llls'i'ío ,e' Co,Tlic,e>del'-hbe a

su"p1ellis,iio co'nlfticional'li'a. ,!'c�lp('di'Va
pena.

Ape-]"Wqo . ('irinÚ'na'l nP 7,658 de
.Jooflç.aU)a, ap'Clam.lp ({Lo·nui Bu.dóg·!io
ri (� ;\ügri 'f' 'aIfH�iha dn, a J lIS li�>ll. Re
Ial.Dl' o &1', ;de:::: G'uillhel'me Ahry,
deéi:dirido a' CâmwJ'a CI'il'nlúlllal 111e

ga l' lll',ovÍ'InlmLo \ à 'apc-lação, \paa";:t
cemflkm <1Ir ao, s(':rlIt,0Dlç.", .r,oruc!JElnll.LÕr1a
e el3Jl'-LbrYPI1o\'imeI1tn 'na parte C[u<t
negou ao:,í'PNl;H'l!be ,(1 slli�'P'e;llis'ão. co.n
rlieioTL'a.J da ·.l}r�na. pa'ra C:Olflcectê-la
pe.lo '!wazo r]ie Idioj'Si' IfUl'O"· Alnt,p-s do

.. --------.---'----- r .i11,I.g'a,menLD ll"'O'll d.al p&iav1'ü o ali-
=< Yog'ado Aldo Avi.k-t da .Luz que de.

f.elllclenl ()o�. j,nLI:'.['ô��,fJS d{}s S'CJus 'C0I18-
titll'unLes,

.....

.'\..pplaçii,o c'l'·j,rnli'mJJ! ,nO 7.659 do
JOillXil,p, apela,n:tf\s Henriíqu€ 'e An
tônio P,p.I'nam,-I·e,;:; �Hinta'floa f\ ap.elaJa
a .Jn�tiçal, RelaLnr 10 ,Sil', (1&'1. Luna
]11rci-re, dpc,il(Ji,ooo a Câmaea .orimi
naiL (lar, of:>l1l; P:Hil'lC, P f'OiV imenLo ;1
:],peLalçfíO, paTa .'I'edIlJzi.l' a :l)enn a 1
nwses ,e 15 dÍlals,

Apela,çã.o cri-n-ú,u1tlll nO 7.652 de
Laguna" aopel1a111tl" 'o A<s'siste:l1'tn do
M-i'miflvérÍlo Púhlico 8 a,pellad,o A\'I
,TinlÜ Alvle",. d'f) ,SOfLuza, R:(llaLo.l' 10, sr,

Il,e:5, Luna fi'l'-pi'l'f':, fl,pcidin!rlo Ia. Câ
mtú'a Cr'imilla.J HPgail' Ipl'(];yjmcillllo ú;

!.lIiPeillacão.· p<1Jr'a. confirmar a ,g,en:len
ça a1pel-aJcl'a..

Apr.laçruo cl'imi'lla.l nO 7,MO de
Tirmbó, <l.peilallil,P Di,c,Lh·r'l' LOIrenlY. e

app,!ad()i i\Ianoel Pl'I'eLra, 'H,plal,Ol: o

RI', c!P,!", HprmJio :\lerl,rú'Oos, c!eclIdllt
do. Ia Câmara Cl'imÍlll'nl ITegla.T 1l'ro
vime,nlo á a'p'rJ<ar;ão 11'ar,a, c,olfufil'ma:r
':1. ,�lr,l1!Lelloça qLie Clo:llic\eil'()u o ,alle-
la.nhe a R me,ses Ide dell,(:',l}ção fJI ICOD

cl:.�d'ml-lIw a sllspensão co.nrlkionaI
da pena p'el0 'i)na.zo de 2 lHíllOS.

Acpor!açã,o cl'ilmfllla.1 :no 7,653
.

de
T�thaJrã1Ü, aiPel18,ntes Manoel DalC10 e

o'ut,no<,," .e a\pl\J.ada a J,lll�lti\)a. H.(',lat01'
:O 1";1', .eLes, U,ercílio .:\lede,j'rooS. üeci
c1in.rllo a ·Ci1man3! 'CrimilIlJaa ,tiar, em

paa'k., provil11if"nto à 'ape.Iação, .para
rechJlzir .a, pena .que r:oi impOosiJa aos

3 aop:slanbf"s a 1 ano e 'r meRe� .

dl'l

J'rdlusão e, i'mpô1' llHtJS a Jose Da
ciO<!k meS8'f; de ,e apl'ical'a todos_a
rned,j'da dp· seguraur;a de In�E'rffllaçao
em casíJ, de cUlsLóclj-a ,e' 'll'ê1ILaUlc,nt()
pelo ]WalO de (i mCSf'�,

UR iS QUE fRIO· HORRIVEl !, 11-4Si��I;; I
n.ilg:;;��.,:;��;;�:;�:.;.�;t;'.;;�p;;,��;::�;:.���:;,i;;:�:: I· m.:I�·Ia:.:'a%u!�edl:::� I:UM 011 dois dias somente? ui 'd.1 tPede deixar de hunar 'ris cenejas? gWi_J. au.e na en rega

Tem" enfim, o lf<iter,·';o. ]eHí.•ra, ia ferça mural neeessáría de seus j'arnaos.
para privar-se de um pequena praser que lhe custe' apreximada- .... .....-:mente vinte eruzeires ?

Prove, então, que não é UDt e-mbrutecido e ,egoista que 'cuida
apenas do seu EU. - .Contrfbua para a .campanha de agasalhe ao

necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, per
intermédio da imprensa e do Rádie -de IFloria:nópolús, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que duspertará no coração bem
formado de cada habitante Ida nossa capital, io fo:-o sa:rado da
CARIDADE e do AMêR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

praticado em maior escala, resolveria tudes os Ipreolemas passa-
dos, presentes e futuros. --

.

Envie .hoje mesmo aos jernais DIÁRIO DA ,TARDE, GAZETA,
ESTADO ou à RÃDIO GUARUJÁ a eua .eontribuição para aqulsi
ção de um ou mais eebarteres para ios pelares. - Cada coberttll'
custa Cr$ 20,80. -

.

. . . �

A campanha encerra-se ne dia .15 de JIl:-est. e a ,dlstnluuçao
será feita pelas sociedades lteneficentes que fa;;telll 'parte da AÇX1i)
SOCIAL CATARINENSE, a p_ôas já aeTidamente fichadas pela
ftl.esma sociedade e que sã. realmente iftee�_.d'as. ,.._

(As iruu:riçõee. po.elll ser feitas pele teleí••• 1Ilandando-se
cobrar a dOlllieílio).

.

RELAÇÃO DAS CONTIoBtnÇeH lt"'.arlBAS

J@r1ljll "O E5t�d.,"
8idui NOQ'eLi
Dr. Alfretlo Damasg.eltlil da 8.ilva
Capitão Amél''ico A'Vila
Luiz Carlos t'le Oliv.il'a
OSBJar Meil'a e stnh'Vr'a
Maonel Lino de Jt!5Ú·�
FllrRlmeo l!".rJl�nclils ..e Ál!tldt(j)
A. A V,
José Gil
JOã0 FraiJiler
Sra. Lorena Frei.er
N. Lopes Vi.as
Marie Nielllues e L\:iiz
E. A. S. ,;,;;'

.

,/'
.

-.

".�..rl-_ ,,, J,�.
-t!. "<"""It.\, ;.7 � •

1.euo
11O,t.
1�fH�
1i�Ú\()
18tJ,H�
!It,�'�
28,j,f1ij
Ze,Gfl
2$,0 'I

4@,GO
2�,0fJ)
20,"
2,tl,OO
2ª,Q�)
20,10

Clube 1� de Agosto-Dia 10 de Agosti_ Fesfiv&1 IafanUt Na Secretaria eI.
-Clube está aberta a inscrição para o CÔDCUf'SO .. Os prêmios aos vencedores já estão ex-

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

No Restaurante do Clube acha-se à disposição �os srs.. socios a lista de adesãe_

o LEiTE E:VI .F'L0H1ANÓPOLJ:::> . 1.01'[.a d(� li,niila�a no vinho Estado
O lcí!e é o alímento d.i:ú['io. de 11,0 Par-amá, alguns calmi.n.lll'íl'� 1)0-

.ílCUasi- tóda humanídace, O"p,('ccia,l- t:f.Pl'i:um, �oli o C01l.!,)'()I.e do Estado,

me.l,l'l'(�
elas cl'iwnçals, ancíãos c C'llJC1'- j 611ipri-l' p('. rlodicalllf':I1It.r o� consumí-

. mo",
I durns que assim 'f I'Nll'l3J11 1l\';l'cIS dos

.AI i'fllÜl1tO ellmp+clo, Lendo todos pncços exa.glell;�l.(los d,u,,; a,l,ünentos,
,Ui; 1:!l.('mlllJiLoos ol](',e;'cssál'ios ao l):ega- b�wal(;.anrl(), {Jül'-:flllil.J:U lado, o le il e.
ntsmo humano. é um !1I'OdiU.(O ele Os benoí'ioiados rioaiíam obri
,,l)(}lI'eu consumo no Brasil e atual- galclo''; 'Ia' COI),p:I'I'al' com os �,éCIlJiCOS
mente a sua escassez, tornou-se do, K'(.3Ido-, que (l.l'ienül:l'i�lJ!l1 a cria
urn pr-oblema a:Tlg;tus! ioso e medida,,; cão quaruo. a lJ.i.giel1r \"{.teJ'iUNírilCt
são tornadas papa stmar Lal situa- DO ()o<ntr,',Le ritos doenças i,rufeclo
-ção. J.�lol'iianópO'lis, não fugi ndo á c·on:La:gi osas, irl1l�LI'll�:1iirs sôbrp :1 li
r,p.g.ra geral. soí're os ri-gOl'{iS da sub- manl o c ali,n)('[lllaC'ü(J rlos animais, I1)I'll:d.uçüO d,e leite que é muito ",el'('çãl; rio rebanho com excbusão

,,,aql]'(�m das suas necessidades. Ik1.s mas proolljl;ol'a,S, «te. 'PIle.
Quanto ao preço, ·I).pj.lliõe� já

. Co.o1 ernprcgn da il\l�emillJaç.iio 31'-1fo]'a,m eXIWnrLidmo., porém, (ludo gi- j,)lflletal o fl/l1lmc.JloLo do r.ehanlJO se
r-a cm toruo da lei da 1()'l'el',La ·0 jJI'O- ri,a aa:ip!enw:f.o, havendo v.l[1�.age.l],s

· ,ClllJ'C1. e, i11Jt:el,i,z,menDe, são, raros os no emprego cip 61 imos r'l'pl'oitlul.o
lambo,.; racionadment e di.rüg'i:clos pa- N�'�,
Ta uma nrorlução econômica, f'oc-I. O p]'oblema' c'slá sendo solucio
,j'agf>amanlo cal'o, smlclo exemplo uH'd.() B em pnuc.o ,!.ompo. ,podel'á ha
Jí,j)ie-o ser o leite vendido em L(\- \,-pr }e,jrte �'1l1 a,]�llmldân{',ia (I' qnr se,

jes, l'f'gii\o'llla",[o,l'il pOIr <:!'Xc,elêueia, rú irlpal. poi';; urna ,nul,riçij{1 r<l!cio-
,(lO ]1]',eço rJ,.> Cr$ 2,50 a g'::w.l'à'fa, 11H I f) base rio ]ll'ngl'p.sRO de pafs,
·0 Go.vrlmo d.fJ: E�tado. .afim-de J[, M, S.

',0'Jl'fw>n,tar a s.it'llação c!-a faltf� rio
_

";J)rRcins.o J1.q\lido, eOlmpl':O![J deZl("i1ail
r[.e vacas hola.ruclêRa� 0, ao qUlt, pa
l'eCoe, l',elsol,vpu orga'lllÍrza,T' Ull)Ifl. fa
zClllda para obt€<11'e·üo racionaL e

'Ü'(',O!1 ()mi ca. el [) 1 e it,�,
Tal medida, só meI'Oc·(, pIl)gi(l�,

mas j.l�lgam(l.s ser ncc-es<i<áóo, co
, mo cOJnpl,eme-ll!lo, ([lH> o: ,pI'UdlltO-

· res da ilha e adjacÊm:cias �,(�j3m b(\�
· oierhei,a.r'los caD'> .'.11edi�la;; ol1rll'a� (lU'C
revrl'I,oc j:a m numa mtüofl' pl'orl11�ão,

(,1 o f,�tiÜ' coli.lma,do-.
Venlda por um j)reí\O j'azó<Ív,el dê

vac[IIs Ijlei Ileira.s iUl1j)Ol',t:td:als' rwlo
'.8slado, ,em módicas prps.[a,çõe,,,,

DI1Pl)n;d!f'.T1c!u dI) v<l,lm' el'n.� ani-
'. mai.� i\stJ(!� ;;N'ja,m seg'lll'ar{()� on

I' .

nã'o.
FC)J"lWC i l1l!eiJ11tO peJo prpç·1) ele CIl:;-'

lo, <de alime,n! os ncce:iJs(í,ri-os aos

'3111ÍlIllUlis pelo .Rp;rI'ir;:o, {I:(' Fome:nt o
ela, PI'Od'llÇã.O Ani,l11olll 'do Esl.-arlo.
CJ<:al'rlo, l'a;ne:!i,n}lo, mi,lho r!CSiill(,c-j''g'm(!.u, tor-tns .ele uI,r:1.g'in.I)!'I::!.s, ele, �_�JlII��"�'���;�(-�����-������=����=�===��=��=��=========�

.e'()�:'['ia uma medida de gralndc ::1,[- I. L.. �, .,.
.

1;..
.

"��,c.a,pc(\, ,pois os [J;limlml.os IltililZ'U.l'JS ••..
. l)elos 'pro'C]rLllLores rIa i,Hlll P TH'oxi-
midade::; �ão pohre::: ('111 pl'o(,ríJJil:
m'lllld'Ío.oa, f'ilibá e ye;rcli':::,

Os cTiadnrps nüo ignoram �r�l' o

amirilllwl uma má'qllina yi"a, qlJoP,
'sem 'Ü(ymhllR(l\'eI, la.pl'Of)l'ia!rlo, (ali
'monJo '�i)l\f)[..p,i,co), .niío 111'odl1ZÍil'á o

· qUfl ,se eflpel'a, of:'ofl.lrf' I a,lllt 0, o. preço
DI!'oibiJivo dr'! a!li.men(n.s lll) eOlrl\(\I'
·cio ifmpo;;,sihilüa o pl'qll,f)lJ1o. pJ'o
cf]\r(oJ' d·(' m0lllflOl'ar �I I'acão df' seus
illllJlrnais.

ITFlnl(Io Sanla Calarina algllJi<s
moilI1ibos c.m. franca ])l'fxlução ('

lln-!vendo fa,cllllflacle rle COnllpl'a,; rir'

��

Vende-se em. Itajaí

LEMBRA�TE!
. .

Inúmeros seres bOlDano.,
que já foram fetizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 10-

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázara.

� .

«O Esta-do» não deve ser

pago em pa.rte alguma
do ,nosso Estado per
mais de CR$ O,SfJ. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualquer 'ma;oraçao é

EXPLORAÇÃO.

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

«M O U R A lO (antigo Café e Bar (,ZENA», situada à

preça Vida! Ramos, esquina da 'Rua Lauro Müller,
Tratar diretamente com o proprietário do mesmo,

O motivo da venda se dirá ao pretenQe·llte.

Trlnsportes Airels
l� A'

DIAS

Lt�a.G'il. CltarioeDse do
I N I
DENTRO

/
DE
C I A

POUC'OS

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubar.ão - Ara-

ranguá.
FlorianÓpolis - Haja! - Blumenau Joinviló.

Florianópoiis - B!umenau - MafTa - CORoinhas

Florianópolis - Bajes.

- P. Bnião.

Ganhe TEM P O e D I ii li E I R O, viajando com

RAPIDEZ�CONFORTO-SEGURANÇA

FeIos avíÕt;'s da, «ClTAL»

.................................. � ..

COMERCI.AJfrn: ru. um "

vro à Biblioteea do Cemro Acs·
dknico XI 00 Feverem.. CoÍl
tribnirá:s, I',ssirll, para a form.a�
ção cultural d� ca�
de amanhã I

.

("Campanhe pró-livro· 610
C. A. XI de Feveren).

i

�
I
J

" " - � ..

..Quem extraviar ou inutilizar: <t1!.

certificado de alistamento pagl1l!'íil
multa de :lO a 50' cruzeiros. outr9�

sim ineorret'ã em mnltlll de 23 l!\ lN

cruzeiros aquele que e:[travÍl!.r ��

inutm:o:sr o Certif�c&do de �\1IJ'�

rima".
(Art. 129 dE' Lei t!o Servfço �milooi

I",d.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 • "'ADO- .u�rta·feQra 6 de . gosto de "4'
-----------------------------------

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

o Caravana do . Ar jogOU melhor, mas não conseguiu
vencer o Clube· Atlético Catarinense'

3 x 3 acusai o placard��-O Allético vence,u
ROXY _ Hoje 4'" feira ÚS 7,30' horas

Na l'aSlP fi:ll!al cout íiuuon o

C<lra-, aguarda
[lido. o seu nl'ÓXit111�) COnl!JI'O- ,Mléli�(): I �11!TÚ, Brito c' fvanot "

-

" <WL ultimas exibições

val�[I,��,Ar 0., seu, dornmio sooQ'e o m�s�!o com o Paula Ramos, jAl'Í .GiL ]<'nIl1,;cJxl 1.) Pacheco: Ca,pc- 10 _ SMT'f�

8jd'Ve.tSd�lO, [,erul!za,rw:Lo saques nu, ," ," I kL :\'.ferlilJ;llO, !\"e<J.i;,on, Miriüllib'o e
-

proporçao de 2 para 1.

I
'

.
?$ çoals ,SHti1)!n�.lO,

(O destino de uma pecadora).

Mrus, para espamto ger-al, surgiu 0,< tentos toram conqu istados por 2° - CHA.l"\tA DO OESTE.

o ;30 ponto a:tléticaiD{í,' aU!TIle'n;!,ando MirÜlilio com urn 1'&-1 c Slim:;{. de f'o- -O .Juez com �"J{)JliIl1!UY _M'ac,J3mv.,._m.

rrovament« a d1f,el'cu;;a, ra ([,a, <11'(\3 aos 23 minntos: Capeta, t) "r, Putr ício Bonba na qualída-
No programa:, - Noticias da

Não havia. dúvida que o' ataque do' cHI:'; 36 mi'llrlÜ,OS. ap rove itando usu
do de dir'ilg{>;.Tllte da {',m�t.ejJ_i,da -rI)]

semana.

AtléiliDo, develava-se oportunísta IJlom passo de MI ir i ()nd,h o; j LleÓQni- traco, Illpl',e-sefTl!t-and-o inúmeaus ra- _ pCcnsur�:.
- 18

çallos3·
e perigoso. uns, numa jogaoa III IYH lia, aos

IJ1U's
reco U'IlQCO _ rI!; ,00.

A linil," inteimediaría do Cara- i1 mI,nulo" da P 1'3,;-;(2e; N!PdinhO,!
'

, ","' -.,
.

PRRLI1ilINAR
• . . . . • .. •....... . .......••

v <L11!a., com Adão, Haroldo r "01'- ao" 4 m irnstos da segunda fase,

zola mn gTan-cJ;e 1'01'111.11, taz in . nres-
com um "L101'O" 11,aco; Leónidas 'i\:,JtCt"ll IllWTe.ciodamw,Il'I'f' a parti·

são sobro os dianí.eu-os adversários, Il,OYalmanl[,u, ao..-:l o minutos. r-rn
i
da !pl'chminul' o "onze" do' asp iran

í'aci lit.amdo muibo n Irabaihu dos helb,sioma caocçada, e Verzola, :iO-S L.es elo AUétiJco, por 2xl, corutnuan

dois meias Manara e !'anJol'd çu-el :!:9 rrrinutos, <1l'mmarlra,ndo de longa do aiJm:lla na lideramça o C3JJ'-a�'<l.na

agora aI. uaram ;:1:V[l;IIi\'a,dns ímpul- I
tlISÜl;TlJCW,

. ',dO
Ar.

s ionemdo a pe lofn sen"pr''(' pura a _Apl'eciOl;(/o SÔÚ1',C, os "pl;lyers' Os qula!d['os j'()gwnam assim ror- ODEON IMPERlALc

fr('-n.te, ;'\0 o'uH,tlro cio A'IMLH;O (J� rne- niados : _ SIM!UL'I1AiNEA!MENTE -

.Ass irn o Caravnna do Ai' viu lhores fOI '31m Ivaní, B{;iiD_ ...(;{tn·ú,l Aí.lético : 080<'1.1', Ferreira f' Ita - ÁS 5, 7, 8% hs, - As 7% hs,

surgir' o seu sl('gu.nlrlo POIIl�ü, vi-nclü Mil'inho p Oa,pe.ta. S{,CL1m(ta,cr(� p(.ll mar; tná'Ciu, ROílrig1Je'S f' FU1'!a; _ Sess()es das Moças -

em segruicla. o errn,paü', t e,ndo um tes Fon"Bca (, Pac.lH'co; s,Buiflo frac.os..Os,mal', Sí'I",:IO, BiIU;ol]icour�C, lra5sú e - ú;nko Dia -

c1c;:;!f'e úlLimo sidn ct.(;spel'(1i�:.alda uma o,.; 'l'est<Hl'l(>�, GenüL CORAÇõES ENAMORADOS

p,enaJli-clade máxima. mal baLida i�ü ()UI'<lv,]J];,a desla1)al'am,-�e co- OarH,YWnoa: Romen. BrioL;) e -'- Technicolo1' -

110],' LüônidaB, qQ1C Gl1rní üeú',11'(feu mo lOS :mellwrf's Adão, Ha,eoldo, \V.aldi,,-;. Olravo. G.U1S't.avo -e �'auln; - com _

com a maior faci,lirrlacl-e. :3 x 3 no \'r't';mla, �1fot'd e \V'a.khr, seCl\lil-- Al'ln.a,l:c!(), LÍI1l1haJ�'os, W.aU:clrem3'l" P�tns J,eanne CHAIN --;- Dana AN-

mar'CR'd'or, tlR,clos a)O!' :\lla,nal'a, Lel)e.Linh<a; Ha- (' Ohimlê;:;., DREWS - Dick HAYMES - Viviaa

zan, l\Iori�cí c Leônida:�, S8111IO;lo fl'il- (;'al-ead;Ql'es: Tl'as'sú e nDT1I(.il. p:l- BLAYNE.
q;llí,�s1mcf'() 0Inl\1at.o �1l'ql1eil'o �f,auro, pu, o· ve,lliCe-C!ol', ·e Pae;:;, parla o vpn-

_ No Programa:
cido. A MAHCHA DA VIDA _ Nac Imp-r.
Juiz: l7.í'dro Cos-la (bom), FUmes.

A RII'DA - Preços:
1 j 9ô cfU;:ei ['OS t;oi qua nto reu-, Sras. e Sritas Cr$ 2o@'-

rteru a tardle el�.portilVa de domÍngo�1 Estlld;mtes C,-$ 3,Oil
_______________________________

-- - -- CavaJ,heiros '.. •... Cr$ 'l.oê-

G_t\.lVU>EONATú A,MADOR11::lTA I "LlV\RE" - Crealnças maior'es de

DA C(1)ADE 5 anos pod:erão entrar na sessão de.

5 horas. •

,[<}"tão aSOAm cl'<usi-li,cados os cluhes OBS: SUSPENSAS TODAS
,oonco-tTC!lliles ao Caul1ipeon�1Ío Ama- AS ENTRAiDAS DE FAVOR E PER
dnrista de 1·'l.ul,elbol da ci·ct.iL'de, pOll' NIANENTES EXlGEPTO IMP.RENSA
[lO'fl)�()5 _P�'lllil(jo:s: E AUTORIDAiD:ES.
1° .1U1g'lll': A;\-aí, com 1. ESTUDANTES SEM CADERNE..
2° Il�g:).[': Olu,be A,1Ié�;j1C0 C,OU11 5, TA- NÃ() GOZARÃO DO AiBATI
:�o Lu,gat': P-""iula Hamos" üom 6. MFJNTO.
''0 ,UUgIUl': Cara"ü7w do A,!'. oo,m 7.

5° lugar: Co-I,egiarl, com 8,

ÔO IUglil': F ig,ue i reJlis,e, com 9.

70 l'uiStal': B:QCla:i uva, üOflll 10.

P,rilucipa'l ruI1bHheiro: Lcúnridas,
do Canrvam! 1(10' Ar, com tO "go.aJs".

:\I-Cj\lC\i no majs y.aoo(lo: Ilubi-

Ilho, dn BocaiíuiVa, com 25 :te,nll.os.

No cÜ<l'ta,me de aSp'it'ai])f(;es a clalS

�iJ'ilcJ3ção é a s'eguill1.tc, PO'i' pOIUtos
Tl'er:di!CIos: um modern O dormit6rio J_'

'

1.0 luga,l' - Carav,<'1ll1la d-o .Al', (',0'111 4.
com cinco peças, para

Regi'"lra a da(.a de hoJe ,a pass:a-
2° lngal' - At.1é-tico, com 11. casal.

g'em do artiv0nsário na,ta,líc'i:o do -

3° hUlgar - Fig;lueircnse e Avàí, Trotar à ruo Bt'1.lsque n. 31
c()llllheei'CIo "Jonvunel" Mandico, ele- COIl11 6,

A H:nsênóa de l-l(·lj,o- no arco; ll'lJ8Jlllto dOI:> maÍls dioo[;ac,rudos do es-
!fO Iiug'al' - BoicaiLlva e Colegial,

I1lJoLi'y,aJC1'a pelo i,n.chalment-ü em um quaclrão '1:iJtular rJ,o P,aula Ramos, e com 7. Idos de,dos, S,eJIllelo sllIhsLi,tu'ido pelO um dos mais pcrl'eilo;:; comaIlld,tn- 5°-'hlJg;au' - Pu:nla Hmmos, -com 11,

aI'queil'o l'eSe,l'va, pouco 0lbilt:l1'ado a Ces de all.alCllue do E::lLardo.
A :pl'óxima roda,da: Sábado: Fi-

jog·os dr, desijJ'ÜlllIs'rubi,1idatde, coloco:.] "O ESltalClo Esportivo ClumQJl'imen- glueÍl'0IlsB x ANaí; �domilD:g1o': cctya-Io Caral\''i),na numa si�11acão Cl'itica, La-o cordilal'Tl1lerrllo, Innmulaollrl-o pe.-
rIJa dOI Ar x Ba.c.ai'l1lva,

pois obscl'\'almüs que os doi,s úHi- 1"0l1'eS v(JLQIS cle fdilcidactes.
x x x

mos "goa,I,,," rio .'�III'éti<Do pOdiwm S,PI' • __ • VENrCU O ElS'rT-tELA 'DO OIUENTE

c\'itados 1]50 1'Ü'sr�r os dcsl,eixos rie GRANDE PRE:ilIIO BRASIL Ell1lparLi.da wmisbosa, efCJt'uada do-

Miamo Cjll.c' ap(\JlIa� a.colnlll}[lJnlion Promovido pelo Jockey Clu- milnglO ÚJttimo, no esrtáidi,o em c-on's-

r(}ln os ns alllors a I,raje;!ól'ia ela pc- be Brasileiro, realizou-se, do- truç.ão do Firgueireallse, ,no ESl1reito,

I,ota, prrrnRllrCE',nllo iltTIóyrl H)m 1',1- mingo último, no Hipódromo o ]?'sltI'Ella do Ol'i,clll\!,e F. C, logrou

7..(']' o me,nOl' moyimc'!l:to pal'a, detê- da Gávea, no Rio de Janeiro, a alba,tet' o hOlle)Jl1"lIal F. C" pela e,le;va

Ia, disputa do 15° Grande Prêmio cra conlta,g'eml de 7 x 1, a,p,re.sooILanrdo

Quarllllo aio hLléhco, llãn 1'eapa- Brasil, num percurso de 3 mil o se-gurilni(,e ,e:srqurudrão: ;Silvio, Air

I'CCEm como {I,e cosLm1le, a�)res'�n- metros, com a elevada dotação ,ton. e Oscar; Ivonésio', Osni e Ori

t<�n.od-s(' ideslf,a,leado rins jogadores de 1 milhão de cruzeiros. "aldo; Carllos- Ilbio, Btmjami,m, Ar-

Dja,j,ma, ·WRlc1i.r p Ma.c,lJarJo', cuja's Mantendo seu titulo de invic- nol,do e Mário.

I.a'Ü1.1Ini3,t; 1'01':am Iwc,enchidas ]lOr el.e- to, O cavalo nacional Heliaco x, x x

mc.ntos menos r,,-"periC,l1ll.'cs, levantou brilhantemente a BA'l'A7'AIS ESTÁ LIVRE

EIlIlrre.la�liLo a son�e f:avo'l'eceu o grande' prova turfistica, che- Rio, 5 - O América cO'Tl1tm,i'cou

gDêmio que por pmliCO não foi der- gando em segundo lugar Hw á F. M, F. q'ue, de comum acôl'elo,

rotaldo', Bom ôs.t-e empate o AiLlético ron" também de criação nacio- re,seilooiu o conrt.rruLo que vin,ba

ficou isoa,clo na "ice-lider�mça, nal. " manrUmc10 com o at'ql1'ciI'o Barlrr'l'uis I

10m ou)oo..iêll!cia á i..1Jbela. do Cam

p(Jrma:�o de AllJ!ltdol'es da Prirneu-a

Divisão, na última tarde dnm írrical

del'raD!l.a nann-se, :1]0 tapete verde do
":;:1 adiurn" da rua Bccaruva, os eos

qu.a;dlrõc's rcprcsentatívos do Cara

vana do, AJ' E. C, e do Chrbe Atlé
tíco .ca taríriense,
Isolado ,InR viee-Iíderança do cer

l,arue com a derroua sofrida
. pelo

ül'ga,niz3Indo lI,m aaquE',
rle '{)OSISP da boia, cJicSlvia-se

CaI'3,\1a,na rr']:o At': Mla;nro., \Valclir

Hazam p :\f'(1I]'<1cí; ,\rlão, Haroldo e Vel'zola.;

cios z<,-' Lrlhütimiha, ,::!ilw;1'ord,. L.eôJlid!a�, -- Ma

na ra e H �]7ÁlJl.n,

_P;�\l!la Ramos dtamíc do Ava
í

IlO

dia amteríoe, ,ex(:('l.f.mtn era 11, opor
umídade que se aprsernava 'ao
CJru�) A:Ll'éLi,co para COII1.90PVal' a sua

honros» colocação.
Teria o gl'Êlmi(l do 14° B. C. qu.e

fazer U1S0 de Lodos os recursos que

di'8Pll'Dlha, mesmo desfalcado de
HlIl p.e'l'ilg'oso "center - forward "

Djadrna, paJlU, 'l)od.er deI\n�lar o (,,8-

([uadriio «]lu, Base A,él'et.'1 q,ue vem

l.,elllldo Q0S\taw,d:êL wtmv;;ão êste <tOO,

{) Qat'av,anu do AI' es-lJawa certo

{llW Ol�oer.naria a :pel�ja com, o.s

louros, do- t'l'iunfo, .o.,_,que th� (mria
nO\',fl/!nemte a vi,oe-ilideratl'lr"a" t'av10�
l'c,c-endo ,(;a'ufuB mo Pau.la Ra.mos

com a mesma, coloc�ãl(), faZ'0Ildo
eom que o 8011 a.dvens;út"Í:o desce,sse

2 llÜ'll!tOS-, dair'l!do n()/\f'(l� as,pBoto ao

eedalme ICfue deb'ta forma Lormnrin

CI)/m três s,egumdo", C(}loca:do6. lIIas

uma vi,túrÍ'(l Cal'aV'3Jn-a' d,RrilCl aKJ

A'1aí -a1Tl1pla,s 'PÜlssihi.J<idadcs P<H'U
c()1n!(jllli's�ar com a maior !ac.i,lidaàe

o çJalmpe.cmmlo de, 47, d� V'07. que,

Ü'flreqnltranlldo-\s'e :ÍI1lIYiclJJ' com) ape
nas !1Im ponto .perdido, ficaria dis-

1a'l1iC1aldo 5 iP'Ü!11't!Üls dos vice-liclerf's.

],nióaido o eOnfl'C1[lito-, 'I}S ra..paZ€,R
üa a'ercHIlá Ll tiloo. c.om. a me "h 0'1' di s

po-siCiío pal�a a !:troa, já da'lUtnl mos

tras de que e.r.31n1 os semihtwes elo

gram,ad-o, que Íl'Í,arm dDm imra;r' o �}J(l

ver,sário até o :liiinl, ,sendo Dli1Jt.ut'al

que o mmÜino do marcador iria lor

imlLE"nls o f.l'aiD alllh o par,a m oYitm'ÜlnrlaI

a,s rpedras llrUlmér ica;:;.

Pül'élll, qurHmtdto ma Ls úlu'iosOi; SI'

LOl'.IJlatv.a.m os ,aLruques á Slua cida

dela, o At.lético inaugiUl'a",l a COJl

t,HIg,em, cOIns'egJu'Ílndo p()1Ll1CO� mim!

tos d(�pois o segundo te-n! o' Ê quo
os altl&tilC·runo's 'H!prov,ei,ta,vam muitil
hem a,� iP'OIuc:as i,llIYC1s(ri,f]la,..; ao arco prf-lnüu:s;:;p 0,5 E's,1'ol'\;05 do;:; �e1_l'; :?.2

".pla-,i,r,:''',
COlmo alCOlllteC8d! no prime,irÜ' LUI'

no, cyuanc10 pet'drl'am jog'umdro mc

h 101'. Y'Bmü� que a sode mai� uma

\'f'7. ,1itw foi .31dvi',I'sa.

Oprélio ó'f'. a,pt'Oxirma r'wpi:clamenl0e
do seul üllal. Brio (, c.X{l)'uJsQ do

gT;JU1)ado lJnl' ,tel' dirigidú gestos
pT'Oibi1:1(� a.() Arbi,tl'D,

OS QDAIWQS

qneir'os e W1TCill1'atal forte, a "g-oal",
jm;talllwnte 2 segundos a1pós o'LliVir
,�e o apiLü filHal do, üroloometl'isLa,

-'''pós a }1'('lloLa er ba:Li:r1o ruas rêdü-s
o juiz fez rila,r o �pi<Lo finl!3.,I, dj['j-

l\L-\.?\rDICO FAZ A!'\üS HOJ.E

ginrrlD-SE' ('não ao;;

que (I "'goal" não é 'va.lido. de-..cisào

q,UA conLsideramo� um [iRJllü d;uvidn-

sa r que dpu Illga.r a f'nél'g·ic.(_)s
prol,(>,<Ü'o.s ,rlo� jn.gatclores e LOI'oeclo-

re8 fio úlu;}w do "coae,h" Tv,ul'i'llII(1.

ManlLida a doci'são do ál'bl�_t'o
�aMicio B01'ha, finAlizoll O partirl'i
dos mi,liLal'('s ('om :3 "goalls" pa:'u
carla ba,nflo,

O (:a l'a\,.1Ina não sOltbe tü'ar ])1'0,
\'P.ito ele !'.u:a �ll.p('r'iorirJm::l,c, pel'
denrc!ü a;:;sim excpl,�nll,e aij)ül't:l1m.jd;;
rI'e pana. c.cmO'Ulisl'al' um trium,fo Cjl1�

1l,d'Ve,j"SI<1ri,0, a.Lülalndo a, "goa,I", sob
OiS o�hUlres e.stlJjpe.fatOf; dos assis
t"nrr,es. ICoDiLilllJUWOOO se.m'p,l"C (l mar

te/lar o arco d-e 'Cut'rú, os d iante.i

ros c.arav,am,eirols esque.cilam-s'e por
veze-s que c1ev.ioarn chuta!' a ,,'gOllJ"
e rpalSsal' a pcloLa aos cOITll!))alnh€iros,
Assim, é que o "cenler" LeônirClas,
abusa!ndo do, jogo i,ndivi,cfiual, a,frn�

p'allhava OIS' S'8Il].'S cO't11lj}an:hekos, e o

mei:CI1 clire.ta S'am'fõl'c1 danCe do ,arco

pr,eferia pacssal' ao c-o'mijJamlbeiro de
alia quailllcl'o. 318 oc.l1S.iõe,s el�am mag

lüficas para desferir o� Sf"lIS p::,,,
?JalIllbes ",slwots". ,�UJn1lPTf', c1csl.ac-n" I)

eXlce,IeiDltE'S des0111rpoCIl11ho do 1.,1' i:1- ti

Hal alLletioalno em to:dJas as hasBs do

jÜlgo. Se não era Cnnú fazeúdo

magmiúc.as (lefesa!s, 'poc1ila-,w vei

freq;uês,c,ia oos zug�ueiro.s fvnny e

Brito, defEmdeIleJTll a {.orLo c 2 ói-
reitto o' re.dutl-ü finllUJI do s,eu (,Oll-

jlunto.
Após vári.os aaqil1es sem re'sul

lado, o ,Carava,nl3j do .-\r c1im'iln;uiu

a ,diferença no "p]looar", obtcm�o o

seu rprimeil'o ,t'ÜJnto, ficalndo ,e.rllc'er

ra.da a 1 a fase oam o ('Isoo.ne de

2 x 1. pró AUéi(ico,

a preliminar

HITZ '_ Hujc 4" feira ás 5 _ 7�
- 8%

Excepcionalmemte em SESSõlllS

DAS MOÇAS
ALI BABÁ E OS QUARENTA

LADRõES
COM _ Mar-ia Montez _ Turhaa

Bey -

-

J OH Hall.
(Tecnicolor)

No programa: - Noticias da se

mana.

COO'SU'I'3 'rn anos.

_ Preços:
Sras, Srítas.

: Estudantes
Cavalheiros .... . .....

o-s 1,2i
Cr$ 2,0i
Cr:j; 3,�"-

....... ; .. .. � ( ".

..

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gelto,

quando souberem que e.la
boraste pró Restabelecimea
to da ,Saude do Lázaro.

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

Ve·nde-se

Dr. Biase Fal'Q(o e 1Senhora .

participam às pessôss de .

suas relações, o nascimen-
to de sua filhinha,
Leda Regina
occorrido hoje.
Fpolis. 4/8/47.

VE�DE-SE
Magnífico terreno para

fins :r.esidenciois, situado à
esquino da avenida Mour?
ROlTiOS e rua Rio Grc.nde
do Sul. Dois lotes.

Trotar à rua D. Jeima
C�m(HO, ,6

LEIAM A REVISTA�
O VALE no IT,\JAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ \,..

Pedtmes .oe llOSo1OII diMiaMa leit� o obHqujo de prMDeIur •
IJOIDPOD abai&o e Nmete-.lo á llOMIi �e aftm. 09..t....__
� --, o Do.o 1IO'ro ........ SooI.iL

iioro
.

,

' ••••••••••••••••••• " ••••••• � � •••••••••••• e •••••••.•••••• :"

, .� " .. " ".. &te c::JI:v.iI ti! �. D. �. .. �..: I
;j'Pstll """ """""".,,, " " " .. " .. " _ " I) ,. " .

.. ......, ( o ••••••••••••••••• � •••••••••••••••••�.,#,
"'-:010 «tU 0ai'1O """" .. " " : " " " .. " " " " " " " ..

e:::.. 00 Pai (mie) ._""" " " " .. " " " • " " " " "

........ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " .. " " " " "" " " " - " "

...... " " " " " " " " " " " .. " " " " " .. " ,,- " " .. " " .. " " " " " " .. " " " .. "" " \

A,fradeoeriamoa, t.ambém,. _tiha de ........ de •••�
":IIIIMIl�' • outra, de p,&l"ieIl_ ... de�, ...v.u.
.-----.-----'-----------�----------------------------------

II. SAVAS LACERDA
'� lÚCHOO-clrdira1ca de QlhoI
_,

. 0aY100.. Naris - G41qáta.
Pl'eacrigão d. lente. de

CfOntato
"_mIMRJ.W> - Felipe ScbmI.

clt, 8. Das H às 18 li.ru.
�()IA - €onselli'eJro ...

, fira, 'J1.;
ftIILIIJ'ONES n18 • l20t

Ausente

DR. ){ARJO WENDH.-\USEN
Cljn íca médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telei. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip,,; Schmidt n. 38

Te!. 812

DR. . LINS NEVES
Moléstias de senhora

Cocault.ório - Rua Jolio Pinto Do '1
-- Sobrado - 'relefone 1.46,1

ltaIIid�ia - Rua Sete de Setembro
- (E<:i1ffclo L A. P. da Estlva)

Telefone M. 8M

OI, NEWTON D'AVlhA
�. - '1� Urlnúiu -
� doa bltestlnoa .�, •
&»lU - Hemorroidas. �'tlmfli..

to da colite ameblàna.
li"1lI1�apla - Infra v�lhlt,
Co'p:'!'iIta: Vitor' -Melrele'1Í'; 28.

Atende diariamente la 11,aó.. a.
... • tarde, daS 16 hll. em CSíàIlte

Remd: Vida! Ramal. N.
"011. 1067

DR. ROLDÃO CONSONa
_tlBGIA G'ilRAL - ALTA Q1.
cJm1WIA.. - HOL1li8.'1'IAS DJIJ ...
.... NHORAS -oPARTOS
�o pela, Faculdade de '_8<Uo• eiUIa da Uníveraídade de tIIlo
il'llullo, onde foi assistente por 'V&.

. dGe eOIl do Serviço Clr1lrglco de
Prof. Allpl0 Correia Neto

�'1DI'1lrIr1a
do estômago • Vla.l ....

intestinos delgado • grouo,
de, rins, próstata, be:l:1Ca.

ltero, oVirlos e trompee. VIIrJeo.
teJe, lI1drocele, v� • hWM

_ CONSULTAS:
.. 21 •• I) noras, a Rua relpa
ieJtmidt, 21 (altos da Cua f'1Ii-

ralso). Tel. U598.
�NCIA: Rua Estevel ,1'11-

nlor. 179; Tel. H 7M

"

DR. A.'SANTAEllA
i:D1plomado pela Faculdade Na.
� de Medicina da Univer.idao
.� to Brasil).' Médico por conC1ll'.
., CO Serviço NacIonal de DoeJl
.� Mentais. Ex Interno da Santa
;� de Misericórdia, e HoWlteJ
Nltdtrico do RIo n. Capital,.,.,

deral
iRIDrIVA If1!lDmA - DOJIlr�VA8

.

• NilR�i)SAJI
,_, OoI:1.eult6írlo: EdifIclo AmOUlll

NETO .

- __ Felipe Schmldt. Conwltul
nu 115 As 18 horas -

�ia: Rua Alvaro de C�.
iiIIo II- 18 - J'lorlanópou..

�:a. POLYDORO S_ THT.tn!\
� do Hospital d. emita••

de FloPlanópolL!
A88fstente da Maternidade

'R.rI!IlOA M1l;DICA - DISTOJI.
� DA GESTAQAO E DO

PARTO

*-083 '1103 órgãoll internos, _
peolalmente do coraç'o

:lSoonças da tirolde e demala

glAnd·ulas internas
WSIlIORRAPIA - ELECTItOCAft.
lNOGlU.FIA - METABOLISMO

BASAL

\1hUUla. d1àrlamente dWJ Ui ..

II. PAULO FONTE!
Clfnlco e operador

Colnorultórlo: Rua VUor Me1N:lel, •
Telefone: 1.405

OoIIsuItu das 10 ê.8 12 e dae 1� •• II
a..1dbc1a: Rua Blumooau. H

Telefone:. 1.&23

II

Dr� BIASE rARACO
DOIlNCA1'!I DE SENHORAS -

lIJfJ'llLIS -, AFEcÇôES DA.
PIIJúIl - RAIOS PNFR/I.·VER·
JOILHOS E ULTRAS-VIOLET.A8
eo...: R. Felipe 8chm1dt, " -

Da. 9 à. 11' e dos S às 7 hr•.
Re.: R, D. Jaime Câmara, 47

FONE 16{<8

A.... chamados a quallllUI!!'
� Inclusive durante a noite.
.v..m.TORIO: Ruá Vitor M�.

1es, 18, pone 702.
�OIA.: Aven! da Trom.

powsk!, 62. Pane 7Sfl

-

JI. .� S. €AVALCANTI
(àUca excluslV&Jaente· de criança&!

a_ Sa1d.wha Mui,llho, 1tI
'l'el-efone M. ��

FARMACIA ESPERANÇA
do.Farmacêutico NILO LÃUS
Hoje e amanhi lI8r6 a Bua preferida

Dr.,.... Ilaelonais e .eatran�eiras - Bomeopátiu - Pwfa
maria_ - ..trtia.. d. bott"cba.

GaraDte-se • uata ollMninela .e reCéltúrle ....ce.

CURSO' M'OTORISTADE
e·

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-ase 8 dirigir automóveis
Amador e' Profissional

Teoria e prã,tica - conhecimento do motor.
Atendem-se chama ias para repuos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40�

1,10 FHANCISC8 DO SUL JJIN 10VI' 1011
InformeÇ'ães com os Agente •

Florin'�-i� -- Cama Heepeke StA - 8.1- Telefone 1.212 t End , llel.�g..
São Fra.Baeo do Sul - Carlos Hoepeke atA - @I - Telelone 6 ME>(:)RBWACK

Gofanboios no IApal1elhos para carregar bateria
��A�l�(\d� �U�cstes Ul-l (MOVIDO .At GAZOLIN.A)

I

limos. di.��s, a lel1r,per�t!lra tem b:li-l Orímo para onde não ha eletricidadexa.do muito no H.io Grande do Sul, Cor eg d b t
.

d h dverificando-se marcas ele ti c até S·
r a uas a 91;t1as. d6m U1?S ora3 gastan o

. : 1 ro 6 gazo arro .

graus abaixo de zero. Apesar .dessc i FAB
.

.
-

frio intenso, os gafal1,110!OS conti..' RICAÇ�O .AMERICANA
nuam invadindo mun icipios, ocs.,

Trator nesta Redcçao. - Preço CR$ 4,000,00.

�����i(��il1<:.�O c(�tI:����l1i:�.�O �:�:r�;\T��,Real S II Iransportes fie' r'eu'dores sulinos. J3 de SI tão prejudi- II, N
cados pela invasão do fl110 lnte.,

SEGURArio!'.
.
-, NÇA - LUXO - CONFORT€> - RAP)))J!Z

HORÁRI@)S ,

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO � RIQ D
JANEIRO 'SEGUNDAS -: QUARTAS - SEXTAS-FBIRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FLORlANÓPOLIS - PÕRTO AL'EGRil

SE&UNDAS - QUARTAS - SEJXTAS-FEIRAS PARTIJ>A
ÁS 11,30 HORAS

AVIõES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS -

MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO' BRASiL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇA
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM I@'(:JAL

AGElNTES:. O L I V.E I}l,: A' & C lÃ.
RUA JoOÃO PI�T.O,,":-7; 1� < • _. _

Telef0IiJ.e - 1.358 - E:a€lere(}o Teleg-ráfieo "V:J!AR:ilAB"

Agora mesmo, pelas noticias que

chegam, o município, de Candelária
,foí invadido por grande nuvem ele

ses.

... Lhres
Cha;,i••
hKta� ..itrl ..
Artll" par. .

.'

"el..
.

ea.c.. :3

Qual" .ti...

acr-idios, j,{J sendo de vinte' e 11111 o

numero das comunas atingidas nes

te Estado, nestes dois ultimes me-

o Mucus dà
Asm_o Di$solVid_o
Rapidamente'

Doze de Agosto
'ESSÃO ORD1NMUA - P CONVOCAÇÃO

-

C�ubeOs ataques desesperadores e ,,-jolen
tos da. a�m:l e bronquite envenenam

o organisll1o, miua..m fi. energia, rLrrllí
nmn a saúde e dcbi1itam u COTação. J�Ul
::) minutos, Mendaco, 110\'P.. fórmula
médica, começ'a [l. circular no sangue,
dominandu rapiàamellte os ataque!',
Dêsde o primeiro dia começa a Ge�a.pa
recer fi dificulda.de em re:-.pirar e volta.
o RLlDO rppnl'adol'. 'rudo o qllC se faz ne

cCflRárin é tomar 2 pftsti-.lhas de Mendac"J
!l.f:i refeiçõc:;1 e [irará ct�))pletampnte liyre
.du asma ou,..·bronquite. A ação é l1lUit.o
rápida mesmO. qUE) se t.rate d,e casos

rebeldes e ant,jgos, Menda'tQ tf'.n:\ tido
oont,(} êxito QHé' �e oTerece com a garatüja
ue dar ao paciente ree.piraç::jo Ji\Te c fácil

rapidiÍrnente e c.ompleto alh-io do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendcco, hoje mesmo, eru qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

proteção.

Mendaeo A:a!�m��m
Agora tambem a (r $10,00

De aCQl'do com o :no J, l'eL,l'a a, do art. 10.-\, dOIS E'strut,utos em vigor,
ClO.lllVOCiO- o COiTI'3'e,lilm Dcliberruttvo, !}a'l'<a 'uma reunlião, ,1110 dia 9 do cor

reDil e, llS 15 hmIaiS!, Dia, sede do Cl'lllbe, pa,l'H. se ,pl',oC:eder a el'eição da SlUIa

direiLoJ"ila, OI pQ'e,sidenll,e e Yi0e'S-p,resi.deJJIles do Glube, ° COll'S'eJlho :F:_iscal
c ° Orado'!'.

(Np 'Sie:guill!da co])lv'o0<1<;50, meia hum após á vrj'JT],eira, si não hou
,",Pl' J1rume'<l'lO, l['et1<D,il'-ls·c-á com .0,5: ,srs. COQlselh<eiro.s pl'eS'Cllltes. ('3rl. 81

dos Esüd;Ll'lUS).
CJuJ])e Doze de AgoSil.n, em F'polis, 1° de agosto de 19A7.
LAIIA. RIBAS - PI'esidellL� om cxercic,i,o.

Resolvido, enfim, seu prô-blema financeirl,1
Adquira '1'·11DO 4e, que n.....I••,

4. V..A SÓ VEZ, ..

pl\I'aD4o :P.A.ltCELADA.BlBIIH,
__ iWI TA.lI'.rAGB.S.da compra à 'riM..

unindo-a. do

Trigo de 60laz
lUq, (A, K) - E'sievc Qlnl 'm

no Milnisl.i'lrill d.n. Ag'ri'011M:ul'a I) r],(}
Jl·llUé�di(l rpnr Uoi:\s: 'SI!,. Joã.u rl'Abl'eu,
qUH Jr'N(llll, ao. mi.nisl.J.'o l):wiel ü('
Cal'valho piNjll'I·'.nli saco d.e fal.'i,nhu
,f.t>. 'leigo. d'll'a�' g-nl'J'fas dn vinho r].n
uva e IImn caixa de lTI<H,l'Dlclarla
pf"ld,uJo;:: do Reasi! GemLra.l.

O sr. Daniel de Carvalho. rom_

pendo o s<l.e'o de farinha, correu
os dedos com satisfação pelo n 0-

'

pl',e produ1.o, planl a.do, cnltivado e

('oH, ido (,1)) LI'ITa'� do .B'l'aJMil C"ll

tra1. A farill.ha apresrntava uma

]lf'icnlial'idadp: fUI'a ·moida ('01 intS

t:alaçCi(�R 1'11SLi'ca,,:, cI�l"ti!ml'd(1'i3 ao fa-
.

brito de ÍLbhú;: possuia coloração
não muito branca, .'0 que atcstava
estar de posse dc 1.odas as suas

qualidades nutritivas. I

,

CREDIARIO KNOT ,'/7SISTEMA.

'C;:...,-
....1.
IlUdi••
0111.""...
IUcteletal
J6Iu

"

tNOOs'nuA, COMêlao'1 SEGUROS KNOT I. A.
, .

.. • Ai ;t ... t4" ., r..
-----

e. te..... ,.

.......... 1
·.v:

Fabricante e dilJtribuidorem d:llll efemadas con·

fecções -DISTINTA" fi RIVET. Po••ue um erran';
de sortimento de oasamiralt ri.cedo.. brinll
bani • beratos. algodõelll, mortn. 8 eviam.nto.
pera alfaiate., que recebe diretemente da.

Snn; Comerel.at•• do interior no unUdo de lhe. fa�B rem 'Ima

Flol'lan6poli i � PILI:AIS em Blumeneu e�Leje••
melhore_ fcfbricQ.,. A CORe •A CAPITAL- chama e at.R,aO dOI'

"h!;ta entes dll ef.tunl'om .UOII compre.: MATRIZ .m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r:�!�!'�:)!!a 2��n���g!��! ape- US «oeSlOcadOS» provocam incidentes-
pela madrugada, verificou-se nas 4. / Porto Alegre, 5 (A. N.) - encontravam e o desejo de não Recebidos em seu aabinete '

trágico acidente nesta 'cidade. Além dessas duas mortes, fi- Peri�dicamente dão entrada no continuarem a trabalhar nas na R. C. P., o ceI. Dagobertr»
Desabou parte do prédio loca- caram feridas várias pessoas, Brasí l, os cha,mados deslocados minas de' Butiá. Gonçalves informou-nos o que
lizado á rua Marechal Floriano, Inclusive a dona da casa de co- de guerra, oriundos dos paises Tendo um jornal do Rio de havia se verificado em verdade,
junto 'á Ponte de Pedra, on- modos, d. Gamba Urchuja], do velho continente. Vitimas

I
Janeiro noticiado em sua edi- adiantando-nos qUi:) aqueles>

tie funcionou, durante muitos que deverá amputar as pernas; da hecatombe que avassalou Oi ção de. ante-ontem, que pelo deslocados' foram recambiados.
anos, a Fábrica de Cerveja Rit- Dorval Azambuja, aluno da Es- mUil�o, geral�.ente aporta!lll n�vio naciorJ.a� "Itaquera" ha- á Capital da República un ioa
ter. cola Técnica, e Aquiclaban de ao Rl? de Janeu?, ele ?nde sao

I VIam cregado �quele porto pro- ment� por não desejarem, de-
O edificio, atualmente, estava Lima. canalizados ,paI a_ d�fe:�ntes cedentes do RIO Grande do Sul, maneira alguma, continuar a

alugado ao 1RGA, que nele ins- Deu origem ao pavoroso de- peritos do ?a1_:;. Sa? . llmgran-!33 deslocados, embarcados pela trabalhar aqui, tendo s. s. de- t",
talou seus escritórios e depósí- sastre o peso excessivo dos sa- t�s de profissões vanas; m,eca-j policia deste Estado .sern ne- signado o delegado da Delega-'
tos, alugando, ainda, a parte cos de arroz depositados na nICaS, agncultores, técnicos, nhuma justificativa, procura- cia de Estranaeíros para realt
superior para moradia de par- parte terrea e nos porões do !'eletricista.s, ;tc: que, na

caPi-1
mos

na.
tarde de ôntcm, entrar zar um inquérito sobre os aoorr

ticulares.
.

prédio. A Policia, tomu as tal da .Repúblíca, tornam o em contato com o. cel. Dagober- tecimentos que os imígrantee-
Picaram 'soterrados sob 0S· providências necessártas e de- norte: _outros .para o sul. .' to Gonçalves, chefe de Policia, motivaram em Butiá, inquérito,

escombros os irmãos Abigail e terminou a realização da com- O RIO Grande, por exemplo" a fim de ouvir s. s. a respeito esse que será, assim esteja.
Roberto Neida, o primeiro com petellte peritagem. recebet� uma leva de deslo�dos,: da nota publicada pelo referi-I concluído, encaminhado 'á�.;

..

;�a!�:����� C�f.�E :EEldocorbaP"ãOp'otoo espeatUatOcriduadleSaC.OrmmpeteentneSt.ecarboníferas de .But.iá, no mu- :
\. nicipio de São Jerônimo, onde • '.

.

.

I
deveriam tra'�alhar, até .rece- Rio, 5 (A, N.) - Pouco an-I

'

Soldados da Aeronáutica sob
bendo. morad,la e. determmada tes das 15 horas, pa.rtiu da a direção do tenente Aldo Sar
quantia em d.m�eI�o para mau-, praça Mauá, rumando para tori, e populares estiveram em�·

_.......
.

ter sua S�bsI�tenCl� no de.r:or:- Parada de Lucas, o caminhão penhados em. prestar socorros

FlorlanõpOhs, 6 de Agosto de 1947 \ rer do prrmerro mes de atíví- j7-45-04, dirigido por Orlando ás vitimas, até chegarem ag:.·'
dades: _

.

' �
I de Arruda, com 21 anos, rosí- ambulancías, que foram trans-'-

\ . MUlto� deles, entretanto nao dente na rua. Castro Meneses portando os feridos para o hos- .

Serão enl rcados se voltarem cons.egmram se adaptar .ao n? 149, .fazendo o serviço de pital local....' ,., serviço nega,ndoMse; mesmo, a lotação', cheio de passageiros e OS :MOUTOS �,

Rio, 5 (A. N.) - A forca ou pensa a medida em questão a trabalhar. Gteralmente, os que tendo 'como cobrador Jo1'O"e Pe- Terminado o exame pericial, ..
o fusilamerito esperam na Es- dita colônia por eles se respon- não se sentiam sat�sfeitos com' reida da Silva, morador I�a rua foi o caminhão afastado do
panha de Franco a cindo espa- sabíltzará, dando-lhes empre- a tarefa a eles .<:onfladas, aba�- Francisco Enes n? 300. Quando local para um terreno que la-·
nhóis que recentemente chega- gos para que aqui possam viver donavam seguidamente as 1111- o veiculo se aproximava do dE)- dela a avenida, 'sendo então
ram a esta capital, como clun- decentemente, nas ca1'bolllfe.ras e rumavam pósito da Aeronáutica um 110- identificados 8 mortos que se

destinos, no navio português para esta capital. .' I mem distraído procurou atra- achavam ali.
Serpa Pinto, caso seja de tato l ferido um Com o deco:rer elos tempos, vessar 8, avenida. Era Antônio

. ;
levada a efeito a medida con- aumentou o numer? de �esc�n� P., vigilante n? 21, d9 ?e- Querem garantiastra eles de1i�erada: o repatrta- uficial russo tentes que .resolveram abando

\ partamento de Aeronáutíea.] '

.

.

. T

menta nar o serviço e a regressar. a que voltava do [antar parai S. Jose da �osta RIca" ? (D.,
Mig�el Aleman Rico, Jane

t ��derldim, 5 (U: P.) - As �:l- Porto Alegre, onde 'entraram, reassunmír o seu 'posto no re_1 P.) :- O Trfbunal Eleítoral,
. Rico Mundo, José Covezo Alon-

Oll a es amen.c�nas an�llCla- em contato c_om 3J_:; autorídades.] ferido depósito. O motorista
contmuou em seus esforço� J?a--

A tô
.

R M h d
ram que um policial alemao te- expondo a situação em que sei do caminhão procurando evi-

ra 1'e.s"olver a greve da OPOSIÇao. ,.zo, n onlO. omero
.

o e o. e riu gravemente, a bala, um te- I'
c

q 1 dJuan Antonio Marcelmo Rmz, c

�

dE" it iétí O q t se.,
� tar O seu atropelamento, deu'N�e Jfase pro onlgadem emasia..

antifranquistas, dois deles ex-'
ueute o xerci o. SOVle lCO,. r ues ra ln onlca I

.

I t 1 d dír
-' ao oram reve a os os porme-'

numa estação ferroviária do ,J
. ".,. •

VIO eu 0. go pe e.� 11 eçao _para nores das' gestõe,s do TribunaLsàldados do E'xército de Fll"al1-
setor americano de Berlim. O "�uMtY 'C!\u]Lul'<l.1 de I, lünanújlOllS a eSqtUeIdat. e 0dPel"ado velcu�o Os o.posicionistas continuam;co e os outros três republicanos, POll'cI'al decla1'0 1 que atO ara sel'a:mJJill.os.·"wda, no I]WoX'lmú dm 8, capo ou, a Iran o auge o VI-.
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. , I InSI In o na ese e que o rI_oug1ram a span a para a

em de.fesa própr'a q a d
. com lmm um w,l)l('et"Lo da YJlof'lo- gl ante e atmgIndo o autol110-

b 1 El't 1 d t 1Africa do Norte, dai indo até
teneIlte a 'l'edl'u 10u'tl' unI?' 1° iila ül'que,:;üía 'Silnl['tJlJir�a da Socie.{Ja- vel particular nO 1-96-74, que oudnea eI ora evet.er amp �s..,

Dak d g .. , o po lCia,1, , , ,
I P res para garan Ir aS pro--, ar, on e tomaram o navio O Ilolicial dis� q e t t I

di> fl,e Cll]:l:llra �1rL1SJI0al. P que oiJe- tI:afegava em sentIdo contr'arlO.1 x'mas l'
�

,

hque os trouxe ao Brasil.
tl'nha J l'evo"le eru lUa enenl,e (deee á COllJljle[,PlJÜ' h:l:tl1I.a elo maes- Momento dramático indescriti-- elIe'to e1 eIçoefs e adcampaIl1.aTIIIN f

l m v, as a po 1- .� , .
. ., ,,1 ra em ranco esenvo Vl-...,."tes atas nos foram re1a- cia am�ricana não encontrou

Iro .Jo1"ge Ka,:eas... ,'.

I veI. Gntos de dor e pa�or" fl-
menta.tados pelos srs. Manpel Freire

es"" .'ma
I (} extraoI'{hnul'lo êXIto al'tIJ5tlCo01 cando o local com fendas e,
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que o a wmar () C.olliJU'n. o .. e gran- 1110r os SO) o camln o e espa-,' g

.

bôa, membros da colônia espa- Roubo de armas �!AS Ox.pl'esls,')PIS illliuls,i,cai!' eLa noss{t lhad�s na via pública entre a re ress ou
nhola nesta capital, que estive- .

•

{,erra vom Clblendo, �(�s,rle � sua chapeu� e embrulhos.�ue eraml Rio, 5 (A. N.) _ Regressou'ram em nossa redação; decla- do ExerCito I pnrnlrwn, <ljprp,,(�n.�aç,a.:, d.lspensa condUZIdos pelas vlt1ma�. ,O a esta capital o ceI. Raul Albu-'rando ainda que, caso seja SIlS-
_ q:la,lqlll�r COmp!TIlt,al'lO sOb:'P a p1:0- sangue m�nchou a ave�llda e

querque, diretor geral dos Cor_':'Sao Paulo, 5 (A. N,) - OCOl:-. xl'Ina nOltu'dn: ,ua qlt1ial 'S,era exec'uta-, fora� pedldas �,mbulanc1as ao, reias e Telegrafas, que ched'iou
reu um roub? �e armas destl-j rio um ll1img.noJf ICO pl'og't'ama de t1'e- HospItal GetulIo Va.rgas para a delegação brasileira ao XIr
nadas ao ExerCIto. Esse grave 1 o11os c],aS,SICOS e elos meU.lOl�eS COffi- transportarem os fendas. Congres,so da União Postal do"Muito ou Pouco, Não imlJOrta! fa:to, teve lugar no porto de!posilore's. .' A policia do 20° distrito re- Universo realizado em ParisO leitor deseja obter uma Santos, no armazem número O�mfpref>inlrli[�-Se, :vssitn, o erl1i0rme cebeu aviso do grande desastre'

.

renda mensal, semestral ou 11.. A encoI?ellda chegara 110 j'llJVer�Ss{" q1li� há em n()ss�s meilos e. o comissário de �erviço pa.l'_! Come,té ·Imparc,·alanual, á razão de 12% ao ano? dIa 29 de Junho, a bordo do ,IO'CJalS pplfJ CClllePl'to ,rio clJa 8 no tIU para o local, pedmdo o com··
Confie então os seus negó- navio nacional "}\fina&loide", llIm::::o ']'paltl'o .'\lvaro de Carvalho. parecimento dos péritos do Ga Batávia,5 (U. P.) - O gover-

cios ao Crediário KNOT, á rua sendo composta de 1.623 volu.- binete de Pesquisas. no da República da Indonésia
João Pinto n. 5, que, em com me;:;, pesando 73.945 quilos.

. pediu ao Conselho de 8eguran--
binação com o Esel.'Ít.ório Imo Um dos· volumes foi violado, MASSAS Princesa do ça a nomeação de um comité-
biliário A. L. ALVES o em- enquanto que uma caixa foi

.

_ imparcial para superintender
PTeg�rá, proporciónando -lhe, encontrada completamente va- Afgani-sfão execução da ordem de cessal�.
com IstO uma r.enda .anual, se- zia. _\s armas desapareeidas ALIMENTICIAS . 'r ,.' . '..

,

. fogo. ,

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ .. são do tipo mosquetão, além
.

RlO, [). (A. �.) - �om de�tr-,I
Disse que as op�rações mili.,

1.000,00 empre,g�qo. ,de canos de metralhadoras. A I Á
no ao RIO vel.O a prm?e�a D�- tares ho1andeS<Çls cortaram aS'

Melhores informações e de,' policia prendeu várias pessoas
- 10res tJll1l:h,. do. Afgal1lst�,0, fI- comun1cações em muito luga-

,talhes nos escritórios do Cre- que partieiparam da descarga
'! fla de P�l ltah�no e, ,mae da- re8, o que leva dificuldades :á

diário KNOT, ou nesta rerla- do navi'o, algumas das quais I
quele .pa�s, es.posa

ha 16 an.os execução da ordem de cessa!"'

Çã1. estão incomunicáveis. 'S I'LHORES do p�mCI?e _

Mahomet, tambem fogo no lado repUblicano.
- 11 D do Afgal11stao. _ O o'overno indonésio pediu

A d d t d 8nerrlelbelero� mortos .'
A princesa .�olor�s, que r�- que 0°mundo leve isso em con ...

grau e a a o ít
.

celltemente VISItOU o Papa PIO sideração.

"I b D' Atenas, 5 (U. P.) - Anun- Ficará neutra XII e teve seU! matrimonio ------�----�
(I n e oze cia-se autorizadamente' que 34 abençoado pelo Sumo Ponti- Secretarl·adoguerriLheiros foram mertos

.

e Port Au, Prince,! 5 (D. P.) üce vem de f;e divorciar do
C-on1[lleta 75 RJ)QS d€ �orio...,a ü�inta e· cinco eapturad-üs no O govêrno do Hanti, comentan- seu es'Pôso para casar-se com puoli5taexistência, a 12 do COIWentc, a choque da noite passada COl�, II 40 os acontBcimentos na Repú':' o coronel do Exército nOl'te- _.

�1I·ist()crúlica s'ociedad.e da rua João terceira brigada grega de mOll:' plica Dominicana, informou americi:l.no Louis Reevés, atual� Rio, 5 (A. N.) - Informam
Pinto. tanha. Em Chryssi, foram mor- que ele se aoha absolutamente mente na reserva e funcioná- de São Paulo que já começou a

Centro social pGr exeelencia, cx- tos cincoenta gúerrilheiros e neutro em face, 'da situru;ão. O rio da Standard Electric, a reestruturação do secretariada
poente da nossa evolução citadina, feridos 50 a 60 durante o ata- Haiti tomou .as medidas neces- que.m conhecera na �,\ustria, do goyérno' d'e ,São Pàulo.
o Clube 12, que :viu seus nobr..cs sa- que a,éreo levado a efeito a oes- . sárias para pre:'irenil' a situa- onde,'Dolores serviu como en� Foram exonerados, a pedido'
lõf'JS honmeJols pela 'eleg'ancia (J'e te da cidade. ção. fermeira fiurante a guerra. o professÔl' Fernando Azevedo-
Viárias gerações, conserva inLactas e o tenente-coronel' Eduardo'
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Tem dinhiero ?
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