
o Diário, de ontem, censurou o P. s. U. porque, em São Paulo, o lidar PMS'- dista �apresei1tara
à Assembléia um projeto em qUt aparecia a assinatura do lider comunista. Nao" 'bélQó� s��,�.�·fa}o
é verdadeiro. Se () lôr, ainda assim, não haverá «uma vela a Deus e outra ao Diaü'o)}, ,o_SHúpJes
razão de o lider jesseélsta, deputado João Batista de Carvalho, ser sacerdote cawfio '_ • •

Inventem outra, que essa não pegou!
,.

Novo horario nos Bancos
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extinção
Rio, 7 (A. N.) - Como in- I um disposttívo consagrando o da renúncia", e agora.. prega a

formamos, o Conselho, Nacío- principio de que o presidente "união nacional", conforme se

nal do PSD esteve reunido pa- do Senado deve presidir as expressou em seu discurso de
ra apresentar sua nova or ien- i sessões conjuntas das duas c�-; ôntem. A impressão dominan

taçao em torno do ea�o da cas-: sas do Congresso, embora nao, te era a de que O· Iider cornu-

sação dos mand�t�s dos parla-I seja membro efetivo de nen�u-,nista re.cebêra ordens especíaís Graves i"nc,I"d"entes na Tunl"SI·amentares comunistas. I ma delas. Como essas sessoes no sentido de mudar a or íenta-

Embora não faça parte do estavam sendo realizadas sob ção que vinha ditando a seus

Conselho compareceu a essa' a presidência do sr. Melo Via-.partidários.
.

r
8,'" ('1' is iu) � T ]l.) -IPorle;; a voltar ao LntlJalho. seautu-

reunião especial o senador Mé-.' na, e 'não do sr. Nsrêu Ramos, Dizia-se, também, que, na1(, ,P.JX lfl'l[Jtl'�lQ,: \IJ•· I
n essa decisão o ('n\'IU rle'O P,,_

10 Viana que, como se sabe, é' o velho politico mineiro teria reunião de hoje do PSD, aludíu-] .<l'êL\·'(.�'; com 11AISI aslslllaj"l'am �I;l
('111 Re" "," '." ,

. ..

S" .. . ., .
. a gJ"lwe gr·I'la, (I'e all'al(la na '

unil- quadrões motorizados pal'a OCl1f]Jill'
pessedista dissidente .. ua pre-I tomado a il1lClatIva do sr. Ber- Se ao prO'JetO' de leI especIal, em '. I) '.

,.

I .( "j I ,'1"'1 (,'.�,·,l·('�.o-'" 'e ofl'leinn,s ,cIo' s ;;el'\'1<;OS
. '. . "Ia. ("C·](ll'flf o as au -01'1, aI es I'r- ." 'v �u .• ,

sença, assIm, despertou VlVOS nardes Filho como uma 1'epre- estudos, para regular a extm-,' .. "1' , , . ('y, ..
'

,t ,:,

."
, d'e 'lrn,nISI}'OiI1bes, IHl.d,e ",c ac.h!,wam

t'
.

t
'. I, . , . . - qlll�J el,I ,.tS 1./.1.0\ 1[]'S UI1.1SI,lTla" e a

comen anos, en 1'e os quaIs o

I
salJa pelos ultlmos acontecl- cao dos mandatos e suas cO'nse-

I'" (' J'
.

f' '1 0,,-. ()lv\l"irios ..
,l "d t d .,. -

•

A • •

d C'OlllllHlllllH �TJRX-, ..u,isa, 'a ,JlDl. I.,e '.' <,

.-ue que o VIce-preSI en e o mentO's lIgados a sltllaçao de quencIas. A maJOr parte os
f 1 {'"

\ 1',11' õ>'l',·pjJn
..
"o 'lIOlicial, pOI'('m •.

'I Ol'(.,'H!]' o" l',rn.!lj',p""on( os ,em 1,1110- _'\. l<, _. 'u

Se:!Jado, acedendo ao convite, sell Estado. presPllte". eI'a cle OPl'lll'a-o (}lle
. �

.

- v ]Wt)\'OCOll v·i"a i,nuigna!;ão 'f.'llll]'r (li<

que lhe fizera o senador Nerêul· Dum modo ou doutro, porém, o PCB recorrerá ao Supremo! grr\',i:::lLas, (]'UO l'f'ngil'�',I;l \1j()l�',llta-
Ramos se inclinara

.

a exami-Io certo é que .� sr. Melo Viana, �rib�n;;,�, .... , 6'L1�ndo de incOl:S-' Nós os «es lado- lll'f�nÜ', 1"('c(',])pIJido os r->,q'ua,u,l'ôr, a

na1' o problema que la ser de- antes da reUlllao, manteve pTO- tltuCloha1 a leI, mal> que O' ]U- , fjl'(l� .1'1" fuzil e g:l'lunada,.; dr mfltf.

batido pelo Conselho, e, ainda, longada conferêneia com o se"' diCiáriq, �lltr.6ttanto, não deve� novis ta 8») .\ tl'l)pa fp:o:; f()go eel'l'a c! I) conlm

Õ de que dava, assim uma de- nador Nereu' Ramos, em seu rá' considerar o aSS1�)lto 1)01' esse
.-. ,. t· I I j' �l' n I� "Acta. simulata sllusoÍantiam os gl'PYI,; :1S, nls:am o-�,p H'I:'" I)

monstração de boa vontade aos gabinete. Enqhanto isso, noutra prisma. A carta magna não tl'a- 111'1' )IAJ' I I'i"'; l'll'\� dt'�lrr cN1ade
I ysritatem JUuÜ.lre nOll]JOssunt" I

' I ., I "Á, L, ._ ,

••.•propósitos manifestados pelO! sala, os diversos lideres con- ta dos casos de extinção dos
, !\(,'t'I')('.II"·I·.C!� "\ c'llma, H'l'lfH'tlH-'

j mb!U1ílVHllll os roma,uos. Com.·l.", C cc L , ,. .

"

vice-presidente da República, versavaD,l sobre a situaçãJo pOli-I rnandatos {morte por exemplo), " 't t f"'"
-

1 ',�('. ha.v'e'l'pnL morJ'ildo 15 OlWl"ill'll)�
d ] i eJ�l ,o, os g(�S os mg'IlIos nao a-'

.

de barmoniza.r as
.

uas a as c

OI tica"\:\ os acontecimel:tO& lígadOS!J
daí a nec'essidade de uma lei or..

A • 11.1 f'''111dos �IO gTPVIS/ a's. Do
P co D

. .

'o ",'. 'd L
"

C I Pr s d'
, .

. I .

p' bI
teram a suhstanClH (la vertla(le. Wallu() , "

, ...">. • lllmell . <L plesença e UlZ �ar O'S e,- lj1ana para leso velO 10 e-
.., •

'I hrlo d'l 1)]oJ1j.ria "ail'am rc'rJdo� 'I-

N '1
.

t' l' d' .

d S
'. I>ouco rlle .:t °Tlta do "DutrIO'" ,,"

•

_ leste u tllno par leu aI, a

l-I
tes' na tnbuna o <Clnado, 011,- ma questIOnado." • <

,

'"
A • pell'l' () hmnoo,; SI''''lwc!n í:nJOll'Illa-

antava-se qúe a tarefa de tem á tarde. Àfirmavam aI-I Foi comentada, também, a contra a cOllf.erenclll (los g'over-I ('(iI': "uuo C ()llIfi 1";11:lrl�s ;Tlou Sf><nltlll'
.'

� •

(Y d -' , ." d PCB' A'

1 . A • 1\1[ nlldores aCOImando-a (te festa' >' �'<"

aplox�l�laçao sena oran emen gUl:S que o Se?letano o
I ause::lcla c o SI. �g�menon 1 a-. . ,'.. . '. " � PmTin, uc1iLl dl� Sfux, ('lJ,cc�nlJ'a-�I'

te ,faCIlItada com as rusgas ve-! estivera foragIdo e que somen- galhaes, que clevel'1a rePl1eSen-(
tlestmada .t satIsfazer, Hldadel".

,

."
" ,,,'d"

. .
, • .

' I A • , I. _ A verdade é outra. Ainda P.llJtl I 0, fe.ll o,,·
..nflcadafl entre o PaltIdo Repu-j te aparecera depOls de ter sldo tar Pernambuco. Lembrou se'l .• Ü' 'C>lynLin,o'p>nll'S nllhlaJ"ps mnn-

'bl'
.

d d t· E t
I ,-

..

t·
., ao'ora em Para.lbuna estl1'e- '. , ." . " . .

. -

lcanos e os lU epen e11 es, em localIzado ante-ontem. e- entao, que o eX-mll11S 10 ua '" '. ' ((\m �lli'l� po�'icfl'es ma� '1 ng1I.ac:.au
B I H· t

.

R' -'
, .' t' d J

. '. t
' . -

d· Iram reuuHlos os g'overnadores' '("".' •. , "

e O' onzon e e aqm no 10. 'lam comentanos em .01nO' e ustIça e COD ra a exnnçao OSj. .... ,
. 'I f<llIbtul'I'ânr'a ,cÚ'llIl,lllllln. o. ItI'H['C'g'O 1m

° sr. Melo Viana estaria abol'- sua inesperada mudança de mandatos, em virtude de pos-,
JUIlton Campos e. ll'Iacedo �oa- rlJil1icirr,do ipé�rc.ia,Lmc;llI[r. o. re,i

recido cO'm o sr. Bernardes Fi-
.

tática quanto ao governo fede- suir maioria na Assembléia de res, ��l�ele d� )lIlllas�.�era]s, °I c!,enl.o fwallcês ('S'�á pa.rLnlnlCl/1llanuo
lho J)e10 fato desse senadO'r "aI' acon�··clhava dias atrás a sou Estado °Ta(>as aos nove co-j udemst't, e este do F��tado tIo

i' t.l T"- j . 1'1"1,
.

. ,;:,�., , v 'o '5
l' d' A 1 1''lIl'f)'Hlmenof' CO'111 a uJUC)O {'Os ,-

republicano haver apresentado, intensificação da "campanha munistas que ali apoiam o P. ,�,1O, e p�s�e JS�a:. mhos eva-I j)al1�a,rlÜ'l'Ps da Tlmistia.
I SDi l'am. comItnllS llltegTlldas

1)01'1
'... .

O EE U
.

di'd·t
-

....
. . -

'J auxiliares (lil'eto's SeeretáIios
[n{'lrleIJ1V(';s s,e.�lcllt:aJnl,cs _n':> QI:e

S DI OS cance aram O cre I O 'rennlllada a reUlllao, conlO. d'}' ,t d I t d' I f d
ornt't'eu J/>r,;La cl,dndc. V'ull,Jlcam-.,e

•
. já transmitimos', foi distribuida

I
, ��:Il o, 4 �P�l a1· .OtS' � le ,es l' e!l)l'aLilcamonl-p (',m [ôl],a a 'Dll'JloJ'ila.

.

, , sen lÇIOS, JOlua JS ·as, .tnLJOS
é ' .' " uade

_. WASHINGTON .. 7 lU. P.) __ () �prl'dúrio de g�lad(J !\lul'"h::lll ro- H'na. nota OfiClar a mpl'ensa /

t por '111 c:om m(mOI gllaV,] ,e 'h

-
.

".
.

•

.

.

.

pl'el}llil'arltn� O ellCOU)"O; am-
V{�lOll Cilll'f) () l�a.nr'(J dI:' LmjJlH"l a\;uo p 1<:X:I)(wlê1ç:âo c·a,ll:ceIOll (I el'édíto de 0. sellador Ivo de i....qumo, �ue bos rece}}eram 1l0memtg'ells ...,qdl:' milhôe>; cip dólar-I's para I) gO\'i;1'1l0 I1Úngarll. Dt'eluI'Oll, qllP psLa t t s�a reUllIao
aLitllde foi arlol.ad'a pm'CJIII' alglllJs I'(·pl'('.sl'lllanlp� Ilúng'f!I'IlS, JI/):' ilnais

es e,re preS911.e a e ,,< '(�OUlO llillO'llém 'io'nora o sr.

P d t4» Banco rlevo"itanl e.onl'iallça, I'UJ'am exilado� comI) clJm"f'llll(�ncia do declarou a .reportag':ll1 que, Milton Ca,mpos, ih��tre �'ovel'- � ras con ra a
que Mar,;hall dO�Cl"PV{'1l COlllO o ],(�C/'lltn golpe comunista. uma vez extmtos os man�latos nador mineiro é um dos'O'ene- p
O

. dos par;a,1�1en:.�re.:' eO�lun�stas� rnlíssimos .ln; ir. n. N.
�

sra. erOD
vice-presidente de São· Pavio ll1e.�lance _apll�aç!:(: da leI. e�" Não se espantem os leitores, LllJe'enna,7 (U. P,) � A �J\a. Eva

pe(�lal q \�(' (,� Conto:l esso de'�el a por isso, se '0 "niálio", ama- Dnurt,e P'0r.on, ,e:qJosa do 'j),t'esidenw
lHO, 7 (A. �.) -- O dp[JlLlado Campos Vecg'al. I'I�pl'I'�enlant,n do votar a Juc:tlça <?leItoral tera de .

Part.ido ProgTes�j8[a, JI/lHlaclu P diJ'igido pejo sr. Adl\ll/UI' (Ie BêllTOS, � ..
'

,

.. ' ':_.
< '.

b ' '.

.

'1"
i n,hã OU dAep�is, sustentar �ôbre lIa Republica dia Argent,i,na,' chego'U

�JiflS« que sua agTPl11iaç,ão ilHO alll'e::<pntolt candic!atr.t no' (\çll'gO 11.(1 Yicf)�' plOlHln,clal .S€ so re a ma�el ai a eonferenCln de Paralhuna ho,i,e .a !(>·sla cidcvde, 11l'OCCJfj,en,Lc de

�'ove['nadol' ür São .Pauli" esppraudo entrar mn n('urL!o (\orn o;; di�si- d.e pre��Chlrnel1to elas ,:aga�. jll'stame,ute o co.nt,rá.rio do quel Bml1êl. \'iajando ,em comboio eSlle
denjps do p;.;n, li.df'radil8 pelu1; á�. Síh'iu Campos f' !Xowli Júnior. " O.,p!doJet19'· pa:�a .s.e.r, dIdscudn�ol ,'eUl afirmando fi respeito do cia!: Lago .a.1)6s .o �je�(;lmd}a,l'que, a

() i'l]tlltilLll (i:l)s �)l>agTeil'S:i,s[Jas '1- rsoCl:,wI'eCll - le, PLJ'.I'IJ::t'fhto, rJo govêl:1l0 e vota, 0, evara cer ca, . e. .OIS' ene.outro tle Pf)d;o-UTIlJ·a-.". I-...rr.. , j)"'I'o:n iroi (lolllcluzid<l fie a.uto-
(laflllci['anLc, é lauçar UIlla candida I.Lll'a(Ju(' fayoreç<1 I.) forLnlncin1Pntci I t

v L' co �

� .a J:Jooi·J:i,caçã.o ,rI,e São /Paulo() no /1lJ;:lImpn/(o, Adimllou rÚ'lllda I) sr. Campos
meses, se:1(,0. qtl� a, ml�la ��a ]�� se alg'um mísero mol"t�,l movel rIa es.taç·ão l);1l"a a P'T'cfeHIJ-

V{�l'gal que a tôrlas a� r1t)ssihilitlaclns g'j'l'am cm lÔI'no do �l'. Noveli Jú- de sua apI eStllltaçao e atnbUH1a
pf'illSar que o sr. llIBtoll {iam- m.

1111Jl' () f[1lf' .(J gOVPl'nO vô com bastante simpatia., ao Sen3,do. ]JOs .[oi a. Juj�-41e-Fól'a soUcitll'-1 Dll'f'Wn{'(l () !lrajetLo, JÜI['.;)[)1' al'T't'-

CALM'A NO CEN'A·.RIO· ·POLIT.,ICO···
fI.H }UlblJ "vaidade", ou UIJeJÚlSmCSs(l,das peú,rasC'nnLl'a,alsl·.a. Pcrou

l)a,l'a ser '·um';· dos "doisl As vi,cJ.r'(.1.Ç!aJs ;(1,e 'sou cwnno S,j,Wl'Clim

g'ralldes'�, ou aind�l para satis-II i·nfl,e,i'l'aune'llve parüdas .

Rio, 7 (E.) - A giLll'açào po'liti- d(l ('sL{l en.tl'a.ndu nos cjxo,�. . função '].Juldi.c.a que I' (le P.Bd:)l'I'CÜ1· fuzer "a ml1nia ele imitação" e O 'aut.ornolvei, da s,r.a. �'��1'()'11 es

(',a, 'tIU Br'asill [Ielm mel:horraüo mnj,[JO :."iiÍll:g{�m nega '(['Lloe �'('JI11 j)resti'gj;ll' o a oC()incí.l�tl>C{ia. 'nacilolw.l ,e 3JdVH1'{i-la eqllilihJ·a.r llleia dlízia Ile "ovo'S L,);\'a f\l1,Lem'€Ju[lc g'w11'neCldl) POl"
.llf�f-lLes últimos oi·as. Já illão se :l'ala pnd/er :l;e:g-iti;maQl1'f'Jll1(,e ('0.l1SII ioLn ido. (Jos i·llÍomil!!;os da '1)UlLria, a:pl'crvei[a- de ,Colômbo", êsse temerário I pl).lí.ciaís unit'cwmiza.los e em traje"
Üt'I]I(,O ,��m ,g1'�Y,c·s a.preensões nem s�m ,d·p,f'en{Jrl' o Jlt'iQWípi'o ,la <llllto- '/'<1m' ,al(JT'ITj)agMtlnp, cü\'ictka para ye!lsador de inconveniências,; eiYi>s.
(ml g'O]fp0S di1latariwj,s. É qlJ� os l'ida.,jp, nãn fi qlossi:ve,! !)o]'wl.ka.l' a ti:ml" paJ'l,ido pl'oprio ;(" CO[l{\OlT·I"\ram, se,l'á lallça4lo :�o rol (los répro-! A ,sra. P:f'l"on. ,e,�'c!ap()u i!lüs,L J:'Ol'
J]iO'!=;sos !homems IP(1!lJ!ieo::\, os da_o:po- democl'a.cia.. a.i<sim, la,m,eDll.uy,cmonto, paJ"a quc bo-�, 2111l8.tel1latlZad� de todos, oSI ))1\O<SO 'Um J()v(�m de ]]o�;t)ie Fr:eytag:.
siç\1ío, iJ)ri,n/ciJ!)aJlimenlte, compl'eeri- PONlim Oi; i1'g.f>ifJilrs ,de ::\1os()()u q1.le rnaíiÜl',ei<> fossem as rli:l'iüu,lda'd.es do Ilnatemas. Pela VIda eUl fora' HchlC<)'iln �.l:a Argcnl.ma, onf],e. Sr.UB

ti'(W:lJJn crn'(', 'Üs seus dis0Ul'.sOS' e eu- 1a:1]!��'ll'aiIil a tr;Ílste, c Vof'I"glÜ'nüosa povo. 1\1 as aegm'[1, tud,�) se'(:·IYlhOIU. O te;rá, á sua frente um gig'ulltesco pajE: Úü faZl0nde.iro.s, Segundo os

Ü'(�y,jist.as :d,e rrlanme Y1l1'1lam ,fa;z,en- cmtJipnJ/J/lm di:' a:lwCJlur: ,pes::;,()fll ao' IJlano O].(j,I)lWndo ,crn 'J'vlas(}ou: e pra- (ledo udeuista ii. apontá-lo á rn'üll,eü'os .r�la,LÜlríos oifi:eiai.s, Ft'e�r

.do u jugo dos comuIOih;Las, mais dOllwc'sifJ:eiJ1Lc ])111.1':1 qUIOI'o('.'illdo imlj)l'cs_ Úca:(]o pór' tnaíldlH',e,s hrasileiros execração I�úhlicn: - "}�stado-I' tj�,g �T.'a, l��é 'l',eOeJl)(l'0111.'l'llLe 'l]m pel:
{)UC nunca iQ1.l()re.s'sados· t�m !Cri'ar' siml:liJ.' a OIpinlÍWO ÚUitililca t, dar-Ih;>. .foi .rj.(i.Sln1J1SCal'",do. O S!lIüflgO voUa uovfstll,!" 8V()nr�[,ü de um hOíSpl'tal de {lunaLI-

um <lJmbienlc fte confusão o de i\l1- a e/lltel�cJ.e,l' que o BI"asil está .'1 hei- ao" ;('.,;pi'l'.itns I' ha maio!: boa: \lO1l- De tudo isto l,o(lemos concluir co,;;,.
'

4.1';]}fJllli.ida:rlr socin!. 1'a do ·a,bi S1l11 o, ll'a LllrallYl 0nt.,r, com o tudo pal'a clli'da.J' {[us ',l:lbos' in;f;eres- afh·m�\lldo 11, infinita. sabedolia O in.cirlantJe, St'g,urndo parece, não

'ramlDo o 'IXIiSO da cassação dos j)l'oposito de .preparar o t01'1"CillO pa- se,s ,do .Reasi!. Parece q'IH� agora de nem:, qut!Jl(10, preventiva- j,f''Il1 :(;lllJl!do ]1i(J,tit.ico, lllp:nl !'.<;,t.ã liga,clo
mandaDOS comun,Ístns como o da lei I'a as tl'e, 'Ol'liltms, S(�I1l as quais o vamos [,r'l" nma. Jasc. pt).Ji.[Jica ,d-r mentf', llceilOU com o reino dos nas a.coiflllpcinw'11'lOS .de onJ,rm <"fi

Ü(, &f'g'Ll>1'a'IJIC:a, passada a priiTl1Ieira c.omunJ.isiTIo ij1,ão poc!n exislll'

Mll.
,i·-

\'end.adI'
i!'o SPillll kl·o 'COl1Ktl'utiÍ'vo,

co-, Céus, ao.�
que, nqu. i nest� �'ale BCl',ll!a. q na:ndl) .três eom�llni;;tas 1<111-::

J'·f><],ção que .foi frnto mais f!,p aço- I ()S ij)iL),I!L1cos, 8()iJl1 a:prT'.ep:ber-.�·e da mo. I) I','cla,rnam as nosS'alS �JeN\SSI- (le hU!,'l'lIna s. for/nn, IH'JUClpeS (',[I:/'(1In 'l,r!lnal r1S ,C{lUlTa ° auLoI1lO\' 1"1

f,l:1'TIH'lllln cio qlll' dI" mrrlilLHçi\o. 111- 1'J"a,ma \'Cil'.mcll1l\ r11e.LI'Ll,palndo o[l sua i rlad·os pll·])l.i'cas.
...

da. }lobreza de espirito. . •
I da ..q[l. P,eron.

H.lü. 7 (.. \. �.) - O Banco rio Brasjl. a pat-í ir do pr-óximo día iR,
arlul a rá. -t'm ca.rater ('x[JI'I'il11!p,nLaJ rI·r segnmda lilIS sextas ... I',e iras, o ho
iarin das 12 ás 15 hoa-as f' 50 -minmtns P, êlJl),S sanados, das 9 (' 10 m inu
los ás 11 hor-as. Os derna.is eslabeJ.cc,ilmenl.os de crédito, ,,,;,eguli,rão, tarn-
hérn, o novo 'llO,ral'io. ,

ruo,7 (A. N.) - A pu ní.i.' Ik> ';"l',g'ulJlI[Ia-Feil'a, iR do corrente, 0.:; ha'fl:
C'IJS d·p�la c8.!]ü[al!. a, '('�'{,lmpll) ,fI,o que dclibemClu o Banco cio Bra si l, 1'111)>

r íonarão com uun horur in lLl,llii,co. O ·pxpixl'i·eJl,te para .o público será das

12 ÚS '15 hon-as f'.meia ',pX'c(!lo au:, sabudos, quando será das 9,10 n" 11 ,]10
J'lh. E�'s,a (·{'I"c\!'uçã." .aea'lTl 1'1'(' SII'·I' a,r['OltacHl 1)'c,lu Sinlcli'9ato. dos Bancos rio
lUI) de Jall'l'.ilro.

o MAlS .ANTIGO DURIO DE S.lNTA CATÁRINA

I'ro.nettirto 8 D. Ger&nte: sm NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBE'NS DE ARRUDA RAMOS
Diretor 110 RM&4:1o .Á. DAMASCENO DA SILV.Ao -Irromperam em· Assunção

lllO DE JANJi}TRo., 7 (A. N.) - A agencia "Asapross", em c!,rsvacl1o
(lo PO!IlJla Porã, nnumciou que r.(}r(iu/S, 1'.p,v>ohuciOlllál'í!a-s irl'l)l/l1'pel'aI111 (l'fYll
t.l'u til' \"'''lI,nçã,() '1\ COIm I) apoio �Io, huhitnates da capill'3IL nai-aguiu, r"tão
lu'lallct'o I) ,gan·lla,l�do l:p!TPl1ü -em numerosos dilStl'ítos, Acrescenta vqu« I)

Hl'g'inlll',IlILo dr' ni:\',a�'o,Ja, m�\'nd<llllldJ) ]JOI' :\l'()(l'i';I,ig'o para I'CiI'Ol'Ç-;'l,l' <bs. defe
sos (Ia e,ildo!f(ll', ,I evc .(1 sua nléWC!ha cOI'.latla IP·e.!os. 1 -eb e.l.rl (!,,.;, .uas prux imirla

d\!.'·':; dr' /I,SS'llllll\)ãu, ha,vr.nldü (J,S inls'w<r'cclo& n,p.r.r,el1'ui.d-o a .lt/lta· ma/is d!'

l!'l�zf'.nlhl.� '[)liI'tl'a,J.[l(HIO'I'as, l('i1<lll]JÔ{)S, mOl·Lo0i.I1(J,S P 0:\1III'G8 armas. Outr»

di'S!paclw, !)()I' sua \,.P,z resolveu 'q'u'(\ �onupanllekos r. mrllllUJt'OlS' rio pat':L.i�
rio Ül' Moni.n ign eSI[.üo a>lJaTli(](mrun,dl() a cl,c!a,ch' . .A" ea'nlhCIIlleH:as :' Hm,<\.lIt'l
I� "Paraguai". l'l"o'om!,p-nlps da ei])]1Olr,adura. 1(1:0 no PaJ"a/g\lfa,l. d irigern-se
para A�''ilLl']]'I:UO.

dos mandatos comunistas

\.
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Tendo COl11D diretores os S1'S tra existente fica no Estado de

·

Rolf Karl Heinz E:rbe, Paulo Minas Gerais, e é uma irrdus- De ordera do sr. Presidente em exercício, levo ao conae->
·

Tieri Posito, João Henrique trta pequena.·. I cimento dos .81'S. sócios e exmas. 'famílias, que a Diretoria de-.
· Biachini, ãurt Jacobs e como Dentro em breve, assim, I Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aniversárte-

·

técnico o dr. Antônio Peres, foi Santa Catarina terá a maior de fundação, a 12 de agôsto próximo e para' esse fim elaba-"
'. organizada a empresa Indus-. índuetria de carbureto' e seus! rou o seguinte programa:
trta Carbucal Ltda, com a fi-1 derivados de todo o Brasil e' Dia 9 - sábado - §;Tande baile cle' gala - com Inícíe ál;..�,
nalidade de fabricar carbureto isto é fato que merece ser sa-' 22. noras.
e seus derivados. i lientado, como maís uma p1'O-' ,Dia 10 - dorninge --;- grande Fest-a infantil, com 1ílÚ-�
Acha-se a mesma instalada va exuberante das nossas inex- meros de cantos, recitativce :

e outras surpresas, das 16 as',"

" em Lageado, distrito de Ríbei-. gotáveis fontes de riquesa e do 20 horas. .. ...

rão do Ouro, no Munícípío de espirita de iniciativa e de pro-: Dia 11 Competições esportlvas á noite do Lira. Te:als;;.,

Brusqua e ligada á respectiva. gresso da nossa gente. 'Clube. (Basquete e Volei-Rool).
séde por uma estrada macada-] A maquinaria necessária já! Dia 12 Banquete de conrrateratsação, oferecido ao gran->

. mizada de 40 kms. I foi adquirida e já está sendo de benemér-ito - Dr. Aderhal Ramos da Silva e aos- benemé�-

1 A nova industr ia ocupará' montada bem corno :'L turbina,' rrtos' 81'S. Alfredo Juvenal da SUva, Eduardo Ot.to Horn, JOI.'1."
i uma 'área de 10 milhões quadra' geradores. etc, Francisco Glavam e Vtrgflio José: Gaircia, estes últimos por'

I dos, onde se encontra uma re- i Sen.tirno-nos satisfeitos em, conta rem de 50 anos de 'atividades no quadro social.
serva de matéria prima avalia-l dar esta noticia, porque ela re-' Após o banquete será tetta a entrega dos diplomas a�;;'l

, da, em l1lílh.õe� de tonel�das. í presenta um motivo de desva-I sócíos acima Te�eridos e dos de r��ido aos associados que-:
Nas proximidades há umai necímento para todos quantos' contagem de mais 35 anos de etetívídade.

queda de água de 30 metros, e'. amamos o progresso de nossa (Para o banquete que terâ inicie ás 20 horas, oportuaa.,..
outra de 52 metros, o que per-I terra, que desejamos ver cada mente será aberta inscrição.)

PLltl"ONES MAIS NltCl';SSI·r.AD·�" mite a instalação de uma uzí- vez mais respeitada no couceí- Aos S1'S. sócios vão ser distr íbuldos os respectíves e�m-'--
�r� : lJÚ na elétrica em condições de to dos demàis Estados do B1'a- vites. .'II!.Uclll' '

, •••••••• n:u .

�i" O. P. Social............ 15H atender 'ás necessidades de si1. Para maior brtlaantísme tias festas que serão Ievadasi-
lIlaternidade" .. .. .. . .. 115t .

1 d E' l' f
.

.

d
.

d
' .

\I!I�\t.1'L Nerêu RIUDOII Im enr-rgia e uz a empresa. i." (esta orrna, aumentan o a efeito a "Diretoria espera o eomparecímente ros S1'S. SOClOif1;-
,,�'Call& lli!JiI Para. avaliar da irnportancia1o nosso. parqus inrustrtal, que e suas �xmas. famílias.

.

.

Glua de Saúde S. Seba.t1So ," . 1l'lJ "

o!\.Miatência Municipal 16M do empreendime.nto, hasta di-: prfilstal1c.'Irios , o nosso melhor
.

Secretária, em Fl.ada.nópolis.. 20 de [ulho de 1947
;!Ioapital Militar 1131

fáb"" ,
.

1 .."(;1 S" G I114- .11. c u$t zer que a n�va .' rrca e a s&-j con:uno a gra,nd�sa e a pros- E puho ,cr!l,goso, eeretàrío era.
lliIuie .A�ea'..................... 71e, gunda do paIS, sendo que a ou- peíTdade da Patna. .

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

tJü.!;���s�oft�·:::::::::::::: m:'
A Ih

. .»

'.

ba:
. �. SOFRE DE CA .. EI

' !W

Omli" c. R. 161&

g t
� a !#fi!. na���!a::::::::::::.::::::::: mi pare, os para carr'e ar a erlas TARRO, Ec. NÃO ��

_

:��� i�;�;,;·::_:::::::::::: m: (MOVIDO A G· A�ZOLINA') O.UVE· BEM, ? p�'\"�� � �a"".·o I
.'

� D. A. . '

'

1'.' �m ;;;'I ;;;;t:il Q ii ..
�. lI'_iri.. OI'tÍ4l" .• ' ••••••. ,II\1I.I

d I
0+1·'""0 paro onde na-o ha �letr.l�c·ldade

·0 at\o'lr�im.n�o•. p:ovoca o 1'6 � Buenos Aires 6 CU. P.) -.-
.t ........ "'" . catarro, e mUlto 1ncom<1ldo e oper • .. .

' .

'.

Carrega duas baterias, em duas' heras gastando um recido. Ali pe..oas que na.." .ouV'lÍm l.\:otlClas dIvulgadas, 1'01' Clf-

litro. de gazolina. bem, que aohem de zumbi'd'ol! nos I culas simpatizant�s ,,:os rebel
ouvidos e padecem de oturdim ..�:e deS' paraguaios revelam que 0&:.

FABRICAÇÃ@ AMERICANA entarraI encontram pl't'lnto oh��e insmTeetos realizam 1.111 tripll.'Tratar nesta Redcção. - Preço CR$ 4,OOO,OIj. tomando PARMINT -- ,o reméttIo .', .

realmente eficaz no tratamant<!'J ce' DloVlmento selni-clrculm'

Bra'SI"I da otecçã"" catarral. Pela IIUO aça'e dia,nte de Assunçãio, havendo·

no tonificante, PA.RMINT redu... a Il'uta no momento a nordeste
.

f
- d 'd 'd' Q" ,

ln lamaçao o OUV1 o me 10. c �- (ia caI)ital paraguaia. Uma das
.odora do catarro. E uma vez eh..

,
. .

minada a inflamação. cUlsam OS coluna,s, n'1archa sob:re OhmplO,
zumbido. nos ouvidos e a dor de a seguDfla 'Sobre a estrada pa ..

cabaça, e de.�pa"acam gr��ual:. vimentada para Assunção, des-
mente o aturdImento .. Q dlfleul- ,

L
'

.

dada de ouvir. PáRM!NT é ebtide oe, uque, e a_ terCf'l!a segu;
em qualquer farmácia ou droQarior rwlo sul atraves de Lam·bare.
Todos que sofrem de catarro. Todos estes pont.os se enCOll

atul'dim�nto catn_rral CI zumbido.1II tram a 16 kms. do pe�'i:.lletro
noa tOUdvldops;'R'M:EarIaN°T bem exp0rl- rlf' A'ssnncão. O COI'r€i'J)on-dente
men Q1'I o.... �,

do matutino ':La 'Nacion", em

Formosa, disse qüe houve cer

ba de mil prisões em Assunção_

2
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Farmácias·de plantão
Estarão de plantão, dw'ante o

mês de ogosto, as se(Ju'intes
Fw'rnácias:'

:?, - 8áb:tdo Farmácia
Nelson -, Rua Felipe So'hmidt..

3 - Dom.ingo - Farmácia
Nelson _ Rna F'elipe Sc.hmidL.

'9 -� Sábado - Farmáci:a, Mo
d'e.rna _ PL'aça 15 de: Novem
bro.

10 _ Domingo _ Fa.rmácia
'Moderna _ Praça. 15 (I,e No
v,em]}.ro.

16 - .sábado _ Farmácia
Btol. Antônio � Rua .Toão Pinto.

17 � pomirrlgo - Farmicia
Sto, Antônio � Rua Joào Pinto.

2:'3 .::..... Sábado ,_ Farmácia
CaJt.a.l·jnmlse - ltlla Trajano.

24 - DQrmíngQ -,- ;Farn1,\cia.
C:vt,trine.Tlse - fÚlla ']'nlja,IlQ.
30 -, Sáb;:tQ(l' .'. - F.armwcül.

Rall1iveiril _. Rua Traj:aDi).
:1+ '- :!)o'ming'o --'Farmácia

Haul iv'eira - Rua ']'ra,jal1o.
() Hel'víço -noturno será e!f'e

tnado poJa F;wmáciá Sant.o All
tônio, sita ti rua João Pinto.

.. .. � .. �
"'

••

" � • <OI ! : ..

-�;'.'" �;��;;:, ,A. ��"I
Pereir.

Advogado e Contabilista
Con.1:ituigão de .•oci.d!ld...
Po1on.e contcibei••• OruanizCl�
;õ.. �- Parecer.. fi! lIu!l'.vigo.

correlata•.
Rua. Gol, .Bittencourt nO. 122

'.
. 'FioriQ;';�poli•.

DCA.; �l1','hórd. em diante.

•••••
'

� , 0,0. �,.�'." ','. � •• 'O.

DOENÇAS °NtERlI'<�'i.lb
(1om' 08 prOIKYlIlM.\QIl �iI1 .UHU'....

"eje, .. doençu n.érvof.laS. ,.•• lld�
�tad.ll$ em tempo, do lII1al. lNI"
(�ltamente remediánis. O tllBU••
Jlá140, fruto da ignorâneia, só ,..
"rllljwulfear �s intl.ivifhlo. afetaut....
tala enfer-fuid",deL O 8eIWiç. Na.
donal. de Doençu li1\lllllt!iY 4it.,h
d. 111m Ambulatório. que at••d. «I'e(
bU.mente 08 doentes l!UlrvOIlM I....
"iwIlDtil!lll. Ila R.& Deecior. II, .... e
,.. 11 laerll'L �rlallMIIIl" )

o h'STAnO Qulnta�felr. 7 de Agosto de ��47.

J
�

"!o-catbürel0 no parque" índus-
.

. mal cetarmense
CLUBE DOZE DE A�GOS,TIt
FESTAS COM:IDMORATIVAS DO SI,EU 75· ANIVElRSÁRI�'

DE FUNDAÇÃO

.i

Refugiando-se
Rio, 6 (U. P.) - Despachos

�.
tá tomando todas as medidas

da "Asa'press" procedentes da I
ara proteger os refugIados e

cidade de Bela Vista na fron-I .roteger a divisa contra uma
teira brasileira informam qu.é1) passiveI travessia pelas forças
muitas familias daquE'la cidade'" armadas, tanto dos rebeldes co
atravessaram a linha divisória,! mo, dos legalistas, Bela Vista
internando-se no Brasil. Belal,;fica na metade do caminho en
Vista é o nome de duas cidades I tre Ponta-Porã e Porto Murti
- uma paraguaia e outra Ôra-jnho, duas outras cidades' de
sileira - geminadas na fron- fronteira do lado brasileiro. O
teira dos dois paises, â margem rio Apa é uma velha linha di-

-----.-......-------�

do rio Apa. Segundo a noticia, visória natural entre o Brasil
a tropas rebeldes t�riam aban- e o Páragua{. A BeI� Vista bra
danado Bela Vista, a qual fi- sileira está agora superlotada,
cou "deserta", depois que com ri:lais de 13 familas para
seus habitantes fugiram para a cada residência. Os refugiados
cida,de do mesmo nome no lado l')Jboletam-se nos quartéis' ini
brasileiro . .o major do exército litares, repartiç,ões l_)l)blicas e
brasileiro Lima Mendes, co- lojas, enqüanto muitoo outros

��]��ante do Regimento locaI,. fica,m a cél1 wl�erto�"
.

«O Estado» nâo deve ser

pago� em partei·· alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedqres tem qlar
gam suficiente para não
. I·
ul.trapassar este preço .

Qua:lquer 'maforação é

EXPLORAÇÃO.

Rio de Janeil'o; 6 .(U. P.)

,•.. "c!>ai(nh)�go�.;II1�;€,Ci�ra.Oa.ns'.,'t,'!�P,a.,p'��a'�rSEL�gl'�ueaY�'JJ� f.�_.;.. '}e-=beldes paraguaios 'conseglfiram.,
estabelecer conta:cto com as-

I· C'
.

b· d N
-

I
' --------------- "Humaitá", preparando assilXl!'

S OI'pa.. ·.D.. Ia.s . e. aveg·aça' a." . area
.

LEMBRA..TIU oata.,que final contra Assunção__, Diz o mesmo despacho que ();
Inúmero. seres h.....o.; :

g'eneral Musuito Víla.l;'boas, co�·

que já foram fe1Ue. como inandante de Assunção, emi

t�, aguardam te.a �u.ili. ,... tiu uma: proClamação dizendo.

;,��;.I:.If•..)"PC)5sa1D'i'Voltar.""· que a derf�sa da capí�ltl'�do pais
..' ., "é questão de vida ou morte".. ciedade.. CeLibm:a aa tamw

A 'emissora de Assunção está
.

IJ(wa)rt1 i:�O C«)I11J1It'C]11118dl't,O.. (iús . seus d:is.tilTlll\)is, clie-.ntr�s f?'. ao CalDer..,. p�� Pró Relta�lecimeDto transmitindo o
«sI () g a n" :CliO' �!;m g€ll'.aJl; q,UE! 'H. p,n'l[.ü' dü 10' ílo c{Yl''l'Ciruloc'; .ftlollta,nlim ;J15 sc,glllinte.1s_ d Sa' d d ,�_ .

ÍlarÍf;a" de :]J'<l.SStig0DlS .,� c:alng<l.lS (;alf:lm de IJl:J:.1plJs.)', '''aIPTo,,�adí)ls .prelo. éxrno: a·., e
"

o WlZaro. , "Eles não passarãó":
sr. M'ini;sttm tliu /\.el'oli:JJáut.j,ca, coalJf�m'ane pllJb1íca�çü{}.c.llo j)jáirio Oú,ci�r

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

deI 31 de, Julho fi:rncto.

"'jP6!ssa{JeTn Kg· Carga CONTA COR�ENTE POPULAR
Pôr'Lo }._;J,e:gl'e _ FJooÍ'ÍJWn,Ó[loliif; .......•.. 460,00 5,00 J1.lrol 51{, 8. 8. ,- Limite Cr$ 30.000,O(}OU'l'iü})a ..,. 740.00 7,00 Movimentação com cheques- S.' Pauto 1.070�00 11,00

- J1.)O ele· Jatneil'o 1.3.20,00 13,00 BROCO dR OI"tr,Oto Fedar!»! ," 14
Flori'f),n,ó[)lolis _ CI]l',ill.iü1ba, 280,00 3,00 DO U ii"". U ii tl'. 8.

"
- S. Pallllo .....• 615,00 6;00 CAPITAL: CR$ 6e.OOO,�OO,O(!

•

� Ri'Ü ele J;(lrneir.o 86-5,00 9,00 lfo 1 O 00f'"·lr]·ILl··])a R. l)�l'lllo 133'500 3 O" RESERVAS: CR.". �5.00 .()OO,

J"
UL ;,

-

"ruo" dte j�'l�I�.i;·� -::::: �8050,,'00� {;i3·,·0000". 1. R_u_a_·_T_r_�_I_-a_"_o_._'_3__._'_I_o_lf.aD_a_n_Ó_P_O_.I_g_'ll!� ',S. pa;ulo - .Rio d,e Jnmeil'O' .. ..
._

Cruzeiro do 8ul, Panair de Brasil. 'ariO,
I Aefovias e Beat

'.

_

.. ;
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o comunísmo ·e a Conferencia
/Chanceleres

dos Centro Vatarinense
.
DO R. 6. do Sul-

(,

Por iniciativa de eatarlnenses

Con tinua O ESTA.O fazen
Nova York, 7 (U. P.) - Por americano como agressão

con-I
recentemente maioria para empreendedores foi recente-

,ao distribuições de valiosos li- e�ltre os !'Ul_n0res ,sobr� agres-I tra todos os Estados. do contí- apoiar a. proposta que resulta-I mente fundado em �ôrto Ale

,.,wros, inclusive romances mo-
sao ecoriormca, comunismo e nente. A Ata adotada na Cida-. na na vrgencia do Tratado em gre o Centro Catarmense do

",der'nos, entre as pesseiiS Ifue veto,?s ministros �as. Relações! de do México el1l.19,4� preser- cas�s de "�n:eaças �conômi-i Rio Grande do Sul, organização
.<constam de �eu eedas t re s.- �x.terIores das repúblicas ame-, va a paz do Hemistério com o ca� : .t: Bolívía �nunclOn .quej social que ·tem por prmclp�l
,,,daI. ncanas preparam suas pastas emprego de armas, se isto fôr exigrra a garantia de medidas finalidade congregar a tamí-

As pessoas qu� ainda não
e enca�inham-se p_al'a o Rio I necessário. econ?micas e volu.me� razoáveis lia catarinense residente no

.hn iurn preenchido o co upori
de Janeiro, onde vao elaborar Mas o.s tempos acrescentaram de generos de prrmerra neces-] estado vizinho .

•que dieriernen te publieamee
o primeiro tratado de defesa estas novas preocupações: 1 - sidade para os. signatários do' Esta oportuna organização,

.poderão Ieee-Ia, agora, halli- mú!ua. do H�misfério. Esta COI�- Comunismo. ? 'Brasil, que re- Tr.atado, a preç�s justos e está-; encontra-se en; sua fase inicial,
Litaado-se, assim, a concorre- Ierência esta atrazada em dOIS centemente pos fora da lei o veis. Outros paises, igualmen- desejando porem a sua operosa
,:cam a tão interessante inicia- anos, isto é, o .período que pas- Partido Comunista, tem daoo a t�, tem alegado que não pOd�-1 diretoria concretizar.' �inda.
:tiva realiz,a:�a, eeb o patroci- saram Argentma e Estados I entender que deseja que o 'I'ra- rao contrtbuír para a moderlll-, êste ano, a príncípal ünalidade
mio dà LIVRARIA ROSA, à Unidos. eliminand� as clifereu-I tado do Hemisfério inclua me- zação de armamentos d� contl-r do Centro, montando uma ?.?
,lf}eodoro n. 33, nesta Capital. ças existentes entao em suas dídas de segurança "para a nente sem uma ecouorma esta- moda séde, ponto de reumao

. . .. .. .. .. ...• relações e. deverá agora ser proteção das instituições demo- vel. 3 - Veto. A Argentina exi- dos catarinenses residente em

.ANIVEBSÁRIOS inaugurada a 15 de, agôsto, no cráticas" contra influência sub- ge acôrdo unanime de todas as' Pôrto Alegre e dos que e de

T'J'E.

CK,L. JO,
AO AL

\'],.c's MA,RINHO'
Hotel Quitandinha, n�s,monta- versi:as. Muitas' outras

nações'l
repúblicas american�s antes. de todos os catarillenses que para

\ i'l J
.' .::': .' II nhas do Estado do RlO. americanas mostram-se preo- ser tomada uma açao coletiva lá se dirigirem .

.

.: (a. ,a'.e hoje assinala 'O wnlvel'- PI' •. .. . 1
-

1 •
�

•. 't I' .

.,

,

- I
rovave mente a uruca au- cupadas tam.bem com as aÜVI- para sustar qua quer agressao. Seguindo hoje para Porto

B1Ll']U n,a· a. icio di) sr. l'te . Cel João �. •

d N' ". I Iid d ití
. .0

•

I '\1' l' .

.

sencia sera a a icaragua, cu- dades comunistas dentro de sto, na rea 1 a e, perrru Iria a Alegre este ontem em nos-
Alves J'al'linw. 'snb-coO)úl!llJ(!;:HlI[,e da l ,

.

, "
- .

'1" d
"

•.·

'" J) J" �'f:J" I JO governo de tres mezes leva-j suas proprras tronteíras B pos- qualquer naçao o prrvi egro o
ea redação o acadêmico de en-

,J1()��1.l. " o i'Clil.• 1 I har· d d I
� .

1
. - ..

t d " .
'.

V 1 t F
r

·

.. rI 1 'J,'
. 1

o ao po er por um go pe nao stve mente virao a apoiar tais ve o e que gozam os ClllCO aenharta Cláudio a en e er-

oSSlUl1rl1J1}O d:l1�gO Cll'Cl�(�, de aml-I - conhecido pelos vizinhos pa-] medidas. 2 - Economa. Cuba, grandes" no Conselho de Se- �ei-ra secretário do Centro ca-
,iL gO,';'·H uornrra ores IfLe ,u(l""IlS

"o1'o(;.e-1
. . � . . - d N'

-

Un id A' S'

".

,',

.

I' t", ',,·f
.

-
namericanos. MaIS tarde, este nrernída pela situação de na- gurança as açoes 111 as. s tarinense do Rio G,rande do .,

J)Pl'(j 10.11' ,e 'US rvas 111j[hIl,1 ,e,sj,ac-ne:::' f" I .

-' .
- .

lusí E' .

di' 'aiPl't;·o: .ás uais ·u.nt.atllü� '<.1& pa s podera toma.r parte no c��-, çao produtora (de assucar, es- demalS .açoes, _mc US1V� o� s�; que, por nosso i,nterm�dlO ,:,e�l1,ç q J

I clave, se a nova AssembleIa! sencIalmente) quer que o Tra- dos Ullldos, sao favoraveIs 'à dêsde já, colocar a dlsposIçaoIWS18üS.
Constituinte eleita no domingo. tado declare medidas econômi- maioria de dois terços para a de todos os catarinenses o refe-

DH. JOXO UAVí \'mRHEHIA LIMA I passado estabelec.er raPid�men-! cas u�i.laterajs c0_:n0. "ameaça á adoç�o.das n:edidas. Fontes di- rido Centro.

(., 1', t li
.

I
te um. novo regIme, aéertável estabIlIdade economlCa". O em- plOl11.atIcas tem dado a enten- .- -- -----.

j(llUl'CI!)Jorlt ,10J'E' SE'>Ll 'IM·.a 'C](), o •. - • • A t'
-

b J f b· d,. ".' I' J';- D" F' . ,'. pelos palses lrmaos. O UlllCO baixador cubano nos Estados der que se a rgen ma nao o -

eeps ii rica os.€XlnO. '
.. ,1. ",I. OdO a,'l "rJ(.uu,

b' t' ] I d d C
'.

G' t'
-

pre. .

" ,. : o Je .IVO (ec ara o a onfe- Ullldos Ullhermo Belt aelver- !Ver aprovacao para o seu - ,

II',llilldfl', E:l1,gL'·.lld{J SC{'['eLam'(l da Fazen-"I' rência será elaborar o Tratado tindo ã União Pan-Am�ricana, conizado sistema de. unanimi- DO Brasl-1
.

• {d o � a o·
'f'

. A d CI
. ,

d 1 d'
.

aI" pelo
(' d

.

[ I''''
.

t I que corpon
lcara a .':\.ta e la-l em Washmgton, que seu paIS ac e, po era presslO11 I'

.

,xl'un 'I� ],11 -t', 1genma ,e carn ,1'1'

I pultepec a. qual verbera a' poderia vir a boicotar a Confe- sistema de consultas prévias I '

JUo. 7 (A. l\.) - <O se. Jamt�S

l,ntl'grü: s. 't!XCla:,. S�'ITDII)1:e Be
.

houv.(!
i agT�ssãd contra um Estado rência d� Rio, não conseguiu antes de ser tomada qualquer,' H :lll(, chefe. da ril�I:1Ja. a,me.rú?lulU

,�(}]n glande �l�thall:Lum:o_ nO.d-e-l. ação coletiva. Os Estado", Uni-/:Vlll.Ov.orland, -apo;; lung;a. Yli&ll,a

"llmpcn!]Il� dr �]jIl'a,s !unço0ô polftt-'i dos são fa.voráveis á ação ime- 11 Fá,bl'INt Namollla.!, àr, M'OI.O,l"PiS, on-
,co-adnllmSit.I'aILrvas, rnerecend(�" pOlI' I A. cf· .. AI • diata antes de quaisquer per- f

1.I'B'\'ÍSoLoLl-S<C Ihoj,e com ° ,rninió'Jl'o
l�SO, o 'l',e'slp,ello ,e a ,admll'a.t;a.ll Úi',

. gra ,ec Imento e IY.J".Issa turbac"pes, fazendo-se poste- da Ag.r,icultUJl',a,' e,s<�uda:l,l(l� .. <tJ�'t��),S-todo,;. Jllstas. pois, ltS ]lOime'!1<.I,g'(·{lH . ,

riormente as consultas, exceto a J)os'sl,l:nI],(laüe da. t.umsJorrm,I\,«lI.I
.que hode lhe ".crão pl'·e;-;tadas. ,l� JULIEJ·,4 COSTA MEIRA quando �ôr o caso ele mera ;1,�'�llr..!p .':S[�a��0Lec.. i�l'lnll��'(�. iJ.1ictUR-
,qLla,i.,.; juntamos a� riu;; qll·e Il'aJJ'l,

, '.-' ., ameaça 'á paz. l.1 i<ll (.[lI tabue'a cIp ti,at.Ol PS e Joevs.
" Iham ll!cs'[a casu. Lecpoldo r�sl'\cisco Meil'O e f1lholl, cunda .oh a _:':._:_:._...,..::_ -:- _

grande dôr que acabam de .ofrer com 0- perda b'
"
'",

iu�partlv.l de .ua
'••pô.a e mãa Na-o quer r'ece er os ,)ap.onesesH.tLJ:O ':\IOURA

JU T O ATI'i1JnscnJ'l'O lllJ.j,{>. o ani\,(:,I'..;ári'f)
,
LIE'A C srA MEIR São Francisco 7 (U. P.) - informou, entretanto, que o Pe-

do ,SI'. IléJJio M'()!ul'a, alio fUlliCiüllá- vam, por eate melo agrad.cer a tt'>da. a. peuô",. que o. auxiliaram O grupo ele japo'neses, que de- -rú ·se opõe a receber qual.qúe,r
rio rfhJ> B.ancu do BI'asH " peswtl durante a enfermidade da extinta, enviará.m corôas, talegro.mos, fono' sejava retornar aos -seus lares um dos antigo:s residentes que
m1l'u[.o relacionad:a em n/ooSso ml'ios, grC!mall e cClrtõell de pe'ames. Aproveitam a op.ortunidade para éon- .

'd d-' O'

d .. .

d 7 d' de ant.es da guerra no . Perú, seJam CI a aos Japoneses. n-
,. ci is "O F�I'Hl{)" p"l"ia-IIH' iJ./"'- IVI ar 0l?liI parent811 e pelle.,all amigas, para a m1saa e a la que �

"O ao ..

, ,".
,e

,,"
,

I
rr.Gndarão celebror ng Catedral Metropolitana, no A,!tal' do Sagrado talvez tenham de iniciar a vi- t�m Collins pediu 'aos metnbros

t1l0S0S CIUfi1<pl'J.'ll1Pmilu:-;. Coração da J8"UII • .lia 8, àlil 7 horali. da fiovamente no Japão. Seu do Banco de Exportação" e-Im-
ti

j
Dellde já. confa.Baffi .ua imorredoura gratidão a todoa que

.procurador, vVayne M.. Collins, portação que negassem o e111-
. ABRLARDO ARAN'l'ES comparecerem a GlISe ato da nosaa santa religião. ,

de São Francisco, declarou que pre:stimo que se tem em vista.
Fa.z anos, h,�jp, l)J 1'1'. Abelardo,'

-

os 297 japoneses removidos do para a agriC111tura do Perú até
Al'a.nLE'.s, alio l'tlnicio'núl'io do Trillt�-

A Ih
.

S""" d perú há quatro anos como "pe- que est.e paí-s consentisse na
n:l,1 de Justiça ,do EsLado, o.J1rh g'o-j

,

"

pare lOS P,'a ra "u r,' eZ rigosos para a segurança, do repatriação dos 297 japoneses.
-za dlc, wlLa e"üma. 'Hemisfério Ocidental" encon- Briggs disse, em sua carta, que

As muiLns m.ar�iJe.siUlliões de

a71'
Moderni�simos aparelhos poro sur.dez. agora g",aduadGs -

t' E ttram-se, ainda, ilegalmente a meno� nao re� ara aos "'s a-

.pll'ê<;o qtllil\ l!()jp .['eeeberá, junla .. individualmente, após um "TEST AUDIOMETRICO",
presos em Cristal City, Texas e ?OS Ullldos senao dep_ortar �s

mos ,as nossas. I temos a pr0nta entr�ga. DO,-se informações sôbra os
BridO'eton, Nova Jersey. Decla- mternados para o Japao. Sena

/
- O - mesmos. Eacre'l,:tm para TECNICtJ APARELHO SURDEZ, rou �le que o Perú' concordou necessária uma legi,slação es-

Pazem (I./lOS hoje: RUà Gen;;rat Bitencourt, 78 - Florianópolis. em receber de volta 72 descen- pecial elo Congresso pata se
- a exma. sra. ·fl. OIg'a Vi'lil")

Silva, esp(lsa do 51'. Júlio Palllillll dente'S de japoneses, depois de permitir que os mesmos perma-
,{ia �ilva, fllncionál'io ria DclcgacÍ<\ investigar suas pretensões á necessem no país e Briggs ob-
·de Ol'ctcm Polílica Social.

SEGURANça DO LAR LIDa cidadania peruana. Adiantou 01
servou que "não é do seu co-

- {) ,S�·. Cru'lm Bmges da Goncci- .'

advogado Collins que Ellis O' nhecimento que se tenha em

\,.i:jo, r]ldeg1afl:o, do, lmposto de RCll-
,

•

• Briggs, diretor da Secção das vista uma legislação desta na-

tJ;l� a I�xma. sl'a. d. BUda Cnl.ll·al Resultado do Sorteio realizado pela Extração da Loteria Repúblicas Americanas do De-j tureza_"_. _

Brug;gma,llln, {',s.pôsa do :;1'. Jm;l' Federal de 30 de .Julho de 19"7, de acôrd'o com o' partamde;?-to. de Ef�stado "em cor- Terre'D'O" 'e "ha'''arasDe"'reto-Lel n.tl 7,930j. de 3-9-1945 respon enCIa, a Irmou que os ..' U \I
Hr'Ulggutnnln. ..

.

d
-.

l (Ia L G T E R I"A F' E'. D E R A L lnterna os japoneses nao maIS Vendem se cliven'()�. n .. prais,
- o .sr. BoJ.ilvar ?'J'n,[·ividê1JcP

dI{) 1.0 Premio 12.739 2.0 P".emio 25.787 3.9 Premi,o 36.534 são considerados perigosos á C(queir0" T'ir.igir·se 8

4.e Premio 5.36'6 segurança do Hemisfério. Col- ALMEIDA,
lins dis,se, ainda, que Briggs Rue Trai&I,O 16, t�lt'fone 141')6.

Merc�nt I - te Serie

COSLll. fUlnciÚ'{)�1I'io do Ba,nlco

Hl'asill, iHO Pflra:nú.

Negócio de ocasiãu
Acham-ae à venda dua. c .. aoa,

o d. mateÍ'ial. co m {undoa para o

.

mar, ait .:.adoll em rua oalçad.o. e

COln passeio, no EEltreit�. Recebem
;' ae ofertas; I"f ,rmoçõellf co... °

· Banco de Credito 'Pepu!o r e Agri-
cola de Sant.. Catarmo. I<ua

'Trajat\o, 16

Dir eta 3� As 'j)t\SRúnls rl'e boa yo,n:ta.d.c ,e os i'l1'leresS'ados na verdadeira pl'áti-
Inversa 93 ea cio heom (,O!PÜ\'O �iío coollVidado.s a C,OIll1!.Pn,l'e.r,enl a dit.a s-essüo, cnjo
Cem um �eql:leno dispendio de 5 ou 10 cr.uzeiros ·per mês C-"'001)0 é (). fi,e plan'i ricar aoS' caul as ,lo (],esaÜl.bS'I.amoTJLo G ela miséria àe

possuidor de um titule dQ PLANO MERCANTIL está habilitade: UmLos mcli'\'lduos nesta capj'ba1.
a) - pbrticiprof de 3 sorteios realiZidoi pelas últimas ----------------------

extre��es-!ae;:r�:iai!:�7::��ente na posse do Prêmio, cons· Centro ftcademico· X1 de fevereiro
tituido çor móvei·, mercadorias e' utilidades a sua escolha: EDITAL DE CONVOCACÃO

c) - ter garantido o reembolsa flOal das mensalidades
A-fim-de eleger o Diretório Acadêmi�o que Ira presidir

pagas, licrescidaJil de 20%,
os destinos do "Centro Acadêmco XI de Fevereiro durante o

d) - ·no Gaso de falecimento ocorrido depois do lo ano
�1ll0 social 47/47, convoco, pelo p.resente Edital, na forma dos

de inscrição, estande o tituhl tm dia. as mensalidades serãc •

d d' L O· dEstatutos e de acor o com os I·spositivos da ei rganica o
restltuidas éOS herdeiros

Previsão do tampo, até 14 hora. Ensino Superior, todos os alunos da Faculdade de Direito de
do dia 8 na Ca�i:al: ln;;petona Geral' Av. João Pessoa - 103 - 8.0 ando salas 817/819 Santa, Catarina, para a Assembléia Geral Ordinária de 11 do
Tempo: intJtável, com chuva!, Curitiba, E, tado do Paraná

corrente, a ter lugar em uma das salas da referida Faculdade.
_. pa"lIondo a bom.

Visto: Inspttor Genl - ]. Pavan - Diretor Gerente -

Terl'peratura: O!stavel com início ás 17,30 horas.
V">:>.toa: De sul a le�te fIe.".... Dr. Lucidio L. Filho - Fiscal <do Govêrno - Armenio Cruz Florianópolis, 6 de agôsto de 1947.

m�:::��:rr:8ra:�.::.��:.:('� ldê ontem: I O PROXIMO SORTEIO REAlIZAR-SE·A em 30 DE ACiOSTO DE 19411 Osni Gil IOl'sten - Presidente.. ,

SERVICO DE
: METEÓROLOG,1A

Plano
Primeiro Plêmio
Segundo 19r êmio
Terceiro prêmio
Milh,!f do lo prêm'o
M1'lhar do 20 p'êm o

MIlhar do 30 prêmio
Centena do l° prêmio
Drzena 'do le prêmio

'

OK.

........ ....
,

....

72.739
46787
66 534
2.739
6. 787 n.t''Ü:liz.aI·-I",e�:'i no .j;I·OXlmo S1úrl'raÜü. (!i,a. 9, ás 11 hOl'a�, na ésr],e da.
6.534 I Leg'iüo Bmsilrü"tI de h<"istôTJ!cia á [''lla 1'l'aJwno, n. 5, a eSIJN'l1ida I'efll-

7,39 JlIiião d'O '1l'()tv1L1 o,nga,nismo aSSlilsteüllCi,al ipara dislC,uS's,ào elas crrne'I11CIUls ao

Pl'Oj-C'J[o dos S,PIIIS 'est.aLlldos, il'i'lmdo da eomis.são l'f'íSjpecLiva .

Ação Social Catarinense
FALECIMENTO
Faleceu .,ntem. EJusndo em vio.-

· gem parCl Ga, par, o. Dr eli:as
Kanita. vioj«nte da 'firmo OrlontÍo

SClIl'pf>lli. ab.ta. proç<l. O feretro

.erá c�nd\Jzidc> h ·ili para auo le.i·

·ciê"cir. nesta Conita.l. à rua Oe
n/br ...l 6.6rb, n, -2 aÍim da ser

./!)lultado 1:\4'> Clernitério pú beo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SNR3.
ASSINN4TES,
leelamem i,mediata

mente qualquer írrs
,ulaJÚdarle na entrega
4e S8U!.: lernaes.

I

li) l<3�Aj)O-Gulnta·k!lui 7 �e rlCS[Ste '''Ie'
--------------------:........----------------. · ' .-.........-.".ttlfll�...�·

Clube ·12 de Agos-to-Dia 10 de Agústo. Festival IníantíkNa Secretaria ·d.
Clube está aberta a-inscrição para o concurse .. Os prêmios \

aos vencedores já estão ex

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

No Restaurante do Clube acha-se à di�posíção �os srs .. so�ios a lista de adesão.
,, Borgbi desmente 1W7V�. Paulo, ii (A. N.) - O deputa

rto Ugo Borg'h i desrnent.iu catego
r-icamente, que o Par-tido 'I'rana lh is
-la Popular ou quailquer dos Is,e'UJS
llJ.mnJ)l'Os tn:flIha part.ioipado das de
predações verif'icadas J1\0Sla. cap í
-la,].

01"8.' C'atariU8DSe . de
I 'N I
DENTRO

Ltdl.Transportes . lírios
C I A f� A',

poucos DIAS

Viagen.s rápidas entre Florianópolis - Laguna - 'I'ubaeãe - AI'B.-

ctalilg�á.
,FI&r,i!{flÓpolis - Jt,ajaí - Blnmenau Jeiavile .

.Fft\(·i.a.n,0f)ojis - Bfuraenau - Mafra - et>noinhas - p, Uniiio.
F10rian·\ÍfJ0lis - Lajes.

. '

. Ganhe TEM P O e ;) I ti H E I R OJ viajando (om

RAPIDEZ.CONFORTO-SEGURANÇA

peles av oes da «CIT'AL»
. '

...--"--"-'r--�----'-'---�'

DE

QUF . FRIO .

HORRIVEL ! ·

P••e a senIUIl:a, •• u.. :h.orita, deiJfar de ir 60 enU!oIIla al&,IIJIlIIS
R:ItUeá?

O. à&ixar de comprar l8D1a miN para .a .Ii1téxüna "soirée"?
P••e • cavalheiro prh'ar-3& do -seu a.peritivo predilétG, durante

'IlDl eu d.iliõ dias 'Sóllulllte'l
Po.e de:b:ar de tontar três; cervejas?
TeM., enfim, .• l&itor, ,•• leitora, a firça moral neeessarra

)Iara privar-se d'e um pequentt praser que lhe custe aprexiRladll
'.ente 'I''inte cruzeiros?

Prove, então, quf. não é UIn embrutecide e .egoísta qite 'cuí.a
apenas 410 s;eu ,EU. - Contribua para a ,campanha de agasalho ao

· neceSl!titatlo lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSl!l, l!Itlr
· interlllédio da imprensa e à. 'Rádi. Ide !Floria'nópo}Ul, irmanados
na tarefa de enviar ii centelha que despertará 110 coração bem

·

formado de cada habitante .da n9Ma capita.l, 10 fogo sa�rad.o da
CARIDADE e de AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

· praHcado em. maior es.cala, resolveria todos os proble;mas paesa
dos, presentes e futuros. -

Envie .hoje meemo aos- junais DURIO DA TARDE, GAZETA,
BSTADO ou .à RÁDIO GUARUJÁ a -5ua contribuição para aquisi
ção de um ou mais cobertores para 'os pobres. - Cada cobertor
custa Cr$ 20,00. -

A ,campanha encerra-se. no dia 15' de :agôsto e a distribuição
lIIerá feita pelas soci�da4es Itenoficentes que faaem 'parte da AÇÃO
SOCIAL CATARINENSE, a pOliõsôas já devidamente fichadas pela
mesma stlciedade e qUe Sa9 realmente lRecessitadas. -

.

(As h\8Criçõe& p.�(jln ser feilaS pelo telefone mandando-se
cobrar a ú.JI\icílio).

RELAÇÃO DA1:l CONT'fUBliHÇiES REC':<EBlDAS

JtIrlU[ "O E�Lad."
Silliui NOQ,eti
Dr. Alfredo Damas(,}eil@ tlIa -S.ilva
Ca.pitão AmlÍl'ieo Avila
Luiz Carlos de Oliv@Íl'a
OSlI'.lar M.eiI''' � Ii.nhor.a
Ma.,mul. Li110 flie �e.sÚ6
F·el'.a.»do FIÚ'llutcl'es d,e ÁGjuiil.e
A. A V,
Jasé Gil
João Frainer
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana
Maria Nieaues e Luiz
E. A. S.

100,00
'100,00
100,(!)O
100,00
100,00
40,00
20,00
20,00
20,00
40,00
20,00
20,00
20.nO
2t),OO
2iJ, nO

I

-

um moderno dormítóriG�
com cinco peças, para

, caso L
Porto Alegre, (j (A.' K) -. COlllifiJ- Trotar à rua .B·rusque n. 3I

mamdo a f�XI&l,m�Dl'a ,d,e cll>,S:ffilCaU.
int.{·]·na, J��'Uln,jIl1.-''''f' ontem {lo

cnJTIiS-I--p-a-r-t-ic-i-P.'s--m--ã-S-P-'e-S-S-ê-6!5--d-e--I�,:.são- . dp '''üoOiPe,l'a(iã o' .,pohtioo/'· - elo

II Ur.
-

B'íase fàl�(o eP. '1'. B. recentemente criada para} ...

'lwcrom'aa' a har-monia entre a� di- Senhora
J'el'C'ln:tes correntes petehistas. veri-
fitc,arniÚo-se })oJ'e,m a auscncia cios

suas relaçôes, o Da.scimen-hdencs A!I;lHW[.O .Pasqueliru, Loureiro
da, �ilvu e Egidio Míohaelsnn. to de sua filhinha,

Ledo Regina
occorrido hoje.

. Fpo li s . 4/8/47.
,

Alguns m.ovei" e uten.i1iotl domé.·
·Ueo•. como comes, meiO, eadeirol
pOf'Cl .010 ile j.antar, c:ol$lha, ceol-
choacl.o em lã de carn&lro, etc. M'llgnífico terreno para
Avenida Mauro Remos. 64. finfi residenciais, situado à..FLORIANÓPOLIS

................................ esquina da avenida Mot,\ro

( RGl1:rH!IS e rua Rio Grande,
oncurso pua do Sul. Bois }etes..

Escritu'ário Trator à ruo. JI). Jaime.
do Serviço Púb!ico Federal. Câmaro, 6., _

,l1io, (A. N.) -;- Ji'o:n1Jm',l'd'iadJas ta- Preparam-se candidato•.

I XtlS IP'OIjJA-ei,fililf' 'que gorflo_:;a.vam as c,om- Aulas à•• egu.�d�s. quartas e

.)}alllIlllaS ele nalvegn,(;:1o aét·c.n. co-
•

sexto" feira.
.

I 'mel'ci,a,l cOi.m a. fbl),W.lilladp p-s]wcifi- HorárIa -- das 7.30 �s 9 hora. da

r,u ,d,p [J.l'OidJuzir J',e.ll�la pura a con- ma�hQ.
S>t"I'vacão dos ael'f)lpo.nl,os.

.

Rua General Blttencourt 115

ESf'a,s ürxas wlfl'iaVClinl dr acôl'do . .

c,om a cl<ass'c d(}. alcT'()pOl'to. Algt;t- I
_ QUANDO TEUS FILHOS

ma;:; €mlPt·usa:;' chegaJ'am a Ipaga- ,

)(1", e ou'tras 1'0C!usal'alnl-,,-;p' a faí\ê- te perguntarem o que e

lo, a:le:g8JT�clo seI' j,n'co.mllit�.llcio'IH\,I.a. um lázaro dize-lhe. que é
E'X1iig·ÔTlIeia. .

A

'

d '

Di'vllllga-�,e, 3lgnl'a 'CllloP o ministro 11m enfermo que po era re-

l'B-SOVlE'll FUISIp'PlltrltHI' -a l'lImOro\�a 00- cuperar a sande com III ·te.
hr:,mç,a" ao!',it.allllcllo a Le,s(' da sua in-

.......l.lio.('ons,titulcionalida.cl!p. MA

e VÂljEB.�1
ProeUrtHn na Ã�

P:ro�,

I
LIVRARIA 43,' LfV�lA

'IWMilA

" Delxarao O P .S.P *

S. Paulo, ti (A. '1\.) - O ';;1>. Ri'
cardo l\1.edi:na, c1i'l'<rtOl' da Guarda
Civil,' exonerou-se Ida·!:' JlTllICÜr.;; c

desljg()lu:,sr cio IP. ,D. J) .. J!aJTiqs�Q.u-:
I ,!.t'o:; e[,HIDIOlllLos deixai'ann Lambem
.esse IH11'tido, devendo deJllJLnc) ·em

])nwc t}l]blioal'· urn rnanitesto, his-
(orlando 'os motivos iQ'ue hwaram &,

agrir assim, Arnrnoia-se que lião
CUlllcOI'd'rufl1 com cer ías <hÜl"P!il'i-
zes 'do governo do Estado.

É UMA DOENÇiA.
MUITO PERIG_OSA
PARA A FAMILIA
E PARA A RAÇA

_,__
AUXILIE .Â. COM

. J3A..TEk..A. OO.)f;-' ()

D,r•.Augusto de
Paula

Qviso. aos seus clien tias

que reassumiu a

clinico.
•

RESIDENCIA
�Ve.itdft-&e uma à rua

Bocoiuva.
Trútor Q rua Alves de

Brito nO 20 .

.'

. . .. .... . .. � .'... .... .
,
...

,

VENDEM-SE'

Vende-se
Ainda não se

entendem

Cocei·ras da-Pel.e
Combatidas em 7 Minutos
A lIUft. pele tem �r� de 50 milhões

de lItinúocuJoo eulcos e poros, onde ....

es<!Oftdem 08 I!E\I'mes causadores da terrt
vei coceira, "raohando", erupções, "des ...

eeeeendo", ard.énei·tlt!, acne, impi«wfJ.
peoriá.i:�. cravos. u.pin.haa. coeeirae dOI!

pé. e ou,tra. males. O.. trat&mO<lt.<>o ec- .

mUDa s6 fornecem um alivio temporãrjo,
porque não eombatem o germe eau$dar.
A nova deseoberta, Ni·loderm, faz pR'rar a
eoeerrn .esn 7 minutos e oferece 6l K(�riW ....

lia de âar-lbe· ul'tla pole li.a. lim_
atraente e rru,u:1'a - em umA M�

....., P_ hoje mtt8mo Nlwcl_
_ qual'l\1er. C.ormlicia. ... n08El<> "a-

Mizoderlft ::U";"":
............. ,..... J>r�._

._-_._--'_.....-..•••_-_-_..._-.._....-_....-_M_...,...-,Jt.

Suspeosas as
taxas aéreas"

Henrique' 8iodieék I
ADVOGADO I

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado - TeJefon� 1062 1(I�lt(,8 da (CASA PARAISO) - Florianópolis I

OE"

VENDE-SE

Dr. (LARNO G.
GALLi:TTI

ADVOGADO
Crime e cS:�l

CODatituição de Sociedades
NA'rURAJ:_,IZACÕES
Títulos Deolaratórios

E.crit. -- Praça 16 d. No.,. a�.
l0. andor.

R<{IIlI1id. - Rua Tirodente. 47. I.'FONE -� 1468 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·1 ressurreição econôDlica da lQulaterra
Londres, 6 (U. P.) - O pri- devia estudar a diminuição dos

111eil'o ministro Attlee conte- efetivos das forças armadas

·:.renciou com os seus ministros, britanicas na Alemanha, na

,;a fim de dar os últimos l'eto-I Austria, na Grécia e na Itália.

-ques ao plano para a ressurreí-] O marechal de campo ViSCOll-

ção econômica da Grã-Breta- de Montgomery, chefe do Esta-

·
.nha.

, I do Maior Imperial, que está a

As, conversações sobre como caminho de Londres, de volta

-enfrentar a situação econômica'; da sua excursão pelo Extremo
..oríada pelo rápido esgotamento' Oriente, se fez representar nes

"dos créditos em dólares Se 1'ea-' sa reunião por um dos seus
1 '

"Iizaram no n? 10 da Downing auxiliares imediatos.

;;Street, durante o dia. ." " . " "
.

Os ministros incumbidos do

'-plano, além do "premier"
Attlee e do secretário do Exte- 1 dormitório de embula.
'-rior Bevin; -são-. O chanceler rádio 1,t'IilTca Lineuí a , de 5 vâl

do Erário, Hugh Dalton, o vulas, 1 apacêlh'd'" completo de

'Lord presidente do Conselho jantar e louça ingle!ls.
·

I-Ierbert, Morrtson, e o presí-} Tratar,·"à llaa'. Do,,", Jaime
'(lente do Board ar Trade, Sir Câmera. 6, nesta Cllpitd.
Stafford Cripps.
Estes ministros farão. um 1'e-1 A L'ífVEltS,fDADE D1<; A!iW�TEH-

1atório a todo o ministério em DAM COi\fEMORA o SE,!] 3150

Teunião amanhã. A�nr})H'SÁRJO

IO plano será ''anunciado pelo t)'. H., [. - !ln!rOrml�J11 (I'e AJ111�lc.l'-

.vpr.imairo ministro, na quarta- dnrn ..quc a. Un.íversidaríe local, que

feira, no inicio de dois dias de! acaba clt'. eO'j11'fl:fnOI'3W o seu ;)15° 1

debates, nos Comuns, sobre o' cmíversárto. Cif<f;f\ 'bOlS-l)l(vlrun:du 501<estado do pais. Haverá um de- estll�di[t,:nt,es ostrangcíros. Muitos orn ,

'bate semelhante na, Câmara ha,i'X)ai(Ji(J[�":3 1(1",t:l':::lillgei.ro.,; hOlllf'al"�m 'I',<dos Lords. j ÜI)!H a. sua p'l'l\"'(',Hç-a n l'(\C,(}vçao.

Hoje, Attlee presidiu a reu- (jIIW leve h1!géU' no grarule {ln/fiten

:nião do Comitê de Defesa, que 1:1\0 fin, Uruj;w':1"",jd�vrl,e.

VENDEM-SE

-----------_
..
_----------_.---------"

..

. J
� Ex(!:m�!I de Admiuão

Estude por Correspondência
Portugu�s. Matemática, Ciências, Geografia,

Hü. tório do Bl7osil, etc.
Intarfil.slIa-o? preimchll elite cupão • re:rneta-o pnfO C. Pa.tal 332

FLO�ANOPOI..IS _-- SANTA CATAR.INA

PEDINDO INFORMAÇÕES:\

Home � _

'Rua,_' ,
,H.- _

. (idade Estado------ I
ecuse O Irábalhismo

/

.

Viaão maior e mais perfeitF.
,que a de um bom bin6cuk,

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros. sobre todos m

assuntos:

LIVRARIA. ROSA
Rua Deodoro, 33 - Floriauópolh

Compre s�u Relógio pelo Servi<o
.

.
�

de Reembôlso Postar

71
de Ciarantia

. fJEeJtRTAOOllJ!l�·:
€1'$ 15",00

1U,99
1iO,60
26'0,90
146,�9

'I 1!t se.es- Puiseires e:ttensflieis

I
15 iO,(lf) !ÜritJJ'ictm�s:
16 80.00 8 15t',QO

OJRG,�,l'illKA,Düc SlliRVlf;,lO DE RE�!.N,'Ó�.ARZ;" EHp''��,.,�,.�-\-NQS lN-
-:'\ÚME !tO..' E PA6f0E .. JJ l:Ii�NDO V»l,J:.fW v �H"'U

Relojoarra Progr-esso
JUGE}::[D, & FILHO .

Todo ,Relógio' é Acoml3a:ütado
P.�f\A SBNlftlRA: f-

61'$ 229,60 7
,

3-f:iQ,QO 11
220,00 12

,

13{},�{j

Respectivo CertifICado
3êG.�)EJ

lir$ HHi)!lO
,

2iió,fi'
1�Õ,(}0

1
2; (folhoactn)
3
11

10
13
17 (gl'lvuie)
17 (pequeno)
1S'EíE iWLSO:

PAJit.�' 118MJ!lt,{ ;

PRAÇA 'TIRADENTES, 26Q PA1U\NÁ

as PA!�,[ÜiSOS jAlmLNB DE OPE
,}{AIUO� DE :\,\J,�'I\gH i);AM

Preetse de com
prar algo?

FIU��lbe dlnbeirol1
Procure então Crediário 1\.1]:.:.t,

que uiediante a módica percentagem
dê ltJ por cento, resolverá o seu

problema, facultando-Ihe a com

pra da mercadoria que v. s. necessí.,

tar, pelo preço corrente da praça

sem qualqllicr antro aumento.

CtREDIÁRW KNOT.
membros da A,s�(l.cia.ção dos Jar- Rua João Pinto n. 5 - Anexo á
dins OjH'./.'ál'iüs oultdvam canteiros l\edaçã'O de "O ES'r.ADO"; Teleío
.e conu-uíearn com sua pt'ópl'ia mãolS

.e 1022.
um I.[JPJqne.D1o 'lJ-<wi,Ilhi'\0, -m'/llIamRII1 la- .

do COlill fOltlll-c's e com l,a.g'os. ,EsSias I"
, .

c:asiln,li,a,� dlelslll('1111LljnJll'a:�n aiO, ml(',smo: PIGI, S�U ;1,WIHEIIHI tml�BB
tm.D1Po

lum g'O!:=;tto cfllca.nUlIíl.o e um

I
A l't d

.'
bt

;;en,s'O de· ,c(mfoll'Lo 'InlliLo ,el'rvado oeJd
e1 or elseJa o etr 1

uma

l
.

( T ren a mensa, semes 1'a ou
!CIfll rI' os arqurte- os amadolJ:e€. Na

l'
-

d 12<>1, ?
anua, a razae e íc ao ano.

a1lalla:1 t�sl!al\!1t()· (� um praz('!l' Cil�O�I('m-
Confie então os seus negó

pIai!' ('�"'("" janlLn�. �50 ra.nuilia,:,;, ha- cios a0 Crediário KNOT, á rUai
hji�::lll1llr!S da c�dtarl('. p!ai""'mrrl �afla

João Pinto n. 5, que, em com
rim ele PJf'.maJllD na tranquilirlade de

binação cOm o Escritório Imo

bi1iácrio A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe

com isto urna renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cr�
diário KNOT, ou nesta relia-

q\lPK foi install\1cla 11Ima comissão

1101anldPli'!a [H'o-cül,a,bOlraç ã () iu{.er

nacional iii!) ôlO'mi'nio d-a N1IUCa\;:io

da ci'(mcia {' da cllIl.ul'.a. Fnnlci(Ylla,

Tá CJOlllO lorgão d/e ligJação e!l1lLl'c ao

\ r::VE:';CO I' as A.s:,cwiações Cllllltul':lis

Camip.!81 Gravata.- Pijanie� hOILan�dC'!�[l,:. J<',' ,prc:sidida 'pelo ipro-

:Meialt d�1 melhoi"e!l,
I

peloI me: f('lssur Iü�u�-.L. n1cmhl'0 rlll, COIl""l-h.O
I

.

6 CASA "''''1- "xnnl'L,'\,o da {':'YE'-\r.o {' p C01ll1ll".,-
norcs preço!'!! t: na ""�' .. ""

. . ,e ""

J

r'''7L'''';'�A '".' •• ,,.... 11.11' f- ; I,:· .Ir 30 r�;rlnl'�'(),,: 110 minímn,
.......� l1. .. ";1:...t',ft - ;: ... �..a"-D 4iJ�a i.-:, \,..!

A

Senhorita!

�(;hurcbill
-Woodstock, Inglaterra, 61 recente enfermidade, pronun-

Ao escolher seu perfume ",Mm

(U. P.) - Winston Churchiíl] ciado perante uma multic1ãol1Ue se trás a marca da perfumaria
;. acusou esta noite O' governo 1 que se calcula entre 40 e 50 I

.,

trabalhista de haver "desbara- mil pessoas, nos terrenos dol "Jo aan Maria Farina" que lá en

,·tado" o empréstimo norte-ame- palácio de Blenheün, berço an-] � -;;-,., I 't .l.
• J jlU'H'erlU.. pe a cor e imperial la

-rícano em "frivolldades", CO-, cestral dos duques de
r
Malbo-] ' I

mo películas cinematográficas, rough e lugar onde nasceu
I

O. Pe«Il'O fi

,,<e fumo, ao invés de' empregá-lo: Churchill. .

na reconstrução industrial do '--------�----------------

· "Pais. Disse que "a única espe- C I L
Tunça de rehabilitação nacío-

:_UUe
'-nal'era que o eleitorado brtt.a-

!uco arrojasse de seus postos SmSSi\.O @RD1N ..\IUA - 1a CO:"lYOCAÇkQ
aqueles que tão clara e patente-j , '"

'.

mente fracassaram. em sua
DeaJcmd& com @ JiI, I, Ilet•. a «1" 'do art. 10�, dOIS EJsLaÜl,tos em vIgor,

'missão" . Este foi o primeiro COO(\iQ,(:�, @ COIllls/eJ)h!o Dehbe<J'<l,tw('},. pwm uma rellll\ião, no di.a· 9 do co-r

..uiscurso de Churchill desde sua.ll'e,n�e, <IS 15 ho:na�s" n/a, sede .9'0 mUDe, pa,ra se. pl'oooder a t>]lciç,iio da Slua

�.,.,.. .._ -_ _�.-.· - v"' I:hre>lol"lla, <ÜI ]Jíl'esHJI6'Oit,e II vl("e\S-l�l'es,i.d,e[,llfeS fio Gl'llibe, o Cou'o;('llho Fiscal

.D,.,'. Rm blnót1l1io
e � Orador.

,IJV II \I�.iI (;'oi;i\ �'(';gu,Uida cQfliIMoC'açãu, meia hOTa apó!'; á 'P'l'imeira, si não hou-

4lr�andQ VI·Sa" \',eI' flIUime,l'iO, 1I',e:lJ!nir-lse-á co'm oS' ,811'5,. COlllselhei,rolS pr'es,!mle\S. (al'L. 81

U li V U11 dos Es1.ahrLo'S).
Clulbe Do·ze fIe AgOSll-Ii), em FpoHs, 10 de agosto de 1947.
LARA RIBAS - Presidente elID eX8-1'üie.io.

Doze de Agosto

Oe'!ll SR Jr�nsporlOs AtiranS "s,�:�� ���Iil��'o l'eronm:arlo. do exér

.. u n II . " N6 IIU ,�;'�,� �\��rlT;��:,a,�n�Olll:�I��.,s��;� Jn�� �'�=
SEG'tlTRANÇA _ LittTXO _ CONFORTO _ R.A ,. ! Lh()l'�"� rlia'" de sna \:irla, 11:.";5:a aS�(J-

H O R Á R I O S
Pl19IDZ

I Claçao, {jllJE' Pl'I)IP{)l'C)l()lna, cOlm. me�os
mUlto modeo.tos, (,a,nta 'ale-gI'la SlU-

FLORIANÓPOLIS CURITIBA - SÃO PAULO _ RIC) DE ccra r('�te'ji'\, altll'alrm';-'lIlltE' sru :-)00

JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS _ SEXTAS-FEJ!R.AS I a.ni\"ClI'S<ÍrlO. O :vrllli.dl'O 1a AgTic111-

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS I.lI.1'8\, ISr. �li1nls;\).oH., convidalrlo a' as- ção.
_ ..

FLORlIANÕPOLIS - PÕRTO ALEGR.E si,s,Lil' a m'.ls,a cnmemora,çi'i,o, decl!U-

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTUM l'OU: "Fali cl'i-n:cla aqui uma obra I I�T.ALAnA T"tMA GO!\USI::';AO CFL-

ÁS 11,30 HORAS soc,ial P oulLU1>al qllr merece a TC'RAL, I-TOLA:;'II'IJEiSA .TC'<TO A'

AVIÕ:mS "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAüEIROS E H'Lernçi'\o ,e 11 I('Silima ,rio :povo holan- UNmp,co

"BRISTOL" WAYFARIDR PARA 36 PASSAGEIROS - OI c]p;s. Ne"lGs ja'l'í!iJns, 18. cidald'e r o
:-;. H. J. _ IJ1Ir01'111<1311 dr Haia,

MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL. campo 'se comp'I',p,e,nrlc1m e se 'U[)ro-

UM NUVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANCA Xi'1lllallll. O homem dia citdade 21j)1'1Cll-

VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL dlr, () mlor (l()� ,CJ\1iclado,s di'Sipl8TIsa-

AG,J3JNTES: O L I V E I R' A & C I A. rins {lI'; Jplall!tas I' ás flores 'e r,n's'inra

RUA JüÃO PINTO - 18 aos seus fiJ.l10Sl o' amor (' o l'e:s'pel-

Telefone - 1.358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL" to á JllaLnr.rza".

S. H.. 1. - !,ulf''l)'l'm-am clt' Amstor
dam 'tI lJ.P os ram�Il�"olS jaltltlli ns de

operáriosl locaís vem ri eSllJ-el'tandO
gnllndp, i:IlILet'l'S;;'(' de pHr-t.e (i.a popu-
1alçãó dia. cidade I' \'js,()i{,aln�{'s !'&I.1'an�

gen-es. Nos arredores de, Amsler
darn cxt,endlc-:,-e um campo verde,
hllgla,I' fwe1d:jLé Lo da popu Ita,f,; ão op tl

rúr ia, chamado "Oue S-Uüllpn" (Nos,
soo campo). ;';-e�s(l local os 4.200

Tenha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ • BrAj)O- Sexta·tella 8 �e li gesto ce 'j·47
_._----._ .._--_.._------------------------__'------.......

Ontem reultidos, os membros do Departarnfnro de - fi�mo - da -f�C�D.-t1Jnfeccionaram
o programa do Campeonato Estadu�l, a realizar-se em· 15 de novembro, nesta
Capital. Ficou deliberado que o certame será disputado em 8 páreos. Sabe-se

Que concorrerão todos ss clubes náuticos do Estado�'
o CO'fEJO DAS MUJ�TIDõES'
(Waldyr de Oliveira Santos)
É geral a ansiedade reinante

em nossos meios esportivos pe
lo sensacional prélio que será
travado amanhã, entre as

"aguerridas equipes do F'iguei- RITZ - Hoje ás 7,30 horas
rense e Avaí, os dois mais DENNIS KING � Stan Lau
acérrimos rivais do. "soccer " rel (o. magro) - Oliver Hardy

AV2JlI e FI·gueleren·se· a < a1raca-o'-m---a" baI}��;:��:�dC:r o que será o
(o. gOrd�)liA DIAVOTJO

U '. " I '.
-

desenrolar' do grande e espera- No. programa: - Noticias da

X·íme da··- pro'XI'm'a rodada.'
elo embate, é tarefa

difícn'ao.lsemana
- UFIR

cronista espor-tivo. . Noticiário Universal.
Figueirense e Avaí reunern, Preços: - 4,40 J 2,40.

Para gaudio dos amantes do Os avaianos na última sema- tempos, os alví-àzues preten- em tôrno de si, as simpatias dO�.
. . . .

esporte mais querido. dos bra- na venceram no.vamente um dem vingar o único ponto per- público esportivo da cidade, ROXY - Hoje ás 7,30 horas
srleíros, será reàlízada ama- dos. maiores pretendentes ao. dido, empregando todo o peso pois, em seus seios; nífhtam' .os Ann Rutrford - Robert
nhã, a pugna da rivalidade, na titulo máximo da cidade, dan- de suas forças, afim de deixar melhores valores do 'pebol cata- Sterling.
(1 u a 1 serão degladíantes os do um salto espetacular para patente a invencibilidade do rinense. :FELIZES PARA SEllIP:R.E
mais sérios rivais do futebol apoderar-se do. cetro, ímpres- esquadrão tetra-campeão do. O estádio da F. C. D., tornar- Censura: - Proibido até 14'
insular. sionando vivamente o público Estado.

I se-á diminuto para acolher a anos.

Avaí x Figueírense, eis a com sua enorme classe. Para o Aguardem o espetáculo mais mol1e humana esportiva, quel No programa: - Reporta-
partida anunciada para a sa- encontro marcado para a111a- empolgante da próxima rodada por certo, há de superlotar as! geris Cinédia - Metro JornaL
batina da amanhã, que tanto nhã com os seus .mats acer- marcado para a tarde de ama, dependências da nossa pr inci- Preco: -Cr$ 2,40.
tem prendido a atenção do pú- rimos contendores de todos os nrã, no estadlo da F. C. D. pal praça de esporte, __IIIi·__IIIIIiI _

blíco .esportivo ilhéu nestes úl- . Os esportistas ilhéus terão
timos dias. Ainda ii situ81'ão irregular de Afonsinl1o ensejo de, mais uma vez, assis-
Dois velhos adversários no V tir as magistrais pegadas de,

choque mais importante da Como é do dominio público, em outra cidade onde existe Arlolf'in.ho, o arqueiro cem porl'
a diretoria do Paula Ramos en- uma II'O'a de futeboldécima terceira rodada do ser- 0, I:> - •

'cento maravilhoso. Bráulio, o

ít di imad
'

.

t d viou ao Tribunal de Justiçatame CI a 1110 ama orts a e E t I d t T J malabarista ela pelota; Nizeta, o:Desportiva, um· recurso no
s ur an o o assu.n o, o ...

Ifutebo.I que tem o primeiro co- .

1 D resolveu encam nl ar re "crack" que não se deixa ven- ODEON
qual, apresentando provas dai>" "<

1 ' .1 o -

"XVI CONCÊR'rO DAmo "Ieader " invicto, com ape-
inscrição irregular do jogador',' curs? ao Hu.pre-r;no. Tr2bunal de cer.

nas um ponto perdido, ponto Jr st ç D snort t1_" equipe "azurra" tudo fará "
.

OR('HESTRA SI�:FÔNWA.
Afonsinho pelo Avaí, solicitou 1"'.1 a e. 1 uva, nao enuo fi

IllIP}jRIALesse que lhe roubou o seu an-
ao. orgão disciplinar da F.C.D., os,mentores do .

Puala Ramos para se manter :na ponta da'
tagonista de amanhã.

julgasse essa irregularidade, ate agora _rec�bldo. qualquer tabela, empregando-s€' a

fundol
- Ás 71h horas

Necessitando de uma ampla �

om �b por uma vitória digna e mere- U3f AllIÚR EM CADA YIUA

reabilitação que apague a pés- procedendo de acôrdo com o
c umcaçao so re o caso.

cida.
- No Programa: _ .

. visto ter o clube alví-celeste
\

Ao que apuramos, os direto, )
-

sima impressão deixada no prr-

I
O "onze" alvi-negro, porém, 1 -.Visoes do Brasil - Nac ..

melro turno, quando. sofreu Incluído na partida com o Pau- res do Paula Ramos dir.ígtr-se bater-se-á com denodo, na es-: 1111p. FIlmes.
I

quatro derrotas que o coloca- la Ramos, no primeiro turno, ão novamente. ao.vdepartamen-
perança de poder' conseguir I 2) -:- A Voz do Mundo

ram no penúltimo posto, o Fi- o referido jogador que reSidej to disciplinar da 'F. C. D., pe- melhor posição no desenrolar Atualidades.

gueirense entrará no campo Código Brasileiro de Futebol, dindo esclarecimentos.
do campeonato citadino. I 2) - o.S 3 D�.sEJOS.

da Tua Bocaiuva disposto a re-

C f'
ii

"'I
Não resta dúvida de .que ,o .

- Parada MUSIcal em Tech-

petir a sua proesa do primei- ompromi'"sso aCI para prél io que reunirá os dois nicolor.

1'0 turno, quando empatou.es-. .'
.

maiores clubes do Estado na] Preços: - o-s _4,00 - 3,oo�
petacularmente com o seu ve-

O Cara.va.na do Ar conquista de uma vitória, está i 1mp. 14 anos".

lho rival por um tento. despertando o público esportivo; f' I ti d"
.

CAMPEONATO SUL A1UERJ- da capital, na ânsia incontida llfhUna "CD emlca
eANO ns :FU'l'EBOL O Bocal·uva sera' seu adversa"rl·o de aplaudir os seus }avorito'S .. j �r()�ri.n1if'Il'I.n,m-se os mosses acadõ-

Esoreve o "Correio da Ma- '.' '. O Figueirense pe1'fia,r'á com m;eh� {te Dueito !para as rl'ei�õf\s;
nhã ", do Rio, em sua edição t d d d

� aquela fibra que lhé"é':peculiar,; do (Jl-�nlll'o Acadómico -xi de Fcve-

de terça-feira: na . !Ar O· e· aml·nUD· tudo fazendo para 'levar-de ven-) re.i ro", a ,Si." rPltliza;·.eim no P['ÓXF-
_ Dentro de poucos dias es- \

ii " clda o seu acérrimo adversário. mo cI ia J 1.
.

'tará aqui o sr. Cuesta, delegado Dando andamento ao vi to- tejar Jl0 pTóximo domingo as Agua!demos, pois" o dia dei !i)nln� {Illtms, foi Ol·.ga'n'i·zacla a

. do Equador., que vem tratar da doso certame amadorista do equipes do Caravana do Ar e amanha quando, maIS uma vez'l '·ül·IAP.\. EF[Cr�J:rxCIA", éujo p,ro

participação do Brasil no Cam- futebol da capital, deverão co- do Bocaiuva. teremos ocas�o ele aplaudir os grama [rmo" SÔbi'C a nossa mesa

peonato SulAmericano de. Fu- rioso certame amadorista de "cracks" do;.,;çotejo das multi-! li!' Itl'abnlho, rpelo qual! SB V'Cl'hfica

tebol, a realizar-se em Guaia- REUNE-SE HO.TE O TRIBU- Tida. como pouco o importan- dões, Figueirense versus Avaí! ljllC. ,ea::iO r'SS'Cl ehaipa sa.i,a y,enlco{iora:

qui!, em dezemb-ro deste ano. NAJ� DE JUSTIÇA J)ESPOR- te, de vez .que reune um o Fla-Flu dos gramados catari-I da pI'óxima p.n:glloa .eleiLol"-aI, o Uen-

Uma campanha encetada por TIVA es.quadrão poderoso como é n.enses. . I 'In.\ ACetdôrn.ic-o-tení l1Im perinclo dEi\,

alguns cronistas cariocas está Afim de julgar diversas irre·1 o do Caravana do Ar fren- .....
" ]ll;Og"I"CS�O c d,e l'ealizações.

.

dando ensejo a que se espere a gularidades ·surgidas por oca:' te a um quadro modestis- RejelçaO categorlca I'" ,OS canrcl�lf�a,tos., (}Ü�IPOIJ,�l1ites .ctlt
reabertura da questão, isto sião dos jogos da rodada que! simo como. O Bbeaiuva que' se LOHc!l',e's, 7 (U. P.) _ H.,esiPonlden- ·CH APA ]111' rCIECIA sao Lodos.

porque, como se sabe, a Con- passou, deverão reunir-se, ho- encontra c}assificaelo em últi- du a nol([. slo.\lli{\,(lic.a que I.he fooi, di-I e<),])uz'e,o. Ür', cLlimrpr-it· 'o programa

federação Brasileira d.e Des': je os membros do Tribunal de I mo lugar, o público que com- l'igida,.a fim de q\1le v,s alia,clos não I :J:rH'es,pnLaciü, razão [lOI' q:\1c"rstamo�

portos, já resolveu não parti.- Ju'Stiça Desportiva., na sala ele' parecerá ao estádio da rua Bo- raLHiqu,em oÓ' ,tr·at.ados de paz com I c,«l'[ns, ['(-\1'5.0 o apr,1.o da ma�0'l'm elOS'

cipar do aludido certame. E o julgamentos da F. C. D., sobre caiuva será pequeno, mas, le os �atclÚls do "Hixo" a,nt{�s q'lve es- '1'
H'll:': cnJeg·a:;.

coisa está nesse pé: - prepa- 'a presidência do sr. Osmar vando-se em conta os treinos te� tl'wt.a.fi,os fossem ra.Lific.flldo,'l pe- ()naillldo ao Pl�()gT<.lma, a�hállY1(J lO;
......1·

rar um team de novos, porque Cunha. realizados pelos boquenses, te- IOd ,pu i's,es inILe'l'es.saclos, a G['ã-B�'e-I Ú �li.Lu.:'a fios �,oss,os ,ê1JC[Ldem.llcos .. � .:':rl:

será mais economiéo, já que há - o - mos certesa de que assistire- [alli.ha info['�T1�),U ao.�OYel'l�'Ü d�l. Rus-I (.I;'Sl',I�',\?.100.S� IV,1 J.ncIPal,�,�,�)�e, ,1 [L(il:_ :::*�:�
a pOSSibilidade de obter-se um CA1UP:RONA'J'O PAULISTA mos a um bo.m jogo, no qual Sl(l a 1.'0J('Jçao ca,t.,e.. gOl'lcn a Slla

pro-', �.d(1 (hl. Ca.r:va
..

dO Lnno , a c

..

omp

Ilill, auxilio para, as despesas. DE Fu'rEUOL cremos que os caravaneiTos te- po,slt.a. _"'''_
-

.rlill'U PJ:ó "Bo[,�lal José BOrlt�lIX", a_

III1 E:is aí uma iniciativa simpá- Prosseguindo o campeo.n.ato. rão que fazer força para ven- Seog'llil1l()io os mciü" lf!ia)10Irna.ti<cos olJtIE'll'ção de. doH&Wl1ILros, ya.ra os.

tica e que poderá resultar be- de futebol pTofissional .de São cerem a contenda, do 'qual são bl'ita.nicos ineln,I1.11m pa.is -ex-inimigo I a,cadr�nüc()s, qu'pl' do COlme,l'CIJO ·quer

neficios para o fut€bol brasilei- Paulo, deofrontar-se-ão, ama- francos favoritos. [Jo'CIül'á all"og,wr-s,e I() (),ireli:lo CIp d('-I (hs Irmpl'P"as ,.de. tral1�lj)orl,:s._ além

1'0 desde que na pre'paraçãó do uhã, Comercial x Jabaquara. .._.._._••-.-_._...._._•.-........_._••-.-_.� Le.f'.minall' a (Iala dia vigCtl1lCi,a cios I (�.e �)llLl·aos. mmÜclas de mLcres::>e p:1-

, nosso quadro exista O· propósi- Domingo serão realizados os 'edera�a"O Espl-rl· ta tl'atarlos cJe.,pal. ou dr llmpet(ür sua

11
d ,a. cla·�sc.

to de gastar apena.s o que for 'seguintes COllfrontos:
.

\I
.

l'aLi,fircalião pO:I' oulros pais,eiS. Fazemo" ':'OILOS lPara
.. ql�,e os" call-

fornecido pelo EquadoT e pelaI Corintians x Portuguesa de fl�t�rl·nen�e
didUilos "Ia "Cllalpa EtlcwJlIcJa ve-

'iii 'S'Ub.vençã.o de qJle se fala. �ál Des�ortos, no Pa�oembú. Uu U . � D'·fOlln �nm n pturO I ia,nl COl"oa.r!la rir êxito a sua crurnpa-

1108 E'stados de Minas, Rw Iplranga x NaCIOnal De a,Cô]'(lo com o,.; E",Lal<llLos e I" U�, U ij; : I ;illH p!oeHoJ'al. ,porque aS$im tp,rá. o

Grande e no norte, elementosj Jabaquara x Santos. de Ol'dêm Ido lrrn50 Pl'esi{!pul,e. l'i- Ti,,·cw., Jalpào, 7 (C. P.) - O im- Cr'I1itro AcarlAmilco "Xl doe F,ev,c["ei-

I que podem ser aproveitados e
.

- o - -c.a.m conivi,dialrfo,� t,OU05 os senlboTes poel'airlor- H ir.(l<h i Lo, a,pal'Cloendo em ],0". R�.seglll'url() nrm ano fe.cunclo,

1"1 constituirem um team de reais lHA 1)0 l<'UT}�B()T� E�[ POR mell'l1br.ú,,, da Dil'etoL'ia {" �1c{pr'e'�.en- p1II1.,!ico pela de:cilma. vez d,eij)ois ela
paTa ]WII1 da cl·asse acac!ômi'ca.

,II p'ossibilidades, ou pelo menos, I '1'0 ALEGJ!,E [a ntc·s das sUCll'dad,es aodes'3ls para I'{)IHjoiC;,ào ,do .Japão, yisHolll! uma mi-

I se não brilharem, teremos a Porto Alegre, 7 - No camp6 a s{>s.'s50 ()nd�n(\rin qur e",l.a F'ecle-. na de carvão le mant'e'Y'f;-Se cm pu-
� I desculpa de termos mandado I do G'remio Esportivo Força e ração l\éa 1i:;t, H l'Ú , á" 19,:10, �101"aS de Ile,s[1'<1 cluJ'arntr meia ho.nt: a 500 me

I um team de novos e não o de Luz, a Federação Hio Gran.' 12 do 'cn.rr c,n.[,c, Nrl Slla. ,sl'd'!:}

prO-I
t1'OS abwliXo da sUIp,erfIDJ·e do. solo.

'.medalhões que não ganham d.ense de 'Futebol fará realizar' \'rsol'i'a., <) l'lHl '\[al. (hri,lher,[ll·e, nO O iompeTê1Jclor (mfr-rmlou a· teoI1�ij)eJ'a-
nunca. Levar quarenta pessoas domingo. 'próximo o "Dia. do 29, áeSita Capi,tal. omj,(' scrão lrata-' lura de 108 'graus F�hre,nhett, a

à custa da C B D e tirar um Futebol". c6m a participação rios aSSUI.nLn� ;Je Úllerêss·es somas· f'i<m cl-p emcOra,jal' 0:8

,m,men'o.s
a

81e-1jr
honroso segundo lugar, posi dos clubes Gremio, Internacio-j-"'IOrifl,JliOPOloiS: 5 (1e. "�g(rsto de 19i7 :.a:l"uom. a 1?l"urlu.ção da hull11la para a

, tivamente não é negocio ... " nal, Força e Luz e Cruzeiro. ThlrL(J,o 1'1C1:ra de CastTo l'ea,hJIJütç.ao ,eco'nIOOT1.ca do pa,IS.

"

Direçã8 de PEDRO PAULO MACHADO

"SI'LVEIRA"

FRACOS e

At'tÊMICOS
TOMEM

• tr@Dsotato

Grande Tônico

1:1:
I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO -Quln�a telra 7 de Agosto de ',9.7 7

fadastro Social do <'O Estado) As represálias
Bedimoa ao. ooaaoe d:ilItiat.M leitorea. o obaéqu4o de preencher fi contra os judeus-.........-- abaW.o ti� • DOMa &da. lIAm.�

lIIUIMo .... o DOa0 DOVO Gadutro Social. Londres, 6 (U. P.) - Pro-
�o:o. cessos criminais foram ínstau-

� ••••••••••••••• e ••••••••• v ••••••••,.�,i��;•• , ••••••••••••••••••••.
.

!I;./�.:{�. . .

rados em cidades ing1êsas con-
-- u.... ;�Y. ��.... ., dã d tid t'- ••..•••••.•••• -. <thíl •••••• '.;)."('(:;0". 'fi''\.-'-' ....••....... , t ra c.' ua aos eu os em n10 1 ns

, ./. /", '''':.>'
.

. anti-judaicos, no =. de S€ma-II........................................_ ••••••••• ', ••••••••••••••••••• 111a, corno consequencia do en-
_a�_ ..f "k torcamento de dois sargentos-- (4ll) _ � � ••••••••••••• ,.

britanicos na Palestina._.
- n.� .�. "...-.p&:ece 911 �.., .. .. • • .. • o 0/ • o .

'f:./' (,
� cio Pai (� a:. " �(:.� .

-

. �

1lIIIt.'I.-..._ .' r; '«.; e�". .. lO;· lO
fi �>.;.). � .......•.

• ';Í' //
,.····.··.·· •••• ; ••••••• e •••••••••• _ •• 0 ••••• ,••• ·: •••••• :";!••••1

•••••••••.

.',,,;�
AGr&deceriamM. também. me. de ootiIei.u .......... '

1'ItIIISDl.nto. • eu..... cio de ..... "';.

j '�Ó· ·!!��it��!��.dorall....
' dos Festivais pró-rrU.bel'CUIOSOS1 .tPObres, vêm por meio deste!' CAPITAL. E RESERVAS

---.....--.........-.�:,�,-!!!!.. !'!!."....-�.. �e�,...,.-..,.....· .-.!!!!'••�..""',,'I!!!.".,_."".�:..- ...._........""'"-,_....

a:boTadecet" uma' vêz
..

fi,inda,
..

o
. Re$pon*shiJidadtea

ClJ:RSO .... DE .' MOTORISTA .. concurso. que direta ou indJ-.. Recete

retamente lhe foi dispensado' Ativo

pelas dignas autoridades· locais, I
. bem eOl11O áquelas pessôas, que!

.

se dignaram enviar __pre�.dasl!I
em pról daquela Campanlüt.
A todos, pois, a Comíssão ao;

I agradecer em nome dos. bene_llfidados, péde a Deus qü.e lhes,

I dê muitas bençãos e muitas fe;: Ilictdades.
.

.\Ift!II!lJlPJl tíI ... "e;MI'AIIIÓIM �,.�.' ,�""."'J'e-ll.�. IjS;',..���

DR. MÁRIO WENnRAlJ:SDN
Clínica médica de ad1:l1tQ!

e crianças
Ccnsultõr ío - T'rajaue, 2�

Tele!. IV,L 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Felip? Schmtdt li. 32

Tel. 812

Moléstias de senhora
CooJru.lt6rl0 - Rua João Pinto n. '1

- Sabrado - Telefone 1.46íl
Ih>8Id'ênclB - Rua Sete de Sl!-temlxi'o
-- (EdHfcl0 l. A. P. da EBtl1....)

Telefone :M. 834

DR. NEWTON D'AV_LA
()t,pIIt�. - �ia" Ur1DAriaa -

. � doa linte8tinos rito 41
lIil&lll&' - Hemorroidas.�

to da coUte amebl8ml.
��erapla _ ,futra Te!"melho,
OoI1J!u.Jta: Vitor MeÚ'.II, 28.

&.� dlarll1.1ll.ettte la' 11\$0 lia,
a. , tarde, du 16 ha. em dúnte

lileaid: Vldal RamOll, 81.
:ron. 10&7

DR. ROLDÃO CONSONI
1�RGIA. G1IlRAL - ALTA m.
"U1BGIA - JlOLIliI!lTIü DJIl ..
. ••. NIrORAS -II PARTOtl ,.

1�0 pela Faculdade de Medi-
lllliUIa da UniTerlilldade Oe Sio

.'Il1do, 'onde foi asaísten te por "':Ir.
'JlU UlQ. do Serviço Clrtlrglco 4.

Prof. Allpio Correia Neto
�1a do estômago e Vla. �1'
--. klteeUnos delgado e gORO,
ur61de, rins, próetatll, bexJtrll.
.-o, ovirlos e trompu. Vu.tco
.... hidirocele, var1lile.·. hWD4

.

CONSULTAS:
itUI • la I) horas, l Rua V.API!
�dt, 21 (alto! da Calll PIa.

ralso).· Te!. 1.598.
iSI!!IIIIDl!:NCIA: Rua E·stevee j!ll.

clor. 179: Tel. M 704

DR. A. SANTAELLA
t416plomadc pela Faculdade Na

;ihJUd de Meu1clna da U!Illver.ld41·
� 41Q Brl\sll). Médico por concur·
.� to Serviço Nacional de Doén·

.

.entals. Ex Interno da Santlll
de MISericórdia,,' e. HOIIJ>I:tal
trlco do Rto na Capital .�

deral
-..rOA JUlDICA - DOJIINCAI!

..
' NlllRVOSU
()l)JaUltófrlo: Edlf1cl0 .l.mOÜII

NETO
•._ &_ Il'ellpe Schmldt. Conwltul

nu 16 tis 18 horas -

�1a: Rua Álvaro de earva·
� � 1!l - FlortanópoU..

.nJJ_ POLVDORO S. THTA n1>
--.o do Hospital d. Olll1dall.

Oe Florianópolis
�te da Maternidade

'�·.I.0A MÉDICA - DIS'l""(l1\.
l!IOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

'!lJf-.1!II8 <103 órgãos ln ternoe. _

peclalm�nte do coração
lIIIocmçag da tírolde e demal1.

glândulas Internas

�eDRAPiA - ELECTltOCA.B.
MOGRAFiA _ METABOLISMO

(,

Dr. BIASE rARACO
OOlllNCAS DE SENHORAS -

l!t.CJ'l.LI8 _ .AFEcçõES DÁ
PilLIl - RAIOS llNFRA-VER.
JDILHOS E ULTRAS-VIOLETMJ
Coaa..: R. Felipe 8chmldt, " _

Da. S às 11 e doa 5 às 7 hra.
Ra&: R. D. Jaime Camara, 47

\, J'ONIl 164,8

DI. LINS NEVES

BASAL
II. PAULO FONTES

Clmlco e operador
Oowniltório: Rua Vitor MelNlee, ..

Telefone: 1.-iOO
�w d�HI 10 às 12 e d&lJ 14 h 1.

Quidfnc!a; Rua Blumenau, 1kI
.... inclUsive durante a n01te. T��on-el 1.&23

�-"---""--r -, ._-.._

lIIOII1llULTORIO; ��� l:'1t��n�e'l:: II.
.

ii." ·S."' CA.VALCAN11
__......_.. •• i d T '\� aclusiv&metllte de eriançu_....._�Ou.: A v ena, rom·

.••�Marinho, 1•

.. p_oW_S_�_1._6_�,_�_o_n_e_7_6ft �,�J���.�����.��, M. � ______

18 horas

t&� chamados a

FARMAC1A ESPERANÇA
do F&l'lUooutieo NILO LAUS
Hoje fi •••lllll ..rã .....relerüla

Dr.... Iladonaill • _raJll:eiru - HOlllflepátiu - PRfIl..
•arlu - ..rtta.. 41. bOl'Pea

�.J'all." • data abeentnela •• rt:eeitllirt. .6111...

e

Serv;ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensioa·s� 8 dirigjr autom€)veis
Amador e Profissional

Teoria e p.rática - conhecimento do motor.

AteBdem�Be chamados pat'a reparQS de urgência.
.AutQ�Escola 1-47.77

GA�A�� WNIA,0-'PRACA OAL:_"OSÓJUO, ,40.

I"
I .

I
melhore.

..----------.....------ �--__�w ...__.. .... ........... ..__..__

Em Liverpool, onrio foram
quebradas muitas vidraças e

vitrines de. casas judaicas, eJ
onde a. multidão gritava inju
rias contra os judeus. 12 pes
soas foram postas em liberdade
sob fiança. O "julgaméllto está
marcado para quinta..-f'eíra. EmlSalford, 5 pessoas toram postas
em liberdade sob fiança, até o

seu julgamento na próxima se

gunda-feira. Em Manchester.
3 pessoas foram multadas por
atirarem tijolos contra vitrines
de lojas judaicas. Vár-ias vidra
ças, nas sinagogas. foram que-]

, bradas pela multidão. I
.A][EAÇAS I

. Paris, 6 CU. P.) - Outros]
soldados ingleses serão Bxecu-!tados pela. "Irgun ", assim que
foram capturados, disse Um li-

d,er desta organi�ação c1an�es- 2a.s. _ »e Flol'�ll@P(}lis pa.ra G1:W'>iMk, Si8 P,IW!1o e Rí{) de Juie....
tina numa entrevista com a im- De.eO'lag'4lm áfl 16/18 Àlt6l'NUI.

pre�sa. 31818. _ De FI<{}I'i�lio!i PUQ pfrN,Q A1I@'r-e. };)egOIIa.,ein Ú i�,IO ...
. �)lsse ele �ue os saI'gent�s _ 4'a.5. _ DI! Fl(i)rj,mQpohis pau &1'1'itiba ti Si9 Pau..I6. Deertl"_
Clrfford Martíns e Mervyn Pai- ás 13,00 noras.
ce. enforcados na Palestina, na &as. _ De F·1twie.!llIép&lis PfW''II. P,Grto Abeg,re. D�l8tg'e.m ás if),2fl )ln.
última quinta-feira, oram ço- sas. _ D& FIOC'�Glis pa,ra OUll'itilba, São P-a.11ilo e R10 de J�
nhecidos por exercerem "anti- Decolagem ás 10.40 heras.

e.;>pionagem em trajes CiViS"'1 Sa.b. _ De F1orie.1I.�oli5 para P.nto Ale@ft. Dt!tOola�m ás i�,OO_
Não enumerou el€ 0S outros PASSAGEIR.QS _ COOREIO _ GAJRGAS _ "fAL()'RElS - R:MVllOLlM)
que se encontram na lista del_ FRETE A PAGAR _ SERVIÇO DE EN'OOMENDAS - GARGAS PAiAA
morte, da, Irgun. QUfl.ndo per- J:UR:OPA PELA K, L. M.

.

guntado sobre o general Eve- FILIAL V A R I G _ EJ:>IFIGIO LA PaRTA - PtliAc,A 15 »11:

lyn ,Barkers, ex-comandante NtrVB� _ "D.mL�: - t.�25
britaníco na Palestina o 1iderj'

.

......;__--:da "Irgun" disse - "Ele tem
contas a prestar".
. - ' .

.0 NOVO HQRARlO DA VARIG

DE PIONEH�OS
A SERVIÇQ DE V�S.

,I

�tf;,.
VARIG

Estabelecimento Gráfico
o E

.

NICANOR SOUZA
.. I

Papelaria e Tipografia
Material escolar e de e·lJcritório.

Livros e Bij ou terias.
Ac:aitam�se encomendas de improssos em geral.

Rua Tiradentes, 10. --

Florjanópolis.

Brasil

Vende-se elll Itajaí
o mais bem �ontado e afreguezado C A F Ê e 1!J A R

«M O U � A» {astigo Café e. Bac «ZENAlt, situado à

prsça Vidal Ramos, esquina da Rua Laura Muller.
Tratar diretamente com o prl!lprietárilil do mesmo.

O motivo da venda �e dirá se prl'!teneente.

(l)MPAN1Iü •AIlANtA DA' Im""
,.ia.... 1'7' � lU.: lAIA
mCJUmIOII • 1'1UJf8Po.nl

Cifrm do Balanço de 19�4:

..

80.900.606,30
S.91J8�401 .755.97

67.053.245.30
l42.176.603.80

Sinistro. Pagai nolo últiG:!o, H) �!lO•.

RelpontlabilidatJe• •

98.687.816.30
16. 736!40 I �3ó6. 20

I

1., ,

Diretorel:
Dr. PamphiI& d·Utr.•. Freire
de Sã. Anisio Manorrs. Dr.
e JOI� Abreu.

I'

de Cat:valho. Dr. Ff8ncillco
Jo8qvim, Barreto de Ar&Iljo, .

I

Fabricante e distribuidores dQ8 afamada. con
fecções ·DISTINrA" e RIVET. Po••ue um g"an
de sortimento cie oasemira.. 'ri.cado.. brin.
bons e barato., algadões •.morins e awiamentos

pal'CI alfaiate••. que recebe diretamente dei.
Snrs; Comerel••tes do interior no .entido de. lhe f\1&8ram 'Ima

Florian6J1oU"i -:1 PlLlAIS em B1umanau e�Laja•.
fdbricos. A Ca.a ·A CAP'ITAL· (lhama eI ateallo do.

vt.ita ante. de eHtuorem .uas compl'o.' MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ecos daConferência dos Governadores;'

acima diversos aspectos do encontro Aderbal R. o a Silva - M:Jisés Lupion,
_ nos dias 2 e 3 do catren t e , em Pôr to v n iê»

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

Como agem os .. tomunistas�"
lWCARE�T. 7 (C r.) - 'I'riu l.a I� ITf�g deputados do purt.ido ira

cional ugtár-io. qu« decidiram ass'isLiJ' à,; ::H·'ssões uarlamentmes. rlC'poi"
qu« o partido a que pel'tC'llcern roi I'r,e.hado pn]o, gOVÔl'!10,. rlommudn
pnlns cornun i .stas, foram expulsos rio Parlamcntn c(cvuis da up ruvaçãu
de um mmnm'i.wl, oní.em lá llIuiit:r', ,pela maioria pt1.dannc.nltul' quo a,jHJ:a'
I) govórno. O momor.ial dizzque (I par-Lido foi dissolvido ])01' L,�j' pl"al i
l:iUÜO "aH.as 'HXiül'iPChl.)(llia;!1D] (lJ]ij.(, gira v'us" IH, llorl,<ulllt.o ,iiD1l!l()iSS ive l tIlW os

seus depu Lados "cont inucm as suas a tividades parlan JP.TlI.i)l'( '.- ". Julm
Man iu, presidente rio partido, s,� acha nrr-so e incomunirúvel, ü('�(ll'
vá'riRf; semanas, embora 1150 <'steja preso of'ir ialmentc.

tbümpanbe!
�a, Laguna, por ensejo

da i,nstalaçlão do diretório
udenísta. alguém mandou
estourar algumas garra
fals de ehanpagne, para
matar a sêde de numero

sa caravana
.
de "vigilan

tes". O llotic.ia está no

"Diário" de ôntern, Parece
inacreditável que os píedo
sos caravaneiros JHwmit.is
SNll êsse deSIjer{licio de

dinheiro, com hehidas ul
tra-finas, depois do que o

... - -
rqu .,-a seu jornal sug'erill, há dias.

� Se as g'arrafns ficassem
fechadas,. quanto Prúmin

ANCcf\JH.A, 7 (U. P.) -- ,O .irJnllal otijpi'oso Ulu:::" fa,z hoje sombrio. ()'()-
Inlil-�lIta,riu ,sobre 05 ]',eslulta-rj-os I' 'Cflll'só·'qnlleIIlc.ia,s ria lJ)olit,j,c'a d·p. ceJ'c.o 'J)l'fl- e. quantos coJ,Je:�ores PO,(l(r-I iea�la ,pela UnLã-o SO'viélicla oonj:f'a. a T'l.ll"qluia, di.anltf' das he"iILa,çõe� !los rllun ser a.d.quu·lllos IJ�'a

nO'J'.L<'·�,-wm<eriC,<1U110". "Não a!CI'e�lil:(ljm(is - aif'il'-Ina o jo.l'-n:),l - q\W ,as 1'Of'- os> nos!sos <loellt.es -e pal'a'. os
ÇUR nUl'Le-am.wNllllJUS v.c�lllham. imedif1ILaJD\fjn(·B Elm no�s[) allJ.,'(li,li�) (' lule <�() b '
n,cll'N';o larlo .f'.I) ('Ol'I[)lOS art:wl.lidlOs. D('s,Le ';nodo, d�ver,em�; ],UÜ1,l' Si)l�i'lllhn.;::

nossos po res. 1{i.o, 7 (A. N.) - A lf)ec.J'('o{,ál·j,;_t da
111l!S ]l-!alllcws e ,TJ,3,S mOitttanlha,s, C{};w ,slcJa-m·os 3iwcadüs . - l'Né;;idênrj,u da H·r>.públie.a 1'oi)'flü(}eu

,

I
.

. a s:(oguint.e no!.a f;(j;bl'e a t'cmüã,o dn

Espanca'do pelos grevl·stas Festival no Estreito Oon&elbo d,e 8c>gUl'<lJl1ça �ac:i\)nal

.
..

,

'

Será amanhã a estreia .do
0l\ljP '��:�'�:;i�l-�'P s��:�:.toi�S 10 h(was,

'J'UNI.S, 7 (O, P.) .- A gl'eve geral. do" t,eabalhado[\(�s r1('sLa' eiLfatinl Teatro do Estu?ante, 110 C�ne no PIC1ilác,io do- Ca,let.e,- s-ob -a '})Ji('si
pf'ossngué. Teatro ImperlO do Estre1to, ti.ê:neiou do ,g'Hl1Jt'f'aJ ,Eut'i-co (}as):i,u'
i A paredp afet.a em llUi'Liclllal' os ecn�ros indusLl'ini:::. J'Jm Sfax (' O programa' consta da co·me-

DUlt.r.a, (I 'GoIlI&elho dil' ,8egm',�nça,nos snburbios dI? Tuuis .o Hl:wimenlo (> pa-J'cJal; hem como ,0m Hizl!l·ta. dia' "A virgem. dos Labios de
No .llorte o mOVImento e }}l'atlCamentc JIHlxlst��nt.e, " . ,... Mel" e 'de um ato variad

Nacoilll:Jll 3 ·fim de toma:r e,oiT1Jwc.i-
I J)uJ"ullte o choque ,en!lre gl:lwlsta8 I' pollClals. em ;::;iax, ['I)J fendI) ". "

o
Itlám10 (' t]pcirlil' ,:-;ilhrfJ o p<11't'e';1'

I,"'ou.senhor P.el'ril1, l�:SS'i" s;li'cl'dof,p, llIJ-e '['oi f'spaneudo l)(>los I)al.'(�dista�. com os ÂmIgos da Onça e '

I 1-.... dá CO>H1Í:"),;1o f!(:':SiJglHl>C a pe o jH'P,-;quanr)o se dirigia paTa a igrf�ja a :fim d,e cl'lebrM' a mi�sa, SO('J'PlI 1'1':1- varias numeros de canto ao
I

.

J t·
.

t
_. , .

. �iüente da Jt(�públi,ca para 'RXiami-
: Ul'a do. cl'{'i.neo, l�rt,?,() sid.o,s),1 }JnfJ Id.o a lll�a. m_,erVf'nçao mT'lll'glca.

. violão, por um con;unto dos .

O, Gmue!e Cllllselh'p:ll'l) Saarla tOl lamb,em maltratydo 1)(,]0" gY,?Ylf;- melhores can tores l�càjs Es-
1m)' a!s' p.l'oíp'o�[;1S

'
..

elit 'Cníl1panhi,a
i"'�S, tE'nf[o Sido. apedre,lado !lO BC\! automovel. O nUInE'I'O ric \'ll.lffilRS· .

•

. ValI' ,do Hi,) Doce'.
, dos inciden�es yel'ifieados esLa noil,e n,p"t.a üirlad·c eleva_se ,:J Hl ))101'- pera-se por Isto, uma, gr8nde O Corll8(�Hlü de ,�eg'l!I'a,nça �l])ro-tos e 54, ftwidos. enchente.

von ·0 �Hll�f'.CP'" da l'r;ferida comis-

suo ,pr'lla ...C[itl.'1.1 .1) govI�l'no, lCünisi.Üf:\':'

I'3ill'IJO consiult.;1>!:' 'o iilJjLerês8e do

Jl'il,f�, a tf)r�rnii!Jliae1í,o do p1.:1'1),0 (le obras
. da ,Nlfef"i:da Companlh ia, de-c'j,lhu

p'Hl'lni·t,ir H"ll alnmp,n t.o de caO)ifa I f'

"uh".ol'i,ç,ão, peLo 'l'es-rN1I.'O, (]-rv,ei[vrlo

F.C, 11f1I1'a Í-Si':O, r,c3Jlizal' ais nece,�,,,fÍTins

(}pel'a,çõps ·j'i,nalllie,riras iTI{ernas Oll

ex:t E'J'nas.

Assim, .[1 l1HIT' ,ria pl'omoç,[o C 1'e

orga.nização a·dminii�il'ativa c fi-

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

FlorlanõpoUi, 8 ele Agosto de 1941

o Major Dsteroide Orantes
não está ferido

De acôrdo com' um telegrama que acabamos de receber,
o Major Asteroído Arantes não se encontra feridó. Pelo cou

trárío, está passando/bem e encontra-se hospedado no Hotel
Ideal, na capital paulista.

Foi de fato vítima de um assalto, mas escapou ileso, ten
do sido presos todos os assaltantes, os quais estão sendo devi-
damente processados. ,

O Major Asleroide Arantes, em outro telegrama, comuní
CO;l que provavelmente estará de regresso em meados deste

Imes. .

Fica assim desfeita a notícia colhida em mesas de café
e sempre tão do agrado de certos boateiros ... ,

ft nova Escola ·Indúslrial
o lNfGro nos �PRAK\UI08 DE CO"'l'S'DRFO.\.O DA XOVA NSCOLA

r ,\lDr STH I AL

o J}T. NEREU RA\f()"i GO\TC:'ifCA .'\ CONGÉSSÃ0 DO C]UmIT.o
PARA P_\.G_\MF,�T.Q ;\.os, p!WPln I':TAIUOS DOS 1 MóVJijlS DD�S,A-
PRUPn.fADOS,

o Di'relor da Escola l n.. II]�1 ;';,'1 !lI' i,'lul'ii3JliÓ!PO.]jS recebeu ,i) sr-g n in ,

te i,('I,pgl'<bma:
"01" DR. OLD RUCHA AJ�.,\.r.AL - FLOHfA:'ióPOLTS SC - 'L'RJ-

BlJNAL CO.N'J'A,s f!\'FOltl\lA HAVl!1R sF-;(i[;rno OWrKVT VfA /ú;IlK·\
OJ<'i CIG S1(j AO DELEGADO AHT \'g r::-iCL.-\.HECRNDO Q I:E j)EP.IP1<�.sA8
nl,�SAPROl'lUAC.�O E,S'l'.W :-lU.]F:lITAS REm,8TO A 'p,o::;'IY}<-:;'H ion DE-,Vli;NDO cH1mrj'.o SE/ll DTSTIUBUJDO .\ j)J�L[ijG:AlOfA FlPiGAL pL CÜiI:\-
DT:ALMNT NTIm'EU FlAilVrOS".

.

.

Vemo�

Continuará o abatimento nas pas
os estudantes�agens para

A (:omi",,'ão Estadnal de Pr-r-çns, com írruaodo sua eamr]Jf1,nlha orn

Javor das classes consomídoia», acaba Ü(' obtE'l' magmíf'ica vitór-ia. A,.;
siru t' que as 'Iinlhas d1e õníbus q11,P, transitam HI][['I", osl a Cap ite l (' C),S

vizirrhu» cidaríes de 'S'50 JOIS'é ,e< Prulhcça, havjam dcoidido dim inuh- de
!'ia para 25 por cento o descollllkl (]Ill'f' vinham coucerícndo ,IH}� pá-ses
p;ua. ,prSrOhl.'lICS.

1l'11YIPIIJ.iJo tornado ÜtllJ1lheeirH(',Into do fato . nossa CÜll)),i��5(1 d,r' PI'n\�oi'
r,llll.n1l1J "Im .pill,(e.Illclim,e'nl!'o,s oom os .pI'IJII)'I'i,elllól'i>o� das r.Pll'pl'i;i,a,s Hnll(lS,
l'1)J]1�I'glLl'i,n.t!o, 'graças ao ,p's,píril[,o d,e colaboração ü(�lmnll�1.l'ada 1).('10.-; rnes
HlI}S. qQllP y-oH3JSSIf' a 'l),J'e vatecc I' o aní.igo Lf·r..:.conl.o de 50 POI' e·0nÜI para
as classes estudaruis.

Vem êsin fat.o comprcvar, s-ill11ultaneamml[.c, n atirvirladv l'splpllrli
da AJa GEiP, SLllpeJ'iol'meijlILe. rl,j'ri,gilu,a pelo Dr. JJeohrl1[o Leal, ('U� IYl'O'PÓ
sítos digito,; (los clil'i,gl8Il1JI,cs da, cjLada elll1'l)I'üsa (].e ,ll'ar1spo["I,e co,],eilivo.

Visita às obras
_

da Empresul
.

1 Vanrla" líder do P. :4. 1)., a q:1CI1I o

j)PVi"I.'UO :ir;,giuir, nra manhã de 17 i sr. Cal , :(il1Hll�j.].ium.() de :\e,g'II'I,'ji]"O"3
Ô{.I rII)11'I'C1JI[r, a Joinvile, onde ViSiU.t-ldifig'iLL, ontem, 't.elegJ'<líl1a )'pilr.-

1'51l' .1S obras Ide Brae.irsho, ai convi- r;wlüo aquéle ccnvrte. conviriou
te (lo se. p,ngenllwü'o Gra.cill.iaDl� de I os Cl:ünlistas dos jOrI;nis ('I'l'(l01.!.ria
Nc·gwenl'o;;, ropresentanles de Itodae dos H,qu�].a Ass'C'lwb]PJI3, pa['a J1l1,p

as j.alJC.l1Jdas na A;ssembléi,a LO-,I g-rUJ\f'im a. e:ll'a.VRlll1a, cuja pal'!-.ida
gi,,'Jal iva fio 'E,i'ltado. à,esta GapiJial p.stá m,H'(',1,rla para

O SI', uf'putad.o AI1ilônio '\Tunes 17 rlêste mês.

Cerco contra a

I
PARA F E R I DA 5,"
E C Z, E MAS»
rNFlAMACOES,

I COCEIRAS,

à t R E I R AS,
"

1

de Segurança Nacional
B io, 7 (A. S,) - Na mafllllii

d'el
na,!lIc'('.i,[',H, (la ,Compa,nllÍa I"ecomen

hoj'o l'I"la]i"'Oll-iSP uma ]'fmr�i50 no da.da ll(�].a. comi'B·são a Cj.lll<l,1 devedt
Pa,lúeio ,rJo,('lalelp, sob 11 pr·esi'Liên- J11>E'lflIS!ligmn soli<O},t a,J]c!n H ut{Jl'.i,zaçiio

s,e,l' ilnic.i,ada i,mecliabmme'l!i{.o, 'O �'()
V\1rlliO ·el1lvi.:wá :1;0 ,CODlgTP'SSO uma·

pura u r,ealizaçãJo 'd:1>S al'ud i,cl as' .

.o'P·erase,õos JiQ13iI1eelÍlras".

Conselho

UH. LEOBERTO LE4L �

! eid riu :g'cnlwal :Eimilljll GaS!pm' l?ut.,'a,
!lo ,GO:I.1iSe:H10 dp, ificlgurHiD!ça NaelO

l1i��I . .sen!do dfl c.M·ater ,se,Cl'Ieto snas

l'.('uniõ,'s, nafla /tnllls:l:)�rm],
:'-lOTA OF'lGIM, DO GOV}1;Ri\O

Segue hoie para Minas Ge
rais, a interesses do Estado,.
o exmo. se. dr. Leoberto
Leal, Secretafío da Viação 8-.

O braS. Publicas.
-.,.------------_....

Deseja empregai'
bem seu dinheiro!
Deseja:, empreg'ar bem seu'

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

Procure, hoje' mesmo o

Departamento Imobiliário d<
CREDIÁ'RIO,KNOT, á rua João'
Pinto nO 5 (an.ex.o a redação'
de "O Estado"), que tra

balhando em combinação com �

o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRT(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de'

pratica no ramo,' poderá ofe�

racer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que'
lhes forem confiados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


