
Regressará hoje a Florianópoli$!/depois dê haver presididõ� 1ib�;Pôrto-,
União, a Conferência dos Goverllid1Jres�·'S. Exera.,;o sr. dr. ·ftderbal

Ramos da Silva, preclaro chefe do Execulivo catarjm:lte.

,I·

Os Iuncioaánes pã!:ãrão o pato
F.QRTALEZA, (j (A. N.) - A :\'.'l""embléia Estadnral I'i'uln.iu-se soJ'

a presidenoia (lo "'T. J\htu:1uim Bastos, secretáriada pelo deputado Frun

ci�c'll Pc1rllle". O assunao ,pr�i!lUcilJa[ da sessão t;oí a s,albal!i:na da Casa com

o secretár io ,c.Lo Fazenda do Estado, Sil·. Acr icio Mor(}i'ra da, Rooha.
il). ti I nl!llT rita il}a,s,l;a ,aIPl'esm�lüll. o oh a II .a ,o, c {' I. e g e r a J

no crua I se rí ira a, ccncsusão ,cI!e QilW ti ;;itlualç:ãlü ÚllllalbCJf',il'a rir
Es,La:do é pe,,,,�i\TT]Ja. Par'tI a,tcllIdl',l' uns C1·f'.d�tots' e OJlJri.g:açõeJs i',pr�
IJÚrii-,J[lPlns,alv,el o nnrmeuto do hrsposlo .de vendas e cOlf]5dlgm.a(;ões. Esrt.-lÍ
ha,venc!\l) 'decrescirno substarscial ,lIla wl'l.�eCêtdaç:ã.o, sendo preciso (l'0sLrin.-,
g'h' ao maxímo as fl·eS(r.H�"ll!S do JI}�[;adÜ', Ou, ,e rrtão, nlo rim elo c'Or'l"erllLe,
anJo" (l 'pa.gaJHlen:to -Ios rlFlll(!.1Ü'nal'iüs, cstadua,ils serão SUS'l)C!IT1S0S.

o � �GO �o OH SANTA CATARIN�

Gtu'eate: srn NEI NOCETI - DJret()r Dr. RUBENS DE ABBWDÁ BA:lIOS
Direter 4•...�. .l. D.üU8CBNO D� SlLV�

lo. XXXIV I Florll&Gpolls-Quint••feir., 7 di Agosto d. 1941 I M. lU94 Contra a permanêncía de tropas
LAKJD SUOGJ<Js,s, fi (o . .ri.) - G01'1<bP01ldc�l1Icia P,s'I)('(�i,aJI rle l\1:u

P�ra a'--"e-xteIO'-ça-'o
.

do's' mandatos comun-,stas !:::,�;;��:j�e-;-fl;:l�:IL� �l���'l��:l�:::·au;.�, �::�'���{)iT���)���l�=���nr;j�()��l�l:'dJ��
ui- . ...• �,1�4il�:�(;'J� :;n�;;;��I��la /��Ü�:(��i�H�!�t1:I;Ô(,��:',S��,b:;���� �.�;,�â��i�,;:�tll���I':;el:�;:��:��

Rio, 6 (A. N.), - Amanhã, ás 10 horas, nado, de onde, uma vez aprovado, se- americana de Petnopolis. .Seu

POSSiVelll\Okl':1IRhY 1.><1811a, qUH,JJdO O Cnns,l'!lho déll!. ,jJn.íciJo, à consideração da
·0 PSD reunirá seu Conselho Nacional guirá para .a Câmara dos 'Deputados, substituto será o Sr. (Xabriel Passos .

. . , . . '. r
-

para discutir o caso da extinção dos que funcionará como órgão revisor. DaL que foi, justamente, o autor da idéia de querxa do Ng\�to d'e qnc .a, I(,'üuün:u:fuda l)l'eSf,n\(:.a drus 'lol'(:'aJSI da (_'l'a-tBl'e ...

mandatos dos parlamentares comunistas. se os deputados não o aprovarem em lima lei 'esp,ecial ordtnárta para

SOIUCiO-1
talIlJlm J10 ]<lg'io.to era "um petniJgo lJ()>l{�,ntdilall " it pi�Z no,� Or-íeru.e l\kd,I'J,Sabe-se que o seriador Nerêu Ramos discussâo uníca e lhe introduzirem mo- nar o asssunto. !)f'J(?IUI'1Jltl Nokrasbv Plil'::Ülêl: ··J.tj�l;amos êlCf'llI 1JLira dcsaí lar a mentn lida-

exporá aos seus pares a situação criada dífica
-

lt á I S _" '

I XX"� I 1 çoes, vo ar e e ao enaco, que t!H bill�ka cio .impertalismo do �eCLl O ., .• ,

.eom os últimos acontecimentos ligados poderá ou não aceitar as modificações
aos representantes vermelhos e consul- da Câmara,
tará os membros do diretório sôbre a Qualquer que seja a decisão do Se-
1i'ossibilidade de apresentarem no Sena- nado, o projeto subirá á sanção do pre
do uma lei especial, regulando defini- sidente da República. Os comunistas,
tivamente a questão em controversía. então, provavelmente recorrerão para
A fórma que o PSD está estudando o Supremo Tribunal Federal, através

versará" em linhas gerais. sôbre o pro
blema da extinção dos mandatos não

previstos na Constituição de 1946, que
sómente tratdu dos casos de cassação e

perda dos mesmos deixando de se referir
a situações como a presente. Adotará,
segundo revelam fontes autorizadas, OS

princípios gerais consubstanciados no

parecer dos cinco juristas, tendo por
base serem os deputados representan
tes de partidos e não do povo, devendo
aludir ainda, ell1 sua justificação, á
omissão verificada no texto da Carta
de 18 de setembro.

Uma circunstancia digna de nota re

laciona-se ao fato de que, quando tal
lei chegar á Câmara de Deputados, o

sr. Prado Kelly já não será o lider da
Esse projeto de lei especial será apre- UDN, uma vez que estará representan-

sentado, o .'!J1ais breve possível, no Se- do seu partido na Conferência inter-l
.

.

.:�':-'-_.'-" ..... "-�.-.�_·-·-"�:T-:,";_ '-��s-·;«'e.·;s�p8,nt é\�C O i ·Ó»OS despejOS de San Maffin ; D, "".",z", '''''"m,'d". "''' "., "';"::, h'."',k".,. ,,,,,

8:...:\.N 8t1I3A.i�'I1T:\8, (j (('. P.) - o lllÍ'dislro dlli� Rela,çõC<::i Ext1prJ,(i-
(10; {/'I'I)/'PS ,:rn.I�I�a��lellle b?qlle.J(Nlos, os ((gentes da malquel'en-

•
..' 1'11.• que (J IJ/r/l'w hOll/1Zlel/'. enU'pqIJ.I1I-,r iJgo1"a à dC1Ilol'i'çâo1'("$ p.fpani]1Jlrl. se, _-ilbPI',[() .MHl'Lhl1 Al'.l.aj-o, ac(�mlpilllJlhadü d;r outnts all,.. ·J·�l':;vl·e·/ dll l'nnj'cl'e"'IC!'c i

.

';",. .., l
' .'

'
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_

',.' '. , ... .','
. t..'. ,ce [OS uOVC'I'na[ O'I'CS, CII.I((·S conc ,usues

WJ.tJldaiCl0s, v lSlil ()JU', ,as ipl'lIIllPll'R.3 110l'as da �a1'de, o c['illiza:tlor "La A:r- 'lynomnl.
.

.@\f'lll:ti.nla'·, on(lié' d'êz ,el)tl',('g'u, a,) f,n:llJaix.a;c!ol' ,Pedro j{,a,d!i«)', dos )'·er;;;1.61'1 1'o/Pr'ssejllos 1),0 lempo em q'ne (j pj'OJ'n'irlá'l'io do.que/e j07'-
mi(lIl'La.i,,;; de t'il,lll j\'[aA i,n (\ ·de ,'illl'a, Illláie ,Jel'ô,IJIima .M.a{0l:,11a. No mon1'en,to f nal, eI1W(� no poder, c(JI1j'�'I'ellcio'/!. T"ríp'i!la11lCnlp. com o (fovel'-

<.1.1 .rrr::'l'ega, o erlulzll!clol' di,8PIWI"..... villite e uma .sal,va8. Arütjü prolllm-
nl/do(' IJII!I·/,cli o, e cnconfml'I,U11/,OS (IS mesmos. e8c1'i.úl�S [�f;. hoje a

_
. '. " .

'

. (('('f'l' l/l.rlOS (lO (lcon/ef'1,m.enl.l/, a/onC/rl'l1flitc:.ihe o stan'/.flCado e
CJ�lJ! llwelves :lHüaiV'I',als, IUI'zlelnrdo l!'ue "fa'(IÜ a enlrega d0SLfI:s .nn.z.as 'palra e,,Cal/'ando-lhc o 11C'nemf'1'p-nci(l, em sal:nlnl'e/; l'ej'lex08 ad'l'ninis-
-t1'UIl}, com a terra e,;,jpalll}lJloIa, volUt.e:m e,]él's 'HD .s'Úllo C111:dle I'h'ieram ,e, ao tl'((/ i /lOS.

.

mCLSmo LemIPO, sBII'vir,ml1 a ipúLl'i a,". O em:lJalirxrudor H,rg'(�ln:l.illll(l ('()�lt:eS'Lou, !!nje, f}Oi1;/Ilr{O.: êssr.l' enclJ'/I,{'I·os. prI.l'l/ os mesmíssimos ca-

{i!ÍJz{J/Tlcl!o (.Ilue "ilmliSJcl"i,ld\1el l'lmoçào em[!Jtanga ,n, millliha voz e cOIIll'Llndl'
'I1c/.e/1'OS, soo !/trlÇOO eX:'l�ISIU(1 "da ?'Iu�lr/(l.e de !lOt;el'n�(dol'.es que

. . . , . . "
de /"n/I) ml,I'lrem litstorll/S de ('onj'el'lmr'ras wtCl'naCIO'YlU1S }J,'e-.a IDlJDlha aluna dI3In,�e deSlle epls'Ü(ÜO ooelO11:a:1 . Iplldem, com (/8 suas mirins. celeúr'íza1'-sR ... "

Se rsse .iní�(J 11/P1'ecr' uplicação 11.(1 COll(trpssu de Por/o Unifín
C/lifio d(/, Vilôl'Ío. e se "{e {/'I[flllZ, /I '/'i!Jfil', n pe?1smnimln w.lr'
nis/II, seri(/ dll melflO1' Orjio""'Unid(ll/,': Irl/e os "vigili(ntes" dô
fÍ1"(jüo oplisil'j'onísla esclO,rel;('ssr'ln (I. ))'I'e:;enço de c01'I'eligioná
'rios seus, ?lO 1l1rnárío r na. tribuna, Se IlIdo qu'onlo pm'I!1W
r:IlSI'S r: r'(I,la7'inel/,,�es fizel'lult (oi. '/1lovimen/w' "u.ma q'llesllo .de
,i!l11ita,çfllo (lIU rir 'mwnkl''', sem l'f'sul/IU/OS ')J')'IUiros, "sem ll':I'bnll1o
d�' V"!'I'tl'ude, IPfjfOl'r,O, ,k�lla, sa,cl'i!fieiü plad"a a s(}I,l1lÇwo. dos. 'Pl'oihle'
m·a" quI' f.{iflig'p,m o pu;\'o"; se, dc (J'Il/e-mr1o, só os ",gl1sLos l'albll-
10ISCi!''' el'(('1n cej'/os: se () lem.áJ'io inrliclldo do cs/u.dn e,1:(;luia
cOlnjll(',ridorlrs n se 1"esulIdn em 1I/f'1'0 "ovo do Colo/)/uo": se 1/.1'

questões, m/les de exami'I/I/(/os, Já e'l'II11/. Sll.b'ido.s pela D. D, N.,
que rOl'UIII, lozp'l' lá os 'Ildenislus? Do'is rlos Secretários d' Esta
do rio (Jovh'f/o pOl'llnoense - os SI'S. J[ülon Jlunho;:; e Poula.
Sow'es - sr{o l'irf'/U'as de PI'Ô(/ da D, n. X. Se.I>[Í ([ue lomllos, df's
de (I I'cllnifío jil'rliltlinll/' lios SpCI'e/lÍl'!o5, em loil/dl/r, (/1(; (/

e'i1,del';1101/.('nlo �dl(l, cr,i1re1'f)lnclü�. !,/I/'IIIf/, eírlllentos jJIIssi/los, a.

sel'viço rle 11/1/(1 (/l/es/rio de IIWlIiu ou de i1ni/(lç{io? Srl·á que
risses /)1'1'1'/(11'(/8 lIu,rilim'es do (jooel'l/.lI{/m' !l/oises L'/{,piml de/,'tun
o seu I(poio r f) seu I'n/1ISirlSmo r/ IIm,a 'i'lúcioliva ill'lltil C ,1'0-

lJ1'enwneil'rl oneros(/? Respondolll os ('/'iac!ol'es d(( "lâUi('(1 nde
nis/(/'·!lIe8srll,'rjH. pelo 111,1')11).'\, (I a./'U'!ldi< .desses c/wrel'i(li01Uí
j'·í.os, ilrsl�nmo/Y/rl:I'IUI(/iOS 1](1 I'!'nál'io Co In, !lue }J1'e/ende'l'rllrt"
dnq'/l'i, (/c'IIrU1'i/' (I con(el'lh/I'i(/, M-OS/)'P'II/, Oi; pI'lvi/cqindo;; O'/n-:
nióp'///rs Ilo ndl'io .. {fUI' Slí (JS pesser/is/o.s rj'J'll1H C sômen{e
êles qovel'1l1/1n 1J(()'(ldo;X'I/!III,rllt/' COÍl.tl'U o povo. Estendum., aos
se'/(8 lei/II/'ps. /IS pllnoramos dos Eslnclo!; ()(l1ni'liíslf'((do,� 'j)O/'
wlenis/lIs. A lIolisem IIS }JI'01,irJrlncias "soll'arlm'os" CO/ll. q/le o sr.

O/Ií I'io Jl/l/1!7I1beim "['I',so,Jveu" / odos os p/'Oblemus /l(/ iI/nos.
lY,io csconr(mll II. mis(;l'iá pofi/iclf, () 'f'lll1CO/' e 11 {lÍrio lIoús/a
com (l1IC, '110 l'ill,lí" o 1//))'PI'I)I{r{o/, dll U. n. ;y. desyruç/C o Esl((do
e ('u,sl i(/II II:; Oc{i'C)'S(Íl"if)S,

E depois de ludo isw, ('/l/fio, r'l)llr!rnem 11m bClnquete, co

mo I) de ].',w/o-['lIilío. o/el'el'irlo II/1S qovel'lladol'e6 pOl' porli
ctllr!l'('s e r/.ll/(Il'h/r/l:!rs e }J(l(JfI pelu 'J()lsa dos Ofel'/lIo/es, como

/rsle1r/,ll1l./I/U'{io os 1Wll/r)'osos 'wlen:isl((s ({lIe rr. m.1? l'UIl1J}{ft'eee-
1'111/1.. Jflls n[ir) se <'sq'//'cçmn, n,'s Sll(/..� o/J,jll1'!I,/.llÍl'iIlS, da e,rl'llls[io
de 'l'I'S}Jo'/lsoIJl'lir/u({es dl/ C. n. X .. Jiourue (; publico e ?/,otríri(J 1/0

'/uúve/'so ill/eil'o, os lIr!r/lis/lIs 'I1iío CO'l!lI'IIl, não uelJf'!1l, lUio
1'110 II {J(///{f/ll'/(,'S e rfrs/.il1U1J/, {JS ('1'11./1/1'08 cml! isso poupados, ri
co fIlJJ(/I1,!1II do P1'0 111i1l!

Com ,iol'1il/lislas c oposicionis/a_ç assim. liío ['o/rirítil'os,
tfio r/'(/I1(/I;lil'os, /üo I'(Irir/nsos. l[io seNíficos, leio (;I)/'(/u/dos de
sa(,l'o.Wl//'/· IIblleUII('rlO pelos sO(l'ed01'cs, 8rmpl'C /eilllOSllll/,ellte

dispostos II sr rlesl1u!lrl7'elll pl/I'I! nos (/!/((wlhare1ll. r sr es1'l(

�irll'em de s(/úerlO/'i(/ II ')/osso fl/nOI', só mesmo uma qucd(/, no

lIte{fwl' estilo, dos cimos da Pon/e ás jiecll'(ls.

dum mandado àe segurança, arguindo a

inconstitucionalidade da lei. Mas, quan
do o estatuto especial fôr aplicado, per
derão seus assentos no legislativo e o

recurso não terá efeito suspensivo.
O ponto de partida para o procedimen

to Aue se anuncia será, pois, o Senado,
pO'rque ali, mais facilmente e em mais
curto espai;o de tempo, será o projeto
aprovado.

..

, I
na Terra Santat

JT<)H.1J,sALÉM, 6 (P, l'.) - 0:- i:DJg'I'BI'1es IPI'ellldel'.a1T1l <JS Il)epf,eâtto-s
tin,,, e,id'aües tlP 'l'l'] Aviv, Ramal[ G.a.ll, Na,f,ull.';I'.a {' Pi'.t,alJ 'l'il,v:.l,h i' e.l1-

cance,rar.ann de.zHlJa,:; de (JUlLro,; c·lref,ps lloIfl icols jUld1eTI's, du,ra,nbe ]J,us�
-c.as ore llJiad.a s hoJ'c' (h' Jnn o'h ii cedo I' qu'P fai7,mn lJla l'( e calrniPHlnllJ a a'D

ti-,f,qel.''l.lri'8téli alia PaJi"f'lLilll'rl. Os artos ele v.iln]:êueia, c:nLl'ell.a'l1lto, Ill'OSiSC-.
,glVcm. O edHíeioo riu DI'Jllil'll[.uIMelnltjo, do Tra.babh!o" 'rJla nua üo,., :Profe

Im'l, foi aüng1ildo' '[JU.l· uma homi)a cmj.a eX[JIllo:l'5.o causou u mor,Le de um

Ilolioia,l ÍlJ]g'lô-s qlle LNIILa\'u reliol'ar o ex:plosil\lO, Do,i" OiUÜ'()S í',i:caTam
+;OIerr'l'Uldos e.nflr·c os dle�[.1'0ço'8. Os solel,rudOis iDlgl,eses iinrV,e\SiLigam a DO�

üc.ja Lrn,nsmitida �wlo� árabe,.; de que (j j,UdNIiS ::1I'l11arlo,; tinha,m pren
diido um ing1ôs [lIa árl"al de '''eI .:\ll'i\'. Outra nOIjj,('ia l�ão conti-rrmad.a
diz qLHi 5 sO!IJa!dos illIgIIIO,'(',"; e o \'eícudo do ]"�Xrl'l;illl() mn qLle viaja
",rum desfllP,ci,r,eere.ram na. nloc&m:u zona.

Grave a situação

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

Encontro de governador'es
B. llOR,T�OXTE, li (A, 8.) - LigardlO no notl�11l1'0 da GenrLnal �c

gU,i,lU onl,rm, com rleslli.no a .Jlli;t, de PÓl'il. o governador l\]iILon Llalm'Pos.,
a, i'iJm de :enLne\'isit.al'-';C' com o gO\"('l'.nador l\laeeclo ::-;o'urei:i, llluna j',azen

rJa .HIÓX�ll11a. 'cla'qll.p,]a t;j,ua,rjp·
D (lhofe elo Exe'ClILi\'o ,miJl1ieü'o t�e:z-s,e WCOIl11iP,a'nhltl' eLe vários sc-

('r,ol,ários de Esliado e dos cher'es cJio. S'0U Galb�l1'ete.
COimcula:l1!dlO a vila,gl("Ill, () ma,l.u'lillo "Fo1lla ele Minas" diz que 1110

enc(mt l'() se.rão ü'HlladOiS aSlsulülos nela.ci'Üinalelos ClOInl ii1111Portal1lbes p1'10-
blletm3Is de '�nlterê&s'e da adm1nislmç.ã.o dos dois Es.tados, cuja 1T,alcl-iç.ão
,dte ,coo.j,}el'ação p solilclariorladu ypm c!{)sde os tempos da ÍIllldep.etndêneia
e qrlllc ,pOSSUP'm, ,no rnon1ll'ollo, inúmero;s temas pall'a (l:chaLps, C'll'ja �'Ü

Iuc,:ã,o 'L0m que 8pr pro,cura,da Jlia, ajuda mÚitwa. Alcresc>0nlla qll'e esLã,o

Remdo r.'IJJel'ad08' {'.rslIll,aclos {Ia maior Il'a;nscr.nl(J('.lllcía ]Ial'a a vida dos

doi::, E"aclos vizi.n:ho� oril1Jlic]ns dessa entl'c\1ü.:la dos l'r'õ"ppcliYos
c!w[cs.

A Lei de Segurança não é inconstitucional
Rio. (\ (A, :\f.) - O arrlilR-il>I'oj.e� c(jJ'i.dr(\ em ponto .an,gllitn com a I

ativa e de ét,tm.ação mtilitllJ1ll,(' dom
(o rJ.p '(].I'í do :;'f'.gunl�lbç�\ enviado Con,,'hiLltiçã,() de 46, ,l:'en�p:-s'c mes- eXllJ'P'J!ldlsmos, Cj'u� são. a sua, mais
pelo 'E'xecllll.ivo ao CO:llig';l'f�S'SO>, sob InD, através l',e 'seus al�LJ,g'Os, que ca.Le.�orl-ea'neg.açao. d
a ,il1stâJic<l,tiva Idf'. gurantir a II'�L:<- o Ill',ojel,() v i Si), salvagnrardar a, iiI-I .

Não se !}()ilnprm�!Oide nem se jlli'ti.." li
hilidarle rlas ius'ütmiçi}os ,t!-p1n1l)'Cl'á- tel'v,ew,ão ,1]'0 'pod:e'l' judiciário. fica o clamor suscitado pe:lu pro,ie'"
Li,c,�s, Illem slIsr.i!l,}elo. O.� nliflii!,; (j1f'YPI'- Roguht' a le,gít.il\11,a 'i�I'er\'e)]lçfio do (o do .Mi.tlliSlLétrilü da Justiça. �.:m
so;; cnmmul,úrio!' 'o t'.l'i·(,iica,s. m�{ad.o 'e'\11 face da� td,irvid,a-cl·es WJJ- �1J-s!p()I�i!LI'VOS f!PI!ã.o j,nte,ü'amc.nLe a.-

.

OUVlúio a 1'('f,lp('iLo, !lps::la ilnir,ia,liva \'0l'sivas e seria ",el'dad.eiJ'a.mell�e [BJ,ç'o.adns ao c1'i'l.r['üJ. :do di.T'E"ito pe
güve'l'na,nwnla1, u d�':3enliJmrgaclOl' dHplol'ávPiI {l'U'f'. a GüJlisLNlli{ifto '1'1- Hflil hl:wna,l. .A nãlü i'<eT a elasticitla
l\'e,l�(),nl HU'llgr.i.a ,pl'OfpS\�o[' de clil'ci- g:r:uLe oI'f'l'('Ci'."':i' >ll,bsl,áClUlo a rne- dr do arl. 2°, :llJ. 8, 'qUE" o art. \)0 (1)['
() .pllnal f.' al'lIaI L'i(}I"l'eg·ed.o'l' de ,jus- didas I]JJ''('\,p.ntivas ,e r.t'ipl"es::;ivaB, no na a�llda mmor Cool 'S'll,a pxem'pli
Liça, êllss'ün sr. mani f,r·�LOll: "O pro- sf'llllLifLo, da llllLela, do gTOYÊ'1110 d,emo- j lCé1('ao. e afora () inciso 25 cio mes

.ie�l.n .(1(' Ipi !wna:l �r'}lh]'e fi Sp,gUT:m(,'a! crM,i'eo 11'01' ela ado1Jwdo, 'numa l\PO-' mo ·'WL1"g10,. qu.e pucl'eria ,I er cOl'ri
E'XLp,l'lllt e i,nlp)',fl.([ rio Eslaldl) ]1[10 (�a de inqnipLurle, de propaganda gl(lu 1;1'e0')'.lllo ül'PJnU,co ela J,f'i 11. 'J31.

q'lliP l a:J.a em ifJlj�1l'i,a, f1.iJall11a<;âo t:
C:a1uIIJ'ia {}onLl'a ,0S "POÜN\CS ![)úJ:li
<;0.&", üestuoa.1tdo 0.-; ::<i�LlIS ,agP11 l e:;<,
C,()nJü se 1'os!':,e ·jlo.s,siv{'l altl'ibuil'-,s,t
a "JlÜn.l'a-' de 1JPs.;;oas morai,; O: alJs
Ll'ala,l'; <Í!;:; 'PP:-"Wf�& fisilcas ,q I lI(' as com
põelll, ,nada a.l j ollcnn.l.ro (',m atíno
mia eOlJll .a. lei Ippm�I dü," pais'es de
m o!ceátLions,

f.Jm muif.os po:nlos, cl,mp3IraLi\'a
melllL;p, (I () a!.l\ '!DE'f'IIYl.O di(' grancle
lJen,igulida,clf), P.ercelw-se Cjll!P II al
\'o 1)l'iTl;ci!pa,l :ri,,!; hc i ,p['iYjel.aJda é Q
cOin1l1a;!,e ao cOlll'llnismo",

,:\!Ie�t.e ,])onto diz Q,conhrúüo pl'O
I'cI::>m' cI'e diI'eiILo, .qU(', f.az.(>,nl(]o-8e
um ,cotejo com a IIClgis.Iaçiilo da TI LlS�
�üu. COillllLlJlista, v'l'l'j,fiear-IS'Ú-á �
,ben.iglll·icl3ide a que &e j',rFep0, pois:
na projetaüa [lei n[1o:se e,ncontl'Et
Ia" l,pis SI(wiéüea�. co.!1}O' () flllHíla-
1H:'l!!olJuma daiS J:i,g'LI'ras criadas pe
lll(\ll\l,ü Oll o i·soIamenlo acompa
nha.do elo Cl1l1i'isco dos belllls, nem a.

illl'f"IÜção cOin1Jpj.i'ILa ,dlos clirrilos th�
ci!liaclalnia. "E, o lj;U>P é m.ais -. a-o
Cl'(�",c'i'nla () t].cs8Imbarga>tl,ol' :N el�(l.n
HI1Jngnila - a Ai'ilsociat;ãiJ' f'ccrela l.�(}
(,n:l'ps'Ligação Polí.Lica do Regi:lJ!p,
:t fa,mos.a .:\1, K. V. D., q.uo alingi' o
pl'óprio po:(].e.]' d,e cJ'erl'e·lar ,pss·a me
dida ,éxlprma, som Tllceessidarde d0
[Jl'O'CH:iSO judieia!. Aclmü:'a, qUIf' o.S
(J,r'·mocl'atas i,n;[mJsns ao i)l'ojP,l.o sp

jarm .aqm'10s mesmos qlH' ha,lPJ'am
'pa[,lllt<lS aio .l.l'ilmJlin.l .de ,:.\Iu'er:embel'g',
l>lTl!bol'a ,i'll'slala(iü l'!11 nome da dr
l1wcl'acia, rupJi,c·ou a ,pena dp 11100.'to
com efeito l'f'lroalivo, p.otl� faLos in
c['inlitnarlllS ",alcl-,lloc", ,merli3Jnll,p um

i'mlwüvisado "'1)la.11lo de julga'lllrn..
lo ". ·e ,rs,va.be.Jf'.eeu a rp�II,()rrMahiIi
cl.arle' ('·ôlcti'\'a. ,do,s ,i!ndi\'it(hlOiS ]w1'-
1.f-"TIICI('lllile;;

.

a.
.

c,eelas a�,;nciaçõçs nin
ria qlfiP al]Jp,i.o.�, ::tos ffll,os 'H elas im
jJLlt,l1:rJ.os.
.AJiII'ma-sp qu.e a reaçiill [wnal

!lão (, Illeio dr 'ass,pglll',H' a r]ir'.mo
e,r,aDila, enj,o ]llll'sLig-io a';';PI1,la na

,',;cl'ullmkl�fI pl':\l.i,c,a, dI" �('us ]Jl'ín
cí,pios. l\11'J'as paluYl'ns. O ma:i" I'X

c.p[('lllr gO\-'(�1'1l0 n1ío p",hí bl',!]i!O da
�I('iio demolidora rios "i,nconFm'mi�
t:1S", cujo único fiJm, srgl1'lldo a li

ção lü"lól'i'ün, P o a�salLo a,o IjJoder
por almn[' ao poder.
Por último, 1[1'\,0 maoliJ(';;dm' que

"ou iiIl'll'jl'.alln(�llit.p conÜ'ário ao PIl-

11'1),'<1Im+'11>10 [1+' ],pis (i'r 8l'g'llnl'lca
CiJ,IILra os c1:i'l11,p,!" ']lo! í'l i'C,o;.H8'O.ei:üS
110 cu]'])O do co(]igo 1)("11al c oll11n l11,
mi in c�la.bilj,rJacle niin fle\'(' S,Pl' fH'r-
111;llJa,da. :\!PI11 essa incol'j)Ol'Uf;iíO

I iml)pclillia quP llfll'ns l,pi, s.o]Jl'f"\'il's
�(,Jil, qllPl1l'C1IlIc]O o;; c]'illp]'ilJ� tra-"

r1irinn.ais Ol! chís::;i.cn;; do 111H'1':1lJ�-,
lllll. ),';1'] jl:lf's<)l'ia i�"(I dI' .1'XjJ(,rlil'll-
1(' idl\lÚ ico aio da "ll1u't!:mr,:a rle

"nl'ú ",
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, V1':�'rIDOS DE QmmlOSENE E SAL
••• , ••••••••••••••••••••••••••• 01 Paa'i,s _ (8. F. T.) - Um dos di-

ne;!Jores de llma ('om�)anbia pd.1'0-

Para indu8triQ� lave e pesada. fabricada pelo técnico FRAN
CISGO BIGNANI. bm sempre em estoque de todos o. tipo. e

medidas. tipo filci) oscilante. 591l<>r1i de 3/4 e S polegad.aÍl. todo.
DOENÇAS .l\Tl;R1:1'1)'·lA� com lubrificação automática.

Cnm €lI!' QJ'QP''',p,,,,,�,,, >ta. lD"il!il� 1 lh ( ., t d

II Eixo para .erra cireu ar, apare. o para e,m9rll m'Jn a o comhoje, as t!oe!l.ÇOO <!'8rrrotJ1l\8, qllrlfifl� rolamento.'ratadas em tempo. "ao mn)�" §I"'
fllitamente 'I'emenisvets. o �lIr.l1'F1.�"'1. .1 JUNÇÃO de (lnéis e a parafulo. Anéis de pl'esRão.

.

d.mo. fruto dA iporinc:ia, 1!i6 ,(I�lIl Eixo para trnnamisEã·o de tod<1'1 as bHoln'l.
'l'lfjmdiear os ind.ividIXOII Idelad.olJ de

I
Está .empre ao .eu dispo� a preço de fábrica à Rua CamposPi!! enfermidadet!. O 'Semlço Na.

SaIles, 676. Fone 446 -- Santo André. IIlio,,�l d. �)oen(r." :m011b.i� -lialJIIk
ifll '!Im _-\mbulatór!o, �lU! si.all. r� Ou com seu representante em São Paula à Rua da Mpoca, ::137

��r�t=�Kiij!::��r���� .·__IIIU'l=:;;.l:!lI'�!II1llrilm:'l!:::I:1l'!C:'::!I!2.milili21':!lIBIII!IFlElolCln!ll:1II2'l11-.11E3=71.·__MElli5!1l:illl:lW"iIIiI=iE".UU__iII!I,*&_IilI'1EIIII=_:l1IIIiãi11
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o ESTADO
Red&çtloo e OficIO"'. a rua ]n..

Pinte n. 5 \

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Pr••rietário e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Diretcr de Redaçi.:

A. DAMASCENO DA SILVA
Chefe de .Pa!riDllçáo:f FRANCISCO LAMAl QUl1

, Chefe de I.p!re!l8i8:
! ICAQr'iM CABRAL D.Â SILVA

R�l,>resenta})te :

RAUL CASAMATGR
SlJCUPiSAL DE
A. S. LARA

Raa Senador Dantas, 40 - r
andar

"&11- %2-5924 - lUa d", Jauiro
Du'Felipe de Olhei!'a. %1 -

88 andar
Tel. 2·9873 - São Pallt.

ASSINATURAS
Na Capital

AliO ... ••••••• Ol'f
B:�:mestl't) • • • • • • Cr$
Mmestr•.•• '" ClI"
.b! (;1'$
N6mero avulso "

f .. .J
, No Intert ... -c

t,

Ai••
",�
25,�
t......
',i.

lI.mestre ' ,

'�rI l.0I),00
rrt H.oo

'Jhofmestre
l\i·iimero a,VU!80

( ...,
.. Cri

A:a6neiol mediant. eoatratw

o. or-iginais, mesmo· tIl.
.

publicados, não "4!ri�
dev.olvidOM.

A 6_ireçáo não se r"":H"j,·
tIlabiliza pelos cOlieeitolf
emitid.os nos artit'oil

a88inadOl!

�I,F:n'ONES. MAIS NF:CF;SSI'fAD9S
�irOl IIU
lIl"eUci UlJf
lDidegiWia O. P. Social •.•••.••.••• 1$7'
lilatc!hüdadé 11H
lIIMPila! Nereu RamOJl •• • •• •••• e.1i
"ta CaBa ,.... 1t.;'J
.ElMo. de Saúde S. SebutMic H�J
AMlotência Muukillal ...••••••.•• 16et
"lICpita! Militar , .••• :••.•••.•• , 11�1
!loP B. C 15-"
.... Aérea ;.......... :r.�
P 'D. I. A. C .. _ \ ..... 00... lSl)l
Ca,P.itania. do. PortlMl •••••••••••••• U!!�
(�; C. R. • ••• : ; , • 161&
"..,-ç. Polic� ,...... U�l
iN.titenciárí.. • ••••.•••••••• _ • .. .. 15UI
l!I()'. ltstado" "... 1.JZ
11,& Ga!leta" _ . • • .. • • .. .. l!&U
liPi'rio da Tar::�" 151t
tL. B. A. • ,.. .. 1443
._.. ..,..,.,"rIa Orti.cr.. . _

.. , • . • . ��,

. Farmácias de plantijo
. Estar'ão de plantão, durante o·
mês de O(/osto. as se(Juintes

.• Pa.1'?nácias:
2 - Sábado Fa.rmácia

Nelson - Rua Felipe Sc,hmidt..
ii - Domingo' - Ff,lrmácia

Nelson - Rua ]<'elipe Schmiclt.
\) - Sáibado - Farmá1)i:a Mo

derna ,_ Praça 15 de No·vem-
bl'O.

.

/ '10 � Domingo � Farmácia
Model'na - Pl'a�,a 15 de No-.
v-embro.

.

16 - Sábado
.

- Farmácht
81,0· AnlôÍJ.io - Rlia. Jói'\o Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
81,0. Anlônjo - Rua. João PinLo.

23 - Sába{]o - Farmácia
Caltneinense - Rua ']'l'ajano·.
2'f - Domingo - Farmácia

Ca,f,al'inOMe - Ihm Trajano. .

30 - Sábado - Fa.rmácia
Rallljyeirn - Rua Tr"jano.
:li - Domingo - Farmácia

Ra1!li,,'eira - Rua '.rraJano.
O sl'l'viço noLurno- será e1,0-

tua,do j)nl::t Fal'mácía Santo An
tônio, siLa <Í J'ua João Pinto.

Dr. Undolfo A. G.
Pereira

A.dvogado e Contabilista
Conatituição de .ociedad••• ·

Planos contabeilil •• Organi:i:a-.
gõe•• - Pareceres e IJorviço.

correIatoa.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6polill
'Dali 17 hora. em diante.

o J:t;STADO - Quinta-fel·ra 7 de Agosto de '!�47
.��- _--- _._-,---_

't

J

l
t ,

I;

Clube Doze d� 'Agosto�,
SMSSÁO Ol'\.DIN� lUA - ia CONYOCA{)ÁO

De alCo.l'd6 cOlm t>J n, r, I,eln a, do art. 101, (Los Estal,utos em vjgGI'§..
CIO·nl\·OC!(j, e CQln'Sle,JilliD. DeJibier.alt,iíVO, pana uma reuuíão no dia 9 do eor->

re'lllle, ás 1 � tj{)J11ais'. J1la . .f'ede do OhJlb<e., paaa se proceder a eleição ela SlIl3 '

tlirelori,a, Oi pn'8SÜ:!leAll-e e vif.',�'s-'l'res'ide\nlle8 do Glulbe, ci Oouselh o Eiscai
e • Oraãer.

(N� s'e;glll'l1ida c{lII1,"·oeacçã.o, :.leia hOTU após á pr imeir-a, si não hQU-
querosene, ver llJ\limeiI')o; �·.e.UlJ1iÍl·-Jse-:í. e�Jin 9& ,811\9. COIll13elh,eit;ü<s presentes. (art. Si'..

OOS Es'l.ahrIO'&). 'r-,
Glulbe Doze de Agost,@" e'm :blPoi1is, 1° de agesto d13 19'17..
LARA RIBAS - Presideate ·em oxereíeíe.

I .

.

.

I NOTICIAS PARA A Ml'LHEll N°I soja, pCillas fie gu linhas,
69-ST�HVlCO FRANCll;S DF, I:\FOH- (j;):1:'\'5.0, água ç sul !.

i\1A()A-J1JLHO !17-P, 2 . 1:111 rll'.S·::5'fl<i novos '·>PI'sa.lz" "e clJa-
:nUAS LINHAS ma "svíun

'

(' [)('J"lJlitiJ'ú 'fazel' meias
obsü"ul amo nlf' [·e.� i,; l·p,1 li \,8.

16.00
....

I ,1ht1'.i ..� - (
..

1'3.•.... I,."." 1.). -

...

Pa
..1.' L.>!se.._ EsSi's novas faz1e,n;la·s resistem áLaunu - OU�lrll·\ <unos na,s ooleções .

.

I
-

I I ' .

I.

. .' . agu , a.O �a ·IaO. ,<.1<0 a coo, a 1111'cH,dos grandes eosturcn-os o" vestidos.] I' .' 1 '. J' 'I'I .

'[
. It} para .1,l1ljJa- a" ias a ',C'sfrrgá-Iassiflruetn rot.a, compr-ida e hurmo- "

..,. '1,',,�. 1.' ··('J::Jlc\P'A'R','Ll·1 ....... _

eorn um pano urmno.

'1
n 10 .. a {(} !:i ... -, . ..'1 "" .. ) as CL 1<1.

_ O _

! C;:<}.f'fl para pnl.ia '8 esporte de Vara
SOPA Dl!: E�P"'\R(TOS ,í. L'RA;.JLl<:SA

! BOPI'�:\, 'a. origina'lidads eh.; M.ad
Cozmham-se os espargos. FI.'.l'\'C-

_:GIl<I (;ARYr;Xl'JEn, a distinção inimita- FLORIANÓPOLIS' - CURITIBA - SÃO PAULO - RIa .Il>I'�"1'(' .na água salgada, pouco an bes d e
11) ÁSIv(\1 'di' PA,QUl,M, () 1e..�tiLo de UnE�, le

urna cebo- JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - 5EXTAS-FEI.n.�"i .flúta 1.' '1}('.ht os El..spm·gI}S, ..
-

•I a sr;-h!'iedadf\ ele MOLYNEüX; PARTIDAS ÁS 7,3fl HORASI ()lIais as conclusões dte..sLa rápkta Ia, um (Ta"O 'e alguns grãos de
FLORifANÓPOLIS _ PÓRTO ALEGRE'Nwislá? ül'l"linada Ú sopa.

XTAS FEIRAS PARTIDAJ)j,i!'loll',rr 2. grundes colheres de SEGUNDAS - QUARTAS - SE -
..

. -'.

Alta ou haixa, magra ou gorda, os ÁS 1130 HORAScré'!m(' dI' 'llTOZ em ·'tg-ll 'l ['I'h Del' -- ,

Cl1;;t.!ll'('i.l'o:; previram todo;; 0:3 ca-
.. " ., '''.'' , , .,. .

-

1- ES "DOfTTGLAS DC-3" 'P t\RA 22 PASSAGEIROS B, ['amaI' nll úalclo ·em p.lmlli�ão me-, AV O 'U >.. ,
- •

.

Ill"I sos. Seu ,mnJÍor .cuidado ·fo.i OTic1'l' mo-
_,. J

"

••••
'. "BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - '\!lYt

I da onde .cnda urna pl1iJ.essc. cncQ'Il-
X!I' t br m. l ngl Q,,,8cU,

AI'OR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL' NO BRASIL.
11':1:" f) .Cj1Uie po.dei'á ]!ilf' Q,SS(:'nüu'. S'LJaS Lançar cU, os .r�p<l{gos Jcol'lnüus. M

.

. '-. NFORTO E SIDGURANÇA!ll'tirar tln Jog'o Jllinüu' um PUL1CO UM NOVO PADRAO DE CO
-

IGUALlí.nh,u.; Clonem llaI'{llh,a: a corola, , .

VOE PELA "REAL" PERFEIÇAO SEM'li'n1'anl,pig'il l11uiLo üe'c::I liDai' ,

hnsto. juslo, cÍtnlul',l fina ,r �aiu <lm-
c

L..
'

'1

" .,. OC I Ar<Tml.1TES: O L I V E I R A & C I A..'

. .... 00lnl 1 011 2 O"e1nn,S I P O\'{lS ,r \�.m.' \J1J:W.'I
'1)la de uo.d,a ,e .fi lJnha o.rHuüe, ca,nl.ldo. ..).

e .

\ '1 RUA JOÃO PINTO 18• , '
. ..

." 'p'OlJJCO Cf(} , .(R'ECE:l'J.'A . '. -, "VIA.R....,AL"ou "8" l'.d;ll.lI.ur�al, �c'pnLlwlllldo 'ft C:ln:" -]ci . I" TelefQne _:_ 1.358 _ Endereço T'elegr'afico m

tum e ostqun:d:l'il::i. J) ;, :'II. _-\.
.. Xl' • i. .........

Real SI Transporte_s Aéreos;
S-JlGT!J1itANÇA - L1\!JXO - GONFOlt'P@ - JitAPlfliR

HORÁRI.ii

. �I

_\ flrimeil'a 'l·em il Yao'Lag1ellTI de
suavizaI' a "ilh.L1cta de Cjllil''ll1 tem
qllailris '1'o"lrs, e 'Pscolllrl,e 'as vr,rnlas •

dá um aSj),('cLo jlJ\'el1l e os homens

s,empr(·' <l pt·,e,f'·('.I'em. Pon\.m cllida
dlo: exig·e. cintura l'ina ç dinlÍlnuc a

aflttu:a ,11JaI'lenbc, ela mlll·JJl'l'(:'�.
A g.egll�lda aS�0nla em quadri,; es

ilm.,tLos ü loma a silhueta ni·ais fi
, na.

Nes"e oo.mbatl·l' de silh u.PLa qua.l
sprá a "0J10e.c!ora'! Cada llma coo

vóm a um Lipo cl,c. m.ulJWI'. Cad:a

I A Conferência dos Chancelerer"
Rio, (A. N.) - Comuníca-I TrujiJo, .

do Equador ;,. Ricard(lr>·
.110S o Itamarati: J. Olvaro, do Panam'a� F:-ede--
"Até o presente, pelas dele- rico Chavez, do ParaguaI e .

gações já nomeadas, sape-se Mateuf; Marques Castro, dG!'

que virão ao Brasil, a fim de} Uruguai.
.

assis�ir á oonferênci� �nter- ,O ST. Onrygve Halydan, se-' t

t
amencana p.

ara manuten�ao dali cretário geral da ONU assistirii.
paz e se�urança �o .coutlllentej a conferência, na qualidade de'

_________----- os 'segumtes" uUlllstros das
b d

Relacões. Exteriores: Luiz Fer, o serva 01'.
.

nand� Guajalla, da Bolivia; A União Pan-Am�rlCana.. se"
Raul Juliet, do Chile; Domin- fará representar pelo seu dlre

gos Esguerra;
, da Colombia; t.or geral, SI'. Lle�'a� 5Jama�g<:"

Arturo . Despradel, da Reprú:bll-: e pelo chefe da Dr;,lsao Jurldi
ca Dominicana; José Vicente ca, Manuel Lanyer .

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado per
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.
Qualquer majoração é

EXPLORAÇÃO.

uma .J.er'Ú SOllS ndo(�1Jl(}s.
. -agealCla:ri'í o,

E ambas'

-0-

- P:J.ra a l1!oik·, 0'8 eO:SiL1.wei·ros
par-isi.entws 'Pl'f'c,Ü'I)'iza>m tam,lJém ü

,ermpl'flgCl da blusa,
Nas últimas eok'çõcs. vimos 10Jl

g:os "l'stidols (I·e "1',ai;]].o" I.Lsü·uda, de
"nliusseline" ou mesmo r]oe a;lgüdão,
usados com inrlJeressantes blll�a,s', ex
LI1f\mallneIlltc \,>ímplos, ajuSI!'a.d.a,s, q'\.ve
,Lel'mina;m e111 diUWS Illngas marng'alS,
olássic·ns (�. jusLas.

-0-

llEM·BRA·TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra qu� possam voltar á s0-

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

i �
· ....... Ao·

Dr. Henrique �iodie ck'
ADVOGAD0

Rua Felipe Schmidt21 sobredo-Telefoo!' 1.062 - ,

1(Altos da (CASA pÁRAISm -- Florianópolis ;?"

k�,iwl a:ll'uncia qnr fH'.rão pos-tns á
v'enda" vP.';iLiJrln:s sint.éticos J>CiILos ele

_.Estado .

Para ConcnrNÓf;;Es!odu.oi� ou FederoiQ
e Exames de Admissão

Estude por C.rrespondência
Português, Matemática. Ciências, Geografia,

His tório do
.

Brasil, etc.
Inte�e8sa-o? preencha: eate cupão e remeta-o para C. POlltal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINJ.1.

1'1 A

., .

..."",.�-,.-..

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Nome. \

Rua �

�idade _

·

.. N.,, _

-
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Exposição de' Importante íaiciatíva da União Telegràmas retidos
animais instalações materiais a.o síste- Relação dos telegramas re-

Rio, 6 (A, N.) - O prest tid ta
-

1 1

Recebemos e aaradecemos a
ma escolar brasileiro.

1 os na es çao oca:

�
dente da República dirigiu aos S 1

-

T"

Continua O IlSTA.O f.:ileA seguinte comunicação:
. A análise dos dados esta-

aomao para ecnico, Adel-

U

A
governadores dos Estados e ti t' f t

mil' Pressanto, Lino Tomaz de

.sdo distribuições d. va]ics.s ii- . Diretoria da Associação Territórios _ e ao prefeito do
113 .ICOS re eren es ao ensino

vros, inclueive roman"'_'. _.'0- Rural de Julio de Castílhos tem
,primário revela uma zrave si- Souza, Aalgisa Silva, Coronel

�"',., _.
Distrito Federal o seguinte te-

� A 11 G 11
.

-dernos; entre a.!l pe.!lSOIHJ que a insigne honra de comunicar legrama circular:
tuação de deríciência que re-

cry es a ottí, Anisio Seh-

,�onstam de Híu .aG.astro �.. a V, S" que inaugurá no dia
clama a ação supletiva do go-

midt, Deputado Alfredo Campos

.ciel, 11 á 14 de novembro próximo
"Tenho o prazer de cornuní- vêrno federal. Com êsse obje-

Jaime Rodrgues Ooulart, Silvio

As pessoas que ",inda nãs os seguintes certames:
'
cal' a v, excia. que o Govêrno tívo, o Ministério da Educação Praça Gratulio Varvas, Tereza

,.,haiam preenchido o G€JUpl!JrI 11a _ Exposição Elstadual de Fed�ral_ acaba. de aprovar 3, já está tomando providências Felipe Scrmidt 38, Iapeciári�

.que diariamente publü;allll<ruJ Animais e Produtos Derivados.1 realízação d� u� largo progr�- para o imediato inicio daquele para Milton Guedes Dias, Jócio

p.oderão faze-lo, agora, haói- 120 _ Exposição .
Azro-Pe- ma de ampliação e melhoria programa, utilizando recursos

Novaes Gominho, Mimosa, Es

Iitando-ee, assim, a eoacor re- cuáría e Industria1.
I:>

! da rêde de ensino - primário, do fundo nacional do ensino
teve Junior 36, Joaquim F'urs

>i!t�m a tão interessante inieia- 12a _ Exposição de Equinís
com a. inversão de recurscs primário.

Johnschr e lzaias BarQosa.

,fiti�a�.r;e�Jiza;da se,b o patr.ci, Crioulos.
' , I substâncíaís, ,como' a. constru- Confio em que o vosso pa- S

.'

,mllfJ d. LIVItARIA ROSA, � -S9Hcitamos, outrossim, q\H:�lção dejprédtos e'Scola�es*", pa-ra trtoti��R,o saberá condu�ir to- _e",�retárlo deral
",lJeedorQ) n. 33, nesta eapitaJ.. ') jornal sob a vossa brilhante as

. regl?eS 4es<�rovldas .de!d0;s: oaesrorços no sen!ldo dei 6

... ' .... ,., .. " ,direçã.o, de a mais ampla di- assistêncía erlucaClOnal,. a: .flm facIht�r essa eooperaçao ,que
Rio, 6 (A. N.) - O prefeito

�1':NIVEllSÁRI08: vulgaçãe d,�stes certames, para de darmos mai�1'es .pos.'slb,Ilida lo .go.verno federal of�rece. O �endes de Morf.;JJs declarou

d d d
-

i M t d Ed
- que vai restaoelecer.a.Becreta-

_

DR,O"". ·""'AI!.:lJ' JJ,\R,I'EI}',OS
que os 'mesmos. sejam coroados es e e ucaçao prrmar a a mIS 1'0 a ucaçao vos .

G l'd' P
.

J,. s: lU. _.'� • _ \o ,"

•

f
. transmrtirá

- na· era ,)'a,. rereítura do 'Dis-

Transcorre hoje o aníversá_

do maior êxito possível.
In ancia e, com isso, reduzir- ransmitirá indícaçoes relatí-

.

"". Certos de que podemos con-
mos os elevados índices de vas ao acôrco já 'previsto em

trrto Federal, adiantando, ao

TlO natalícío da estimada pro-
. ídad I f' lei I 1 d 'tá mesmo tempo, que convidará.

:ie'ssora srlta. Maria Barreiros
tal' com o vosso decidido e va- crianças em 1 . e esco ar O leI, .p.e o .qua .a·. a União o

para seu titular o sx-embaíxa-

: filha do prof. Barreiros Filho' lioso apoio, subscrevemo-nos ra das escolas e, ao mesmol auxí
lio financeíro, alem da as-

dor Negrão de Lima encarre-

"r 'secretário do-
.

sr .. Governado;' com elevado apreço e' distinta tempo, oferecermos melhores sístência técnica necessária" ..
gado 'pelo Itamaratí de premo-

-do Estado. consideração. '
-.- Ver ás demarches que infeliz-

Possuindo vasto círculo de
Cordiais Saudações.

O b t·t t do G V
. mente, ainda não chegaram a

.

il'el8;ções, a jovem educacíonísta
Mig'uel WairriCih F9.' $'U. S I U O sr•. '. aro.a'.S bom tempo, para restabelecí-

'.sera hoje efusivamente cum-
Presidente menta da paz no Paraguai.

.

tad
Novemhrlno Loureiro I

-

.prrmenta a por tão auspiciosa .

Rio, (5 (A, N.) - Em sessão o 1:<)111 torno da {jillJe&lão hÚll.l've,longo

«data. "O Estado" envia-lhe vo-
Secretário GJeral Tr'�bunal Supotl1'io.r Eleitoral, S'O'b a debate <IR '(Ju-e }}3lrbicipal\am os

'1:os de eentínnas felicIdades. p
'[JI1tlsildênci.a. do rrvimistr« Lafaié- mÍlnj,sl'l'l)oB Roc:ha Lwgôa, Curuha Melo M d

-

ii·
t.

F reclS8 de com ',Lf>, Amldl'ada., (,1'3iLO'!.l' o (',aBO da Hl- le Rtbe,irro Gosta, o d-es.elniba.1--g'a(lÜt' eu 110 e m 100arl0
. az -anos hoje,. ü sr. Ito

.
. '. ' ." •

plêneia rlro S81Nlld!O,l' Gt>tu-Jio Vairgas, Salboi.a. Lima, f' os peof,essv,f'cs Ma-

'.Schniidt, guarda-aduaneIro, da
prAf alRo �.

'rullll'êl.lmeJlllLe ,Licencinrd'o no .sem,noo, chad:o Gln>iaTIraI�ãe s e Sá 'Filho, oS'endo' Rio, 6 (A. N.) - Foi p·reso

__A1fândega desta. capital. tU �
t;; !'m face do oricio qlIR Ilh-e foi cJ.il'i- qu,e êsrte ,p,na rellaLor do protcN'Sil. hoje, por falsa mendicancia

_ O _ 'It Ih d� b· fi gido S(I[1l'P 10 assnruto, l<jnocrra,flla a; dicsourss·ão, dleci{]1'11 ü José Melo Viana vulgo "Peri-

\.N t -u-lR � 8- A UI elrll tl T�'i!b'llfrua,l, prel'imim�H'mente, flue .

�_ 'i.ll. J.U.j .IA �LINS
1'�C"t'''' "l'It�) ii. '·'1 U • .

ill,a�) H' a.lll�].O·U a <f·.leição poeJlo \·(J·Lo qUlto" que esmolava dia e noí-

.,

Assinala a data de hoje a.
'" " '" ." Crediário l{l1üt, ' do pl'r€,sid€oJ1Jle Lafa,H;lJe Andrac1'1. d.() te nos pontos mais moivimen-

passagem do- aniversário na.ta- flue Tl'l.ediantt'.' a módiea percentagem V.'�I· b�ter,.,se
Vf'Z que não :hoUfv,e !'HC1N"S{t l·p'gTllar tados da cidade, tirando uma

'liGio da srita Ana M i f'Ih de 10, nor c!eu,to., rCS(llVeT� o ce.tl U U
ITlra. rleci::;ão do TrihulloaJl ,R,e.ginnal feria que variava entre 300 e

.
.

., ar a, 1 �oI,a F'"
El,p.i;[ or'a1 CofJ,ntra os voto-s do l'flla-

,do sr. Z3nzibar Lins e de d. Ste- problema, facultando-lhe a com-

6'Am d.'ll�'ln ' rt.or' �;Í, j·'j!lw, do .pl'Of'eSROI' Machado
400 cruzeiros diários.

llina. &hiord �ins. pra da ]'nel'cadoria que v. S. necessÍ- " U'f...r V Guimuol'iIes iC rlo minisLro R.ocha As ,,,.ª;qtüridades a.pur,,,aram.

d 'A aniYersal'iant� que com- lar, pe]o }l.tt":Ç'O correp"te dR praç.a. Buenis Aires, 6 (U. P.) - O La,gúa.
. . ,\ que "P'eriquito", alem de ura

pleta 15 anos, é estudiosa altl- <>eIU qualqtte:r ontl'o atliltWl1to, I -secretário da Industlia e Co-;
Elll!J1€rf..an,( o. tio .me rito c]·elJbeI'ou o depositQ de 25 mil cruzeiros na

�
, �,

' •

_.
< )�:lhlLn.a.1 (l!U€,. 'CleNf ser convocado () C

na do Colégio Sagrado Coração ChEmÁlUO l\_NO'l, merclO argentino, Rolando La- SI1(ploote ma.is votado. (} S'J', Carnülio aixca" �onômica, possuia vá-

de Jesus e oferecerá ás ,suas Rlfa João Pi,n-to n. 5 - Anexo á. gomarsino, apresentou a sua TeÍ),.."eiTa Mécio. ,,,()rWo cip nota!' que rios 'têÍ'nós' de roupa de casemi

inúmeras amiguinhas, em sUá Redaçãn fIe "O EST.ADO", Telefo-! renúnc:ia, afim. de aceitar o o _,mllni��l'o, llnc:ha La,gõa rconsidera rét inglesa, com as quai'S se

re'sidência uma festinha intima. ue 1022 ! �.\1'T·ll f' m d 1 d
. nao r)XISt.Il' �lll)I-e�lt·ft elre'ILo. <lipresentava, em Minas Gerais.

_
Faze?I Itn�, ,hoje:

- p.iipi:�iii :u·ii_ma: R�7��;t'l ��:.1:��!;��. :::�e.� s��:��1
.

Moléstias
.. d. 111818l1li cu:;;':i:�� ����'::�a�e:�r;�_

_ a snta, Ana MarIa, aluna HV! Qllll InnüUIU uHUUü vez que um. mml'stro do goveT- ftesp·,rato'lru·•
cessado conV'€Iiien'ÜmJ,ente, 'PCll��

do Colégio Coração de Jesus, O leitor deseja obter _uma no' do general Peron solicita _._:.u-� alem d."iltl��,gd� orime, (10�tª eQm

filha do sr. Zauzibar Lins, ne- renda men,sal, semestral ou renúncia desa natur�za pare. BRONQUITES
nial.S -de 30 entrad�� �ª' �_l.:�.

gociante 110 Rio de Janeiro. 'inual, á razão de 12 % ao ano? bater-se em duelo. O primeiro
_ a estudante' Laci Caetano. Confie então os seus negó- foi o ministro da Justiça, S1'.

__ � :81'. tte. ,Orion Platt. dos ao Crediário KNO'l', .;1 rw\ Belisário Piran, que se bateu

'o '(11:, .:nn.�".').Telzmann, advo-, J?ãO.' !into
n. 5, qu�, 0,e01 comi, Pro .c1ueio �com o dep�t.ado. p.e-I

:,ga.do em lBrus,ç(Uh _,
b�l:�Ç�O com o Esr"ttofÍo Imo romsta Ernesto Pala.clo, Lago-

.

_ a 'exma. sm. él. 0ra de lnlIano, Ac_ ��. ALV�S Q em-l marsino quer defender a suar
I'Oliveira Santos, espõsa do'" ';:;;'..._::;rega,ra, ptóI-H)'rciotlàhdi:,} -lh�e' h'onra dos ataques. que !:e ;::;=

Eduar�o S�ntos,. proprietál'�91 _�on��.Ls.c!? '�n:a.!·�n?a a.�tla\ se'.1 ramo desferidos na Câmara pelúl'..da Faxmácla Mode1'na,
. i, :'ttta" de C'r$ ��.t{)O por C_l-t . 'I tleputado Santan�er. Foram 110-

_ a exma. sra. d .. Catarma' 1.00ü,(lO. emplegad<1. "' _

. I meados seus padrinró� O COl'O-

I G'a}loti Bayer, espôsa do sr.j MelhorC� infort,naçoes e de'· I uel Juan Castro, chefe da caaa.

"J08:0 "Bayer Filho, advogado, .

talhes nos es:émtorios do cr�-ImHitar de Peron e Arturo Jau

.�O.sr, Nazareno Símas, eomer-t d�ário KNOT, -all nesta reàa- retche, _preSidente do Banco da.

(cláno. Iça0.
-' Província:' de Buenos Aires,

- o jovem Célio Menezes

'. d'Aquino, empregado na Texa
( co.

- o sr. dr, Eneas, Vasconce
� 10lii d� Queiroz, engenheiro ci

vil, residente em Laguna.
.:.>- 'O' 'O' 'O'
FAL'ECIltIENTO!

. Só USO Ko�sJ.,
�iz Vv'illiazn Marshall'

LAFAYETTE BOSCO
Flaleceu, dia 5 do

'

corrente
. em Itajai, onde residia, o nOS80

'estimado conterrâneo sr, La
- fayette Basco, cunhado do 110S-'

.. 80 eolaborador Osvaldo lVI.elo.
"-40'i PH

KN:ot---·-·------

A traquéa é um tubo formade de
uma série de anéis, que partíndo da

garganta vem até a altura dos pUl
mões onde se diví-de em dois ramos
Ind) um para cada pulmão. A par� ,

tlr do ponto onde se divide, a tra

quêa passa a se chamar brollquio.,'
A trtl(1"p..1 e os htonquios, "Se'vem
Pãi'ã1ê� oiih�'-"".m'_ �11a

,!,:môs VIA� RESPIRNtORIM''''''''
'''. J.unaÇ]�SS'-"'§ J.1� b.onqulos. (l1'HI'
mamo,. l.Jro ..qllltes. O perigo dlis
bronqq_ltes, rll!SlQe r.o tato d"sta iI>
[Ia'P�ç�", ,se propagar aos pulmiir\w,
que todos conhecem os peFil&os e
gravidadés,
E preciso que ao alivlar II td.s€.· o
medl�lPento faça desaparece� e;'''
inflamaÇão Q.os bronquios,
AClIlmando a tO$5�, das bronquites
cronltll!!, () me<ücamento deve aliviar
o c;ioe.nte I da "céfncelrá", dos acessos.
pnnclpalmente pela manhã, quando
geralm�nte são mai5 Intensos, .

FIGAI'05SE, um xar6o.e a base das
vitami.nas do oleo de fígado de ba
calhau, al.ivia, ti toss,," evita 08 aces
sos <:Ias b.--onqui.teS',,,, a canceirs, '

FfGAT03SE é um tônico para OA

orj1ãos respir,íLtórios,

FIGATOSSE
wn produto do laboratório da

HEPATI tiA
H.S. da Penha

AVIDA DO F.GADO
Maiores esclàreciment.os éScrevallll

\ "'.:úxa POSt>LI 3.061 _ h""

tf)fn.-;ria a.s J'" '",- .J «..". t .J J I_ ""prnor ..s l1e g,f, SCi1€:» pe a ·».fflntria, "J!il'I.o.wtcJ e Se§uros KNOT S. A.

C�1§>lH.AlUfj - lNJ:..WTRIA DEAml!1:�.IDAS - REPltHDNTAÇÕ:liS - C'ONTA PRÓPR.IA.

Dr. Augu8tO de
Paula

ovislIIl aos seus clientes

'{u� ;'�a!lIurri;l.l Q

elínica.

ftÁCÔS.
.NÊMlCOS

.�t;tai
"SlLV�IRA:"
.-

(Sq"d. T'ft�,
...............------------

RESIDENCIA
,�.vende-ae uma à rua

Bocoiuva.
Trator a rua Alves de

Brito nO 20,

Vende-se
. um moder.tlo dormitório,

com cinco peças, para
c080L

Tl'ator à lua Brueque n. 31

Dr, Blase fa"õ(o e ISenhora
participam às peH0as de
suas rdaçõe�, o nascimen-

to de SUb filhir..ha

Le�a Regina'
cccorrido hoje.
Fpdis. 4/8/47.

VENDE-SE
MQgnífico terreno para.

fins residenciais, situado à
G2quina da ov'!!nida Mouro
RallTlos e :ruo Rio Grande
do Sul. Doia lotes,

Trrdor a ruo. D. J"lima
� �l,�;!o�l:�, G.
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CLUBE DOZE DE AGO-STO
FESTAS COMEMORATIVAS DO SEU 75° ANIVERSÁRIO

DE FUNDAÇÃO
De ordem do sr. Presidente 'em exercício, levo ao conhe

cimento dos SJ;"S. 'sócios e. exmas. familias, que a Diretoria do
Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aniversário
de fundação, a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo
l'OU o seguinte programa:

Dia 9 - sábado - grande baile de gala - com início ás
22 horas. IDia 10 - domingo' - grande Festa infantil, com nú-!
meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 as'

20 horas.
.

Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira Tenis
Clube. (Basquete e Volei-Bool).

Dia .12 Banquete de conrraterntzação, oferecido ao gran
de benemérito -,Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé
ritos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn, José
Francisco Glavam e Virgil�o. José Garota, estes ú�timos por Icontarem de 50 anos de atividades no quadro social.

Após o banquete será feita a entrega dos diplomas aís
sócios acima retertdos e dos de remido aos associados que \

contagem de mais 35 anos de efetividade. I
(Para o banquete que terá inicio ás 20 horas, oportuna,

mente será aberta inscrição.) •

AQs srs. sócios vão -ser distribui-dos -os respectivos con-

vítes.
.

Para maior brilhantismo das festas que serão levadas
a efeito, a Diretoria ,. espera o comparecimento dos srs. sócios
e suas exmas. tatnilias.

.

Secretária, em 'Florianópolis, ·�O, de julho de 1947
Elpidio Fragoso, Secretário Geral.

Aparelhos para carregar baterias
(MOVIDO A G,A.ZOLINA)

Orímo para onde não ha eletricidade
I Carrega duas baterias em duoa horas gastando um

litro de gazolina.
fABRICAÇÃO AMERICANA

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

As Companhias de'Navegação Aérea.
Vruzeiro do Sul, ,Panair do Brasil, Varig,

Aerovias e ReaL
l,c,\,:11111 ao CoOlt1ibtecilmeo'1'uo dos SN1S dis,Lül1rtolS clientes e ao comer

cio em g'f�['aJI, q.l�e .a. panL.j,l' de 10 ('1D corremo ado�(a nam aIS sc.g'u,inlels
,t-al'ifas de !ll'as&agefr.s e {�4a!1'g'a,s (alem de taxas), aprovadas pelo oxmo.
sr, Mi-niISlLl'O da AerO!ll1imtiJcu, ·co[)úio::rme [)iuJbl.ic-ação no Diário Oficial
de 31 de Jubho liQlIdo.

Pôrto A.'lQgl'e .:_' FlorilarnrJ1Poli!s , .

Ouri Lilba .,.. . .

- S. P-::mlo .... . .. , .

- Rio de Janeiro .. ,. . ..

}c'lo['iünópo.!is ___: CUT,jllüma . .

<.
- S, Paulo .. sÓvÓ;Ó; • •••••

- Rl'O de J,<l(lleiro .

S. Paulo .. ,... .., .

'l{.i o de Janeiro .

S. Paulo - Rio (I·e Janeiro .. : , ....

Passagem
1l60,00
740,00

1.070,00
J.320>00
280,00
6J5,00
865,00
f335,00
585,00
300,00

Kg. Corao.
5,00
7,00
11.00
13:00
3.00
<j,OO
9,00
3,00
("i,OO
3,00

JULIETA COSTA MEIRA
vem. por eate meio, agradecer a toda. a. pe...ôall que oa auxiliaram
dur'clnt. a enfermidade da extinta, enviaram corôas, telegr.:lmas, fano'
gramaI! e cartõell de peaames. Aproveitam a oportu�idade para' con
vidar aos. parentes e penôas amigas, para a misaq de 7° dia que
:mandarão celebrar na Catedral Metropolitana, no Altar do Sagrado
Coração de Jelu., dia 8, às 7 horas,

Desde já, confe.aam sua imorredoura gratidão
comparecerem a esse ato de noasa aanta religião.

para. Surdez,Aparelhos
Modernissimos aparelhos para surdez, agora graduados
individualmente, após um "TEST AUDIOMÉTRICO",
temos a pronta entregà. Do-se informações sôbre os

mesmos. Escrevam para. TÉCNICtl APARELHO SURDEZ,
Rua General lBitencourt, 78 - Florianópolis.

Juliano luchi e

Elza Baasch luchi
participam 0011 parentes e

amigos o contrato de C!lsa

meato ae .ua frlha ILKA '

com o Snr. Silvio
Santa-nna..

Palhoça; 3 de

Melquiades Santanna e

Alice V. Sentenns
participam (1/)11 parente. e

pe.soall amigaa o contrato
de callamento de .eu filho
SILVIO com a Sritc:. I1ka

Luchi.

Ago.to de 1947

ILKA • SILv;-�1conhrmam
(

Compre seu Relógio pelo Serviço
de Reembôlso Postal

f

Ai>_=
> •

�1I"""'-=---l-�'-' ."��

do Respectivo Certificado
2013,60

Cr$ 180,00
250;00
180,00

7/
de Garantia
DES,PRTADORES:

Cr$ 150,oa..

.

180,00
iSO,OI}
200,O<t
140,Oa

Pulseiras extensíveis
A lnel"ícanas:

\

Todo Relógio é Acompanhado·
PARA SENHOHA: 6

o-s 2.20,00 7
:i50,00 11
220,00 12
130,00

14 80,00
, 15 80,00
16

. 80,00
OIlGANIZADO SERVIÇO DE'

O NúME RO E PAGUE QUANDO

Rok.ioa.ria Progreeso
JUGEND & FILHO

®URITIEA � PRAÇA TIRAI.>ENTES, 200 - PA�ANÁ

2 (folheado).
3
9

PARA HOMEM:
190,00
85,00

SIHVA-SE DE, NOSSO BEM
DICAl\DO APE<NAS

O,. CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

G.

,.

-

Crimll e cível
Con.tituição de Sociedades
,

NATURALIZAÇÕES
Título. Dealaratórioll

E,crit. -- Praça 15 d. Nov. 2�.
.

lo, andar.
'

R•• id. - �UQ Tirad:ante. 47. I'FONE -- 1468

Ag,radecl·,manto � .M.·ssa DOrS .:,:ovo::;n,-i�lcofi'j"),Es-;\'A
_
'" � AYfAÇ.\O BH.ITANlCA

Lonrtros, (J3. T\. IS.) - DUl'a,nle
JULiETA COSIA MEIRA o 1116 de maio, do is novos reco- I

Lecpoldo Francisco Meira e filhos, ainda sob a '(Ies ['oram ccnqu ísladus l)()Il' aviões /grande' dôr que acabam de sofrer com a perda hl'1tanicü8.
irl'epOrllVel de .ua e.pôla e mãe O jnumciro f'K)i urn rcccrdc d,e

alturn ,p,ara aviões a jal[.I). obtido

pelo De Haviaullamd Varn;pirifl II,
equ'ipado com um motor None, que
cllilllsegn.iu se elevar 13 ,J'o,l'midáv'e.J
ruM l1:I'a 'de 51.000 pés.

O Sleg'l],nclo foi o recorrlc de ve

loc idarle. ,nta ,(!'i<sLalm}ia Jj()'l1ldrr'clS-Ci
a todo. que

rl:aid,(' cio Cabo, que ,foi ooberta ape-
nas '81111 21 'húl';a.S e :?9 :l11Iill'llItos com

suas ipal'aclrus para l'f.'I3lba'sbeüi-me,nto,
110i' nnm avião "iIVIolslquito." da: Raf.

Ah'.l111 do pij,(;J,(), :J.lalVÜl também
urn navegador Ia aoordo do apare
lho. Ü recorde a,nlt,el'iOl' pl311'H avião

rI'e dois I ugaa'es, ,e:ntl'E'J Lo>lllcllres' e a

Cidade cio Cabo, Iora PSlLalbel'f'cido
em J 937, com, !�5 h orais'. Comia se

võm u te1l.1JP o Ide vôo Jo i Cjuase re

duz ido a metade, pois o Mosquito
ecomornizou nada monos de 23 horas
(' :'l6 minulos E"Xatulmen,['e,.

O l'of'corde pan-a avião de ulm só

Illglm' ['.01':1 ,e,sLabek'cid'o em 1939,
com 39 110.1.''(1iS e 25 Inli.nullos, tem

I

po eSI�\E'> qUIC, COI!ll,O se vêm sofreu
·lI'mn rc,dllei'io rl,e '17 ]toras e 56 mi

nl1,tolS pelo "Mols'CJ'nito".
"'_.·M-.W�""'"

O VALE Dt) ITA.iAí
Procurem na Agência

Progresso,
LlVRARIft 4� T�TVRARIA

'.RGS'A.

10
13
17 (grande)
17 (pequeno)
18

.

DE BOLSO:

8 150,00
V1'1NDAS: }];'SCREVA-NOS IN-

RE· CEBER O PEDID0
.

;

i

Participamos aos interes
sados que inauguramos
a nesse nov,a secção de
REEMBOLSO PARA O

INTERIOR

ACCESSÓRIOS PARA RADIOS
VÁLVULAS PARA RADIOS

com garantia de despacho ime�iato,
Pedidos· Remessas de folhetos

Informações com

MAX WOLFSOH IMPORrnCAO· EXPORrnCAO LIDA.
Ave n i d a R i o B r a n c o. 9· 3� e 4: o n d .. R i o d e J a n e i r O

CONTA CORRENTE POPULAR

JurOI 51/1 ,8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito federal S. A·.
CAPITAL: CR$ 60.i>00 ...OOO,OO
RESERVAS: CR$' 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 1% de Agosto-Dia 10 de Agosto. Festival I.fa.til- Na Selretaria ti.
'Clube está a�erta a íascríçãe para o eencurse. Os prêmios aos vencedores já Islã, ex

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

No Restaurante do Clube acba-se à disposição dos �rs.. soc:ies a lista de adesã...

Resenha dos j,ulgampnLos do T1'i

bunal P,JeDo, a-ealizados ern sessão

,de 30 de julho de, 19'17.

Hahcas-corpue na 1.708 rJ'r pa,-.

J,IlLl'ç'a, irnpel rnnt« Hoberto H, Pe
. droso c 'pncicoJllle, Aul.uuo JOS(', Nu

nes. j{r,]aLol' o sr. rI,e�. H ercilio Me

,c].e,i,]'o;;, decidindo do Tr-ibunal, por

unãnimidaçlc, i'llcle.feri]' ú perl ido.
Habeas-corpus nO '1.710 de La

-guna, Impel.rarnle cfor, Jnãn rle Oli
ve i.rn, c l)nCil"Dle Armando Borges
Thpbl�ol' os]', des, :\"c,lson (�l]oiJll'al'ã.f's,

,de:cj,r! ind o o T'ráb II na I, P or 11 nanirn i
,d!ruüe, 1l egar a ordem illTl,l1.fYlDa,rl a.

",\ Recurso di' hllil}p,as-c,lI'J'lloll� nP 82
.'1'0 ,:-;eJ'J'n Alta, recorronu- til', Juiz

.de Dil'eitlJ f' recort-ído :\iilo.n B1W!lO Ilill'al1'en, -R,(\la'lul' o SI'. rles. Osmundo

Nobrega decidindo o Tl'illllll"d. ]')01
unãn imidar!e, ncgur 1l1>()y,ilJ11C'nln ao

recurso, paru conlirrnar n rlpcisão

l'e,cO'l'rirl'{I, 'f' mandar apurar a 1'f'S

iPoD.'mhilidade da "llulllridac!e (;ua

.tora.

Resenha dos julgamentos ela
-Camara Criminal, realizados
.ern sessão de 1° de agôsto de
1947.

Apelação criminal 11° 7.661
-de ltajai, apelante a Justiça e

. apelados João Alexandre e

outro. Relator o sr. des. Gui

lherme, Abry decidindo a Ca
mara Criminal conhecer do re-

(curso como apelação e mandar

>·que os autos voltem ao sr .. dr.
Procurador Geral do ,Estado
para que S. Exa. se manifeste
sôbre o mérito da apelação in

terpostc por João Alexandre.'

Apelação criminal n? 7.655
de Ibirama, apelante Flores da
Luz e apelada a Justiça. Rela
tor o. sr. des, Luna Freire, de
-cídíndo a Camara Criminal,
preliminarmente, converter o

julgamento em diligência, para
-que na comarca de origem se

'Proceda novo exame de sani
dade no ofendido.
Apelação criminal nO 7.66",

de Caçador, apelante a Justi

ça e ápelado enrtque Pioli. Re
lator o sr. des. Guilherme Abry,
-decidindo aCamara Crimi na}

(I negar provimento á apelação,
para confirmar a sentença ab-

· solutória.

Apelação. criminal nO 7.638
de Serra Alta, apelante Pauli
no Vieira de Lima e apelada a

• .Justiça. Relator o sr. des. Her-
· cílio Medeiros, decidindo. a Ca
mara Criminal dar provimento
a anelação., para absolver o

apelante.
.....................................

LIOlllilLl' e"" (B. N. S.) � -8mJ)01"a

seja vlc<rr!{)J(I,e fpu:e w!ua,]nll>,lbL,p 1'0-

S'idpm )nc,no� !�OO.OOO pt'S�(){lS na

m' p a i4 (' LOIT1Idil'E"s do, CjUP ,1,11,1 p,� (I a

Slegllloll'fla 'gue.rra mUQ1,cl ia 1. a verda
de (. CjlJ.C Je,� lá s'enldto Je i,t o li m uso

muito m,31iol' dos ;mlrios ().e .[mns

pOl'l(', Elm 1938-1939, a m6L1ia rlüí

ria rlp pn,ssalg'cÍ'ro,s '[I'aTI6'p 0.1' La rl OiS
elos 1.],,011,;;; �'ll(bt('el'a·l1ros, hOllid,p$ e

)�llilms foi de 10.400.000. Em HHG

o [,olal a,]cançarr'a '11.700.000,
:'{l) pel'i()lrl0 do ma.ior movimc,n,lo

elUl'anl,e {I ,Carde, ,pm,tl'(\ '17 ,e 18 110-

l'a�, nlalda 1110,1108 rI,e GOO.OOO l)l's.soas
Sião {."flln5portaclas de sellS ],Oü3IÍS de

1t1'abnlJlo. No ano pas;:;.ado. o J1'llnW

l'O tlp naJSsa,gle.ilros tra.ns,porlar1os [la

IÍJrra dI' Londl'�s foi de ' .

4.259,I,('G.000,
.

Nlmparado com

3.78:2.008.000 ele 1938-193Ç).

PUANO PARA lNDE'PENDEN-
elA DA INDlA

L Vendem·se diversos. na praia,ündres, (E. N, S.) - Se-
Coqueiros. Dirigir·se a

gundo se anuncia, Lord Moun-
ALMEIDA,thatten pretende partir de Lon- Rua TrajAr o 16, telefone 1406.

dres, pir via aérea, na quinta
•. , , , " .........•

fé'ira, para Nova Delhi, levan
do consigo a aprovação do ga
binete ao plano para o prüces- 1 dormItório de' embuia, 1
so de transferência ao poder rádio marca Lincoln. de 5 vál
na India aos próprios, india- vulas, 1 apa ê ho completo de
nos, plano esse que o Vice-,rei jantar e Iruça inglesa. '

apresenta,rá aos lideres india- Tratar à rua Dom Jaime
nos no dia 2 de junho. C' 6 C't 1amsre, ,nesta, :�pl a .

Deverá se realizar üutra. • •• .... . .. < ••• � •••• • •••

reunião do gabinente especial
mente dedicada aos assuntos re
ferentes á India, com a presen- Algunll moveis e utensílios domé••
ça de Mountbatten, e que deve- tieo•. como camoa, mego, ccdeira&
rá ser presidida pelo primeiro para Bola de jontar, colcha, acol

ministro Attlee que, para jssü, choado em lã de carneiro, etc.

onde está se realizando a con- Avenida Mauro RomeB, 64.
FLORiflNÓPOLIS

��rência, do Partido Trabalhis- , .........•

'la. O gabinete já chegou a Concursoacôrdo sobre os pontos' gerais Pi) ra
do plano de independência da Escritu'ário
India, acreditando-se, nos cir- do Serviço Público Federal.
cuIas bem informados, que o

I Prepc ram'se cc.ndidato8.
Vice-rei e os ministros tem, a Aula;! às i8gundas, quartas e

respeito do assunto, pontos de
. sextos-fei;az

vista sensivelmente semelhan- HorárIO -- das, 7,30 �8 9 horas da
, monha.

teso Rua General Bitterc<urt 115

AMOSTRA DA EXPANSÃO,

,
......

IND U'STRJA DA ESCOSSIA
Londres, (E. N. S.) - Se no

estrangeiro ainda reina a im

pressão de que a Escossía é
uma regrao de agricultores e

pescadores, essa impressão Sem
duvida será. desfeita com a .ex

posiçao "Enterprise S c o n

tlanu "

a se realizar em Edim
burgo no mes de agôsto.
,Nessa exposição serão. exibi-
dos entre outras, nada menos

I'50 iudustrías escossesas., des
de a construção de navios e a

índustrta têxtil até artigos do-i
mestices, equipamento para
radio e louças.

Os industriais escosseses

acolheram a Ideia da exposição
com grandes entusiasmo e não
têm poupado esforços para °

seu exito ..
Das €mpresas de industrias

de lã, por exemplo, nada me

nos de ';)1 já se inscreveram,
textis algodão, seda e raíon e

juta se íncreveram 11 u 111 a

proporção de 78%. A proporção
em algumas outras industrias
e a, seguinte:

. Fabrlcas de artigos dorncst.i
cos - 857r; fabricantes de ar

tigos para esporte 93%; rabrí
cantes de artigos de couro 605'(;
e fabricantes de artigos de

louça 87% .

Os visítantes estrangeiros
terão ocasiao de verificar,
quando. percorrerem a exposi
ção "Enterpr ise Scontland"
até que ponto Se desenvolveu a

industrialização da Escóssia.

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

IEstabelectmentu Gráfico Brasil

REDUZA�A
,

c;ORDURA
Por Um Novo'Métod"

" Ao atender [Is Est.rêlas de Cinema di>
H ollvwood, um médico descobri ,I lHO'
ruétodo seguro e rápido de remover r,

eXOCS8() de feia gordura. Comece :.1. pd'

der pêso na primeira semana. e mui:.. ""'

quilos ao mês. Basta tomar :2 p[\siiha�
.J vezes por dia. 15ste novo rué todo, eha

mado Forlnode, traz nova vitalida

de, saúde e energia como também unia

aparência atraente, 80 dissolver a gnr

dura V. não só se sentirá como parecerá
16 anos maia jovem, Não é necessário
fazer regime alimentar, nem usar dro�:l5-
drásticas ou praticar exercícios enl eXCCBSú.
AtÚfl ajudando a. llaturOO3. Formo�e
reduz à gordura de um' modo garaotld.o
Gomo V. deseja, Peça Formode. hOJe
meemo, em qualquer farmácia. A. .�ôl.
pral-ltin. é a sua maior prote«}A_ ..

D E
\ NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
Material escolar e de escritório .

Livros e Bijouterias.
Aceitam-se encomendas de improssos em geral.

Rua Tiradentes, 10. - Florianópolis.

Reclamem tmsdtata
mente qualquer írre
gUla_dade na entrega
de seus inrnaes.

ROBERT' CARl
LE LOCLE

As

VERDADEIRAS'

PASTILHAS

L
O uru c o -remedia eficaz
para evitar e tratar

0,5 CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

l.icenç�' do D. N S. P N0 lB6,
â) -de 26 de Fevetre,ro 90.';'·.

4t.01h de 1935 OOOS _
'V,

010,002, EuCOlyplOl O.

QUE FRIO HORRIVEL!

Para as p...oa. d. ,••to

apurado '111., além do requi
sito e.n.m:lôl de precisá".
exilem beleza e arte, o re

lógio Indicado ii ROBERT
CARl 17 rubis, Sendo uma

marca NÃO PRODUZIDA EM

SÉRIE, fácil é cvclterem-se OI

extremos de cuidado e peri ..

ela post.s no seu fabrlce
o que. olevo à categoria
de verdadeira cbrc-prtme
da arte relojoeiro suiça. Em

quantidades reduzidas, está
agora'" dlspasiçá. do públi
co brasileiro o famoso ra-

16lJlo �08En CARl, "Haute
li'colftpenlell na "ExposItlctn
Universelle", oIe Porl s .

ROBERT CART ·S/A
L. Loele - Suiça

Olstflbuldor.s-Jltac.filst.s:
R. & G. 8LOCH, Ltá••

Ru� do !tosárlc, 169 - Rio de Janeir.
RUI L1.ero Sador", 92 - 4.0 - S. '4ul ..

" venéo em t6G1al as baas r.I"I ..arlal

ti'" ----_,.- _ •• - - - - --- -- - - _"

Tê-ireoóS- -ê êhaêâiiis

Poà.e a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumas
noites?

Ou deixar de comprar 'uma mêsa para a próxima "soiré.e"?
Pode () cavalheiro p r iv'ar=se do seu aperitivo prediléto, durante

um ou dois dias sómente'l
Pede deixar de tomar três cervejas? ,

Tem, enfim, o leitor, ou leitora, a f�rça moral necessarra

para privar-se de tini pequeno praser .que lhe custe aproximada
mente vinte cruzeir-os ?

Prove, então, que nãs é um embrutecido e egoísta que 'cuida
apenas do seu EU. - Contribua para a .campanha de agasalho ao

necesaítade lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, por
intermédio da imprensa e do Rádio ,de lFlorianópolis, irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará no coração b�m
formad. de cada habitante tia nossa capita.l, iO fogo sagrado .da
CARIDADE e do AMêR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

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

Envie hoje mesmo aos jarnais DIÁRIO-DA TARDE, GAZETA,.
ESTADO ou à RÁDIO GUARUJÁ a sua contribuição para aquisi
cão de um ou m�is cobertores para '9S pobres. - Cada cobertúr
�usta Cr$ 20,0.0. - .,

A ,campanha encerra-se no dia 15 de :agosto e a distribuição
será feita pelas sociedades beneficentes que faz,em 'parte da·AÇÃf}
SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e que sãq realmente �,ecessitadas_;--

(As inscrições podem ser feitas pelo telefone mandando-se
cobrar a domicílio),

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇéES RE<l'HIDAS
���_ .. �_� :e......... _

Jôinal "O-Estado"
Sidnei Noc-eti
Dr. Alfredo Damasoeno da Silva
Capitã", Américo Avila
Luiz Cados de Oliveira
Osmar Meira � sinl'wra
Maonel Lin@ d. Jesús
Fernando FerN.andes à,e Aq:uilto
A. A V,
]o3é Gil
João Frainer
Sr8. Lorena Frainer

N, Lopes Viana
MariG Niehues e Luiz

·E. A. S,

Cr$ 1@Q,flO
10€l,!J(i)
Hl�.oe
HHil,j'HI
1itl,08
a,@(i)
2',.8
20,G8

2S,OO
40.00
29,00
20,�8
20,00
20.00
20,00

VENDEM-SE

VENDEM-SE

. �\

�
� -.-m, __

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

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

praça Vidal Ramos, esquina da Rua Lauro Müller.

·Tratar diretamente com o proprietário do mesmo.

O motivo da venda se dirá ao prf�tenElente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prosseguindo . o campeonato citadino
�

de amadores. 'ater-se;..jo,
.

sábado, os· velhas
- vw n_._ rivais do futebol insular -- Avaí e Figueirense. - ----. e.mm �u.

Caravana do Ar e 8ocaiuv8, defrontar-se· ãn domingo·.

BepílrtallÍeDf� ,�e Desportos da Mllrlllb:a federação 'Catarioellse de Desplrtos.
RlO, 6 - Há mutto tempo. de contratar o técnico de atlé- BALANCETE DO LIVRO "CAIXA", REPERETfI;""TE AO lVI:ÊS DE JULHO

que se fala nas negociações en-l'tismo Dean Cromwell, da Sou- D E V E

taboladas pelo Departamento, then of California Uníversíty Saldo de junho p. passado 2.075,30

d "'G'� i! ' ,
a RENDAS DIVERSAS

e -"-,,,portes da Mar nha, qUB I que desfruta de enorme pres-t Multa8 do '1'. J. D.
substituiu a gloriosa, Liga de' tigio nos círculos atléticos da ( . Rec. dó ll'igueirense F. 'C "

-,. ...

Esportes da Marinha, 'para ai grande nação dó norte. Idem, idem, idem .

vinda de técnicos norte-amerí-] S t d
I

_

Idem, do Caravana do Ar E. C .

canos que contribuam para o
e u. o correr conforme sao Taxa âe reC7i,"sos

mais rápido desenvolvimento
os desejos do De·p.artamento de Rec. do Paula Ramos E. C. . .

da maruja esportiva. Esportes, �a Marmha,. em �u- a C/CORREN'rES
'

Há meses, aludiu-se á possí- tl�bro '1?;oxJmo _os referIdo'� téc- Caravana do Ar E. C. _ Recebido .

bilídade da vinda de Peter Fi- n.lCos ja deverão estar no Bra- Paula Ramos E. C. _ Idem .

k
. - -

h
SJl. A. D. Colegial - Idem . .

C , mas as negoclaçoeS nao C e�i Aval F'. C. - Idem .

garam a bom termo. É posstvel] Ainda perduram na memoria Figueirense F. C. . .

que venha o técnico deli de todos os grandes serviços a RENDA DE ,TOGOS
natação S,t e pT e n F'orskth

I prestados aos esportes pelos Rendz Iiqutda do jogo Colegial e C. A. Catarinense ..

que treínou . o f a mos o técnicos Takashíro Saito, ja- 'Idem, idem, Figueirense F. C. e Paula Ramos .

campeão Flannagan. Vão Jleffi ponês, que deu notável impul- Idem, idem, Caravana do Ar e Avaí F. C .

adiantadas as "demarches" e so á natação maruja, alem de Idem, idem, dos jogos realizados com o América

.
é possível que os esforços do, nomes, como Robert Fowler e a REJ:,mA ,DO BUFE'l'E
Departamento de Esportes da 'Giovanni Abíta, aquele de atle-

.'

Recebido , , .. , ,

Marinha sejam bem sucedidos. tísmo e este' de esgrima. Por
Aquele orgão do esporte na- ísso, é enorme e simpátíoa a

'VaI também está desenvolveu- expectativa em torno da vinda
do grande ativi-dadé' no sentido d-e Cromwell e Forsyth. "de HESPESAS GIDRAIS

.

Pg. á Joalheria "Müller", p/c. de n/ c"léb-ito

8 Palia' �amos te.1I novo pre,ara'dor Pg. �a�����i�;�oel���� .S'. �.: .s:��r���:m.e�l.t�. - �
.Segundo nos mformou o sr. go mais interessante e apura-

Pago á Casa Moellm:ann, idem de 6 peças de

Irajá Gomide, presidente do do, como o qual pretende colo- .

Pg. 10;���!·a;·i� ·�·Pl'o�·I:e·s��··;. i{1��� ·cÍ� 'm;l' ��;.il;;-
P1l:ula Ra;:nos, o .s�. José Rí-. car o clube em posição vanta- bo de borracha , , .

beiro, mais conhecido nas ro- josa ao encerrar-se o certame Pg. á Cía. Tel. Catar inense, assiantura do tele-

das esportivas do Estado po:r I deste ano do qual é Iíder o
fone .. " , , . . . .. . ,.

"B '''·t·
' Pg. ímpresaão ele 1.000 cartões e envelopes .,.

age, aceitou o convite que. Avaí, clube que há tempos ort- Pg. á Empl'ésa '·Auto.Viação Catarinense", tre-
lhe dirigiram os diretores do entou. te de entradas e cartazes de propag-anda
clube da Praia de Fóra, paraj Pg. á Maria D. Machado, s/fol'llecímento de cal

preencher. a lacuna deixada pe.!
Pg. a Valdemar Nazárío, limpeza. e lavação, da

lo sr. Francisco Prazeres na DELLA TORRE NOVAMENTE sede da F. C. D , ..

Compra de selos paar recibos
direção técnica do esquadrão TÉCNIOO D.o AMÉRWCA

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

tricolor. Da Capital Federal recebe-
o novo preparador paula- mos comunicação de que che-

ramense deverá iniciar o treí gou domingo o veerano crack
namento dos jogadores na pró- Della Torre, antigo zaguei
xima semana. ro do selecionado argentino
Com José Ribeiro como coach e, posteriormente, técnico dos
mui t o lucrará o grêmio profissíona!s do América. Vol
das três cores, pois como se sa- tará á direção do respectivo
be, o distinto esportista possue Departamato, tedo assistido
amplos conhecimentos técnicos ';la tarde da sua e-hegada o en

sôbre futebol, prometendo dar contra entre o Vasco e o Amé
ao esquadrão um padrão de jo- rica.

'.'

, ·'-30·..00
10{),oo
iHJO.oo

50,00 l.380,{)O

581.50
400,00
200,00
200.00
208.00 1.589,50

173.50
137.50
344.00

8.063,80 8.718,80

I ! ,.
, F:

...... , ..

�:.:�:� 0r�r�·;'·-;·)
-"-';��'t

"'-

H'A V E R

de CORRESPONDÊNCIA
Pg. cahogramas, telegramas, telefonemas e

selos postais . .

De DESPESAS DIVERSAS

Pg, ao "Paula Ramos E. C .: " resto do passe do
atléta Nivaldo Gouvéa .

de DESPESAS DE .JOGOS

Pg. ao "Democrata Clube·A, aluguel de cadeiras

Idem á "Liga Operária", idem, idem

Idem ao Grupo
.. São José", idem, idem .... ,.

'II

de ORDENADOS 1<J GRA'l'IFICAÇÕES
Pg. a Demel'va.] Amaral, reI. a julho p. p.
Idem a Valdemar Nazál'id, 1,'€[. a junho e julho
Ielem a Demerval Amaral, sel'V. extraordinários

Esporte Clube Treze de Maio
RecebBmos a seguinte comu- Suplentes: Heleno Mendon-

nicação : ça, Conrado Momm, Enio SeI:
FpoUs, 2 de agôsto de 1947 va Gentil, Carlos Abreu e Wil
Ilmo. sr. Redator Bsportivo san Gevaerd.

do "O Estado". , Contando com o apoio de
Nesta ',lY' S., antecipo meus agradeci,

De ordem do Sr. PreSIdente mentos e com estima e consi
.iLevo ao conhecimento de V. S., deração, .subscrevo-me
.que, no dia 30 de julho do cor-I Atenciosamente
'Tente ano, foi fundado mais Waldil' {le ltlorais: Lima,
'um clube de futebol. que tudo sidente
'!fará para engrandecer o es· Na.ldi Silveh�a, 10 Secretário
'porte' catarinenBe. Gratos pela gentileza da co-

Sua Diretoria está constitui municação, auguramos á dil'e-
�o.a-: toria dá nova agremiação um

Presidente de Honra: Ace� futuro repleto de sucessos.
lino Medeiros.
.presidente: Waldyr de Mo-

rais ·Lima.
Vice-Presidente: lavá Alves.

CAMPEONAT.o MUNDIAL: DE

10 Secretário: Naldy Silveira.
CICLISMO

20 Secretário: Manoel He· Reims, 6 (U. P.) - .o corre-
'metério Martins. dor de bicicleta Theodor lV,fid·

10 Tesoureiro: Dagmar de delcamp, da Holanda, venceu o

Oliveira Silva. ICa.mpeonato Mundial de Cicli
20 Tesoureiro: Acimar Coa- mo para pr9fissionais. Alfio

racy da Silva. Ferrari, da Itália, venceu o

Orador: Ari Silva. Campeonato Mundial de Ciclis-
Conselho Deliberativo: Preso mo para Amadores, de 164 qui

Rubens Vitor da Silva. lômetros.

de MA'l'ERIAL DE EXPEDIENTE
Pg. a Cal'los Hoepcke S. A., s/fol'necimento de

uma' eaix8> de papel Stel1cil .

ele MAT:ERIAL DJ<J ESPORTE
Pg. á Fábrica HeIIll, de P. Alegre, s/torneei-

mento de 18 bolas de futeból .

Saldo que passa para agosto . .

2J)j)(},oo

45.00

60,00 , ;

7,00
I .

,
' ;

51.00
260 ..00

11.20
200.00

100.00
20,.00 2.754,20

I I,

,

1,000,00

2.00.Óo
100,00
100,00

500,00
200,00
75.00

2.300,70
6.229,50

13.863,60

CAIXA DOS ACIDENTADOS DE FUTEBOL
RECEITA

Rec. do Com-te. Álvaro Cabo .

Rec. cota de 10% s/. a renda líquida dos jogos rea-

Pr-e- lizados com o América F. C. . .

195,00

l.HO.oo 1.535,00

DESPESA
Compra de um livro Caixa . .

Saldo para o mês ele agosto . .

Florianópolis, 4 de agosto de 1947.
J. kJi1'osJci. tesoureiro.

l.542,00

Visto: VlTalter La.ng.

Protestou o Caravana do Ar

RJTZ HOJE lWXY

: Ás 5 e 7,30 horas -- Sessõel'!
. 'l�;hic� - as 7, 45 horas

.'
I STAN LAUREL (o magro)

- .oLIVER HARDY (O' gOJ"d-Q)
- em-

DENNIS KING
}t'RA DIAVOLO

Censura LIVRE.
No programa: _. Reporta

gens Cinédia - Dist. Globo.
Noticiário Universal -- Jor

nal. ..

.Preçosr
Á's 5 horas - Cr$ 4,40"

2,40.
Ás 7,30 horas -

- 4,4-0.
R.oXY - ás 7,45

Cr$ 4,00 - 3,00.

Cr$ único

horas

........
'

.

Domingo - Ritz - CAN
TINF\LAS o maior cômico GOl
América em: -

OS 'l'RES IIOSQUETElROS
• • •• � •• � • f. .•• " • � (I .0 • � ,

'" .,. ,.

..

319,20

onsos
- Ás 5 e 7Yz hs -

- �e-ssões Chies -

,Jelüffer -JONE,S,
Joseph COTTEN .

'.\

400,00

- em-

UM AMOR EM CADA. VIlH.
- No Programas -

1) -- A MARCHA DA VIDA
.

- naco Imp. Filmes.
2) - A VOZ Df) MUNDO _

, Atualidades.
Extra! - Extra!

, OS 3 nESE.TOS
- parada Musical em "T'ech

nícolor " .

Preços e

Cr$ 4,00 - 3,00 2.00.
- As 7% - Cr$ 1,00' (Úni-

co).
-.

.

(DEVIDO AO ELEVADO·
AI...UGlUEL).
" l111P, 14 anos".

lMPERIAL
- ÁS 7:1;2 hs. -

.

-- última Exibição -
rORA()õES ENAl'IOU,AJlOS

(Teclmicolol')
775,00

85,00

-eom -

Jeanne CRAIN �
Dana ANDRE-WS
Dick HAYMES.

- NO' Pro�'1'ama.: -

1) - A MARCHA DA VIDA:
- naco Imp. Filmes.
2)' - .os Gatos de Kilkeny -

Des. Colorido .

Preços:
Cr$ 3,00 (Único).
"In1p. 14 anos".

13.00

/

CALENDÁRl.o ESP.oRTI
V.o DA F. C. D.

A diretoria da F. C. D., apro
von o seguinte calendário fu

tebolistico para o corrente ano:;

11 (lEi outubro - CampeãO'
dos aspirantes x Combinado
dos aspirantes

12 de outubro - torneio de

encerramento;
18 de outubro - Inicio do 34.l

turno;
!) de novembro - Termino

do 30 turno;
16 de novembro jogo,.

Campeão X. Combinado da :1.a.

Divisão.
23 de novembro _- Inicio do

í Campeonato Estadu::l.1.

Deu entrada ante-ontem no, O T. J. D., ao que se sabe,
Tribunal da Justiça Desportiva,! julgará o caso em sua sessão
o protesto do Caravana do Ar de manhã.
contra a decisão do árbitro Pa
tricia Borba invalidando o

tento que seu jogador Hazan
conquistou ao encerrar-se a I
partida entre caravaneiros e I
atléticanos, realizada dOmingal'último.

TEUS FILHOS
aplaodirã'o- teu gestG,

quando souberem que c«la
boraste pró RestabeleeimeBm
to da Saude do Lázaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Di� SAVAS LACEIDA r

� JIÜdiCO-c:troralca de 0lt10a
__ 0'in1di0.I. Narls - Ga:rganta.

f'rucrição de lente. de
.

aontato
�lil�lO � Felipe 8cbm1.

I.'lt, 8. nu H às 18 hQl"lUI.
.

�OIA - f:onseU:lelrD JQo
t:ra. 7.7.

IiIIILID'ONlIlS H18 e 120.

Ausente

DR. M.4..RIO WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos

e críancas
Consultório - Trajano, .29

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

,Residênc·ia:
F'el ipe Schmidt n. 38

'l'el. 812

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

coa.ult6rio - Rua JoI!.o Pinto II. ,
- Sobrado - Telefone 1.46C1.

1t.eIIdtnc1a - Rua Sete de Setembro
- (EdM1clo I. A. P. da EstlIva)

Telefone M. 8a4

DR. NEWTON D'AVILA
O&*'�s - 'V� Urtn4i-iu -
� ,dOI mtest1nO!1I: .réto· •

Ci'J1!I.!ia - Hemorroidas:. 'J.TtI:taJ:DeD.
·00 da \colite arnebfana. '

:nmof.,el:apm,.- Iafrll. '\'erme1bo,
Cotilfufta: Vitor Meireles. .28.

Akonde lUariamente à. ll.��,·
... i!l tarde.. daS 16 ha. em ....w.W

Beida: Vidal RamOÁ, iM.
i'on. 1067

DR. ROLDÃO CONSONI
::�IA GlilRAL - ALTA m•

; s1l1ílnIA - 1II0LJl:STIAA DR blllIo
" ••• NHORAS -oPARTOS ...

!'�o pela Faculdade de MGCUo
CllG!líl& da Universidade de SAo

�olI1Ido. onde foi assistente por: 't'�
;au ano. do Serviço Clr1lrgtco 6.0
í Prof. AUplo Correja Neto
·lI!lIlI!rlria do estômago e Y!&a III."
IlIliIl'e:i!, Intestinos delgado e iSTo_,

Ur6.Ide, rinll. próstata, bexlCa.
VlC'o. ovários e tromp;w. VIl'Jeo.
!JOle, bidrocele. V�8 o b-u
.. CONSULTAS:

..... I a. IS horas, ii Rua Jl'elpe
l!Illllam1dt, 21 (altoa da CIlIIa Ps

raíso) . Te!. 1.598.
�NCIA: Rua Estevell "iii

nlor. 179: Tel. li[ 7640

DR. A. SANTAELLA
(mplomado pela Faculdade Na
�'iil de Medicina da Unlvel"!l1dao
1Il9 (fio 'Brasll). Médico por co:tl,c�·
11m #:0 Serviço' Nacional ·de �
_ ·M�ntals. Ex Interno da Santa
.. de MIsericórdia.' e Hospl1S)
ZI1�trico do Rio na Capital :t't>

- deral- -. oe .., -

..ADfWA IIUiDIC..a ...,.. D�lIilNtlM
NJilRVOSAII·

,.

_ CoruIult6!r10� ,Edifício Amtim
NETO

_ Ift_ Fe11pe Sc�dt. COII8ultul
DalI Ui â9 18 horas -

�la: Rua Alvaro de 'Cam-
810 n- 18 - lrlorlanópollil.

U. POLYDORO S. TiuA (!n
1IiIIHleO do Hospital de Oarldaü

de FlorfânópoUs
.a.llftente da Maternidade

lfPBoBUOA �:elDICA: - DI8�

lIXOS n.� GESTAÇAO E DO

PARTO

-.apll' ''108 órgãos Internos, ..

poolalmenttÍ do coraçAo

lIioeças da tirolde e demais

glândulas Internas

",UlDRAPIA - ELECTllitOCAJ!'!..

IINOGJU.FIA - METABOLISMO

Dr. BIASE� rARACO
DOENÇAS DE SIE'NHORAB -

mnLIS AFEcçõES DA.
PIl!lU!.l - RAlOS lNFRA-VER·
KmI.lBOS. E ULTRA&VIOLETAS
0eIu.: R. Felipe I1IchmJdt, 4fI -

Daa 9 àa 11 e das 5 à.s 7 hril.
Reli: R, D. Jaime Camara, 47

FONE 164S

II. PAULO FONTES
Clfu1co e operador

.::01lwuJt6rlo; Rua Vitor Melrel.., •
Telefone: 1.406

CoIuuItaB das 10 às 12 e dae 14 a.18
1I."!dhc1a: Rua Blumen.u. 22

Telefone: 1.623

BASAL
iDIInnlw d1àriamente da" 15 114

18 horas

AltlrUIo chamados a qual41lUI!!"
-. I.nclusl.ve dW'ante a noite.

i!CI03IIIIULTORIO: Rua Vitor Mel_

les, 18. l"one 702.

__OlA: Avenida Trom-

powskl, 62. Fone 766

li... 11. S. CAVALCANTI
_ <liIdca �xcluslvamente de crlançae

Bua Saldanha Marinho, l'
Telefone M. 7SQ

F"AR'MACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amànhá .eri li 8ua prefericia

Drocalll nacionaia e estrangeiras - Homeopáti.u - Perfil
marias - .krti&e8 elo borr.uha.

GaraDte-.o II oata observincla DO rf>c:eltRárie _éitt:1D.

CU'RSO MOTORISTADE
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Enslna .. se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

Cia� Catarinense
I N I
DENTRO

de 11ransJortes A8r818 Ltda.
C'I A -R A'
DE POUCOS DIAS

O",:,

Viagens rápidas entre Florianópolis .... Laguna "". Tubarão - Ara,-
ranguá. .

Florianópolis - Haja! - Blumenau Je iavile,

FlerÍanópoi·.js ---: Blumenau
- Mafra - Conoinh'as - P. 1Jnião.

Fl@ri�:nópelis - Lajes.

Ganhe TEM P O e D I H H E I R O, viajando _ com
!

•

RAPIDEZ.CONFORTO-SEGU RANÇA

pelos evíões da «ClTAL»,
Ul\I ERCDI'l'O HOLANDE;S �o.MEA
DO PROJi'J])SSOill DE SA��,SGRJTü
DA UNJV,l!lHIS>JDADE D1� BAT/I..VL\

ResolVido, enfim, seu problema financeirll
IS. u. L- - ,TL]f01�rnam d:n Nova

Adquira TUDO de que neoellsital',York, que. 'Ü Dr. Pavid Friedman.

ex-assi srLCfill(', chefe do D€lpall'.Lamen- �, 4e UMA SÓ VEZ,
to e Biblioteca elo [Rscr}tório de 11� pago.do. PAlia,ELÂDAJIBM'lPIl!"
fommações da Holanda ,em,· Nova

(tOm. &a VA.JlTAGBJlfS da comprã à 'riuta,York, foi. nomeado P�'ülf�Esor .
de

Salt1'scriLQ da Un;i:--'erls:ilClade 'da: Ba- ;,
.

_..,." '.ervtndo-ile de. "

'

,

Útd�: o rk Fl'I\ed'nj!a;n. 'ha'\'j,a ,sido.... ,<,. ,',.
antes coiJI;er,e,nêi;§La ci:i:;;"Pà,lt' (um SISTEMA -e-RE�·A·R�O·�c"KN-O"..; ..}')

,
•

'.�. y �., "\

dialeto dcrivado de : Vod,a.. Ariano '�S'
usado rUnS lEl!sBrpLos reiilgi osos budis- Celpclos
tias) ç de hiEitóri'a fIlO bud�smo na .'vell
UDI1IWIl'silc!ac]:c dto Lélden, Holand:1. RAdl4UI

G.lsdeli'M
_Icidete•
J61a.

. ,,; .. .... . .... �

UwrOG
"';,HUI
h_mastiM oI6trI.............

ArteI" par. pn.." .

Pela
CnaceI
QuaI•..- arttpe

. LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAjAl

INOOsTruA, coMÚGO I SlGUI()S KHOf S. A,.

h • Ih tt ... ,.. li" ......
FIL'ME DOC1)]\f.EN11,ARTO BHI'l'A

NICO

LOIl1idr,p.s, (B. N. S.) - Nuni DOH)

fLhmo rlocu,mell1.Lario i�lrlietulacll) "Tb�
'J'.jJl·e(' A'If-;", o ,Minis,tório eb T�du

ca(iãü (ta. GI.'ã-Breta!llh'U I'Oj)l'oduz;u
o' cn,mr\ço ,dia. (�d'Ll'caç'ã'!l na .[i;.,:;c,'lla
KccnnrrJIuria Mode,nJ1la, . cFi'ada ])Ic!a

. Loi de 191.4 'P101 helllP,ficio do Lodo,;;
o>; ,io,;'eDs do país . .o filme, moú; a
os E\S!forÇlOH paira combinar a in,str'u

ção 1&80]'.a obtida [1'OS livl'o,s com

a. eXQJ,erie[lloÍ'a praLü:.a. Por exem

pIo: em uma '0scola d.f) l,ma. região
l'una], os alullws ,exeÚuibaul Lraha
l:hÜls <1,g'rico]i[16,·e cuidam de ,s�lll PTÓ
peio glHl,o, smn P8(111PCI'II.' de· Jevaa.·
,e'Dl conta ,as (ilE'sopIPsas c 11l1Cf'OS da

CXlp I,mação,
A 'in.si8Lp'nei-a ,110 aspeot.o (la edL1-

ICla(:,.ão ·lo('lal ti uma das c'al'acllp/'i,s
\Uras do novo 'p.la:no cl(jllllc,acTornaJ que

pernüLe aos alUDOS -,se iU}s(r'llll·. se

gundo o' �rud'l'ão de 'vida qTI'<' i l'ào
.alelolal' df)pois do lpnminal(]ols o;; l',<;- i. iIII*'IilITR_'lII= I _,....___··,.,••".,,_

úUlfl(�". . . Senhorital QUANDO TEUS FILHOS
So 'filme V,é-Is,e, p'11i(.re o'ntnl� co.i

,sa�, uma a,llJ,a, ,em que os· :1lunos
dr.i',mOllillam um 'alliLomóvel 'e outro
IrIlll 'que IIl1lu.neja,m uma fÜ'l'ja. Há

I
twmhém uma bela dmnonstraçãio d,e

gj[]á'sILi'ca aio ar livre.

"IC'
...�_

OOMP� -illANÇA DA Billw
'u�a�a' _ 111* -- Nt!0: I A1 j
UfCJUmIOI II TüJfflPfJi�"

Cifrai do Balanço de 1944:

CAPiTAI:. E RESERVA.S
Respoilsabiliaade.
Recete
Ativo

,Or.
eis
c

80,900.606,30
5.97'8Aol ;755.97

61.053 •.245,30
142,176.603.80..

Sinitttroll pagos nolo últimolll 10 al'lOiII

RCSpOllllabiJidadell "

,

98.687.816,30
76.736.4oJ :306.20

Diretoree:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Mallorra, Dr. Joaquim Barreto de' Araujo
e José Abreu.

te perguntarem' o que é '

um lázaro, dize-Jhes que é
\

um enfêrmo que poderá re·
' l

cuperar a saude com fl tell I
aUxilio.

Ao escolher seu perfume ,erifl.
que se trás � marca da perfllmaria
�lohan Maria Farina" que já era

�referid8 pela corte imperial 4.
'!l. Pedro n

(!i4
.1 ## MW-

,

I "A
tti f;����a��is"T�·iÁi.!':'�tvÊiQp:�':.'::'!::·g::�: Ide sortimento de casemirail. ri_cado.. brins

bons e barato., algodõae •. morlnfll • G'Viamentol
paro alfaiatei. que recebe dir.ta:n8nt� do.

II m.lhor9s fdbriaati. A Co_a eA CAP'ITAL- ahama a atenta0, dOI Snr.� Come1'lll1.1I.t., do interio!' na ..nUdo de Ih!!! far,:.g1'8fll, '1'1l�

vhit� o.nto. d. efetuarem IIU(li!Jll comp!'a.� MATRIZ em Florlan6pola • ...:; FILIAIS em Blumsnau .�Laiea. '

........�7�w==���·_�mK������1B&4nm�..==�BB��f==n��3*ff�........am-=.NMma�=-..��'=·aa-=a=..�'....�aaam�.��=�am..=dDD�WMP__��������=U. �,I
, I

\
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Impossibilita'o de lançar-se no combate ao ,comunislD'o, o sr. José Imérico, chefe)
da U.I.D., concilia as injunções' partidárias substimando o peri·go vermelho!

E' um modo d � fugir aD apêlo cristão de nosso povo.
__ • se Q. ia �i.t .....= 'Na (, , ..... __ .±.Q • ��>I!f�<,"

B,jo, 6 (A.H.) -- Urgente. -- 0, Diretor Geral da Fazenda Na-r
cio'nal autorizou. ao Banco do Brasil ii abrir o créd�lo de
CB$ 4.538:15','90 em favor da D,elegacia Fiscal ePl S. Catt!rinaa,

\

._._ _ �_ �_.__ ..oo-L _

Graves suspeitas contra o governador
s. Paulo, 6 (A. N.) _ Certas vernador se punha, pelos dor que sua Inexpllcável au

coincidências, verificadas na ares, a bom recato. O mais es- sência poderia ser interpreta
preparação e deflagração das tranho é que, a convite do sr. da corno falta de coragem dian,
últimas desordens, estão preo- Adernar de Barros; no mesmo te de suas responsabilidades ou

FlorlBn6pQUs, 7 (28 AgOstO.-'de1,"41 cupando vivamente o espirita tempo viajavam. para . Baur os inequívoca cumplicidade.
- .. ---- .. --�-,---,---�-,-"<---'-'----' .público. Tais desordens inicia- principais diretores, chefes e Nessa ocasião Adernar comu-

. rarn-se, como se sabe, ás 11 ho- técnicos da Light, isto é,

OS!
nicou-se pelo telefone para o

ras da manhã do dia 1°. Nos responsáveis pelos grandes ser- Palácio do Catete, pedindo au

j�màis da manhã desse dia fo- viçospúblícos, luz,,��orça, comu- xilio da força federal, pois l'e
ram publicados decretos exo- nicação, transporte, que dão', ceava não poder contar com
·nerando o secretário de Se- vida e mantem. a ordem numa a polícia se as desordens....�
gurança, sr. Flodoardo " Maia, grande tnetrópole como São prolongassem. O sr. general
nomeado chefe da Casa Civil Paulo. Dutra, porém, objetou que só
do governador. Para a Secreta- .Ao irromper a desordem' o consideraria o assunto diante
ría de Segurança foi tambemj d�putado getulísta sr. Barreto de um pedido formal de inter
nomeado o major Nelson dei Pmto, ocasíonalmente nesta venção nos termos da Constí-
Aguiar até então diretor do capital, correu ao palácio dos tuíção. _

Banco do Estado de São Paulo .. Campos Eliseos, onde ouviu de Este episódio foi narrado fiO
A desordem encontrou, pois, a dona Leonor a .íntormação "de correspondente do "Estado de
policia acéfala, a Casa Civil ter ela pr-ópria mandado o ma- SãÁ) Paulo" pelo senador Vito
desfalcada e logo depois, isto rido embora". tino Freire, sendo tambem con

é, ás 14 horas, o próprio go- Não havia, nesse dia 1°, na- sígnado pelo DIÁRIO CARIO-
da em Bauru que justificasse CA, em informação colhida
a visita 'extemporânea de Ade- noutra fonte igualmente auto-

Dep. José Boabaid mar. O cinquentenário do prós- rízada, f

Comemora seu aniversário pera município tôra celelbradol N. R. - (J reaparecimento
no ano pas,sado, de 1946.

TUdOI
do capitão Prestes a tr,ibuna do

natalício, nesta. data, o sr, dr.
indica, pois, que a ," excursão" Senado, depois do malogro da

José Boabaid, il.ustre deputado do chefe do governo paulista arruaça comuno-ademarista em
do P. S. D. e digno Presidente. consistiu principalmente 11l1- São Paulo, é o tradicional des
da Assembléia Legislativa. ma retirada estratégica e refu-' pistamellto dos insurretos fra.
Cidadão de fulgurante inte-

gio. I cassados. Sé a presença e at��lig'ência, sua vida pública. foi Não escapou ao sr. coronel vidade dos comunistas, nos
sempre um trabalho sincero a Lima Figu'eifedo, diretor da E'.I tri'stes acontecimentos do dia
serviço dos interesses do Esta- F. Noroeste do -:Bra.::;il, cuja 10, estão claramente demons
do, á cujo desenvolvimento eul- inicial está em Bauru, a esqui- trados; a cumplicidade de Ade�
tUfaI prestou assinalada con- sita atitude de Ademar, tendo mar é'um fato não menos claro'
tribuição no exercícIo do ma-

mesmo observado ao governa-' e patenteado.gistério.
Repre'sentante do povo, me-' _

receu ser genuidado ao alt-o
cargo de prfsidente de nossa

Câmara Legislativa, posto em

que se vem conduzindo com ra

ro espirito de serenidade e

equilíbrio politico. RMlizm'-lsie",ó lJ'O '.j).l'OXlmO SlêÍlhwdo, di,a, 9, ú.s 14 bOl'.as, 'DIa ésde ((.ii.

Lf:\g'ifto Bm,si'leil>[j de 1\,,;;isiSitêlJicia ó rua TNI,janw, 'TI. 5, ri ef;p·el'alela re,uAs muitas homenagens que
hoje lhe serão prestadas, jUll- nlilão d'o m:0i\10 ol'og'a,nismo ass,j'�.te;rllci,al :para dislCil�SíSão das (mwn!dHs' 'ao

tamos as do "O Estado". proj,ello dos SoCXI'S ,p::;;[.ahll[os, ij'ilu'DIdiO' da :c,(J11LÍs:são r'0"flJneLi"a.
As l:lJeS's&ru� de boa. YnTlltaide () ,(�S irn,terp��H'({,oS na vÔl'dad'eira 1l:1;fi.ti

ca do heun COICiLirvo são comtvid'adlo.s a e,nln1ipnlr'0NJjl'J a üilLrt slessão, .c.l}jÚ·'
�SIC1f)IPO é ü >ck :plifllIl'ificn.r' as c3<1.llsas 00 el,P':<l\jllbsit,nill'J'PlnLo e da m�jh�:tjt1
limLos iDldirl'irl'uos nef'·la c.Hlpi,l,aL .'.'

VA.PE
O tnog-Io:di!!.à, n,OI�,,(J !r.i.l'SI�l.u ,a,nLt'pas'S:H\to i[)J\éJh i srl.Ól" íeo, soi ,nã,f) g-o

zava, GOimO nós, dos ]"ef1'lünri;l,;s o([e uma oivtlisação, que 'blJdQ11�/LI',iaMza e
oJerclCe .á vlt';niClla os ,mil anLj,g'O's neoessárfos ao

-

nosso condôuto e corno
dídade, ,Uniha, 'em ;t,I'(f(X.l" sem ralbmr na tI'alllquii.La ilg111ürânc1a em que
vdvta {los "ltJllll�IL',õ'CS tirfT'etV[J'e� '', a v(Jlll!ta@61m (lle rrão it.el' o problema da
XDco:ra.di.u prÕiplria. El'Q-{1 l.ô,("mpYU,:a cavenna que Ic.s.cJOILhi,a ie 0-111dJe se

aJbirri!gava das iIIl'tem/I}(:'·.1'i{'s com a {"lHl1pill1Jhelira C a ,pro [re'. Nada de com

pI'iClaçõHS, nada de di:ficul.da'l:'!," PiU'3;' s,p .assegurar um teto '8€lU·.
O hosnern modermo, ao c"·�:.l'ário, si não �ém, corno o "eu irmão

das eaVipI',ll'a\S', de s,e .wt,i:ra.J' {t·6 Ióvas .pa.ra ,SLllh&j,s.Lil' (�J:ãlo se coutem
el�tll'e' e.s!"élIS! as v()ll'ooi�sstmaIS térasq l.1JC n o(].ei'xam sern pele, caso não
f)if� derrelDlrl'a), fLl-llfnO!u.La-,se com () llt'em:ent,e problema da moradia,
111fwis :r·} rmlail;! all�glUI9tíWllltle. com o :COJI'ne.r dos -dias. A. mJürllenn�zaçàt) dRS
ln-eltr(.v'Ollles sacr-iíioa aos planos liJ'lraní,,!.j,c,os dezenas e d0z·en'as (I.'e
halritações e :O riJ;nliO' das rdleimoJi\çij,f's não é compensado P01D das
w�tnUi(;Ô:eis.
.' .. /". /I11,[w, de obra, cada vez rnu.is cara (:', IP l'leicá11 i a, desencor-aja as
]1{llllew,[,was, Nos ,t_::f.m!y.(JI.'l gl'wnlclü,:;, .

ü lwoblp)ma assnme aspetos <lklll'ma:niLr:s e as soll1ç;oes ?C �merg'Ôl1lCla mais o .eorQpltcam e agravarn.
,

Por fa\�La. �Ie hwbllta.çaü, 3!cI.J,aun,-s"� Ib-O,j'e om idia 'ClJté _eomj)l'IomlÍss.os
Jlllall.rymonIalls. E,InIPolICI1'<lm-.:3Ie lelm -c'.t\n1Irlid'Üs «'seUSO" 'e I)lOll'eO 'h i-giéni-.
GOS tall11.�N1ISl de ItrwiJo c de IPüSl_;;le� ,p /Wfll. ·a,s c'hiaul'adias ip.EllJJSÕes frumilia-
110S <i,esaJog;allu o 1P1'O!hl;em�a, U:lJOu::q,ue, 'Cl1,mo rtudo hoJe, el�l/..ã'o· ·esm13';:;,as e
CíJjl·as.

O
.

bU,l,�uês 1l1\ét]i.o" ·pe.�o.g l11!osmos· i'lllIlJel'.aLilvQ8J qlu,e abr-i.g:a\'am o

Ü;�1)gJOdltrt a, lJ1lr�üaT o ,vhngo ela::; \eaVel'Ua'f:, a:eeita por pI1êços aSlll'olnô
ml!COIS q1lue, IWS, Vle:Z!eiS, .Ilhe dre,vo[l'a/m ,dOIS' .f.er.ç.(�s.da ['Ir�(wi!ta. total. mOl'a

dlias. que 111150 se .üoIHiditm!am eom i"ellS gÔISltO'S 'e ,exig·ênr.eLaos, mas, .nào ra-
1'0, é _ll1iveJ'ad'o .

amnrla ;por aqueles qUle eslLã.o iDa üla do ",3)J.uiga-se",
. _

üs 'a.luglllJls e,scomha:nt!es, ,na'Llll'a.lmente, i:nclinam-no, piara a. aqui
Slf7dO Idlél, easa prÓ[ll'Ki, l,e,gItllma astJj1raçãú de !bodu I) ei,dadã.o, porque,
'll1J(:lJ16 ;qure na c.asa de allul�ne.l, íDicl/(J, p',ljl'(e'ce Ise are.i'�,olar m�l'hOl' a idéia
d'Ü lwc. A pag-ar ao_ senhorio as IJHlgas mwi:s gTos:sa,� ·do ::'Ieu su'or, Ipl'efl�
ll'.e., .pOT aifi1!OII1[.l.zaço.e.s mt�n5'alS, la.pl'OXlmwl·-,"·P, em:hoJ'n. 1.f:'1l1Lan1IeJnle, da
,rpalizaoâo do s,eu ,Slonlbo.

CCln{tiuldo, RS :t�acibj,dades IOlf,er,ecida.s aos. c-ontribLJi.nllcs (I()·· "l·.V.n• .

·r·· "r'
- .

,,... . . . .

. '" .� u 'dSO'S
J�]lSlu]f ..U vi?"., p,?'? .1�lJl'.l;a", one,noBlas

.

e .'TlIl'Ol!hllt,lvas. Ü 'luovimeTIlto dias car.Lei-J1a.s H11JobJ hoàl1'HJ" d0.9t>('� 'I.n.8If.ltlult/f).�, II'fWot'lta {<ue as com,..JII·çÃ'el� 0'1'el"'" .·el' ,
.�, - • .". .

l' iU V'.� 1.1 ·,.2'Cl 'asQ.mHa nao ellicoraJaJ'wm a g,l'1aill)doe n1ialOl�l:a [que ,a's:pira wo lar próprioIAg:o)ra, -0011ILudo, ,s:egundo OllV,j ,dlozcr,. !m·,a:nl[.a-Sle, na Câúl1iara dDe/Plll�adlos, o malglIl.o a�''''lInto, a-lr'ave"" dle um, projel:o-J.ei. que p'l'ol t 0:5
l'e;(h�çao de 50% Ill\WS 'laxa,s Ide, ,p.J11lJ)1r\éSolJi,m;ol rlêos,s'f:'s In�Jitl�l[.ns par!) )tf) ,a
dle htflla.Dleilaimelll{.o da çlais'a prOp'ria. ',ms

�\ ,Sler '�iX'alt:;a a, Jlo!..í'ci(J, cneio _'Cllllie .lJJeTIlbllllm óbi'Ü(-l p,IIIc-exntl'airá o bell1l-.fa:z·eJol [ll'O'J'(:ILo aiL� �ua aip,rovaç,w, e roea,]. 0fc�ti\'açiio. rIma Dllmel'O<:allulb()ww�aJ e 'Soael'lilw(J!da ehlsS'E\ _-\Tl,na a bencfieiar-ISi(:" com êle.
- ,

•

Aliem do ,m<lll�, _\rJwrla a 'jJ'LlJWl1lÇa fim',1UiOc,ira dêsoSl('is ,JJTj'SLiíLuLo,s é decrer Yla,Voe.! a r�'vJ-sao da.�" Slra,s laxla.s de €In1(pnésLimo, e o melhQl' �ljlulsta\l11ie1I1to ,�il<l;S 'as ICOtncllçlJoeS, ele g(Jlulho ,dos beTllElfi�iêirios do .l1la/[· próprio .

.É I�e'�mo· de e,�wr� qu'e, lovaluta,d:a a qu\esLao Ino ,plelllário cJ.a· Câ-
!fl1Jfrra, nao .haJa dlis-er,elpancla em, iUJ:l'ilnOI das dil�Cuslsõles sUl'.gidil\'3. visto DI-ss.l-de'"DCI-at}OInloO a

r d('A,os�a do pro'J'e�,()-Lel e,stla, luoJ.e prÓil)ri.o, 'ulma v,ez que defende
o IPI'lllCliJ)'lO !lI'l1Jear por qlve. fOl'am fl1JlJdfrdos e 1J11Ia'llIUcl.()IS êSSIElS InsrLiiu-'
t,QS,. qual seJ,a. OI de re01sbnJbrl.lnr, sOlb,a .forma cr.e 'belne!-ricilols e amlpair'u na U D Ns?e�al, o rer::m!.tlaid,Q do "rc'cloUI u]1IC'nt{) daiS oontl'iJ:m ilçõ'es (lo\s . s,e1llS ê1iSiSO-' ... ..

"la'u08. J. Pessoa, 6 (A. N.) - Em-

presta-se grande significação
___a .�," ..• ao senador José Américo a este

I
Estado. O presidente da U. D.
N. está sendo e,sperado ainda

!lO J31�als,�ul !Já mali'O!l' Inúmero d'� pessüa,s .quc ise int,cl'essam pej{}
esta semana, atribuindo-se a

j1Ll,lelJoJ do CJILlle p'o:],a,s l}rups,Lõüs ,de ICLllilLUI'3. Por isso as inlÍ:c,ilaU<\'as' pe
sua visita ao desejo de concluir

boil.ilsll.h:.O!.s In·ml(),,'m ('Gim r,p1wtiva ülciliclalcle, lCilllqumJ'l.u as lOutra,SI (ltl'asi
en tendimentos de conciliação ::--emlpl'c cuüa,hmr1 e!m firaiCIi1lsS'Ü. E (juan{l:o ve!n:eem, sãu 'Um 'TnilagTc: . um
entre as correntes politieas da

mil(J,gT,I' :(k ,bo,a VOollt,<1lrlie '8 (]'e abJl:uega,çãl(). d:c. �)(,T,,:üstêTUchl. C de i,d�aJjI&mo.
Paraiba.

ES'Lá ,nesse e(JiSO a Orque:sitra Si'nfÔ'llriea, da SO'eiedade de Cul11;nra
A propósito, lembra-se que

I b ;\oJ:nsioal'.os e en1elltos que rece· elll
;\'a.�0(\ll cnnJoO ·um "unhu nruma hora de ,ell1tnsia.-;,mo. Se�llS Olrgnni-orientação do presidente da'

- /,ar}ores ijJ.50 i(J!]imclD'bav,álm iJliUSõ,es. Sabüvm a;n!LeciJp61clame1l:['c que OH
UDN encontranl-se, pratica- i310lnllws se cLi':llulem em el.olo['usos ()o,nlt,1'(Jsl,e8. :\1as ,lllão se d,eixuvarm (le1'-
l1lent�, no ostra.cismo, visto

l
.. c'· II dI'] d (.1'-'[1'11'('·,'1-

I
., 1'0! ,a:[' a ill'l'll(\'l�li . .l' licawlliIll com'o 's�n lO na I 113 wac eza e p,e'Ll� "

que todos os cargo� e'staduais
.

.

e«tão- sendo ocupados por ele me,nto�, lia aQ)lllllllÍln./�CÜa. I(�e ·�n�s hw.ei:' ·e cone;,;; na ,doe'e iI usã,? do 8�U
� , -

rni-osli clsm:l). E Jall1çal'arn a s,e·1111eTliGe. E Sl' pUizerwm ICa:TYliPO l'.r:\Slolvidos
men�.qs da corrente do deputa-

a !,r.anlf;['cwmail' o sonbto ,em l'P3!lidw(te.
do Argemiro �iguejrec1Q, o que Não ]JOil]CJHlS vezes lalCOll'elararrn e:x.terlliwdo:i, a ,Lrü;peçar 11a i1lc-0l11-
causa descontentamentos na

)wpensãq, Ino lX's'si\llllils'mo. :Es'quoeiam l'alpida.s, porém, a clIO'l' cio 0[10-
UDN paraibana.

qlllC le yo!tavrum a 51O'-11ll1ar.
O p'l'ÜnICiÍll'O 'coilJK:'erlo - 'a ,primeira· �i!lól'ia. Viel'(J,rn os olrtrns .eJ

novas yilól'ia·s. �I,_ Ol"que.slra SinJÔ'niea, S'l' i'}ll�gl'OU {ire;fh1Ii li'\1amon1te • .!ta
vi,da sucial da ciclallll' (' ho,iL' é 111m dos gl'am1es O'}\grll,ll]1os c'll,ltlll'ais da

tpha. E é ofambéim ,um cxel1.(pl'O. Um eXP!ll1:p}o do .q·ue pode a j'nGoli

g'{mci,a n o dl",�p'J',rrlJimlIP'I1.tO a 8\crvico (Ials bOals cansas·

O 'el�pÍl<ito do ,11OmCim 'pTC'cisa ele l'e;c,r,paç',iín. Uma r,rcrcaçã'o CTlUV0

qlue o \faca les'qüocpr as ,ag-l'UiJXlJS ela vida e lhe avh',e OIS! s'eJnlli:mc,nLos d1l'

bOlTlidalrle de hm'molnia socÍ'al iE só a a·I'Le - ,0 no, dominio rla,;; arte;;

(J divim!a lT�ú�ÜIC,a - ens'cjal'êÍ a tüdo's o'�s'a bona de rllOCÜ Icnlcwo.

HO'l1ol'lêl., pois, fi. S-ülcôlec!'al(lc de CuJ.Lura MllI.S)ioc'clll a)ella ,,"ua vi'tÓl'il!;.' ,

fl'enllic ,á mentalidade futebolistica dus inossos tempos.·'

."

Deseja empregar
bem seu dinheirO' �
Deseja empregar l3em seu

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

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(

fCREDIÁRIO KNOT, á rua João
Pinto

.

nO 5 (anex.o a redação
de "O Estado"), que tra-IbaIhando em combinação com

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRTf
A. L. ALVES, firma. espe
cializada com vários anos (Je

pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negóciO's que
lhes forem cGmfiad@s.

Comeroio e Indúlhla
GERMANO STEIN S. A.
Filial Fiorian6polis
Rua Tiradentes. 9

.'

Ação Social Catari,�ense

"\
I·,

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

A Orquestra Sinfônica
JÜÃo J!lIl.ATNER

PARA fERIDAS,
E C. Z E MAS.
INFLAMAÇOES,

RIEIRAS
, ,

E S"P I N H AS, E TC,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


