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senador Ivo d'Aquíno responde
às declarações de Prestes

Ihio, 8 (A.. ,:\,,) - Com a pa lavru, dan-a, de ',de:;l'c�ppi\'o á CIJllllilui-11i.smo ül,lllque ,L> a avienlura guerrci
logo ,u,[Jó" 'o senador !YU d,� ,\l]Ui-1 ção que Ik�,p,edH\:alm de. manch-a Ião Ira de 'I'rurnan. O g'N,llpO (l.e generais
no, líder da nnaiuria. l'(>,"l!(jll"if�ll e, fl'l�süarHda, N50 sabCl,,"i'iU os :';1'8, ])U�ll faó'lcistas não conscgníu a 29 üe (1)
comerntou o discurso pronunciado

I um r Costa 1':1",I,(} o 'q.ue f\ ,[I mieetia tubro de 1 (l15 O .lIa1\hll de sangue
âlnlúe-l"lllem p,:lo senador Luis cal'-! �Io _IIll,SSH IpOVO?" E annda udiante : i que jusí.í tícasso «uma IlIJ,Va dítadu
los P 1'I'sIJ(I::j, ,CUD1P\:,o LI, '). r'_''lH'ICSPH- .\Iao HI\j1 n-ramos nmgu,!:,m; ]YOI'La,1l Lo" I

ra rni lilar f} Lp,v'e

(].ue.
"e Connormar

;l,ante catar-inense, de(':;II'Jnrio qu<c'Iq.uarudu declaramo" qUI' (I sr. Du- com a rcalização (I[tIS eleições dI' 2

�lJesS{', dl':'Cl:'I'SO o sr. Pl"!;LI.)� (�xP:i-"I['a CUlm a. �[iJmlal,jlh.a nüliLaJ: .qu'\:) °l'de d,czemh�u e wLé mes'I�10 CO'l))

P I I· d'
.

.
COU j)'CH' .que conlpar'e�I'J';, ao >:3e11<1- sust.enta, ,Jl1,J1JULnH�n'lil3 com (l. e],el'o' a ("Oll!\'ocaçao da A�'s.0miJlelU COll,-

'

e a a ce Ir a"'"O I'eta��'()" !\ão ('E.clare�eu, .c,nll'f'tam'l,o, �O!'-ll',e[lCiOnÚrill r o's grall'f'l'es banqLlf>iJ tiL'IUi,llrt{', /\ <lJt,i:li,lde c.rüei I'a dü,; co-

'

� T
que 11 maTlIl't' L!'es m_:ses estevn �Ill- i

l'OS ,que u a.pom,m, e,,, I ú i'aze�l:rlo do I mUnIIstas d:e,,,ma",>cal'oll [oil'Jas as Pc,,"t,\) Al,egl',l', 8 (."\., ,'i,) - O depu Ladlo OSCOl' Fontoura l'l,jieri ll-se á
s't',nle de SItas fun:çoes l.e,glSlCl!,lV:t',; s'ml ,g'u,:,er,llo ,'11m mL'l'o h):�lt'l]me<Il-1 prov(jca�ões fll�CJgla� I.. olH'l"g'01: o j)0:ii(;50 cio PSD em 1'ace do ('a�o do vice-go\',el'Flador rio Estado, dizrnrlll

JBst.e dr)lalhe, 'popem, tem pOl!ea tu do Jl11IJoeT'l:alJsmo ianque e, as- grupo ,t11l1J.tar 'ltlS1c1sla a 'S{' eDnjOi['- (jUf' o :iru parl'ido defcndcll e. def.ende a eleição direta pal'a I) J)l'O\'in1l'n
iln1\p()Ij,·,ubn:ci.a, !11L1I'Q!II!e s'eu ubjehivú,' �jm, II'C1i;nçlo l). l:O>:-\SO: P(�Vo, 1'.' pr.ej'll-I mar com H 'l'!.>aliza.\:iio, d�IS 0Icü.:õe..s to ,:I'�(ll�('I,(: cargo. "}t;nten(}pJ.n0S IIlI,e ês[,e é o procl'ssO mais demoCl'úl.i-

l'\IO il1loment.o, era Clli1l1'C':llltar 11m dle'alllluo os mm,s sc.r'ws 1D'le:l',e'sscs ,}.e HJ UI'. .]<.t<rleIro," Esta, a;mda. bem' ,co, aCll'scentou .

.au)al1l,(:'. (['aidG itiÜ di.sClll'�O do J.itJer ,los Bl"asil.". ]i; $l� o ,81)I1«ldo ainda IP.l'p�'0nl<,n, sr', lJl'll\s;jiüen.Le, qu'c .a 29
--------------------------------

OOffill<lt.iSl." e ,a t'cs,[}oslla �ue 1)0 sr'jllãO E":_Lfl �RliSircil,l) com essas cJ,e_! de (I,llllJ��hl'O de 1\:)/[5 foram asvró- Congresso de mu'lheresPrl�sl'e,s j.hl� <CJ.pra, E, enrtao, decla- i f'!ara,eae,s" peço 'para at,0nÜl.l' ,]]10
I
T)Ill!a,�

,

r (),rças armadas ,na,cwnalS e" , ,

l'a: "];;lll c,el'La aM,ura ela Ol'a,çüo rlu �()g\li,llle, ";3abi'amo� 'lIU8<m el.·,a o! J1IfI'() um gl'll[)O do miJital'es que Lo- UlIatemala, 8 (li. P,) - :\l1UlleI01.I-Se que o CongTesso [nlcl'-Anw

s,p,nooÜ'l' ,Ca:rlo,s Pr'e,::-Ccs, ,diss,e-lhe SI'" Dulr,a ,e s�atbi,aJ!no>s qne> m{ljlltli-lim,a]'t1111� a ",i R,üuefa de resolvcr ai rieüll:1 d,:.�ruther'es, patl'?cin�do ?e:,� ,�l1i�O de MLllb(,l��'�. ,?emoC1'áL��as,
i.111,e f'nl l:'JJlÜ',cvl.sta c'oDcedll:la a um 11'lJa \�ua,s mellwr,es l'lgaç&r,� com o, sl,tml(;aO, :PO!J'll«'" riu Bl111'SI1. :pj 10- ,flUl' jOl JUlmadu ontem a nolle, Srl,l leahzado de 21 dte 27 de agosto,
ma,t1l!LiDilllIO rlpsta ca]1ital 'l'.xcia, não peq.U'(�llo gl'll,pO rlf' generais ra�éis-I rios �ahl'nl qUf', a J'OI'ÇW;; m'l1la(jas 0(> clIlll'Ol'lnf> já havia sido planrjado, A noticia a. esCe l'-espeito adianta que_

at3JC.<1!'a, HljJC'IJ.<lS, o '[Jl'esident.e, d{\' Las, 'qlle trunto mal já .cansou :\ ]1108-1 ri,en:ll'o \}l,las, ,t\S!t:wHm ,no'rne,,, co:" a [Tniilll gllalemalpn;,e é fOl'marla por alg'ull1as da" mell10res escritora!"

R.errJl)rhl)'(;a, ma',; mesmu n iJJSIlI'Dára,! cU ,]JlÍ.ll'ia; s;1<bia,Trws, Lrum:bpffi, o' mo () ii!'. g'f'lwl'al ElH'ieo Gaspa\' e Jlür'll"cLuals do pUlSo

HelmlJcou-'me ci, excia, q'lIH eu ue-! quo €'.],'n 'U ineifJ'ck\ do no\'o g'over- nu!.!'a. I
---------------------------------

'W�l1i"l ('iil<u' lW)',:}ol,e Q; P.enaJI.\ 1)"lllianl.e, qlJ.al O fioC!Ll m:rOldo a fantali-I .PJ'il.lci;j}n,]ml�llrk' rkvo rt�s"alül[' Ulti""""atum a MorI-nigoj-nsrillLo,., a LIIW a [u)dli a, t'xibindo' os ma.s ,i' a, f{lr1,e in,t'lll;encia q;u,r SI]bl'\) 'llf\"le 'moW<f'Jlilo, o d\.) ilq<jtI'p bea.:;j- ....�...
,

..(]OClIOil';u.lo.s
.. ,eámp�'ob��OI'itH dp' St�-'r 'él'f> Hxp;'êi:m1{" \�ci,Ji10 0Ii(�1 i'\',(iIYi,enfr;el'p;.�Í'L"''u �ú, tB\'ig'{Wid.I�l),'1 IDc!,i'uai:dõ cfo- Buenos Airé"s;" 8 /'(U, �,) ,. 'As canhoneiras "Humaitá"

rnfe.lhn\J,ül:! a.ln'maçao, ] lVi', ailld;l, a f>Xfll'Ot.lffi, ,pj;�lllenllos l�dios().;; do rne�, nrJ(j!Il(.la ()CHI"J':tO I.ambe.rn ,eall- O alto cOlllando',revoluClonano e "Paraguai", e,stã,o subindo o

<I'�pOj;bllnidClele ,(j{', aCJ'e�,ce11Ia �� LI' iI.' a'i; dcro l'racjo,n�al\io, ligadüs ao V,aü_i d,idaLo ,\ .'T,Wr,l"j(l,elJic ia. da J1leepuhlica,
r apre:;ent?u hoje" pela m�nJ�ã Tio Paraguai a fim de partici

J.jf.en�als a qur m,r, l'e,f'f>["w 11:[0 (l!1.:_rl- i (',:N1D, O:S qnal''_ ,ilt!JlOIIS (j,p sn'l!erbla- 'f;,s'se," dUls Jl Lh�1 J'(�s ,ffi�ll tal;e's, con,-, un� , ultImatu� _ � Mon�ll,go par do assalto final elas tropas
g'lrum, apcna,s, o' ehEYf,e da. llaçao, l'l�m H IHe,r l' Mus;:;ol ini, '("Dl suas t,el1dor,�;s '1)a'l:'a mn .ple.lto Ji.bf1l"l'imo eXIgIndo a rendiçao 111condIClO- revolucion'árias contra Assun-
m,as i'gun,1me'llt{,e altas pal,piIlles Llo :wp;n'Í'tll'as eO!l1tl'a a hnmanirla,dc."que se, ia travar. famm os pnimei-' nal das forças governistas den- ção.

tl:X;('l'Ci,t�I, naCional, e o �l'OP�'i\!, �'X�'l:-: 'l:JI[�tellJrlern alg'ora, ('.o.lm o n�mc ..}e) pos a eonem'dal' ,1''l1l qlle �l' ,p,nt.l'egas- tro de dlla� hor�s --:- informa:n Poderosos contingentes de
CIto, N,e,m &pmpW, SI, pl P�"lt�'r,l.:; Il'l'Jslo a agI'f',,,'sl'nrllade do, lmpel'la- Conclue na 3a página fontes par agualas nesta capl- tropas rebeldes estão desembar-

l!f'J'dlll'a ,no c'SIP'lJ.'lito hl'asl/.en'o a· tal. c.ando em Olivare,s e Sajonia e

memoria drus' Illa.lav'nts 'qae se Tlrul'I'-I O "ultimatum" declara que, se concentrando em frente á
Teiln ,p/ ,r!«).s .acoJü'ecirn,el.llo,s que ",8

I B E N Z A M _ 5 E I para evitar uma sangueil'a, des- capital, enquanto os partidá-
des,HIlI'olam .. A 5 de jul\ho d'o corJ'c:l- • necessária, os governistas de- Tios dos revolucionários no

Il:;r a:no, () ,SI', Luiz Ca'l'los Pl'e;;;�u;, Verdadeira oIlela'de azar, nestes últimos rlia�, vml1 ca�Liganrlo ()
vem depor suas armas até OI interior de .AJssunção estão ata-

COl1cl'(hell uma, errlr1e.vÍsta á '''l\'i- "Diário ela Tarde", Dir'-�e-ia qLJoe a Prucnhaca em prssüa fn� pouso;>
meio dia de hoje. cando o Departamento de Po-

ibwll!a P(l\IJllIHI''', De "lias decIHl'aç'I'i�s
I

I" 'ri" Eintl'ementes, as forças revo- lícia e inúmeros OUtl'OS distri-
,

,

.'

'IXOU reSl ODCla na rNlação elo órgão urJcnisln. Os cas"andricos (!scribas, -

.d<tlseJo destacaI' algulli� ü)lj)\ltn,;, �l"e �aem ele um alolpiro antc" do lH'CPS ,/
'

b 'I
'"

'-L' 1 lucionárias, após conquistarem tos policiais,
f, I c:

'
' .. ,

.

" , ,

, ,� . ,., �dl'lO nn JO .Ja cs ,ao nlP Ir o� em
'1 d d P' t O f1I t I G I d f'1m e'e ,pl'ovar ao ,_,p,nado (fLue, q.u:IIl-1 (IULl'OS ,\S eXIJlor'lçõcs ])OII'(J'C'lS' JaTlc'l'l' 'II' l.' ." I

as Cle a es e lque eeus e ,",uar e enera as 01'-
" , '!'.

"" ',"', "<,, ( eiS a IHI) 1(1), n('� e ]11'1IlC'lpIO (,e
.110 ;v1m'mel (rue o sr, Iprl..'Sllfl'enle da, mês ou l'ieoc]Jet''l'am e 'fol'am l' II"

'

f' I d
.'

I' 'I Limpio, detiveram-se diante de ças revoluconárias anunciou
"

I
. "

. n ,
, I ar us . e.p11 os apene Jce,: auncn a- '

d:kpnbl'l,c.a' e as :Io,r(;as ,anl1,aldns, 1111.- )"l'S rios fl],ÓP1'io.s "di'lrist'ls" ou c Jn L'l
'

'\t' 'I I'
.

1 Assunção c,a fim de se prepara- hoje que cinco aviões governa-'
, " _,,' -' ,

,',_ ", ,( S 1 Ulram C�P( ,HCI! at'es ,1]'05 pe ti. 1'V.mm sl«10 lllosuIta.das ,nao 1111('(J.l'N em, f>u1atl"1 Dr> início 'lCll�'H'a.m o ('0\' d b t J I lf
r,eln para desfechar o "go pe mentais .aderiranl aos rebeldes

h:via,nldade, E mais aillld� q'llle "]_
' "

, '�
'.

••
' '"' '�' ,J 'crno e s"Q ,o ,aI' a camp��lla ce a '(1-

de misericórdia" contra .a ca- € que outros dois foram a.bati-
, " ,

"", ,J� hel.lzaç,1O de adn!t(J;;, r)]10elada pelo MllllStf\l'lO da Et.lllca(�an ..VlsCl\'am
Ifna,!f:; ,me ,conJor'marla cumü nao >

"

,'-. •

I'} 'l' �
"

" ' pital do país. dos pela artilharia anti-aJérea.
, " I cc),}] ISSO, a Invomprt. ,I JI 12a(,':l0 do Governador ,Ar[Pl'hal Ramos ela. S.lva

��e,pc;��I��'r�ll���::�acl,�o�,�� �I:���,<:��/�I eOl�l o Mi,�li:�Lr() ?lemenLe l\:lariani, ;\fão ,mel'f'COI'arn: c(lnLudo, o cl'P(lito Contra os alUI·malgos d'a Iiliberdade" •
" . 1 qm, eSpel<1',lffi, E q,Llf', ,Jllsl..a.mente na Yegpm'3 du dl:l f!lll C[ll(�, lunearam.

,
í:az;(!-](j), Bomo o ;taço .!lc,sle JTl\mneu- -. (' .,'-" d'" I '

",'." ,_'
,

"
, '

; a. a-cusaç:JO, (J ,,0\ t'HlO '.Il,\�ll .g,av,a, \pelo JJW,i'l.{J @f./.clUl, a 1C1'1aeaO rlp uma.
t.o. Vou I:f':l' aLgu:ns dOiS t?JJ1COS ai >luzia de. dezenas de elassf's alfabetizaeloras, Er'a, V;ji;;, 'fa.b�, Com\)ro- I \Val$ililllgtou, 8 (D. P,) - o c1ia- liberdade. A li:be.ndade, '[leIa qual
"'1lH), a:lllc�li. Um d-eles, rel'er,m,c!o-s,p. Yútlrumen,te faJ,sa, rI'f>s>ca,I'a;(].a{Ql,()n�,e fa,lsa, a,' aoul�'::!ç.fto, Os paLr.a1l)i!J,eiro ll'iO "\Vai>lJi n'g'tooJ Post", em edilo- p.E\galm.n5,e-Jl1 armas ,na segunda guel'
a l'll,IJURçao dos oomunIsLas dmllte, engullram ti Ilbelo e a exploração foi "baixada ,em diligência". Em se- dai ;;c).rwc a cool.l'el'oencia do IÜ'o de ra ;mundial, está JlO'Varne1l1'Í-e rurnea

da. .j is�Ü\I'\lção jUI(jicial dp ;;pu pal'-! g'l) ida procumram torpedear a conf,el'ência dos g'ovp.l'naçjol'p.s. CedO,)lo Janle'j 1'0, �ulg\el'i'u 'ql\e o pl'esid,�IlLe çaid'n. E a, pr-oS\peridad-e !também so

Jf.i!do, IpUI' a.cOI'flãJo dO' 'egr'egio 8n-1 enl.anto, deram ma ['c !1aré ! l!; que, '(''lll1 PolitJn-União, psLav'a,m a horrJ-o Ji- l:-JrU'I'Y 'rru'rnaJl, .ao ,ra tal' na etclí[Jil.al IN} um aJmlo em eonseqRl'el1iCia do
!periOT 1'1'j'bu'l1a'l E1eiLoral, o Sl', Luiz I gu ['as ele pl'ôa rIa U. D. N" como O deputado Emel'eneiano, o sr, Ant,ó- elo Se;t"i[, cOlllVicle as l�e,puJ)lieas rpclJm:nenLOI elos mlel'cados c da re-

Ca,�lo.s �l:l,reslbes diss;e o se,guinLi=l,;hliO Lúcio 'o os .s��c'l]:�t)tíl�'i=O� ,�!?�SttarJo }l� �al'aJliá, 'll,l:S;,'Pfl'ula Süa,l'es e ]\tJi-1 i!aLi,!loo-rumnl'ic311WS a a;c],el'Írc.m ao dn\�ii.o dos "dol,ar,es". 'l'odo o Htlmis-
"NTao 11'( ".�la'\'r<)'s ""ue 'tr"cllJ"aln os

lOH Munho7" Por cohre I:;.�(), em Ialalbuna. ploxlmo a JUlz-dp-Fónl I ,J,
-

ti I' j"• c, < l'" ' '"," w,,',
.

' .','"
J

,

' ,p /tIl'O u,C; l'eCLIlQJer,ac.no ' u COlnl\fnell- ,'prio 'Ocide.ntal I,eul.l llüe(éssidade
SelníuÍlTll{'lI\l.00s clü intensa 'e pro1fuHela e CJU1iS� 'l{u(3, (�o mf'�mo L;GTnpo" r,eahz<wa-se oul:ro "conde�1ável e inútil"

i 'I e rmrOpf'JlI, J)i.g�+:J :Qll1<f:' Trumrun, no de !lH'o,gr'cdir.
1"ll(ilil""lllaç"'o 'I)"Ll'l'oLI"'a \q/\"e [lOS ("n1

eneontl'o de Clletes de ],Xf\CU[,IVO, um dos quaIs ollLl'O naLl Ül'H "enfio o 'I." 'I, J '. " d.
.

"" ,w cu,' v' L,' ,-
, " , "

'"

' -

,'dU l,e ane]]''O, 'po, {�I'a ll'Ü'i' lll'oepa,-
TlolI,g"1I1I" (1I'al1])t'l-' ,(l� j'llfl:'a"11'I'a c' (la tI'al' !'r,. 1'11 llton Campos, bovernadoe de" M,'l.nas�Gf'I'als e rmml'\nl íssimo J)I'Ó- I. "

." l-'''' ' " J'" , 'li " ,,' -
,

.

"

' ,

'I'Hl' para a gllWl'1',a' ou unulO O'a-

�ã;o uns selllhor,es, que assa.! taraml
eer da U, D, N, Pel'a segunda vez, .cm poucas, horas, o .l)idl>io, avançavn, II nhm.' a q)a.z ,dnfjniti\"a",'

e

O [)'''tT'el' pal'a ''''11l'I'',·o'a'l' a Tlr.0S" 11/(
(I ;;111al, (I,e a.1.'.J.'CpIO, Ante-onlpll1, os lIJosqne(.ml'OS esqupcielos da J'etatll- A t 1 1 d Pessl-m".-smo' ,. .

' 'C"" ' '':''''< 'CO'd, u ,
- "

" J "

,
,,,IC1Iecp.u' 'ou ,qUe O parlO O g'l'- ,

Ilria 'íID <ll1:1íos e pés .aLa,dos ao cx-
1'<1 que, os acompanha e PCl'�:gue, t;�ntanlm llova agl'el'siio. lnSinUal'am'!'Ul'C!t'llI' ()CO'l�gP ,Marshall ,consUl:ue a

"')!o!',llll)l' n�II'<'l"O"el'I'o" drsla ieJta, que l.Ja As�emb]Pw ele Sao Paulo o lírl('l� pn<;sl�di,la f]"'l)ulo-' ',' I" , La" a Lake IS,u'ccess, 8 (U. P.) _ .J:>i.� ",., u '0' •

_'", .

' ',"
, "

'Iprl�nelf'a pl'O[)OSl Ja 'C.011tCre
'

p' - �- ",

Sr, prr>ú<,I'f\,nl{l, como todos sa-
do Joan Batlsta. de, Laryalho, unn'a-;::('. a.r eomUlllSIllO ! Ppla fercwira wz

ta m;;;Laural' a' ,economia da Euwopa comissão de sete delegados.
bom" ,foi, rh,pois de uma e1<ei�fio J.i- e.;Taram o pulo e tur�m COl:Ll111riir os respeit��eis na�iz'I!� no ehão duro,

c, lJO,sf.,erlormel1l{p, de todo () rntllrrldo, nomeda ôntem pelo Conselho
he,l'rJima qlllf' o sr, ge.nt'ral :Euricü h que (l ,C,IPputado. Joao n,atlsLa rIe,Carvalho, -llnsL.l'p IIder' do P. S. D. na Di."sf', em seguida, que o COIlllli- de Segurança, como última ten
(}�'\,sP[ll' ])l1<I,l'a ai':SUmill o ]Jade!'. E AssmnblCl� ])��ncl:',��aJ��:,: }Jarire, ,e sacerdol,p calollciI ! O J)üí:rin "Il1Ql1- ,1l:e,pt,p amel'icallo deve lüI' illte,eSBJcl tativa de encontrar uma solu-
,]lao s,p ,pod'e PVI\rl'en.tJElm{'illlt'l� <lCOlnlar,

tOLl !la porco, Ll€:" \('Zi,<-", como se diZ na gil'ia. nesse �Jl'ognlma. <construLivo L' OI �ão para o cOlnplicado proble-
�l \P,o\'o hl'HSHeiro . .que, pOl' 3!IM nln-I 1'a ea I anLo 1)(,';0 so honzcrllll'a ! '''IPt',es'irlt;m<{,e ,n5.o deve l1el':cJ,er I'�La I :na do'S' Balcans, iniciou hoje
JOrlêl n elll'<g'olll, rlf> <l'�lt[l]', '�(llllrIJ!(/o, ele 'I • g'l1alllr1e o!pOl'límllÍ'Clarllc, da sua vis�-I os seus trabalhos, notando-se
,('81'a1' a s.Cllrlo do cwplt,::!lllfl'l1l'O e'sltran- C f rel.-na' r:a'

'

:La á ,Óll11ilfal brasileira, para, eOl1- no semblante dos .seus com-

gfl�ro cm die qua.Iquer nação eSILran-1 on Iscaram a e vi.da:r a todas as r.e;pÜ'blicas latino- ponentes um ar de pessimismo.
g'�n�8, �M�s, há, ainda, o se'�llj.ntc 'Vashington, 8 (1:.-, P,) _ O DepartamenLo de Eslado anunciou {fllf' americ�all1<a,S a colabm'arem' conosco O comité deverá examinar to-
!1)]Jleo: 80 \]JJIf'smo os ka'ldorcs

os 'RsÜtc]os 'Clllidos BP ,S'lllifim'izaralm ao eneél'glico lll'OIJ,f>,,[o hrilânj,co COI1- no 'PlaTl!o", das as propostas até agora

"�ll,l1dos ao capiltal .e�I.r.a'llIgpiro sr- ira a Rússia, pelo confisco ela refinaria petrolifera de Lobau, nas pro- CnlllitHHlnrln, diz o ""Tashingloll apresentadas sôbre o assunto,
l'1:lJm ca1)<)7,'BS, pm ,hora lão g'rave ximidarles de Vi,rna.. Os Jll)rli'-an1l'ricano;; J'pclamam a ,Iila refinaria Posl", I'I1rTr onl'l'a� coisas: "De- a fim de verificar-se é possi"\'el
,Ia "iria rIo nosso' ,]J'OYO, dr f>,llfVPI'r- como rle prOII)1'irrladf> (j,(' c'<lpila.lislas ianlqutli,;, p\c'r,tcmoClnt.e ,cm ,pal'Le á \'rmns mol}illÍ,zar todas as forcas a obtenção de um plano conci�
0<11', a",'iím, pelo camitnho üa dita- empresa americana VacLlum Oil e à firma. britânica Shell. Iiara derrotar todos os inimigos d::! liatório.

Ano XXXIV I Florianópolis-Sábado, 9 de Agosto de 1947 10.096

tenn, na Câtniúa Idos Deputados, a inr o recurso. de revisão
l'ei ele itora.l ele, ernergénc!a, projeto para a 'o julgamento Jeito sôhre cas

nO 'SGO, O I�'I', Baa-reto Prnto, depois, sação doe mandatos, em desacórdo
d(' í'n lar sübl'e diversas emendas a com o disposto .no art. �.o da lei.
ô;;>:Ye projeto, tP,ed:illl a retirada das Esse aní igo determina que a deci
de ns. j 2, 13, 15, 19, :W e 22, )'0'1' são sóhre cassação deve ser Jci ta

propusía do relator, SI', Lameira com I) tribunal completo.
Bil.[PII'CIf)\III'I, f'oram votadas em glo-I Dada, corno rojeitada, o ;>1', Ju
ba a� emendas com parecer cOllILrá-l' l'a.'i]d

i'I' Pn-es pediu vei-if'ícaçãn d,e

rio, salvo os destaques. O ,,,I', Pe- votação, A contagem revelou raua
dru nul ra l'l'(j'LliPl'CU ,1,('�\{a'CjLl'C para I,dp uúruero 2:3 a Javor de 120 con

a emenda II]. \l, l' () sr. Bar-reto Pi u., ti-a a emenda. F,e,iILa a chamada, es
Lo para ias fi'e; ns. 23 e 22, Pf>tlil!.'IOI�a of'er-eoeu o ,se,gLünte resultado :

a inda que esta fosse võtada em I 36 a favor e 142 contra, sendo,
ú.. III imo Iugn.r. assim, rejeitada a ernenda. O SI',

'.:\.lJP3a r de te!' pal'.p{'rl' cnnuá- Pedro Dutra, depois de ouvír uma

l'ir_" 11 plcn.u-io am-oveu a emenda explicação .do relator a l'es;Pf'ii(,o ela
do sr. HalT.rt,u Pinto, ,arlmiti'ntl() o; sua emenda n. 9, r-otn-ou a mesma,

dil"l'Ho rle O[lÇ:'iIl' ':10

ref)!'f'�'0nl[.nnlel Entraram, f>ntão, orn votação Irôs

<lITI-' J'(l[' olr il o paru mais de 'um ,pn]f><Il.r[à� "em .número do sr, José

catgu. Rl'g'u,mJII a. le i vige,nl.p, (] ]'c-' Onispim. ESI(.e ralou, havendo duas

p'I'psr:\flilanl,; qU!� fo,'is'p eleito para m-oi-rogações, dr meia hora, cada

q'l.Ni.lqll('l' OllllTO cargo 11rl'd ia auto- uma, a I} ser ulí ímada a. '\'0'1 ação
mad i calTlwnl c mandato. do projeto.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

1'rG'p'letário fi D. Gerente: srn NEI NOCÉ'n - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor ilo lle4açio Á. DAlUBCENO D.A SILVA

o
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Tel. 2-9873 - São Paaae Consoaute 1l0ÜClUJllOlS em UIIÜO cm.revtstado nos reslponde'll '1)1"011- F'ffiSTAS COMEMORATIVAS DO SEU 75" ANIVERSÁRle"
---, II I tamerste : DE FUNDAÇÃO

ASSINATURAS oca, no ,cOlmellll.úri,o i "Ull<l'lla J";fl-
'Na C·apl·tal I iô '" 1

• - Nã.o. A mossa 'llr�lítica aqui I' De ordem do sr. Presidente em exercício, levo ao conhe-,
01 meia , ,qine jJ.,ejltf�ail'á as eleições

ADO . ......•.• crt fll,... de 11 do corrente, do UenLJ'oI) Aca- pUJ',am<ellltl' acadêmica. '�Oll homem cimento dos STS. sócios e exmas. familias, que a Diretoria de-
8emeetll'tl Cr$ 45.0.

I d" X['I dtp '[,'rj,n'cí.pio� (' tenho as minhas Clube resolveu comemorar a passagem do seu 75 aníversárío-
I'rim te, 25

ennco .:
. oe Fevereiro", o" '1),(1,,-

, . e8 re .•.•.• r .'>0
d'

' cOIl1i\',ilcçõrs pol Iticas que são bRS- de fundação, a 12 de agôsto próximo e para esse fim elabo-
tüe CTt ',uo I

sos 3JC,1tl' 'Clllll'COS de Di'l'ci,Lo se pt'el1a
......... ·e·r·o· a'�'Q'ls'o' ••••• C.... ,.E.� [alli[.e con hecirtas. O 'l11PS:n10 acon- rou o seguinte programa:
....... •• •• ram para a pug'na elelll'()l'al que

INo In&.ritl' se avizinha, . Ieee com ".orlos os acacl.ômious, ES- Dia 9 -. sábado - grande baile de gala - com início ás"

:.\Do ,. ••• {'.yt 101,,", 'I'ratando-se da associaçâo de
ses j)l'i;!1cupios l' conviccôes, pruém, 22 Raras.

BlMIlestre •••••••• ('ri ".00 classe rnais �ifm]J.3d,i<ca da cidad«.
em se Il'alan,do dQS i'Tl'lcl'l'SFleS aca-I Dia 10 - domingo - grande Festa infantil, com nú-

Trimestre ..... C,..$

I.,eel
ccrn« ó o Centro .ACia:ct.êmicll -xt de

<..lCmico:", ,em narla i rulluorn. Poris- meros de cantos, recitativos e outras surpresas, das 16 ass

NÚBlero .vfllso ..Cri t... I�'f,'!w!reiTo". essa eleição tem Llcs-
S,O I]nc"'I11O fi,z,emos questão dr 1'1'i- 20 horas. _._,

., ., ..

portado intcrêsse ,nãü só clellltl.''.l .zar
«m fJliOS�O 'IH,,(llg'J'a.ma que, so Dia 11 Competições esportivas á noite do Lira' Tenià�',

.'-bllndos mediaDt. e_trat"

I
(la Faculdade, como também ne

(',10H·I)�, malllJi,('mmo,-; ad i [,ud,(' iln:rle� Clube. (Basquete e Volei-Bool).
Oa o.ri:rfnais. mesmo ai. �

..

eio cJ.a. sociedade Jlül'ianiÓpoliLan:t pClllli}enf,p r-m nossos atos .« não I Dia 12 Banquete de eonrrateraízação, oferecido ao gran ......

publicados, não serh I E por ISSO ,qU€ resolvomos, af'im ver'mitill'l?lm.ns q1u.alqlllCiI' i/n!f1.uôncia de benemérito - Dr. Aderbal Ramos da Silva e aos benemé- ..

devolvidos. r de tr-azer nOS!805 leitores hem in- político-p<lruirl,\ria nas decisões do rrtos srs. Alfredo Juvenal da Silva, Eduardo Otto Horn José-
" dibreçio não Ele re<'!p.,....

I' formados .• a ,1),0:1'-<1)OS em <C"'D)'PO a
Diretório. ]� jií .uma l rndição que Francisco Glavam e Virgilio José Garcia, estes últírnoa aor-

lia iJiza pelos conceito. cu P

emlttdos nos artizOtl ,pl'iJelll'a li!?, ,ilrnfOl'macões sóhre a
haviCl' emos .cl� mantcr : Fi-car o contarem de 50 anos de atividades no quadro social.

. assinadoa I política académica. qen!.l\o· Acartémíco "Xl df' )".e1wrei- i Após O banquete será feita a entrega dos diplomas ai.sy.
.,-- (;0111 1\,80 ob}liItiv,Q fornos áescola

1'0" alheio à� hl�a,S ])QI!í:l.ieas que' Bócios adma referidos e dos de remido aos associados que:'
da rua Estevcs JúrlJi,01' e' lá 'e.ll'.COil1C-

,,8 [J',aNall11 'la fora. Somos rucal(Mmi-. eontagem de mais 35 anos de efetividade.
tl'�! mos f) a;c.a.clJêmjeo, UbaJklo Bri-

M's r:lf'. Di.re,Ho ,e 0Omo 1a,1 a nossa' (Para ° banquete que ter'á inicio ás 20 horas, opol'tuna;..- .

sig-helli, ,wnldiclruLo a prfls.idenlbe da ru�so1CÍtação de lolrusse to:mal'á sua,5 me,rite será aberta inscrição.) .

"Cl1alpa ]f}fi,ci.êl1lCi,a", Q. qual, TItO,g decilsõe,s sc,mpre hasca'da IDO Direi- Aos 81'S. sócios vão ser distribuidos os re�pectivos con--

lJl.mo()� mill11ltl.os q;Uie' fa11:wwm pa-
1.0 ': �a .Jimil i,ça: ,e 11lunlca ,ijilOl' ,

inr! vites. .

1'a (I j:nícj.()' da alula das Ci.IliCO 110->
fllnencIas ,eSlr3Jnll1as, aos mtel'esses Para maior brilhantismo das festas que serã0 levada$'

nl,,�, 'prOtnLitf1ccru-se a da.r-rrlIOJS a en-
acwdrêmicos. ! a efeito, a Diretoria espera o comparecimento dos srs. sócioe;,

1.1'1'\ i",!,u que pl�bJi.cam,os a segui,r:
Esl.ávamos ,,,ali, f.ri.Los e a aula e suas exmas. famHias.

- Poderá dÍlZ01' '3JOS nlosso,s leito-
do nosc:o enll'e<vi,sualrln já havia,' Secretária, em Florianópolis, 20 de julho de 1947

re:3 qual a sua O!pin.ifto sôbre as começado; a,graclpcemos a genti- Elpidio Frag'oso, Secretário Geral.

v'óxtm" oletçõ" do Ced" Aca- ��:. da <'0,<,,",,;,10 , "U" d",PNu-1Centrodlernic�'?milltha 'OipilDi5.o é ElUS11eita, I ftcade·mic,o XI de FevereiroJ'jf
lima vez {jIUO sou crundi,rlruto à pre,.. Dr," (L"ANO ,G. )�Dn'AL D}j

,

C,ONVOCAÇÃO
'

stu:ôuoi'a. P.ocle, ,no cIJitanLo, aIil'- GaLLETTI A-fim-de eleger o Diretório Aeaclêmico que Ira presidir"
mal' aos leioLres Id:u "Kqü�rl,()" qlle A D V O G A D O os destinos elo "Centro Acadêmeo XI de Fevereiro durante (I)

aqui se lll'I}Ccs�rum as ()11i?Joõe,s m''IIi.s Crime e cível �mo social 47/4" convoco, pelo presente Edital, na fornla"dos(,
damOlClr'áJLiea,s de Quo há 11'oLici<as na 'Constituição de Sociedade. Estatutos e de acôrdo com os dispositivos da Lei Orgânica de--
demac,ra'cia.

..

NATURALIZAÇÕES Ensino Superior, todos os alunos da Faculdade de Direito de)
H ). 1

. - , Tí'tulos Dec!arat6rios-

. 't, IlllDa pre'\'\sa,o s'egTll'a so-

,
Santa Catarina, para a Assembléia Geral Ordinária' dê 11 do:;

br'e o ]'e'Sult8ido da cJ,e;ição?

.

Elcrit.·· Praça 15 de No... 2�. ,I corrente, a ter lug'ar em uma das salas da referida Faculdade;.;.
1\'- E' l°. andar.

- .,,1,0. iU, ,C.(luno e TIo;Lm'al, COJ.l-

II
com início ás 17,30 horas.

'o o�nl I .[,. j 'I' I R.lid. - Rua Tiradente. 47." " ê v� Ol�la ;( a m1n)(1, c la,pa FdNE •• 1468 ,
Florianópolis, 6 de agôsto de 1947.

niio só 'polos el(:�mel1ltos que 'a oom- Osni Gil Kirsten - President'e ..

pÕoelll co.mo ,pBlo progrrum.a, qlU,e
elaibo,rrumo,s. Il.lccOlntheço, COiI]Ludo,
que .as apiJniões {<;",tão )}osla1J!Le cli
\·idid.a�, não sE'<ndo possível uma

j)it'ol},Tifsão com aibsolluLa S{�gm'H,n
ça.

- Há ma.1s de um lJaf'[i{lu aca

dêmko na ];',a,cul'do<c1e ?
- ALrf algora .I.iJlh,ul11oS dois par

'tjodos: O PwrtitClo L\CiflidflUl!ico, ,o o

Partirl'o Alc.acl:êmiüo' Itenovadol'. O
primeiro ai'l1lela não s,e manifestou
(] 'Ü segtUJl1ld0, ,t[llmbém, pelo que ,pa,':"
r,eco não tm.·A 'cfl;udidalo nas J)eó
ximas eleiyõe!ê. J<';.sse MJO surgiu
rno'i,s um IparLid'o, l\lIlUda'l'Jo em ju
filho, pelo acadêmico r\..nLôni'íl Lis
bOa, {j'U08 é :pl",e,idellc do partido· c
�ell call1tili{)aio à, lJresi(Jêncía do
Oen.[ro .

- Mas, nest.e ,caso, ,qalal o pú[i
do que apoia a "Ohwpa 'Eúc.i,ôncia"?

- Nu!o /temos paint.ido. A "'Chapa
gfici,ê11tl�ia" :foi: Dl'g-anizada \){)l' um

g,'f',UiPO :de acadêJmicos, independen
t.e t(].(.) Cjll13'lquer Cüll1Jprllnüsoo· pa,r
t.idál'io, vi-sa'll'do 311enas �ol1igr'e,gar
dl)ll1B·n:lOJs qUte es'ti'\',I?P-S{jD1 d,j,slJ)ostos

.
<l, trrtbaIlJa.r tPP>lo 'tmg'I'antclccirJllen.to
e 'pl'ogl'eSSO do Carrtl'O Acadêmico
é' tla Fa,curdade.-·

Nesl.a altura da nossa rntl'{'vis
tn. o Am:lnHJ1iü, de silrwhl �>lln 'p\1-1nllO, ar�IHII()ia'Va pelos Cr'llTflJLloe'es ()

i.n.í(\io Ida,::; alL1Las. CüllIÍlU\rlO arr'i,sca-I
mos 'rI!ITHt última IJtI?wgllJlJta:
- Com rüfel'ênrcia á' pohLica

e:X!LP{"lla r iJ1.ruLu'l'al qL1Â hf\Jja, enLre
os tllcadêl1'llicoS', ,eleimenlos de to
,dlos os pa:rliclos poIU.ifcos. Pu,rLindo
dÔSflC pri,ncípio, I[lc rglllnt3Jmos : a

])'olíLica 'f'X,Lenla ,não cxm'cr nc

,nlbuma iln:l'liUiê.ncia na ']1olít.ica aca..:

diômi,ca?' A essa pel'g'lllnta o nosso

2

o ESTADO
li•• e Ofiei.....-. nu Jdo

Pinto D. 5

Ditetor: RUBENS A. RAMOS
Pre.rietário e Dir.-Ger..as

SIDNEI NOCETI
Diretor 'de Redaç'.:

Ao DAMASCENO DA SILVA
Chefe de Paitinaçio:

J'RANCISCO LAMA! QUJI
Chefe de ImpreMAo:

IO.lQ"iM CABRAL DA SILVA
Ra\l resen tante:

RAUL CASAMAYGl\
SUCURSAL DE
A. S. LARA

•

r�L.It!'ONES MAIS NECESSQAI)(l7
�mbelro. IIU
fuiIcla • • • • .. • leU
lDelegada O. P. Social ...••.••••. , 157�
Maternidade ,.. 115,
'l.toJpital Nerêu RamOl .•• •• •••• CU
"ta Caoa •.•..••..••.••• ...... lfJt
(lua de Saúde S. SebaaHlo ..• ,.. H.�J
Aai.têJM!ia Municipal >. Iii••
Wompital Militar U§I
,.. ;8. C. • , • • • • • • • • • 153f
..... Aérea 711
,. B. I. A. C 15l1�
(apitania do. Por1Ol •••.•••••••••• lIat
filA C. R: .•• \ I'••• r.;'.....•..• 1611
Yi<rça Policial , '

•••••••• '. • ueu
�teJlI:i'ri. • � • • • • •• 1511
iIlIO lI;trtado" .. ;.................. le:u
)!IA Gaaeta .. ,

••••••••:............. 1".
lliJ)iárió da Tar��" ., ....... ,.... 151'
If.. B. Ao •••••••••••••••••••••• U41
lIbIp. I'uaeriria Ortip ..,

Farmácias de plantão
Estnrão de plantão, durante o

mês de agosto, as seguintes
]i'o1'1nácias :

2 - Súbado, ' - Fa,rmá,cia
Nelson - Rua Felip·e SchmiclL

3 - Domingo - Farmácia
NelsoIl - Rua Felipe Sc.hmiclt.

9 - S��ibado - Farmácia Mo
doel'lla - Praça 15 de NO'vem
bro.
j O - Domingo - FUl'Illêlcia

Moderna - .Praça 15 de No
v,p.•mbro.

10 - .sábado - Farmácia
Stn. Antônio - Rua João Pinto.

17 - Domi,ngo - Farmácia
Sto. Antônio - Rua Juão PinLo.

2:3 - Sábado - Farmácia
Call:a.rinense - Rua Trajano.

2/f - Dmningo - Farmáci,a,
Ca'tarinonsl' - Rua Trajano.

:30 - Sábado - Farm{t'cia
Rftuliveil'a -- Rua Traj.ano.

3J .- �)omingo - Farmácia.
Rallliv,oira - Rua. Traja.I1O.

O serviço, noturno. será we
tuado pe'la FUl'mácia Santo An
tônio, sita á. ma João Pinto.

•• " .. 4 •••••••••••••••••••
-

..

:1 Dr. Lindolfo A.
Pereira

Advogado e Contabilista
Conatituição de eoeiedad••.
Plane. contabeill •• OrganizQ
çõ.. _. Parecer.. e .erviços

correla'to..
.

Rua Gal, Bittencourt nO. 122
Florian6poU.

DOII 17 hora. em diante,

G. I

....... " � .. � .

DOENÇAS NiEBV�i�A.b
Co. Otl prOfClllll!ItIOe 4. .Miei_

".)e, .. cloençao nervo8U. ,••• ila>
mt&du •• tem,o, do mal.. ..w>
feitamente rcmediávei.. O ellr�alll.
....0, fruto da iporaaela, acS pMe
,",.j.llte.r 08 lnd!,yíàuo. afetall....
W. ellf.ridllacle8. O Ser:dço Na.
do••l «Ie Doenças mentaM iJlls.,.
iI. •• .Ambulatório, lIae ate.ti••rao!
t.clíameute 011 tloentu B.".... ....
1Itr•• t... a. a..a D"tlore a. ....
fItI 11 1a.1"". �'riaII.....

__

"

Cia. Catarinense de
I N I

Ltda.,Transportes Aéreos
C I A l� A'

poucos DIASDENTRO
\

DE

,

Viagens rápidas entre' Florianópolis - Laguna - Tubarão :- Ara.--

ranguá.
FI0r,iauópo!is - 'ltajaf - Blumenau Join\'U...

Plflrianópeiis - Blumenau - Mafra - eonoinhas .- P. l�lJ;lÍão.

Flérianép6!is - Lajes.

Cianhe TEM P O e D. H! H, E I R Oí Viajando com

RAPIDEZ-CONFORTO-.SEGU RANÇA"

pelo� aV:Õ8S, da. «C.I T A L»
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o senador. Ivo d'Aquino respoD·de ••• ,

s: ao Poder Jud icíário a pr-esidem- cebe oríentação, desconheça o que

C.l� rio l:l�l:t{), que ,s: ,ia ferir. por-I a ]i,nlglna IPo,'.rtugnê5.a, encer-ra quan
tarsto, sei na místéi que 10SJ�IC'mos 1[0 ao sign.if'icadn ele, suas palavr-as.

Continua O ESTAJ!j)O faze n
desmemcríados para adrn íl.iu a afir Mas, nenhum homem de boa fé ele

«do distribujções d» valiosos li- mação de que o gesto das í'oa-ças serenidade e dig·lllilrl'a.rlf' ,poderá '1'e
'lií/ros, inclusive remances mo- a�malcla.s a 29 ,de ouIlJlrln'o. (Ie 1V!'5 ousar razão ás mmhus ',;. palavras,
»dernoe, entre as pessoas que

11,llO se converteu .'lJJum bwnJlo de quando a.fil'molu CJlue >há gl:"\"«' iQljú
�-constam de seu cadastr(i) so sangue, apenas para inlltte,/1I!;i(l ou r ia .ao,( jJu,leTes constituidos na en

-cial. pela orientação do Par-tido CODTU-
I
t rcvistn publicada pelo sr. se-na-

As pessoas que ainda não rusta. Corrüi])Ol'a'llJf](i, .aduda esta dor Luiz Carlos Prestes, .na "Trj,-
."ha;am preenchido o- coupon ·i,ll!ycrdald'e, af'inmou o sr. Luiz Car- huna Popular"..E' provável que,
;,-q_ue diariamente publicamos los Prestes, na sua ,eTLtJ'(--:vi�la.: "O no seu ultimo d ,i S>C Lll'SO, S. xcia. le
.poderão faze-lo, agora, habi- 'P'(�qU'CllO gI'UI])(j ln1(illital' fascista seu- nha prf1.[rnclirlo amenizar essas

.Hteado-ee, assim, -a concorre-
í

iu esse avanço l' tudo í'ez, sem pa,IR\THS. mas :-;. Excia . .el�,tá num

�'!'",m a tão interessante

iniCia-j
duvida, 'G)arn barra-lo através das drlema : OH desmente essas' decla-

tiva realizada sob o pa troei-
mais {or;pes e infames provocações I rações ou não podemos deixar d.i'

41io da LIVRARIA ROSA, à como u chacma-do Largo da Carro- I julgá-lo- de acordo com ,pala,vras
,.Deodoro n. 33, nesta Capital. cu, os espancamsntus dos orporál'io·;; eFUle profcr íu 'f' COITll as publicações
••• , ••••• r-ÓvÓ, ,. ••••••

,e

�ssaS�,Nla.lns_
de '�arnD(»nle��l>','. que :fez, 8il.ravés ela ',i>ffiIl,l',p,:ll'sa, a S,eujl.ANIVERSÁRIOS

. (�omo a .naçao deve )\�co"dal-sc, o serviço (' a S'l'I'VIÇO dI' um pais que,

F:\i:l<iM .'\:\0,8, HOJJ,i;;
1II11Cldenle do Largo da Carioca re- j)Cl'8i;fivrumr.nle. n50 é o Brasil".
sultou da provocação cormmista. O ,.,_ _ ....,. _ _.......,..,.

Pad<ilCl'o (I,f' Luiz Gados Prestes, de- Dr_ Augus"o depois de ei'cn.t{, da :proilJiçf1o ÜC 10- - I

cnlização dE' um comício naquela Peula- a exma. sra, d. Mar-iu Darrua- Upraça, -I'8:501\'8U contra RS ordens
rri, espúsa do se, ,p1'o.1'€.8-8'Ü'1' AJJU-

lega is, á força, levar a ,preilo essa

r,f'lum.ião, a t'im ele nrovocar as êl,1J

I'ol'idrucle:'í e COül�('(llI<e'.nLelfn!JnL(', o

d,el:ru:ma,m<€<lhto de SH,lll@lle que IJ,>COl'-
.. ,l'BlL :1<:', porta:n to �'xc>üclc<1' .a Lodos

- a exma, sl'a· d, Em lT'Ll�ê ]J. '.

'

.

I;:llcvl'l'el' 'rv' I n' ld' d
ÜS lJ,mlLes prell·('))!r!,p'r afll'lmaT que

." '.' :J" , 'es,,�)sa (,O &l'· »',a l[' '(to , , ,

" K
.

I
;1:� J U,l'Cas al':n,lacl,HS fOl'a,nr nes110nsa-

..... lJif'flllZet·.
.

,

.

• l R �'l I L'
v·('i'R r}l�lo íf.eJ'l'ama:mel]Lo fie sa,llg'ue

- a- s·ca. zam'a UL J eü 1\';":.1-'. '

,

t J'
. ,.

I ('�. I ha,\'ldlJ J.10 L;:Il'gO {Ia Cal'WCê!". O
m.en: o, Il.ll<Cl()JljaI'l,a (OS vu'l"I'CJOS, ,. . .

JOAO CARLDS FEDRIGO
,sr.nac!ol' lyo di'. Aqnmo, <l ,:"C:g'lllI',

.l:� L' I
. I passa a co,mentar as acusaçõ'cs que

'{'·sr ('J<l 10J,e o s,eu f'egullwo il111-' . ,

, .

.

. _ -. ,() sr'. LUIZ Cê! r'[o" Presues r'e,z á
'vers>arlo o meOil,no .Tü-ao Cados, fl-' "

" .'.

II I ""el' O'· F I
. I Jiu'slIça Elelt:oraL Dt'j)oJt; ,d.e: lel' De aeôl'>llo ICClIJl os EMatllto,-; e cI,e

10C'OSI' ..... 1oO I'Llga.'·ec'[']g·u· e .', i
I' 'I L, 'I' f' l' I')� jl'erlho� do cIJ,�c(lIJ'SO cio Il(it):f' co- ordem do h'mão Pl'pskl.en<t.e fJeam'

,( e sua e,s.posa (. 'Cillla'C 1'1' ,\.os,a i

e-j
,

, .,'
.1.

"-IrI' E '

.

I"
" I1Hl.lllt:1la, ,que el.f' l'C\pllila da maIs OO'Dl\li'dadlO:; 10{l1!IS 0''' s,enhor'eJS --S-en-h-o-rl't'al�ng'o', ,m sna 1'l',SIC enlCIa '(J alll\'('.I'·· . .

.

.

" �,.

'" 'a" 1" .,
alta g'J'av'l.cJ.aüc. :l::i'smn cOrl.cliLle o 11,-' nw-rrrbros da Di'l'etoJ'ia e lWipl'eSen-,.::>«rI" 'i1:uC o. CTe,ü!:'l'(l aos ,,0US l,nlum'c -

. �. _

' .' ,� .. '. Ao escolher seu perfume werifL
ro� 'lm 'O'

.

11 " I l 'I I doI))' dia maJ'Ol'l>a sua oraçHO: "131'·1 Va,ntes da:; so:ciedade:i a.clê:"as para' ,

d
1" ,1"UHi10'-' 'uma ali a mcsu I.e

p' .. , 'l ;..: 'l", ",_ _!
_ " '.' que se tras a marca a perfum'llrb

-(lotes.
·1 f'SIf CUI p, I e 'àJS 8X'11l'1:::,'''ocs nao a St'�sa<ü Ol'1:lnlHna ql1.l' esta Fede- "J

.
, i ..

';( "lll \ e'I"'"
-

L' L'
-

I'"
ohaR Mana Far Ra que já en

"" I ", I' �]\'a" e JHW a eU" am COD- I'açao rea .IZal'a as 19.30 borU!s de. .

..
'.. , , .

' .,
" preferida pela corte imperial dt

1.1 a ();< ,pl'I,ncI,p1()lS dnmocr<l!twols, a- 1:?- do eorrenLe', em sua sede proYi-,
.

II
.

I I I 't
. -

1-'
D. Pedro n

Cf) llí o� pe a CO:l\I�l.llllloa(l, C'Tl'.ao e &0-1';'1 .. á 'J'ua Mal. Gllil,h.p)"'lne, nO
, _

[Jlll'quü hú pa,]avl'as lla nos!>a ['in- :!'9, ueSlLa Capita,l, ande serão -t.rata-· Cernisse, G.rav!ilta., r'11,.ti oe

gnu ,que 'V{'I'.c!.el'a'm .Q Sig'lli fi,eaç,ão dr,,, 'l.8'SiUnll,os ,de inlcl'ésSeg sacias. ! Meis. dai melhorei, pelol me.
,Soe ias rx'pl'c.ssõe.,'; L1sada" lreJ.o sr. ]<'lrmÍ'a:tlÓ'polis, 5 ue Ag-ôsLo de '1947

I nores preçoI IÓ na CASA MIS
Lui", Cm:ll)..� Pl'cs(,ps não c-m�sti- . 'l'hír/.(jO V'ieil'IJ de -CasU'o 'CELANEA _ RuaC. Mafra, 6

Procure então Crediário I\U8t, ltl>em iln(júl'ia, nün a,j»t.'nas, ao SI'.

�ue mediante a módica per�entagclllll,Yl,('Sii(lenL,f' da ROPlubltca" mas. ás ,

..
..Qe 10 por cento, resolvera o scu ('.Ia�s'e·s al'maüas e ao Iprcrpr'l{)l po-I:problema, facultanço-lhe a COI11- d.e·r Judiciá rilo. '(;.I1d i'\ o deve el.e fa-

-pra da mercadoria que v. s. necessí_llaJ' (Illl li,ngILt:ag«�m rliren�n,Le daqllP.la! Sebastião Alves de Souza vem pelo presente. tornar

'�ar, pelo preço corrente da praça que usamos llO Brasil. E' possiY€1 publico, o 6eu sincero agradecimen to aos Snr,. medicas do

C'Sem qualqu.er ontro aumenlo. qli'e Ü' Sl'. LIUilZ Carlos Prt'sll,e.�, ll'[l- Hospital Nereu Ramos, pela dedicação que trataram a sua

CREDIARIO KNOT. tf.llzinclo doE' O!lltro idiml1H pal,(lvl'Qs espôsa Anita Coelho de Souza afim de que a mesma

Rua João Pin,to n. 5 - Anexo !Í 'pI'{)\leniPlllrs dr um país donde r€- adquirisse pronto restabelecimento. Agradece mais ainda

'Redaçã'O de "O EST.ADO", Tele.fo- --_._ -�_-_._�-_._----_. as Exmas.. Irmãs de Caridade pelo carinho e dedicação

'�� .. l���: Vapitania dos Portos I' ��:a�e:;:;::::::� e mais uma vez a todos os seus eternos

'Tem dl·nh.·ero ? EDIT.1L Florianópolis, 6 de agosto de 1947,

p 1. De ordem do senhor Ca- SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA

M�t�e��rP�:s��� N��t��po�'�� f���o s��!rP�r��l�!êS��t�:!���;.I-...···_....--·,,· ..,....

...,���
.... " .. __ S'JLT�,."".&Y>o ...&"".....,&T..... WW.�-w_

'renda mensal, semestral ou possa, que se acham abertas!
.

:.anual, á razão de 12 % ao ano? nesta Repartição, da presente
Confie então os seus negó- data a trinta e um de agôsto

<Cios ao Crediário KNOT, á ru1. corrente, as inscrições para os

João Pinto n. 5, que, em com exames a <se realiZarem de pri
binação com o ESC'l:'it.ório Imo meiro a trinta de setembro do

y,bjJiário A. L. ALVES o em- corrente ano, para . CONFE"

'pregará, proporcionando - lhe RENTE DE CARG:A, MESTRE
<com isto uma �'enda anual, se- DE PEQUENA CABOTAGEM,
,gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

PRUMEIRO E SEGUNDO CON

'1.000,00 empregado. DUTOR MAQUINISTA, PRI-

Melhores informacões e de, MElRO E, SEGUNDO CONDU
'talhes nos escritórios do Cr�- TOR MOTORISTA, CONTRA

,.diário KNOT, ou nesta re&a- MESTRE, PRÁTICO, PRATI

"ção. CANTE DE PRÁTICO, AR-
.". - _. - -••. RAIS, PATRÃO DE PES-

SERVICO DE CA, ATALAIADOR, MEHTRE

tLiETEOR,OLOG,lA AMADOR E CONDUTOR MO-
IV' TORISTA AMADOR.

2. Também poderão se ins

chuvas crever nas Delegacias de São
Francisco do Sul e Itajaí, e

prestar o respectivo exame,
com exceção para os CONFE
RENTES DE CARGA e MES-
TRE DE PEQUENA CABO'TA-

�
_

GEM,
3. Para melhores esclareci

mentos sôbre o assunto em

Buenos Aires, 8 (A. N.) aprêço, os interessados deverão
Circules bem informados nesta PI'oeurar a Capitania dos Pôr-

.
-capital informaram esta ma- tos e suas Delegacias,
1.1hã que as autoridades revolu- Capitania dos Pôrtos do Es
�ion'árias paraguaias estão es- tado de Santa Catarina, em

tudando a possibilidade de en- Florianópolis, 7 de agôsto de
viar uma delegação á Confe .. 1947.
rência Interamericana a se Nelson do Livramento Cor
real 'zar a 15 do ,corrente no R. deil'lJ - Escriturário da classe
.(te Janeiro. "C" - Secretário.

- o sr. Hoberto Müller, joalhe iro.
- () Sl' .. \Lfto Luz, ela Ciu, Na'\"�-

.'1?·a(ião Cos[,c·i,J.';].

"�
,r.lpfu Damiarn.

- OS)'. Jalil1i-1 dos Swnlo:o Cill'
d:ll1so, ft)lll'Cionário da Cia. d>e :-íavl:

ga.çii.ü Costei.ra,

Precisa de com-.
prar algo?

falta-lhe dinbeiro 1

Previ.õo do tempo. até 14 hora,
do. dio 9 na CaJ;:itaI:
Tempo: inlltávél, com

Temperatura; estavel
Ventos: predominarão oe de sul.
·Temperatura. extremo. d .. ontem:

-maxirna 13 3 minima 11 8

98 rebeldes na
t]orrferê nela

Bom binóculo
Grande

I
visão

assuntes:

LIVRARIA ROSA
Rua De",joro, 33 - Florianópolis

aviso cios SflUS clientes

Visão maior e mais perfeits
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros, sobre todo. OI
que reassumiu o

clinico,

-ItíAM A REfISTA
0/ VAlE DO ITAJA)

..... � .

Federação Espirita
Uatarinense

AGRADECIMENTO

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

PASTILHAS

L
evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as Laringites, as Bronquites.

Convite para
Luiz Oro fino e familiq, ,tios • primos

da pranteada

Petronilla La Porta Vitello
convidam 001 amigos e

assistirem a misso que
12 do corrente, às 7
Ca1:<1rinense.

Anhcipodamente agradecem .

peSsoQs �e suas relaçõea, poro
será celebrado Terça-feiro, dia
horas na Capela do Ginosio

ODEON
Ás 4% e 7lh - sessões Po

pujares
I /

O JUIZ MALANDRO
Com Bob Livingston - Rutll
T'erry, Edward EverettHortou

II
O GATO SEL.VAGEM DE

C�EYENNE
Com Bill EUiott

III
MISTERIOSO MASCARADO
11/12� Episódio.s
No Programa; - A MAR

CHA J)A VIDA - Nac. Imp.
Filmes.

2) - Trailler; OS TAlVIBO
RES DE :B'U-MAN-CHú (O xo
vo seriado).
Ás 7lh __:_ Cr$ 3,00 (ÚniCO).
- Preços: - Cr$ 3,0.0

2,40 -c- 1,50.
"Imp 10 anos".

IMPEnIAL
- Ás 7112 horas -

UM AMOR, EltI CADA VIDA
(Love Letters)_

com

Jeniffer JONES
Joseph COTTEN.

- No Programa:
1) - Visões do Brasil

Nac. Imp. F'i.Imes,.
2) - A Voz do Mundo

, Atualidades.
3) - Extra! - Extra!, ..

OS 3 DESEJOS.
- Pantda Musical em Tech

nicolor.

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

........................ '
.

RITZ - ás 4,30 e 7,30 horas
1 ° Noticias da semana _

DFB.
.

2° - Pat O'Brien - Ellen:
Drew. - Rury Valles.

O :FAN'l'ASltLl AllIOROSO
.ALI BAllA E OS QUAREN'l'A

LADRÕES
Censura até 10 anos.

Preços; - ás 4,30 horas
4,40 - 2,40.
Ás 7,30 horas - 4.40 único.

ROXY - Hoje ás 4,30 horas
1 ° - Reportagem Cinédia -

Jo.rnal.

I
2° - John Hall lVfaria Mon

tez - Turhan Bey.
ALI BABÁ E O'S QJ_.'ARENTA

LADRÕES
3° - Ann Rutnford - Ro

bert Sterlig.
]<'ELIZES PARA. SEMPRE

"BATllIANX" O l\'IORCEHO
Censura até 10 anos,

,Preços: - Cr$ 3,60 - 2,40.

ROXY - Hoje ás 7.30 horas
1 ° - Reportagem Cinédia -

nacional.
ALI BABA E OS QUARENT.r\.

LADRÕES
3° - Stan Laurel (o magro)

- Oliver Hardy (o gordo) -
Dennis King o famoso tenor
em uma opereta bélissima.

FRA DL\.VOLO
4° - Inicio. do mais sensa

cional seriado até o momento.

"BA'rJUANN" O MORCEGO
Censura: Proibido até 14

anos.

Preço único Cr$ 3,60,
--------------------------

FR�COS e

ANEM;COS
TOMEM

O!nka Creosota�o
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 • HBAIlV-·SàlDade � d••gas;te •• �!lJ4"
----------------------------------------------------------------

�parelhos para' carregar baterias
(MOVIDO A GAZOLINA)�

Orímo para onde não ha eletrcídcde
�arrega duas baterias em duas horas gastando um

litro de gazolina.
FABRICAÇÃO AMERICANA

Tratar nesta Redação. - Preço CR$ 4,000,0@.

'L

Livros Têentcos
em geràl

TECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de téçnicos
em todas as

profissões

LIVRARIA ROSA
.
Ru.a Deodoro, 33 - Fpolis.
Atend& pelo Serviço
R-eembolso Postal.

«O Estado» nâo deve ser

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

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualquer maioreçêo é

EXPLORAÇÃO.

Compre seu Relógio pelo
.

Se,vi�o
de Reembôlso Postal

71
de üarentle
DESPRTADORES:

10 Cr$ 150,60
13 120,O(J
17 (grande) 180,08
17 (pequeno) 20tl,EJ@
18 !4G,OG

14 80,00 Pulseiras extensioeis
15 80,aO Amel'icanas:
16 80,00 8 150,00
ORGANIZADO SERVIQO DE VENDAS: ESCREVA-NOS IN-

NÚME RO E. PAGUE QUANDO' RE CEBER O PEDID6

Rel"Jjoaria Progresso
JU'GEND' & FILHO

l

1
2 (folheado)
3
9 .

Todo Relógio é Acompanhado
PARA SENHORA: 6

Cr$ 22Q,GO 7
:350,00 11
226 ao 12
130;00

PARA HOMEM:
4
5

190,00
85,00

SIRVA-SE DE NOSSO BEM
DICANDO APENAS O

AS RELAÇõES ,ENTRE A HOLAN-
DA E A ltillpÚBLl,C:,\ INI)()NÉSIA

S. H. L - InJQnmam1 de Haarlem,
que o Prof', S. 'POS'vh').IOlla, gerenf.e
do Banco da B olanda, e ex-C-011S'C
l'he iro Econõrnioo da GOil11Ii,:;Jsão (\C-I
l·.a: (Ias Indias, declarou numa l'CU-1
'llJUU.O de homens ele illlCgÓClO1S llOl<iin�!
deses \lmCjlue1a. cidade num discurso

sÓJ)1'·e 'a ímpoi-táuoia eco,nólnlica da

Indonésia para a Hclamda, que a ré

ouperação da posição da Hulanda Ina Indonés ia é iQlld!ilsp,pnsável para
a sua leXilSllêJlIcáa, ,e que as condições i
esseuciads para a reconsu-ucão doo;

estragos oausados pela guerra nas

Imdias Holandesas são. a .(),['dem, a

Süg'Ulrrul1Jca .],ega.l, rum sistema mone
tárío unif'or-me, e controle de meio

círoulante ·e da alf'andega. Realçou
as vantagens eiras despesas cio. Go-

vemo :hollrul1Jdês lem r]}ellle:l'í.cio da

O)'oTJlul,açào nouíva c '[)l'·ev.eniu os

seus ouvintes ele que a tome seria Neg"cSo de 0"a8'-u- fijil1(]yiJL{\\ el a menos que a H olanda ti • \J ti

controlasse o. abasíecianen ío ali- Acham-u à venda duo. casaa,
d. material, co m fund'oll para o

merrtar. Acresoernou taiJ11l))PZll que
mar, .it"ado. em rua ealçada e

'SÓ 'ais l'ellaçõeis com as Indias parmi- 'com passeio, no E.treito, Recebem-
t.n-íaan à 11 olanda cobrir a f'alta de e ofertou, Inbrmoçõell CO'n o

dólares dia sua balamça cOl)l(',[:c.ial, Banco de Credito Populo r e Aqri-
. cola de Santü Catarina Rua

'0 Prof. Posthnmra lamentou que, a
Trajano, 16.

,iull!5'ur pela atitude ·e expressões
-dos cheres ela, -l1l'!j)ÚlbliJca Indonésia

considerem eles o. acórdo ele Ling
g;a,djat'i COimO' .11IUi]{>:,

.,'_ -

-----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��;;;;::::===�=====CON.FUSAO POLITICA NA
LNDON@SIA IS. H. r. - Imfrmmann ele Betavia I

.que os lideres dos 4 mari,oncs par
Lidos 1l'ClJi,Lilcos da R,e)). 'l,o,do\ne"iIia" a

(fl�E'm o Pl'·esi,denLt' Rookm"oo havia

pec1'ido que f'oranassesu um Gabine-

I
Ln ele coalisâo ainda não puderam
chegar a um acordo. espera-se que
a es'"al." horas LClTl!l'Hlm sido anrmcia

I elos os mornes dos .memhros do novo

I Ga.Il}.ilnl�te, ja que o. S Ol.1ef.e.s
,ilam reu

nir-'s'e 'no dia seguinte,

1 •• OI' ........ OI..... ........ ........ .. .....

"Quem extraviar ou inutilizar _

certificado de alistamento pagari
multa de 10 a 50 cruzeiros. out1'Oll- Rua Felippe Schmidt 22 _ Sobrado
sim incorrerá em multa de 20 • 1"
cruzeiros aquele que extl'aviar AS EXPORTAÇõES DO ALGODÃO
inutilizar o CertificadO de R

---------------!I
PARA AS INDTA!S HOLANDESAS

vista". Dr. BIBse Fereco e s. H. J. --; Informam de wss-

h híngton, que segundo comunicações
(Art. 121 d. Lei do Serviço HIlL Sen ora recentes do Quartel-General dlit

tar), participam às pessôas de (:lpn Mac.árthur. as 'ex'porta,ções de

suas relações, o nascimen- peças dealgodão do. Japão para as

Indias Holandesas em maio ujtímo..
to de sua filhinha, i perfazem o Lotai de 40.000,000 d�
Leda Reg ino

.

jardas.
cccorrido hoje.
Fpolis.. 4/8/47,

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

tu, agu�da� teu auxílio pa
ra que possam voltar á so

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

CURITIBA

�esolvido, enfim, s·au problema financeira,!
ADIADO O JULGAI:.\DL':\'TO DE ]CA

Mo.SO MAES'I1ILO HOLAN[)ÊoSES
S, H. L - Illlfonmam ele Ams

tel'dUlm qL1'e o .cOIllSBlho. Ce.l1Itrar' Ar
'llistico dc Horrwa ladilou a cklJta pa.ea '"

<co·tucho, tio reC1JWs;Q. apresentado pelo
ex-reg\CJnlt,e da Almsllet'cJiam COillcel"t.-

, g;elboLlV,,' Orchestra" Wille,m Meu,..
r:1'

'geJh01'g, DOlnlLra ai Se,lllGO<llJ\;a que lhe I
foi iül1'fJO'SlLa nó ,a110 ,paso;ado pelo I

. Cons·el.]Jo Mus.ilcal de Honra. De

acm'dro 00[\1, IqiLTe deC\!arou o ati.voga.
do de i\IelJ1rgehberg, II .]·p.gpniLr', que
est'á ar!IU-lllltmPillJte "iv.rOlflo 11ft Suiçn.
f'SlLá mluito dO'enie pltra irl' Ú H o.lan- .

(la lliO mo:me,n[ü, rpo!lrrá pSltm" em IArrnsL0rcl::um elm seLrmbro p�·óximo.
O üOllJlselllo i\lhlsical tir Honra .im

[lOS ,a Mcmge,j,])erg a ]Jc,l1a ti(' exclru

,são p'E'np'ebua da vida mus,i'c.al ho

�'Ulndtesa, aipos julg1a-lo eullp.aldo de

I'3itos impaMio,! icns dur8):lte a oCU-

pa.ção alemã.
.

Adquira TUDO de que neoeulia.,
4. U'MA SÓ VEZ,'

pl\l'!l?t.ndo PABCEL.A.DA.1IEBr.rI:,
110m. &8 VAlfTAGEJlS da. com.pra à vt _

••rvindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KN01'
�,
�do.

116".1.
Rádioll
Cerl_doiral

IIIlc!eSeteB
J6S8'

u.tr"
Cha';eã9i'1
jlltsblaçieG oIótrl_ •g�
Artl,os p.r.�_

'

Pel"
Cfi.eM

QWiIMJlHl8' iV't1pa
-,

lWDOsTR1A, coMáao· I SEGUROS KNOT S, A.

a..ilà III

.,�

do Respectivo Certificado
.

2fHl,OO
e-s 180,00

250,0@
180,00 ..

BE BBLSO:

PRAÇA TIRADENTES, 260 - PARANÁ

CONTA CORRENTE POPU�AR

JurOI 511t Q, a. - Limite Cr$ 30,000,00
Movimentação com cheques

H·aDcn do 'Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ eo.ooo.ooo.eé
RESERVAS: CR$ 15.000,000,00

QUal) Trajano. 23 • Flo,lli!iftÓPOII�
______�__--------__�__----__-------------------------aa__

QUfR VESTlR·SE COM CONfORTO
PROCURE JS.

Alfaiataria ello

\

i'prNVA..,� ....� l?FIf"LA\fACftF)óll I1..!!::Aé��ea�!!��R�m!· p�o�:n�
par.. endireitar o que ••tiver errllde eu

.

,ara que a�m.. falta do ao repita; e

NAO o ••c4ndalo· qu ecl&maçio
"' qUeiXA pod<1't. YÍT a C.8U , ""cam!-
ue-a á snc<;;,ô\,o RECLAMACOll.:S.
de O ESTADO, que o (lU() oeré l"nda

A CÓLERA
Quando Sócrates, por algu

ma razãó. pressentia que sua

alma se agitava e ·que estavalprestes a perder a calma e re-
.em demora ao c()1l!tccim�to de q"""ll

,
voltar-se contra qualquer ,de. 'de direito, recebe'oldo .,. I. uma Infor -

seus amigo's, procurava fal(ar), ef" do reaulUldn. embora lIl<lI .JllWla !'conl doçura, dando ao rosto! i - do .�jam tlubli=<l�. ueD. • .�".. ',.'.um ar sorridente. A doçura e;! !IIAÇ!a aem .. prorid�_!a l»III&da.

a bondade refletiam-se em seu; -------

olhar e por êsse sublime es-; Envie ao seu amigo distaD.t�

forço rej)ri�ia os primeiros
I

um número da revista O VA .

impulsos da imperiosa paixão l
LE DO ITA.JA�, edição detU

qúe o dominava.' 'cada a Florlanopolis, e a.�
Plutarco estará eoni;ribufndo pal'3

. \ _ . . maior difusão cultural

O VALE D0 ITK.JAt
.

ele U()fi1I§8 te1ft'8
! � "'''''-_-_-D-_1".._"""""""''''''

procn��:gr�s!,gêncla' II LEIAl\j A REVISTA
LIV'RARIA 43. LIVRARIA

, O VALE DO ITAJMROSA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube- 12 de 'Agosto-Dia t O de Agosto. Festival Inlaatil, Na Sesretaría �.
Clube está - aberta a inscrição para o CODCUf'SO. Os prêmies aos vencedores já éstãs ex-

.. postos na casa' Heepcke. (Seção de brínquedes], Dia 12, Banquete ..

,�No Restaurante do Clube acha-se à disposição dus srs. seeíes a lista fie adesãs ..

I

VIDA DOS LIVROS C�ube Doze de Agosto Res�allr�ção dos
-

_ SESSAO ORDINÁRIA - ia CONVOCACAq territóriOS
RAQUEL n_E QUEIROZ TRAnUZIU - O }}IORRO DO VENTO

. Rto (A. N.) o vesper-
UIVANTE

'

De acorde com o n. I, letra a, do art. HH, dOIS Estatutcs eu'! VIgor,
ti ,:,It N it " .

f'

,'- d' 9" , Hl.O � OI e In arma que
Comemorando-se em dezembro dêste ano o centenário da C\OlllVOCIO o COll1isle,llhlo. DeIIIlJieraILl,' o, para uma reurnao no La tJQ C81-

tá
.

1 d t os de-
. -

'

, , i'
-

I

f
es a cr rcu an o en re

_publIcaçao do famoso romance de Emily Bronte --Wutllering rente as 15 lHHIllIS, na, sede d-o GhJ1be, para se, proceder a e erçao (a sua
t d b d assina-• '"

"
'

, .

CJ b C Ih F' 1 pu a os e rece en o
.Heíghts, a Lívraría José Olympio julgou oportuno apresentar diretor-ia, o' presidemte e víoes-oresídeotes do ,u. e, e onse o isca

turas, um projeto de convoca-
-essa obra na 'Coleção Fogos Cruzados, em tradução de' Raquel !e e Orador.

_, "" não hou- ,ção extraordinária do Congros-
.fIe Quei'roz, .o }}Iorro do vento uivante foi o título Que a tra-" (N� se;gllNllda convocacao, meia hora apos á prrmeira, SI

I d 16 d d b-

I 'c lhei t (art. 81 so Naciona e
-..

e ezem 1'0
dutora pareceu melhor para a edição brasileira do livro, ins- ver ruumero, reundr-se-á cem os ISIrs. touse 1,e1rOIS presen es.

a 15 de março do ano víndou-
pirando-se numa das mais belas poesias de Tasso da Silveira dos Esta-Luío's). v

"A Balada de Emi-ly Bronte ". Embora a versão cinematográ- Clube Doce de Ago,S!lo: em Fpolis, 1° de agosto de 1917, rOA razão apresentada para
fica desse admirável romance il'osse das melhores realizações LARA RlBAS - Pr.esIclente em exeroicio,

essa convocação '_ acrescenta
dos técnicos de Hollywood - que com tanta frequência de-

QUE FRIO MO-RRIVEl'
ainda, aquele vespertino, -,l'e-

-turpam as mais belas obras da literatura universal - a ver- '. ."

side na necessidade de uma. re-
dade é que quem viu em filme não pode ter unia idéia mais

.

..
--

.

,

•
,

\forma da Constituição da Re-
A)u menos exata do romance. Este encerra manças, ínstenções pública para restauração dos
dificilmente traduzfveís 110 cinema e possue uma amplitude Pode a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumas territórios federais extintos pe-
muito maior do que o filme, que focalizou apenas o essencial. noites?

la referida Carta. O projeto J'áOu deixar de comprar 'uma mêsa para a próxima "soirée"?
O Mol'J'o do vento uivante caracteriza-se por uma atmosfera Pode o cavalheiro privar-se do seu aperitivo prediléto, durante recebeu muitas assinaturas,
"de mistério e sobrenatural, que pertuba o leitor desde as pri- um ou dois dias sómente? mas não tem em a:bsoluto cu-

meíras páginas, Heatheliff não parece em ser humano e o Pode deixar de tomar três cervejas? nho de ser ínicíatíva oficial, ou
mesmo acontece com Cathy, cujo espírito fica a rondar a vida Tem, enfim, o leitor, ou leitora, a fôrça moral necessária

mesmo dos partidos majoritá-
para prtvar=se de um pequeno praser que lhe custe aproximada-

do ser amado, acabando por arrebatá-lo nas páginas finais do
mente vinte cruzeiros? rios. E! iniciativa, de um gru-

"hvro, Essas duas criaturas assemelham-se antes a forças da Prove, então, que não é um embrutecido e egoista que 'cuida P9 de deputados.
-natureza e nelas se reflete a alma estranha e pagã de Emily apenas do seu .EU. - Contribua para a campanha de agasalho ao ••• -. •.•• • •• e ••••••••

Bronte ababituada a errar pelas landes desoladas de Wuthe- necessitado lançada pela AÇÁO SOCIAL CATARINENSE, por

intermédio da imprensa e do Rádio de \Florianópolis, irmanados
rtng, eln companhia dos seus animais de estimação ,num con-

na tarefa de enviar a centelha que despertará no coração bem

.sórcio íntimo com o v'ento, o céo, a chuva, a natureza, enfim. Iormade de cada habitante da nossa capital, .o fogo sagrado tia

CARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, .

que, "e

praticado em maior escala, resolveria todos os problemas passa

das, presentes e futuros. -

Envie .he]e mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,
ESTADO ou à RÁDIO GUARUJÁ a sua contribuição para aquísí
cão de um ou m'lis cobertores para 'os pobres. - Cada enber tor

custa Cr$ 20,06. -
A .campanha encerra-se no dia 15 de agôsto e a distribuição

será f'eiea pelas sociedades beneficentes que fazem 'parte da AÇÃO
SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e que são realmente necessitadas. -

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

'

RELAÇÃO DAS CONTRmUlç0ES RECEBmAS

Henrique � iodieck Home PE_'E>_'I_N_IDO__IN_F_O_R_M_A_ÇO_-E_S_: _

.l\.DVOGA.DO
Rua Felipe Rchmidt21, sJbrpdo Telefon'" 1062 Rua ,H.o _

Rea(il'si !J;��;p;�ie;diél;eos a;daêompanhias de N���oaçãO Aére�
SEGBRANÇA - LiUXO - CONFORTO - RAPIDEZ Cruzeiro do Sul, Panair do Brasil, Vario,

HO,RÁRIOS 'II e

R IFLORIAN6POLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE aerovu!s e sa"
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS Leyatl11 ao COll1l]1'ecim('-noo doS! seus elisLill1Jlüs clienlels e ao comer-

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS c�o cm gerall, qtu'c ,a, pmtLi-r' de 1° d'o corr,emlle üdol(\a,r'éllln ws se.gl1inteis
FLOR)IAN

.

POLIS P
-

RTO ALEGRE larifas de passagens é clalrg-a,s (.alem de. laxals), uprovadrus .pelo 'exmo.
,O - O

8'1'. iVHn:i'sILl'o ela AerOi[JláLlti/ca, comrfiul'lll1te [)lIlblicaçào nu DiáJrio Of.ióal
SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA ele 31 de Julho ftn.do,

.

ÁS 11,30 HORAS Passugern
AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E Pôr-to AI'egre - Flori1allllÓ[lObs ..",."... 460,00

''''BRISTOL'' WAYFARE'R PARA 36 PASSAGEIROS - O
" Ourili>ha ... ' , ..... ,. ?'l0,00

MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
- S, Paulo '" � ".. . .. ' 11:30Z00,'0000- Rio de JalllJeiro ' ... -

UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA Flori'anópo1is - ClLr.iüoba ".,. 280,00
VêE PELA "REAL:', PERFEIÇÃO SEM IGUAL

,_
- K Paulo '" - ., ',. 866�55,'0000AGEN"'ES O L I V E I R A � C I A
- R i,o de J.alneiro .. , .. ,.

1:
_

.L �

8· Curiltiba - S. Paulo ",,'. . ... , ..... , /335,00
RUA JOAO PINTO - 1 Rio d1e JaTIle.iTo .. ,. ..". 585.00

Telefone - 1.3-58 - Endereço Te]egráfico "VIAREAL" S. P:<!ulç; - Hio ele Jalneiro , '.' 300,81

·

Sob os auspícios da LIVRARIA ROSA - Rua Deodoro, 33 -

Florianópolis
UM RO}}IANCE pnE�nAno CO}}! 3 �Ur_,HÕES nE CnUZEIR.08

Antes de por do sol, romance de Elizabeth Howard, que a

'Livrar ia José- Olympio Editora acaba de publicar na sua co

leção Fogos Cruzados, é um livro que se destaca, antes de tudo.
1)ela intensa força romanesca e pela profunda da amaticidade:

.i Nesse romance, E-li:tia'1Yeth Howard conta-nos a htstóría de
, uma pequena cidade norte-americana, em 1880, e de um nu-

·

meroso grupo de personagens unidos ou separados pelas con

{lições sociais do seu pequenó mundo provinciano. Mas o fato
,da narrativa abranger quase toda a cidadezinha de Pensilva
ll�, em que se desenrola a ação do livro, não importa em

negar um destaque maior e certas, figuras melhor retratadas,
r 'como por exemplo o Dr. Dan Field, o.' homem que na pequena
-comunídade melhor conhecia os seus diferentes aspectos. Na
verdade, as personagens de Mrs. Howard se dividem em gru
-pos opostos - de um lado as bôas famílias, cam o seu passa
do tradicionalmente burguês, e do outro as famílias menos
'elevadas do ponto de vista social ou moral, com o acréscimo
-ainda de um certo número de pobres e miseráveis negros. En
tr'e todos esses grupos, naturalmente, elevavam-se barreiras

· de clas-s,e, de côr, de condição econômica. Mas na época do
:romance essas barreiras principiavam a oscilar ao choque
�Ias gerações mais novas, e nesse conflito é que melhor ,se
destaca a fôrça dramática da autora, a ,sua 'profunda riquesa
de ex:periência do coracção humano. Antes (lo por do sol, que
(joteve prêmios literários no valo.r de 3 milhões de cruzeiros,
,distribuidos pela Metro Goldwin Mayer e pela casa p'litora
Doubleday Company, es(á sendo filmado pela Metro, com

Spencer Tracy no papel do Dr, Dan Field. A tradução é de Wan
dá lVIurgel de Castro.

.rornal "O Estado"
�idFJei Nocel.i
Dr. Alfredo ])amaSCBIlQ da Silva
Capitão Arnér ieo Avila
Luiz Cai-los de Oliveira
Osmar l\lei ra 0 seuaera /

Macnel LiRO de Jesús
Fernando Fernandes fIe A!,!uino
A. A V,
]o.é Gil
João Frainer
Sra. Lorena Frainer
N. Lopes Viana
Mario Niehues e Luiz
E. A. S,
Fiscees Aduaneiros da Alfan€leS1;B de Fpo is
Alunos €I) Curso Antonieta ce Barros

100,00
1Ii)O,QO
100.00
100,00
100,00
40,80
20,00
28,00
20,00
40.00
20,00
20,00
20,110
20,00
20,00

155,00
174,00

p(.JI'O f 01lcu/""'fJ�EsttldUllis ou Federa i ""i
.

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Motem4tica, Ciências,
Hís tório do Brosi1., etc.

Geografia,

VENDEM-SE
Algun. movei. fi utensílio. dOlTlé!l·
tiCOD, como camos, rnese , cadeira"
para sala de jantar, colcha, ocol-
eh codo em lã de carneiro, Iltc.
Avenida Mduro Ramos. 64,

FLORIANÓPOLIS '

'Concurso para
Escritutário

do Serviço Público Federal,
Preparam-se candidatos.

Auloll às segundas, quartas e

Bextall-feiral
Horária .- das 7.30 àl 9 horas da.

manhã.
Rua General Bittencourt 115
............ t··· .. ············

Protesto oficiaI
Wasbiugton, (c. P,) - o De

pa'rlJUJnir,rnte de JiJs-tad-o .tornou, me

cl itdas' ,'i'saneio outro do._;; vizinhoS
ha 1('<1 nÍJ('os da, Rlls.si'a, l'e:l}oova,ndo, o

SP/lI (JI'UltE'ISt.O -o,[jciéIJl c'Ünü'a as 'tlU

nwnlsa� ,pl"i,õps, :pelu gov-c-ruiQ 1'11-

, nW'JI>Ü', ,d�� liJdteres oposic.i oln i ii't..f1S,

RESIDENCIA
Vende-se uma à rua

Bocoiuva ..
,Tratar o rua Alves de

Brito nO 20.

Vende-se
urn moderno do'rmitó:'io,
com cinco peças,__ para

casal.
Tratar à rua Brusque n. 31

Intel1vindo na Grécia
Lmllüre-s, (L, P,) Em 'Palestra

com jOl'nallisi(a,s, um po,rLa-voz d0

"Fu'I'("Íngn Offi,c,e" açLmitill qur. pu
i,Emcii:leB e,SI[nullgcü'as eAi'\o inter
vindo na G-11rlCia e lliCl'esC>0niLo'll que
a i'l1IiJeI'v.e'llçã.o se v,eri t'ic,a j)1',iIDocipal
me!1lte- nas' ,fronteiras do nol't'I', cl-a

(luele pais ,e inSluJla a gUICllTa, civil

qu,e sevara os l'cbtetldl's gregus de

S'('iU IC'g'itimo gov,erno.

-Rr,glundo o tllwsmo in t'orman.te, a

iallltrrYf>Jl1lção E'sl[rang:edr-a [·rlll ido ao

i:lO,nLo dr in/fluir n.a el,c,ci�i\o dos
cOllllmtf'� Ir'Uyaldos no Jlurle da

(i reCÍ-a,

Magnífico tern:no para
fins residenciai!';l, situado à
esquina da avenida J\4Ql..l�O
"'are> os e rua Rio Gronde
do Sul. Dois lc teso

Tr"toT à ruu D. J[!ima
I Cá "lor<�, 6.

Portugu&s,

Intel"esSQ-o? preencha este cupão e remeta-o para C. Poetal 332
FLORIAN0PQLIS -- SANTA CATARINA

Kg. Cw'ga
5,00
7,00
11,00
13,00
3,00
6,00
9.00
3,00
6,00
3,Oi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Avaí X Fígueírense.. o empolgante e atraente

espetáculo da tarde de hoje
A velha '],.ll·<1I;a üe desportos da Luiz - Bráulio - Boos - com-j Damiani, - correspondendo aiP'l'ni,b clle Fóra hoje será paloo de l)OnNlilf'� da linha média a.vaiu'ua. dil'r'(:ã.o, técnica avaia na, ser-á rnan

um dos mais emociooamtes encou- lllllie hr ildiou [lOS ellICOIll'Ll'OS, com () tido na ;>ag'n ao lado dle FaLéco.
ta-os de root-oall. i Paula Ramos e o Amér-ica, do Rio. Fel ípiuho - Reudquu-iu a sua
Avaí e Fi,g'uei'l'ense, os clássicos Jair - o magn íf'ico "p ivol." alvi- Iot-ma aruí.iga, estando em condi-

i-ivais do pebol im'SlUIU31nO, medirão 1 r;õE'S de a1la.l1mar.a 'der,ega alví-rie-
1",Ol'ç-as, hoje, i'llli,cifrrucLo a 13a l'odnd:\ \ gora com ,s,eu" olnues arrazadores.
do Campéonato de Amadores da I

Pol!i, Bodirrho e Hamelton

,I lógi,co que o. 'l'Eltra-owmlpeão 'caLa- . veJ companheil'o

l'inenlSle ,s,e apresente com a.mipla,s ,

.

.

'I b'h'cI d .

,.
nngrn. que I,era Ime (/oTl1ipanhcn'o

pi O Ja I n ,a: lOS para v,ooce.r O co- .

]' P' �\lI '11 l
tr '0, clrunld.()r assi:m UJ!'l1 .raU1ldie as-

0:-; mee!.O" ]l'es ,e . ongLll .10·
.J

I
g P Botelho - um zag'u,ell:O que mUl-

:50 ,Ipmra HiPO( crar-se do oeLro.
L I.

, . () p l'Om,eele.�empQ'e que ·s'c :l'eiallIza um cole-
.

'],.- t'l l 'o a''''Il''e
. . ., . lao - ü lereu< ,eo cen ti -c ,"'o I,

,lO Ic,n[Jr:c oos i(j,ms gl'atndes rIvais, )]0- d \
'

. .
.

te 'OU
, . o .f vaI, (j.u1emaIIlsve:oeslln.grIwmos '(lUIS ,gra:ll'de 'Púb:J.JoCo p,l�ooen- I

-

t·
ci,a os "m,ult.chs" oom i'ildj5cr ilLí\'r I I'

a sr ,cçao cal ÇlnIm'ense. .

enlLLl,SÜlismo, aplaudtiln'()o os SP1l!.<;

Pl'(�'f\e.rj,dos qü'e Ipl'OCU'l'aUl1 aceri ar

Ií:lE'l111lplfl(�, lelm(p.l�clganid o il1ifl'O o· qUlc
co.nlbEl0em ·sóbr·e ,o q'l.ler'ilcI,o eSiportr
rI a�" gll'alnldes .n.u.llbilclõ·es.

:1 a DiJV.iISã'Ü, lPl'oilllovido. pela l<'ed.o
ração GaltarilnN1&e de Desportos.

.\ IUlL.a 'em questão ,esttu."\ empol
ganido as círculos 'Í'ntcbolísLico.s 10-

.

ca.is: pelo LJll.e. se '0s']Yel'a LlI�'H a,,-\I'I.;;lel1lC13 gramd iosa que lolau'a com-
I

p letamente a·s dependências do

IgO�SO único estádio de 1'1l!I{' bnl,
dando às IbilhoeuElrilH'S uroa ""e['(la-1
deira renrla record nos jogos do iIW(lSo�[,e oort.ame, IUIHr·a:pa.ssanelo ii

Irenda ,u,pLliI'luda Q�O Joso 'en!lr'e Avaí

e Car-avana do AI', que foi' {ip r,ujjJ'o
ximadamenle 3·000 oouzciros.

Mesmo com o esquadrão 'do l"j

gueirense ol:n,ss;ilfdca,d;o em IPenúlli-1
mo Iugar na tabela do Campeona
to 'o a Ilil,rg'a. ,m,atl'>g'em de pOOl[OS com

que o üdlc�r, ;S<8iU adversár-io, se dis-It ancía do segnmdo colocado e COI1-

siderando-se ainda a enonme .su

perioi-idade dto Avaí ,gÔhl�e os de
ma is as'vi,raniLe,s ao ,Lí'llilo máximo,

[ronto Caravana do Ar x Bc
Bons ,eh�menl.()s (I{) ataque {lo Fi- caiuva, que terá por local o

gUiO írens e .

Sahe-s·e (rUE' r jn-ovávcl a pre-

senca rio "ás' Culico, a aü·ac:ã·o das
canchas catarínen.."'CS mos velhos

(nuulros pl'Ol.'rwPis
;\vaí: Adolf'i nho, Fa l.éco r Da

m ian i ; Luiz IT, Bráulio c Boos ; Fe

lip.ínho. �i.zeta, Tiã.o, AI'í e Zlwki

Fi,g1.1<eJilI\(�nse : Arí, 13nte'l.ho r

Di;vmillnlli.n.o; lVlong'ui.lhot, Ja ír e

Pires; Budinho, Polli (011 (iaIico). O Departamento de 'I'enis da a classificação local, isto é.
Augusto. Nicolau e Hamilton. F. C. D.,. I:esol,:-eu: I den.tro da pr�pria cidade com-

.

O Juiz a) solicitar. a F. C. D., se petmdo depois, uma vez ven-

A na rLirla ;;.rI'Ú fii,rig-itia pelo i;�'. digne entender-se com a Fede- cedo]', no reduto previsto pe
canil.âo Oswalrlo Vnrejií·o (la Fo'n- ração de Tenis do Rio de Ja-11a divisão;
seca. neiro, no sentido de asseuho-. . e) fazer sentir aos clubes

Prclimlnar I rar-se qual a data fixa para 01 que o objetivo principal e prt-
Fazendo a prelíminar, df'fronLar- Campeonato Brasileiro do cor- mordial deste departam-ento

se-fio as eqn ines d'r as,piQ'.alllks. rente ano, condições, locais, consiste em apurar os legiti-
Horário bem como formulas de expedi- mos representantes do Estado

Os hCll'ári{)s pa,r'a {lS jogos de ho- ente para as fichas de registro ao sertame brasileiro de tenis..

.ir $,pr50 ()S se,gui.nt.r,s: Partiria
I
dos' clubes e classificação dos neste ano, 'dai por não süfis

[)l'inCi1pal: 15,30 borRs; prol i:m inar: desportistas; ! mar redundar a divisão de zo-

13,30 horas. b) dirigir-se aos presidentes nas, privilégio e a este ou

Preços dos clubes que praticam o te- aquele clube, beneficiando um

Arqui,balJl!cada:s: Cr$ 5,00. sendo nis no E'stado, solicitando-se tenIsta com prejuizo a outro.
a'N'escC>1lItad' no iiTllgres.so mais' se dirijem a este departamento pois além de prático e farta-
01'$ 1.00 qUlr T'pve.rt,r-rá PlIll hene· pedindo filiação e inscrição mente racionável que quem ,se.

fí�io ,la ,Caixa (].p Auxílios aos .io- dos elementos que integram, considera c;apacitado preten
g'ac-loll'e� acio(m.tacloR. juntando, para isso, as indis- ciosamente ao titulo maXlmo

r;"ral: Ce$ 3.00 ,e milHH!'f'S não pensáveis fichas comprobato- não temerá na escolha de' seu:

g-ra(hmoos P crialnaçs: 1,GO. rias para que sejam averbadas competidor, ao contrário, busca
em carater oficial; enfrentá-lo confiante das suaS"

c) dividir o Estado em Zonas possibilidades para a vitória.

para a realização dos torneios
oficiais do corrente ano, dis-
tribuindo os clubes por inte
rêsse limitrofe, considerando os

motivos, econômicos, aliando,
[l,ssim, a presente situação fi
nanceira da F. C. D., dos clu

bes, especialmente destes como

os meios de transportes, estu

dos, afazeres profissionais, im
previsto climotericos, orga
nizando-se a divisão pela ma-

t.ernpos.

nurna

fundo

BiJcaluva e Caravana do ·Ir mJwilletarão,
amanbã,' a 13a. rodada

Adoltíuho, H guardião avaíano.
do suas ctásstcas defesas. i\o

,"enlOS o zaguf"il'o Fattico, seu insepar[i-

Continuando a disputa do estádio da rua que empresta o

certame citadino de amadores, nome a êste último
amanhã será realizado o con-

Com a maior facilidade po_. )
deremos apontar desde já e .

vencedor da luta programada
para amanhã. O Caravana do
Ar, clube que possue elemen
tos de escol do nosso futebol,
como Leonidas, o artilheiro-

mór do certame; Sanford He
lio, Haroldo, Waldir, Morací,
Lebetinha, Adão, Verzola, Ha
zan e Manara. tem realizado
bôas exibições, pelo que se
apresenta como franco favori
to diante. do modestissimo con

junto bocaiuvense, classificado
no último pôsto.
Mas uma vitória do Avaí sô

bre o Figueirense, tará com

que o Bocaiuva entregue, por
24 horas, a lanterninha" aos

alvi-negros, caso .. 080 resultados
dos jogos não contrariem os

r.:.

nossos prognósticos

Helio, o atlético guardião
do Caravana do Ar

€ampecnato
Tenis

Santa Catarina no

Brasileiro- de

Besolnvões do Departaniento de TeDis

DIVERSAS N01'ICIAS
Rio, 8 - A Federação Flu

minense de Desportos cOIDuni-
'o Figll1e,i,l'eilliSe .é o' único cluhe ::l eou á C. B. D., que, em regozi-

quem o Av,a í não ,cemseg'ui'l1 eh�l'l'()- jo pela promulgação da cons-
lar no r,plllam0 em andaJmenilo. A tituição do Estado do Rio de
pugna eJllltl'e ,al\'i-negT.o-s 'e a,]y.i- Janeiro, resolveu anistiar to-
aZlu1es. rea,liza,da no 1° ,turno 'Ler- das as pessoas a ela vinculadas
miJ!1iOll rnwalacla· por 1 x 1, 'Lendo. direta ou indiretamente.
pol'[.a;nto, o "esquadrão ofI;e la.C,O" Jpi- Rio, 8 - Já embarcaram pa-
to algo 'melholl' q,uc os OlllLros clLl- ta .os Estados Unidos, os vele-
lJes, fitPlo,(l,errun1do,...se do úllic.o ponLo .iadores João José Brancony e

p,etrdlildo .pelo AvaL Carlos Bittencourt·· Inlho, do
�c;m c]úúclaJ alguma ° Avaí r1'- Iate Clube do Rio de Janeiro,

fi'ará no ",fip,lrl" ela rua Bocaim'a I que vão representar o Brasil
fhj,,,,po,sLo a lu Lad' a:té 'Ü máx,i.Dlo rias no 25° Campeonato Mundial
SLl'a·s fOl'ç,as ip.or 'um Itrüunfo que de Star, a ser realizado em Los
abesl,() o scu inrv'ejó'v'el po:del'io. ]'es- Angeles, nos dias 27 a 31 do
pOIDlcltetIllO,O o ,PigueiJ'ense oom al'dOl' corrente
e leombaLivitdta,de para levalr ele vel1- São Paulo, 8 - Amanhã,
cicia ,a ipartida, o qnf\ ,é ibem possi- nesta capital, será efetuada a

V'Cll, reabilliJlallldo-se, deslta forma., exibição das afam�das equipes
das slliC!es'sivas derl'obs que' Sori'l'Cll de bas,quetebol do Flamengo e
no DLTII1!]O nel]Lro. do Botafogo, ambos do Rio de
No �et!1!sacional ,duelo .d18sLa. Q,a,rc1o Janeiro, que terão como, ad

de,srHari'bo' os seg'uimLcs valone,s cio·· versário 'Ü,Corintians e o FIo·
nlOSs,o "soce!''': resta, res'pectivamente. O Pa-

Niz'eLa - o inoríwl ma·1aJba.ris,la caembú será o local dos jogos
rios y·c.lhos d.letmpüs, ,aiJ1'cla man�ém' Rio, 8 (- O Campeonato
a &11Ia grarrllde c);asse. I AlI�"stO, o notável. '.'c:"tet·.ro,'ward" .,r1al'I·oca de Flltebol prossegui-

. .! ah'l-Jlegro) -(Iue. COllstltlUl'a 11111 gl'ande .'\......1 .......

Arl01fllllho - ,o arque'lro mai� pel'igo 1"'1''' o Avní r'á domingo, não havendo an-

romtpl'elo rro,s gramados ca,l�,ri,nen-I .
I tecipação. Estão assim pro-'

ses. .'\'l'Í - il'mão de �i,z('I.a, que Ic-r- gramados os jogos da 2a roda- Solicitou inscnçao no Qua�
AlU,g'usLo - .() malio,j' l'}�rj,go da' mnl':'Í 00'm Za,cb a ala ('�qllrt·ctn al- da: Olaria x Flamengo, Bota- dro de Juizes da F. C. D., o sr.

Of'Pll1isiva f.t'lviHIl<f'gra. I vi-ccl-esl·,e. Zacki V'C!Ill SIC i'i:l'mando fogo x BiOnsuc8ss0, Fluminen-j Francisco Prazeres, ex:-prepa-
Di,arma:nltino - o 'Vii.go.l'<OSO ,;,a- como, S,ubSlt.iltUllo de ,salul, que se eu- se x América., Vasco x Bangú \ rador do Paula Ramos.

8'Uledro a'lvi-IliegrO, ainda 011) ('iXC'C-; wnll'a h.O<f"pitalizacJ.o. e Canto do Rio x São Cristóvão. Chico Prazeres há tempos
Ianbe fQrJl1l3. I

:"Ii,co1all - 'Ü jov,e.m e l'U,LUTOSO
I Pôrto Alegre, - Com a solicitára demissão do cargo

FáJVeoo - tO mais comple,Lo za- "cra.d." al\"i.-�e.gTo, .uma vord:1Jd·ei-i participaç�o dos clubes profist" de árbitro, voltando agora ao

J g'ueilro caLarine,nSle Ide todos os ra l'E�lvelação do ,no,sso ptei])oll. ; sionais Internaciona], Grêmio\ apito por ISO licitação dos des-
tompos, q\l� krá a rude i.lllcum- Al'í � o arrojado guardião alvi- Fôrça e Luz e Cruzeiro, será portistas locais que o reconhe-

( hência rlle ma,1'.oar o "cenltel''' Au- neg!ro. COIJl,Sild-r'nado um elemenLo disputado, domingo, nesta ca- cem como um dos melhores
g11�tO. de grande futuro. pital, o "Dia do Futebol". juizes conterrâneos.

"

i

TIRO AO ALVO

Promovido. pelo Clube de.

Caça e Tiro "Couto de Maga
lhães", será realizado, ama

nha, no stand da 'Policia Mili

tar;· .um concurso de tiro ao al
v.o entre ais equipes de vetera
nos e a dos primeiros classifi
cados no último concurso, com

posta pelos atiradores, Waldir
Neves, sub- tenente Rasar,
sub-tenente Potier e sr. Miran
da, tendo como reserva o sr�

Elias.

neira que se segue:
Sul - Cresciuma e Tubarão

(sede) - Vencedor com Flo

rianópolits.
Oest-3 -- Concórdia, Jôáça

ba (sede), Lages:
Nordeste Ca..nohinha.s,

Joinville (sede), Jaragu'á.
Norte - Brusque, Itajaí,

Blumenau (sede).
Centro - Florianópolis.
d) onde ex:istir mais de um

clube far-se-á a disputa parl1

. FIGUEIRENSE FUTEBOL
CLUBE

Nota Oficial
Tendo a Federação Catari

nense de Desportos deliberada
não mais conceder abatimen
to sôbre os �ngressos dos asso

ciados dos diversos clubes fí
!fados no E'stádio d:o referida

Federação, a Diretoria. do Fi

gueirense Futebol Clube espe
ra que seus assoCiados com

pI�f,)pdam a impossibilidade do

Clube tomar sob sua responsa
bilIda.de aquele abatimento,
porquanto todos os que formam
a grande família figueiren
se estão irmanados nos árduos
sacrifícios que irão concorrer

para a construção do Estádio
elo Clube e da sua séde.

A Diretoria

PRAZE·RES VOLTA

APITO

AO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI. !lAVAS LACEIDA
,� m.i4Hoo�.lca de 0lh0I
,_ O1rJ1dioa. Narllll - Garfl'UlW.

Pl'HCl'içãa d. lentê. d.
contato

'�Jl'óRIO - Fel1pe 8chml·
dto 8. Du 1� àll 18 horu.

�CIA - ConselheJro ...
.

.

tn. 77.'
�_H18.12Ot

Ausente

DR. MARIO WENDHAlJSEN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telef. M" 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
F'el íp-a Schmidt 11, 38

TeL 812

Moléstias de senhora
CorIIfultório - Rua Jo!io Pinto n. 'f

- Sobrado - Telefone 1.46\1
a-idtn.c:J.a ;_ Rua Sete de Setembil'o
- (EdJlffc1o r. A. p, da Estdn)'

Telefone M.. 834

Dit. NEWTON D'AVILA
�. _. ",lili UrinAr1as -
liJOmÇall dOI linte8tlnoa, nto. ••_ - HemorroidwJ.�

to da coUte ameblana.
*'1IIdo1�erapla - l1tb'a l:enneDlo,
�: Vitor Melreletl, .28.

A�. dl.ar1an,l.ente la 11ijJO ....
!III. l tarde, c1aii 16 hB. em dtüate

Resld: VIda! Rapta., M.
J'1lIIa 1067

DR. ROLDÃO CONSONI
,4II!UlBGIA GERAL - A.IIt..... CIo
:.I1lU1A - HOL1IISTIAJI ». ...

• • •• NJIORAS -II PARTOS
lenDado pela' Faculdade de Medi<

, lIiJWa da Unlyersldade dá L'IIIl&

rl'fltio, onde foi assistente por "a·
M _OI do Serviço C1r1lrgico d.

Prof. AlIplo Correia Neto
lIInIrc1a do estômago e ",tall aJ·
...... Jntest,lnos delgado e croMO,

&1r61de, rins, próstata, bexl,p.
Mero, avirias e trompu.. Varleo
JeIe, IItdrocele, var1JJe1 • h_

CONSULTAS:
IIU J li o noras, a Rua r.!pe
!l!dmlJdt, 21 (altos da Ca.. !>a.

rs..lso). Tel.. 1.598.
.-meNeIA: Rua Esteves Ja ..

nlol'. 179; TeI. li[ 70.

_j
,

DR. A.SANTAELLA
{_lomado pela Faculdade Na

l,iIIIIIIUI1 de Meúlclna da Unlverllda>
'1!iIt Co Brasll). Médico por con�·
a filo Serviço NaCional de Doen·
ilftliJ Mentais. E.x Interno da Santa
� de Miserlcórdla, ..e HosplW
�trJ.co do Rio na Capital llfllo

dera}
'lJIIAIIIIOA .1IIDI(l(\ - D01IINOAi'i

N1IIRVOSAa
_ Ocm.wltólXto: Edlf1clo AmOlla

NETO
._ S'D Felipe Schmidt. CoIaul_

Du 15 ás 18 horaj! -

�6ncla: Rua Álvaro de carn..
1Iio II- 18 - J'lor1anópolla.

i.. POLYDÓRO S" THTM�n
/5W1IIO do Hospital de OarldaCe

,

de Florlanópolis
a.tstente da Maternidade

!!IlIo1JIIOA MIIDICA - DISTOB

�8 DA GESTAÇAO B DO

PARTO

__fIM "-08 órgáos lnternoe, -

peolalmcnte do coraçAo
:IIIIoClças da tlrolde e dema1e

glândulas internas

,"",8DRAPIA - ELECTJWCAB-

1QU&BAFU. - �TABOLISMO
BASAL

...nItaa dlàriamente dali 15 t:óI

18 horas

� chamados a qualE(uer
.... inclusive durante a noite.

�TORIO: Rua Vitor Metr.

les, 18. Pane 702..

.wmzqOIA: A",snlda Trom·

powsk1, 62" Pane 788

•• II. S. CAVALCANTI
� e;Xcluslvamente de CIl'l.ançU

JtWt','SaManha Marlnho, 1.o, ,

Telefone H. 7U

Dr. BIASE rARACO
DOJCNÇ� DE SENHORAS -

,

IHJ'JLIB - AFEC'ÇOES DA
PIÚC - RA.ios INFRA"VER·
--.BOS E ULTRAS-VIOLETAS

, eo...: R. Felipe Schmtdt, 48 -

Da. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hr.,
R.I: R, 'D, Jaime Camara, 47

FONE 1648

DI. UNS . NEVES

I" PAULO FONTES
CIm1co e operador '

Co!uultórlo: Rua Vitor MeIreI... •
Telefone: 1.405

00IuNltu das 10 às 12 e du 14 li la
a-tdfllc1a: Rua Blumenllll. U

Telefone: 1.&21

FARMACIA ESPERANÇA.
do Farmacêutlc.. NILO LAUS
Hoje e amanhi ..rã a ••a preferUla

Dr.... lIaeionais e _raD«eiru - Homeopátiu - p.m·
.arl.. - Ãrtilr•• 4. bOITIlCbL

GaraDt.-.. a .x.ta eltservbela •• r6Ct!it.árie .�e••

CURSO DE
- "

MOTORISTA
e
Socorro de AutomóveisServiço de Pronto

ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática -- conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparo. de urgê,lcía.
Auto-Escola 1-47,,77

.

GARAGE ,UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

r,ealizou ,iwje lIima J:msca nas re

clctções ;jos jOIL"olais '''Hi.z08ipa:s'Li,s'' c

"R,l,ef,[·eri EIla,da", Ol'g'àus' do Par-

Liflo C01lTllllnbla e d'a, orgn.niz.ação,
e�ql1,f)rdiSltf1 "E. A. l\'1.," 'prtCl1diCndo :..-----------------------,---
.c.inco f:lm()iol1,al'j,()� dt'ssles do,is jor.,
[Irais,

O j';[,Jait,lll'-ol'r,('I"e irIIlLpl',i,1MO elo- "H:i

zCJo&pa,s[.i,g" fôra 1fJ.r,p·so ontem e C!

J'f:'Ji.aboI'-.che [,e oe outros rIl1lerilJJl'os da

l'i1rlaçi'io di('SSEI org'fio CO.fnilm.ista fo
raJm ct·fI[)(lJ'tafi.os ,para. li i1rha d,e
kal'1a pai' nc,asião da ca:m[)311Iba. an
ti-comulTl,isla irni,ciurl.a f�m 10 d<e ju-

•

SNRS.
4SSINNATES
'Reclamem imediata

mente qualquer irre
qularJdade Da entuga
de seus jornaes.

'

••••••••••••••• o •••

Os milagres da
cíêncie
Nova YOl'k, (U. r,) .; Foi no-

j,e revelado II Í111\"l'nLu da "Larnpuda
N1.rug:ic;ct A.lOimirca", cuja .luz é seis

11e;su1tUldro ,da� inv,ei:l! i,ga�i)l:s levadas
a pr'cilo �·llbrl' a. I'nlogr.<!I'ia nnlurna
dm-ant« ti. gTICITfJ, O 1H'j;rn(�iI'O mo

r!'e>lu, que o,r encontra ('nl JJoder (lo
rnlslitLt�ll); custou apl'ox�llt::l'(lamen!Je
15 11111 dnlail'es,
f'tibi"a-,-;e l[la'l'a a sua incandes-

GPJfl1c·i�t o gás chaanarlo xenon de

ct,eixa!'Í.a cega .' tllnJa rp,es�Ú'a (ilJl 25
nrirrutos.
A larnpada 'l;f':rr1 ,l.rêS' quaeíos dle

D9Iüglar!.a rlr- rliuilHol.ro .f\ 4G rJ(i 1a1'

g111'a e ('f,1!á PIlem'I'a.ndo num '-:JI\11}1-
tarjo mula'ltico, "\g',P cm consonuncia
com urn gabinete quI' contem va-

rios condensadores nan-a o aumento
ela voltagem. A voltagem haiiitual

á
das casas .Dtf.\l'l,e-[Vrnel'i,ca,11Ias é d�

s

110 volts, os quaás, !1l'E':C]iamh, a

apl.icação Idos l"efel'ic!os são aurnen-:

tados 3M qnêllLru InlitI volts,

Qllcunldo E"sJ[.a f 'Ü ,I' m i d a v e I

\'ol.tag'em ,Lr'alll:sH,a rpelo jIl\Lel'i,Ül: 'd�l
I aJmpaod a·, goI,[)pkl .(1S atomos rlo gá,s
x'eueHl" l) 'lIue pl'odl1z a i,ncanHJ.es
cell!cia,
A duração (til 'la.mpada é dp dez

;;;p�gn1lirllQ.s apemls" 'T10l'f;11l p�u'a um�
sei Ll1ica.nc],e,,,c{,]liCia ,uecp,;�rilla-8;p de ,

llml 500 avo,; rlp �rg'U11Jcl{l, d'e modo

qUtP a lampada !1Oüc. se!' ns[trlia cin
co Hl.il veze·s.
A lm� xoenOifll é j,n�p,j,l'almle.n.tp fL'ia,

peJ'mj,Lilllclu flS:<ri,m a fot.ograffia a

COI'{'S no intél'iol' dtlJS Cfl.sas·

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

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

cuperar a saude com D te•

alailio.
--l _

Jornalistas
comunistas'

(U. P,) -- A policia

lho Ill��iHno,

É UMA DOENÇA
, M,UITO PERI�8.A
PARA Â·FA.MILIA
E PARA Â RAÇA.
--

AUXILIE A. COM-
BA1'ElrA CO:M?-;O

nUJHIII�LiIUU�

NOVO HORARIO DA VARIG

DE P I O N E I R O 5
- A SERV!CO DE V.S.

. "

2as. - De FlariJanÓ[lolits poa.ra. Qu,r,itiba, São Paulo e- Bío de JUlI8frO.

Decolagem ás 10,40 ho1'Q5.

3,81&. - De Flori'am.ó,poli,g para Porto Al,e.gr-e. Decolagem ás 12,30 bn.

4'315. - De F,lori,a;nápolis paTa OUTitilia, 'e São Paulo. De�olagem
13,00 horas.

.

õas. _ De F.JO.rj.all1Ópolis para Porto AI,egre. D�ola;ge.m ás 10,20 hre.

6as. - De Fl'oiI'ianópolis para Curitilba, São Paulo e Rio de J84lJ9'iro..

Decolagem ás 10.40 horas.

Sab. - De Plor-ianõuolts para Porto Al'erg're. Dooolag.em âs 1.2,30 hn.

PASSAGEIRJO,S - OORRELO - GAlRGAS - VADORES - REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - S:IDRVrQo DE ENCOMENDAS - CARGAS P�

EUiROPA PELA K. L. M.

FILIAI" V A R I G - EDIFLCIO LA PORTA - PRACA 15 DE

NOVEMBRiO - TELEFONE: - 1.325

BrasilEstabelecimento Grálico
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
• Material escolar e de escritório.

II Livros e Bijou terias.

"

Aceitam-se encomendas de improssos em

Rua Tiradentes, lO, - Florianópolis.
I

gereI.

Vende-se elIl 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 pretendente.

...AI •

OOMPANHIA -AElA.NÇA DA BAIA-
,.....ti. .. 117...... lU.: I A I A
Ur(JJllfDIOI • 'rJUJf8PO:aHI

Cifra. do BalaDCo de 1944:

")

CAPITAI:, E RESERVAS
Reeponnbi1idadelJ
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978�4oL755.97

67.o53.245�30
14&.176.603,80

I'"

i

I
•

•

J
Siniutro. pa,go. DOII últililo,' W reI:nm

Rupon.abilidadel c

98.687.816,30
16.736,401,306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'ti1 r il Freire
de Sá, Ani.io Malforra. Dr.
e JOB� Abreu •

de Carvalho., Dr, Francisco
Joaquim Barreto de Ar�l�jo

Fabricante e distribuidores da. afamada. con

fecçõ•• "DISTINTA" • R1VET. Po••ue um gran.
d. .ortlmento d. aas&miral. 'rl.cadoa. brin.
boaa e baratoa. algodõe." morln. • ayiamento.
palra alfalate.õ que recebe dir.tament. doa

Idbrica., A Ca.a ·A CAPITAL- chama a ateqlo, do. 8n...� Comercl...t•• do intel'iol' no ..ntido de Ih. fazeram 'Imo
vbito ante. d••fetuol'8m cua. compra.' M�R.Z 'em Flol'lan6poU.ti � FIIiIlUS em Blumanau o�Laje.. ,"I

................i_ � .a I� ..

melhores
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iário, de ontem, avisou o povo de que está faltando ao'na e não existe
pão em FlorianõpolisM Se isso é verdade, podemos, garantir também
____

o

,que o Diário não existe!

Homenagem ao dr. J. D. Ferreira lima P�o com arroz
�,

o f
' ," sub dí I S d dI' .ead RIO, 8 (A. N.) - O coronel.......

s, unclQna�IOs _01, or ma I .. au an o o romenagea � e Mário Gomes declarou ôntem ..

1

dcs 2, Secretana da Fazenda fazendo-lhe entrega da nca .

l' t
..

'
.

'

, ,

' aos Jorna 1S as que lrIa sugerIr.prestaram, as 14.JO horas de lembrança, em nome dos seus
tIl

.

�'rl t d
-

, ,
.

T ti 1 '1' f IM'
a vez 10Je, ao presmen e a,

,',<.
ontem, sigrn ica ica romena- auxi lares, a ou o sr .ajor R rbll

.

tur d f .'

","_, gem ao titular daquela pasta, .Otávio Oliveira. diretor do Te- lepud l�a: a ml� l�a, � aI;�FlorlanOp'alh. 9 de Agosto de 1947 S1', dr. João David F'arreira Li- souro do Estado, o qual ressal-
n la e tng?lt� c e ta;I�5 (� e'

______ •• ,. ,_ _ ' __ o _. '

f 1"
. arroz, es a u lnla a e � /(', na

tou, em e lZ improviso, a
fabricação do pão. No seu en�

B d I
atuação do dr. Ferreira Lima á

,

ícentenérío a greja frente da Secretaria da Fazen- ��:��:r t��o d��i��;����:�!a ���;
da tendo o homenageado agra-

a importação de trigo e, ao mes-

'de São Migu.�el decido, em comovidas palavras, mo tempo, melhorar R situação'
a tão cativante prova de esU-

do arroz nacional, que não en-
A data de amanhã evoca um Banda de Música de nossa va- ma, consideração e respeito. contra compradores no exte-'

acontecimento de grande ex- lorosa Polícia Militar. ��--",,!,--........-..---...........
� rlor. Informou, ainda, que, no

pressão hlsüórica para Santa Convém acentuar que o Che": "ugUJ!to "alao" tl30 Serviço de Subsistência da
Catarina. fe do Executivo Catarinense, II i) ti U8 Exército fora feita uma expe-
Comemora-se nessa, data, indo de encontro às justas as- EncornlJ'ú-se em Florianópous, o I briência nesse particu ar, 0-

o bicentenário da tunuação da pirações do povo de S. Miguel, sr. Arngu'f'l.o 'i'aIenIJim, diretor (ln
tendo-se 'pão de ótima qualida-'

Paróquia de S. Miguc.. 110 mu- auxiliou valiosamente os 1'e- Ft>:r}('['a,çüo Metrupolitana de 'I1enis, de e sabor.
mícípio de Biguaçú, bem como pares no templo e tomou ou- 1',e,pI'PJsp,n,Ln,ntc da revista "Tenis

.

da ereção da respectiva capela. tras providências solicitadas' Iluslrado ' de ,'São Paulo e corres- SenU.·U ?prêso'O fato, naquela, não se re- pela Comissão dos Festejos,
, pendente dt' "EI (inífico" de Bue- �

vestiu de maior imponência, gesto esse que repercutiu sim-
.

-il.o.s Aires.

Jpor ser evento normal e fre- paticamente em todo o muni- O ilustro e(JnlJ'l'arle que nos d!>lJ Londres, 8 (U. P.) - Um'

quente na vida dos povos. Ho- cípio de Biguaçú. cm[,-t',m, ° urazer dI" 'sua visita, 'está porta-voz do Ministério da

je, porém, o seu 'sentido é de 'I'ealizellllrlo urna viagem para �I11'(;i- Guerra anunciou que o general
importância muito grande. : Champagne! tamento do esporte,

P['i.lllCiiJXllmcntcl
'Valter Dornberg, chefe,. du-:

Não traduz, apenas, um epi- do tenis. [,PJl1ej!1l já visitado I) H.in rante a guerra dos experimen-
sódio .da povoação do solo elos escribas do Diário, Ul'u.l1Ide do Sul. tos de bombas-foguetes na

do desenvolvimento social da com a sua proverbial má-fé, S,f'Jgnid, .() ;:1'. AlJ.gL1�tO Valentim Alemanha foi removido de-

nossa terra. A sua significação' tresleram a local nossa de d para Cur'i,Li,ba, na próxima ,�.'rgull-' uma prisão inglesa para uma.
ma. pela passagem da sua ata

.r:
.

dos Estados Unidos.espiritual é exvtraordínárta ontem, sob a título acima, natalícia, oferecendo-lhe mr- da- .�I'ra.
porque é mais uma documen- Nin <'iuem, por aqui, con- 1 b

- ..---,

d'IS mosa em rança. .. .. .. ..

A.'.��'!� ��ve�,p��\O Iseli���d�ÇÕ�� �;l���de adoc�:�:/�ii�: ;���' T-·':'e-'_;·t--r---o"�---d_'-o--·írs"""t""u·_·;a'_·�-t""'-e"l s joiers esaparecerarn.
da história pátria. nense. Extranhamos, sim, ti. _

I:' U �, .

Rio, 8 (A. N:) - Na direl oria �·pgillnal' (!ns .C,Ol'l'piOS .c,?::legl:af<M
'I'ôda a nossa vida é uma] que O," cea eveneiroe ecei- É hoje. flnalmente, a estréa desta capital esta cor iv-udo UnJ Jl1lILlPl'ILo adm inisl.ru tivo pur» apura: o

marcha corajosa na senda do
I tassem e permitissem o do Teatro do Estudante no ci-: rosponsávr-l, ou r,eJ�n)(lns;{typi.s. melo (j'A,;a.p[l('.('cimc.nlu elo ]',pg'i.sll'adu n. ,.

progresso .sob o amparo dai dispêndio. E ieso porque, ne Teatro Império do Estreito;' 531.778, pl'ocrdel1lt' de Nova 01'].;:.. ."
'

Cruz. se o iornnl oposicionista com a grandiosa comédia - A H,PC[UPl't'll o inquérito o d,'�LinaLal'i() do refer-ido objetivo. SI'. Lco»

A. Igreja de S. Miguel, pe- condena banquetes pagos Virgem dos Lábios de Mel -;
G. Monte, sob a alegação de conter ° mesmo Y<lI1O:3a pai-Lida el(' pfldraS'

10 badalar de seus sinos, há pelos ofertantes, quando e o seguinte: I ]Jl'I',ClOsas.
"-. '. ')200 anos que acompanha as' o -homenageado é peese- ATO D}� VAn.n';DAnE I '

Ao mosmo, t.empo, ,POI' 1-;011clI3\:<\0 do diretor regional, ti polícia'

alegrias e os sofrimentos da-I dista, coeren temen te deve- Marimba - Canção, cantada, (·st.a auxilwTlrJu as dIligenCIas. ,
,

quela localidade e que fala ao riam os "vigilantes" re- por Carlos Costa. '

ppovo a linguagem sincera e cusar festas e ofertas, Queres. Mentir Fox Encontro Truman- eron'elevada ,do Evangelho, e con- mesmo partidas de Ç1dver- Nilda Dutra.

duzindo-os pelo caminho da sários. Conjunto de Ga.itas dos Buenos. Aires, 8 (U. P.) -

verdade. Confere? "Amigos da Onça". O vespertino local "Crítica"
Comemorando festivamente Louco - Samba - Nilda Du-

divulgou hoje, em grandes ti-
os dois séculos de existência

O 4 6 Ih t
tra. tulos, que Truman e Pel'on se

do templo humilde de S. ,Mi- r. nes na er o Marina - Samba - Quarte- entrevistariam no Rio de Ja-
guel, renderemos justa home- O dr. Anres Gualberto, eme- to Vocalista. neiro. Adianta o aludido ves-

nagem aos nossos antepassa- rito engenheiro civil catarinen- Vale de S. Fernando - Fox
pertino que o presidente Peron

dos e iremos retemperar a nos- se, recentemente nomeado di-
- Quarteto Vocalista.

se valeria do convite que o pre
sa fé na palavra de Cristo, retor da E-strada de Ferro Te- Sabemos que reina grande sidente Gaspar Dutra lhe fez
tão necessária para enfrentar reza Cristina, segue hoje para

interesse por esse espetáculo, quando do seu encontro em

o perigoso materialismo dos a capital da República, afim I prevendo-se, lllssim, enorme as- Paso de Los Lihres, para visi-
tempos modernos. \ de tomar posse naquele alto\ sistência. tar o Rio de Janeiro e então sei U B dos (tb�Df.JursTudo leva a crer que os ·fes- cargo. avistará com o presidente Tru- • •

.
U u U

tejos terão uma extraordiná-/ Ao s. s. desejamos feliz via-

MASS.AS,
man na �apital brasileira. Ain- dI.. S "atarl·D!;tria concorrência, estando uni-

J gemo da de acordo com o mesmo ves- U • \J u
dos JlOVO e govêrno para dar- i

'

pertino, Peron também Se en-

lhes, o melhor brilhantismo

SEU'; DINHEIRO
Recebemos e agradecemos a,

possIVeI. I ALIMENTICIAS Medl"da econo"'ml·"� seguinte comunicação:
11 propósito tivemos ontem ..

.. '

',UU Tenho a honra de ,comunicar
a. visita dos srs. Orlando Gra- Pode substituir seu ordenado, I 6

Singapura,8 (A. P.) - O go- a V. IS., que foi eleita a nova·

ciosa, Rogério da Silva M{ranJ se souber empregá.lo bem ve'l'l1O local anunciou a suspen- Diretoria que há de dirigir 0.5,

da e Josefim Rocha, que vie- Deseja empregar bem seu
' são imediata de todas as impor- destinos desta AssocIação du-

ram em comissão, em nome do capital .a juros compensadores I
tações de artigos de luxo, coo·, rallte o período de 13 de agôsto-

povo de S. Miguel, convidar o de 8, 10 ou 12 por cento? JS MELHORES perando dessa forma com o de 1947 a 13 de agôsto de 1948.
nosso jornal para estar pre- Procure hoje mesmo o programa econômico do gabj- que ficou assim constituida:
sente aos importantes atos que Departamento Imobiliário d< nete trabalhista inglês. Presidente - Júlio CesarinO"
se realizarão .naquela localida- CREDIÁRIO KNOT, á rua João

A' S'. .
da Rosa; Vice-Presidente

de. Pinto nO 5 (anexo a redação tl'.a"'"O oe-ai Cata rlne Rogério da Costa Pereira; 1°'
Aos �n:esmos estar'á prese�te de "O Estado"), que tra- � ,I nse Secretário _:_ Joaquim Ribeiro

S. EXCI!'t. Revma. D. JoaqUIm balhando em combinação com R,e{1]Jzar-18,(,�Ú TIrO 'p1'6ximo s,ílbadO,, ,Ji,a 9, ás 14 hOl'a,;:, 'llIH r\.sc],e ela Borges - Reeleito; 2° Secre-
Domingues de Oliveira, arce- o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRT( Legião Bl�;:l'siJeil"3 ,le \é\'SlsisLêlncia ú rua 1.lrOlja)l1(l, '11. 5, a e-speraJela relll- tário - João Batista. dos San
bispo metropolitano, que' já A. L. ALVES, firma espe- mao ,eIio InmlO Ol'lg'ainism.o- ass,ils,LeallCÜtl ;para, clis'C'l1:S!s.ão das e,mentd<l!S ao tos' l° Tesoureiro - Marcos·
na data de hoje administrará cializada com vários anos de pl'oj.81Ln do,s fi<81llS €'s.t,(�(j\llt.O'" Íl'i'uDII:lJo da comissão l'�,"nJecLiva. Nu�es Vieira - Reeleito; 20-
ali 'o ,Sacramento. da Crisma, e pratica no ramo, poderá ofe- As 'pessôllls de boa Vlonhd€ ,e os i'nleressl:lidros na vardadreh'u práti- Tesoureiro - João Claudino
tambem S. EX�la. o sr. dr. recer-lhe a máxima garantia! ca elo hf\lYI wle,f.ii\ro são c0I11lviclado,s a ClOimpall,'rl:,e:m, 3; doH.a s,essão, cujo da Rosa; Delegado Geral
Aderbal R. da SIlva, Governa- e eficiência nos ,negócios que' esrlO�JO é o de .pla'nificar af; cmuSlas do drslujlnSlLa:memlo e da. mis'él'ia de Antônio Vieira Machado.
dor do Estado, além de nume- lhes forem confiados.

,

! ta.ntos 111l.(jj!\·id·ll<O;:; nesta ca,pi,LaJ.
rosas autoridades vi eis e ecle- .----------------------------'----------- _

siá'sticas.
Para maior comodidade do

povo haverá ônibus direto's da
qui para S. Miguel em número
suficielite para atender a po
pulação.
Além das. cerimonias reli

giosas, que terão a pompa
emocionante da litnrgia ca

tólica, haverá atrações popu
lares, jogos, churrascadas, fo�
gos, tudo abrilhantado pela

D

contrará no Rio na mesma oca--
.- ...

<

Slao com a sua esposa, que re-,

gressará da Europa.
Terminando, diz"Crítica"

que segue hoje, por via a.érea,
para o Rio de Janeiro um gran
de contingente de funcionários:
da Policia Federal, a fim de ali'
aguardar a visita\do presidente'
Peron.

CONSELHO FISCAL:
Aristides' Mariano da Silva,

Rubens Alves da Silveira. San
tos Maestri - Reeleito, Gue-

-I
rino Carminatti, José de Frei-

tas - Reeleito, 'Valdemar Pi

,nho e Jesuino José Espíndola
- Reeleito.
A posse da nova diretoria se

r'á no próximo dia 13, ás 17 ho

has, na séde do Clube 15.

Gratos pelo honroso convite
com que fomos distinguidos.
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