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POLITICA M-INEIRA

o MALS ÃNTIGO DIJJUO DE SÃNTÁ CATARINA

�t&io • D. Gerente: SInNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE
.

Diretor cio .llMa�io .A.. DAMASCENO DA SILVA
ARRUDA

BELO HORJIZON'I'E, 14. (,A. N.) - Admite-se a possihilidade da
eleição i ndiréta para o ,p1'ovimento do cargo de vioo-goverrrador, como
fÓ1'.J11ula Ide solução para. o "caso ,Ribe�ro() Pena", devendo o P,SD apre
sentar novo candidato, caso o se. 'Ri'beiro Pena decline derinitívamen
l,e da Investidura ,para a qual foi sufragado o seu nome. Essa hipótese,
segundo os comcntários pol íticos, constitudr ia a ex i,gê,nci a. passou a

rícação do" part idos, em 'Mi,nas. E em tõrno dessa (pacificação passou a

gÍJ:aJ', agura, o já ;prolpaLaldro acõrdo do P,SD com o gQlw'\rno, oabendo ao

partido major-itário as ,pl'efeiLuras dos municíp ios, onde fio i vrtor ioso

I no
último 'plrito, em troca do apoio á Câmara para Iodas as questões

.

de inl erôsse 'do Executivo. Todavia é vírtaraknente tido C01110 certo quo

RAMOS I o no\'o \'lce-gowrna,dol' saIrá, tamlbém, das í'ileiras pes"edIsias.

10.101 lExpressiva homenagem ao sr. Nêreu
. Ramos, na Embaixada· da França

Honra a s. Paulo:
São Pauli, 14 (A. K) _::_

����ed.: �t���sel�1�5'�1��S��n�1�,Corltadas' as'" comllnl·c�co-esalfabetlzaçao �ue Ja se en-con-I . II
tram alfabetIzados, tendo o '.. . .'._

Servi o de Educação de Adul- CLOllINDA, 1-1 ,L. P.) -- ]�scasselêl;m as noh�Ias sôbre a srLuaçao

Çd'd' t l"'d d � na ea,pilal elo Pa'l'agUlai,.,c.el'�,a-doa ,pelos rebelJcles, 'lJ�lS estes cortaram to-
tos expe loas _ao o� 1 a e;:,

do:; os mrios 'ue eOlllit1l11CaçaO 'Com o resto do pau;.
€iS·col[�res instruçbes pru1la a b"o im�)eclil1 que se conrllecéss,e. com exatiLlão o parad,eiro do. go

realizacão das provas de habi- Vêl'110 MOl'inign. emhora alg'umas '11'ÜticiI3S asseg'L11'em .qlle já não se en-

litação
>

a que devem ser sub- C_O_D_.l_Q'_a_0t_n_A_S_s_u_n_ç_ãu_. _

metidos esses alunos, para

5 I-d
-

receberem o certificado de illS-1
O I !:arlastrução elementar. Comunica_! � .

.

ções recebidas de quase todas Lake Succcess, 14 (U. P.) "Não sei em que documen-

as delBgac,ias de ensina in�or- As delegações de Cuba e elo tos baseou o. delegado 80-.
mam que e grande o entusIas- Chile no Conselho Ecol1omi- viético as suas acusações", dis�"
mo reinante nas respectivas co Social protestaram vigoro- �e o sr. Santa Cruz. "'Posso,
regiões, em vi,seta dos resulta- samente contra os ataques fei- todavia, afirmar que, estou

dos conseguidos. tos ontem pelo delegado russo, convencido de que os imigran-
---------------------------

sr. Alexander Morozow, que tes no Brasil e Argentina _pos-

Novo I·nsultu da Russl·a ao Brasl-1 afirmou estaI�em o Brasil e· a suem todas as garantias qHe
. Argentina se servindo do pes- podem ser proporcionadas por

LAR:,E- SüQOmSlS,-H (TI. F.) - () dl1eofB ida üelegacão do Br,asil TIa soaI deslocado como "fonte países' conhecidos pOor sua hos

ONU, S1'. Sousa Gomes, falando à "Fl'ané.e Fresse", <ÍualiHcou como ele mão de obra a preço reduzi- pitaIidade e seu sentimento
abs1J']ldas as declal'�çõe;; feitas ontem tIJelo delegUido Ida RússIa no COoll- do". O delegado de Cuba; sr. de solidariedade humana" •

sel'l1(} ECl()nÔlnico e 'Slocíal, segundo as quais div,ersas lp·atênrcias, in
clll�ive o Brabol!. se t;Cl'Vem das P€ssoas deslooadas e ,l'efug'iadas como

Guilherme Belt, co.nsideran
"fanle de mãlHle-Oobl'lt 'a !)l'ü\}O reduzid{)". "Um país que, COillO o Bra- -do que nem o BrasIl, nem a

si I, trabalha na .or'ga;ni:;xwfto Jnt.ernacÍ(mal de Refug-ia:L!os, � iu'Spirado ArO'entina o autorizaram a

apena·s pelo s'el�. !J1,SLillLo llUmanil,ál'io", �alie<n,tou: 'O sr. S()us�. Gomes,' fal:r em seu nome fez questão
aCl'escentundo: Consentm-do em faz,er VII' �'e1,uog-Jados ao Bra.sII, nada '.

mais C(LHWC11l0S elo qu(> lhes oferooer ;uma possibilidwcle para r.efaze- de protestar, em sua quallda
l'em a sua vida eum Jada a di.g'nÍtClade'\ \ . de de I"epresentante de um

país latino-amerida:no, contra

Jonou se do 8vl-a-o em chamas as acusações soviéticas. "O

y
-

Conselho não pode aceitar es-

'rAl\WA (Flóriocla), 1!r (U. F.) - Um porta-voz do MaeDiel Field sas acusações infundadas fei-

l'evelou que 'um ,�lÍlolo sall ou de paru,quoclas de um aviãó P-47 em o11a- tas ao Brasil e á Argentina
mas, no ogl()}fO do M·éxÍoco, Qlnde os fortes ventos 'eSUio dificultando o sem ,qualquer re-sposta", frisou
salvalmeIl'lo. O apa,l'clho é. um doS- P�47 :pertencentes á Fôrça. Aérea o 801'. Belt, lamentando que o
BI'asil,eira e q'uc vo,avam de Kelly Ficld, no T'exas, para Miami. Os ou-

tros sele a1)a,r-elllos desceram a salvo em Tallruhasoee, na Flórida. delegado soviético não tenha

TAM.Pv-\., H (U. P.) - Um brurco do Serviço de Guarda Costas, J:"e- feito essas observações na pl'e
collleu <ú piloLo brasileiro que saltou de rparacrueuas, no G01fo do ,Méxi- sença desses países". O sr.

co, aba;ndonanc.!o seu 'à,pareHlO, um P-47, em chamas. A estação de Hermann Santa Cruz, delega
GUal'ela Costas '(Ie ,saint F,eLersbUl'g identificou o pilo'[o bra,s,ileil'o co

mo srnc!à Leslie L,oIUl'ciro, o qüal ·apa.r·enLementc nada soLireu -com· o do elo Chile, .subscreveu as de

salto ou com a;3 seis hOl'as passaclas no seu 1Jequeno ba,rco, salya-\'íclqs... clarações do sr. Belt.

Rio, 14 (A. N.) - O Em-, as seguintes pessoas: o minis
baix.ador da França junto ao tro da Justiça e madame Be
govêrno brasileiro· G Madame nedito esta Neto, o ministro
Hubert Guérin ofereceram, a da Educação, o embaixador do
12 do corrente, na séde da Em- Canadá, o embaixador da Chi

na, o embaixador dos Estados.
Unidos da América e m1"S,

Pawley, o em.baixador do Chi

le, o embaixador da Turquia e

ll1l1damee Geréde, o embaixa
dor Barros Pimentel, o minis
tro da 'I'checoslovaquia e ma

dame Reisser, o ministro e

ga Comissão madame de Berenguer Cesar,
llFlDAÇ,lO DR LErS C"1 d

João Hi has Ha11108. João Estival- ,
o chefe do Gabinete IVI a

let Pires e Antônio Carlos Konder Presidencia da Republica e

Rei". madame Pereira Lyra, o en-

O sr. Pr-esidente nomeou a se- carregado de Negocias da Grã-
gninto comissão da, Assembléia que, Bretanha e mrs. Young, o e11-
em .nome ria mesma e a convite de
S. Excia. sr. Coronel Dr. Gracil ia- carregado de Negocias de por-

no Negreiros, visital'á as obra" de tugal, o senhor e madame J01'-
"Braoínho". ge de Godoy, o senhor e ma-
Depu íados : José Boabaid - P. dame Horácio de Carvalho,

R. D.; Nunrs Varela - P. S. D.
Bul<cão Viana - LD:\'; Orty de

Nla-I
barão e baroneza de Saavedra,

galhães '\Iachado - PSD; Protoge- o senhor e madame Bento Ri-
lles Yiell'H - PSD; Wigand pers-, beiro Dantas, Mell-z. Therêse
hun - F,sD; Armando Calil -

PSD; Alfl'erJo Campos - PSD: Cid baixada um 'antar em honra
de Barros Morei�a, o senhor e

LOl\l'es RilJas - PSD; ESLiValJetjl
,J

. madame,- La Salgne, madam
Pires - ·'PSD: ,T,úaql1im PinLo de ao sen�dor Nereu Ram�s, VI-

Via.Sto, o senhor Ravmundo de
AI'l'IlC!a Pf'>D; F('rnal1'(lo F(,l'l'Al- ce-preSIdentE:; da Reput?l'lca e a

Castro Maya; o senhor deputa-
ra de. ?llello -- T.íDN; Luiz OSiyatrl0j

madame Nereu RãmoE'-.

[da Paul Bastl'd, conde e con-
P,errPll'8 r]t> '\Ipln - .. Dll'f'[Ol' d.a �('_ " .

o

c�'pl1'lT'ra .41u· _-\.,.;,e ...,\lIV';� ;t+\gi81a:i;h'U� � Ao 'ágade e.stiverall1 rpresen- d(:lssa de Croy, conde e condes-

JOT'nHlj�Las aCl'�d�j ados Jmlto a; tes alem- dos homenageados, sa de Pardieu.
.\.8;;('mblé13: Anlonlo I!'ltmry Bal'-l '

----

��,j�,{'C�u��otag�,;�l�'J;,�a:aio-G(l,�ITRUMAN O'TI·MISTAGa,zeta"); Waldyr Mendonça -I I
(Diário ela Tal'd€') p mai,s o co1'-

_

respondente da "A Notícia". Washington,')4 . (U:. P.) .-:- quando foi apresentar despe-
......_....__..__._.................�_ Truman manifestou a certeza (fidas 'ao general Marshall, que

de que a Conferência de Pe- partiu para o Rio de Janeiro,
tró'polis será coroada de êxi- no avião preBidencial "Sacred

Já to. �ssa manifestaçao'foi feita Cow".

Ino XIIlV I Florianópolis -- Sexta-feira, 15 de Agosto de 19� 7

g�tá ·enll·e nós, de"de ôlltem, o

IWSSO. emiJlentt\ eOi:s,Laduano, sr.

senador 1\'0 ILI'Aquino, iluske lideI'
da ,ruaiol'ia no Senado Foclelr,al.

.A. S. Esc.ia. a']Yl'oesimtamos os nos

sos 'meFhores votos de bôas-vindas,
acresc·elJ'trundo-os aos muitos que

com o Brasil

SSE BlEiA lE ISL
o aniversario de «A
sões>-V'isita as ú bras
o deputado pctebista Sa'ulo Ra

snos foi n pr-imeiro orador do dia.
Jniciou a sua oração fazendo,

comentários referente ti impr-ensa
nacional e, es,pecialmcnLe, á cata
rinenso. Fialando sóor« a nossa ím,
i[ll'e,nsa, e como a "A Gazeta" come

mora n seu decirno teroeiro aniver
sário a 1 G rleste mês em curso, pe
díu que, consultada á Casa. Fosse
ínsr-r-ído cm ala um voto de l'eg-o
sijo e dando-se disto couhecrmento
ao citado orgão ela. nossa imprensa.
fieguiu-se-Ibe com a palavra o

Jli-epulado pessedista sr. Armando
Calil BuIos que julgou morccídu a

hornocagcm pedida, visto que "A
-Gazot a " é um jor-nal á altura ela
nossa culuura e da nossa im!l)l'CU1Sl:l.
() dr-putado Si'. Bulcão Viana, vice
JioÜllt' udenista, coro 'a palavra o em

,f,Jome da sua, bancada segundo com

J)'l'eellldemo>" disse que as hornena

�ellS á nossa gente d-e imlpól',(\nSa (,
nta;is que 'Il1,erecida, justa, mas, sem
HmlJ:ll'Ko da j)edida que ele (' �na

llallcflda rupoiam, a·CJba que na 5':S
sào llussa,rJa I) jOl'.nal "A {}azeta" já.
!l'1'avia sido lJom.eua,g,eado. Alqui e11-

caixalmos 'llTl1 esela'reciment.o ao vi
ú()-Iiodul' llrclenilstm:. As homenagens
[H>,dild,us pHlo ,clf-'tmtadu pl'�",,('(lis"a a

"A Gazeta" li foram "pol'que êsse
,jornal se [,em mrurrtido á nlLul'.Q da
.;a;lo"sa teITa e {Ia nossa gente" e nU,o
porque houvesse comemol'ado o s\:iu
aniv,e.rsál'io. O iH'. deputado uclenis
ta Osvallelo Cabral Lan1Jbém falou
.on'Lem.

'l'el,minada a oJ'a(;ão do depllL3Jdo
ll(1enisLa, o sr. PI'esident.e 'SlJospen

d;t))[lj a sessão pm 10' minutos, pal'a
J'·e�vbI'j-la pal-a eleição ,e nomeação
'rlas comissões Cjue foram as seg'uin
tes: -- 'CoInissões ela Assembléia

Le.!\·islaLi\'a (lo .ffislado de SaI1b� Ca
tarma.
001\<1'IISIRÃO DE POLíCLo\. DA CASA
Presidente - José Boa,ba.id; 1°

Vice-Pr8sidente - Rui Cesa!' :Fcur
ohütte: 2° Yi,ce",Pl'eside.nte - ,Saulo
Ramos; 1° Sec!'('IJá['Ío - Ciel 1,0\1-
1'·0.5 Ilibas; 2° Secretário - AHl'edo
Carnlpos.

GOMLStSK:O PERMA'NililN'IlF.
A.n.tÔl1io Nl.l;n.es Varela, P,edro Lo

:pes Vie.ü,a, AnterlOl' cravares, Al'
rrnan<C!o ,Ca.lil Bulas, Biase Ag'nési
lllO Faraco, Jo(t.o José Iele ISouza Ca
!hral, Osvaldo B'ulcão Viana, Paulo

. d,e Tarso da Lu? Fonúes c Saulo
Ramus.

!SutpIPlI1L'e': - \Vigand PenSlllhn,
Raul ,::;clla,e1'e1', He.itor P,er.ei,ra Li
ber,�Lo, AUredo Campos, JhJi Cesar
l'ilcl.lI1&chüette. Osvaldo Rorlrig'ues
Ca,hral, W.al(lemar H,npp, ]<'.ePTlu,uclo
Ffll'l'l'ira ele ,1\1,elo e BI',az Joaquim
JHves.

ia Comissão
iOONlfiTITrnçXü, LEGIs{L.\ÇÃlO E

.
JUSrrlçA .

AnLônio Nutnes Varella, Anü'J
"�'01' 'J.'aiVal'es. João RiaJRs Ramos,
.João .TOS'l:\ dt;. Sousa C,li}wal e Josó
\Maria Cardoso da Veiga.

za Comissão
FJNANÇ!\!S, ORÇA:MEN'J1O E CON

TAiS DO ESTADO
OLLo Augusto CTllilrhcl'me UrbaJl,

W,j'gil1ld FirSLlillll, Ylrúar de Almei
da Corr.ôa. Arma;ruclo Calil Dulos,
.@s'va);do BLll:câ<ú Via,na, Aroldo ,Car-:
TllCiro de G::trvalho e SUll10 Ramos.

3a ,Comissão
BAúDli; Pl! r:fLICA E A:SSfSTJ1;NCIA

'OOClAL
Anl.ônio ,Diü MUissi, Bia&c A.g·n�

:;iJ;\Ll F.a.[·aeo, JmliCluim Pinto doe .Ar
ruda, A,ntô.nio de Barros I,.emos e

Bwulo .Ramos.
4a Comissão

VIAÇÃO, mmA:S PÚBLTCAS,
Al"IUOUL'l'URA, OOMÉRClO 1<; IN

DúSTRIA
Rui Cesar Fel.w�hüe.Lt.e, Fplix

'Oldebl'ec,hle, Ol.to A11gUStO Gnilher
mf' l:khan, Rrumiro En'1erenciano e

Braz Joaquim Alves.

Gazeta»IJ--As diversas comís
da Empresut--Uutras notas.
5a Cómissão sa Comissão

l!lDUGAÇ,W E CULTURA I\El1IÇõES, I<18'I'Nrt�Ti'C��, DIVr-
Orty de Magalhães Machado, An- ,SÃO CfYIL TC FIXAÇAO DE

I.ônio Dib Mussi, Jouqinirn Pinto FôRÇAS
de Arruda, Osvaldo Rodr-igues Ca- .Pedro Lopes Vieira, Cid LOUl'l'S
bral e Braz Joaquim Alves, Hi1.Ja;;, Prutógenes Vien-a, Fernan;

(ia Comissão do Ferreira de ;'\lelo c \Y.aldemar
:vrL\'AS, TERRAS p(JBLrCAS, B ES- Itupp.

T.\NCIAS HIDHO-MINIT.RAl'S
Raul .sclwcfer, Heitor Pereira Li

barato. Rui Cesar Feurchüette, Max
João Cedia e José Maria Cardoso da
Veiga.

7a Comissão
NEGóCIOS E ,CONTAiS MO�T

,CIPAIS
Protógencs Vieira, Heitor Perei

ra Liberato .. Alfredo Campos, PDU
lu ,rir Tarso ela Luz Fontes e Art.ur
Müllel'.
�""",_,- ""fP_"....,"'".�-'''. ...�

Senador Ivo
d'Aquino

lhe lem sido �I1viado'S.

,SI CADA 'EHASILEIRO
Comsc;g!uir alfabetizar um patri

cio, co,nv,eneen:do-n ';1 -fr:equentar
um curso noturno, ·em breve S-8-

relmos um dos povos mais adian
tados do ·mundo: Gr,upo Escolar S.
José ou Escola Industrial.

Compra' de
«promiD»
Rio, 14 (A. N.) - O prefeito

do Distrito Federal sancionou

hoje a primeira lei municipal
votada pela Call1ara dos Ve

readores abrindo o crédito de •

2 milhões de cruzeiros para a

aquisição de "promin", espe

cifico de combat'e á lepra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ousar à Igreja um papel rele-' teve oportunidade de reter ir
vante na qT!lcstão social. Sua se á participação dos verdadei
história é por assim dizer uma ros católicos na obra de re
movimentos sociais destinados construção social, expr imtn
a proporcionar, um maior qui- do-se por estas palavras: "A
nhão de felicidade e de bem es- ordem social e econômica não:
tal' á humanidade. No século pode separar-se da ordem mo

X I X; por exemplo, a posíção ral " acrescentando que o dever
da Igreja sob esse aspecto foi do cristão consiste em "procla-
das mais decisivas na solução mar os princípios eternos da
cios conflitos sociais que o. agi- moralidade". Toda ação da
taram, e comportou, por isso Igreja, segundo a palavra do
mesmo, uma análise profunda SU1110 Pontífice, não pode atas
e vária, por parte de crttícos tar-se de três pontos capitais.
católicos ou agnósticos. E ne- Em primeiro lugar, o respeito

I nhuma dessas apreclações dei- á pessoa humana, independeu-

I
xou de concluir, muitas vezes, temente da posição social queI por comprovar a extraordíná- ocupe, deve prevalecer em ta

I ria sabedoria com que a Igreja, deis os casos; em segundo pla
! através do Papa, de seu clero no, deve ser reconhecida como
,

dirigente e de seus órgãos íns- principio fundamental da es-

tttucíonaís, soube encarar, os tabilidade do cristianismo a

dramas sociais. Não poderia solidariedade de todos os po
mesmo agir de outra maneira, vos que constituem a família
visto que a doutrina cristã con- humana. E por último, o mais
tem principias essenciais

ai imperativo por ser aquele que
uma organização social em ba- forma a base moral de todas
ses verdadeiramente humanas. as doutrinas cristãs e sem o

Por força de sua intervenção qual o mundo mergulharia no!nos problemas de ordem polltí- caso, é o de que' a sociedade
ca, a Igreja tem sido alvo de está no dever impostergavel de
criticas quase sempre. uni late- colocar Deus acima de tôdas
raís e falhas porque fruto de as vantagens 'pesso:;:tis.
parti- pris doutrinários e de ve- F'óra dessas considerações
I h o s anti-vclericalísmos, os não pode ; haver conciliação
quais propurmam uma limita- poseível, isto é, o plano moral
ção á esfera de sua influência. superpõe-se a todo ínterêsse
Acham uns que ela deve cír- político.
cunscréver sua competência (A Manhã do Rio de 13-8-47).
aos prohlemas �lig�sos, áSI��������������������������������I�J��M�A�N�TA�L�F;'�;'�E���O���-questões estritamente esplrt- QUER VESTIR.SE COM CONFORTG E ElECiAHCIA 7 é um cego. Não deixes teu amigo.·
tuais, como se ela pudesse per- \ na cegueira da ignorância. Dá":Jhe-
manecer inteiramente estra- ,

PROCURE A a hrz da inlstl'ução, levando-o a um,

I
'

Iícít
-

I

ft_lfallllat.arlaa / M'ello
curso de 'll,I,fabe-lização de adultos ,n la as so lCI acoes rumanas

.,

qus visam á felicidade terrena. llroR'l'J� DUilI HISTORIADOR::Numa. falsa compreensão do ' ILUS'L'RElema "a Cesar o que é de Ce
sar ", negam-lhe o direito de
interferência no mundo das
questões políticas, ainda quan
do nesse plano se busque ne

gar os princípios fundamen
tais da fé cristã.
A verdade, porém, é que a

maioria dos católicos e dos
oritãos em geral, s: conduz
hoje- no sentido de obter me
lhor conformidade entre Slla

concepção de vida e o seu mo-

.

do de yiver, isto é, entre a sua
moral e o sistema a. que per
tence. O pro.blema é, como ,se
vê. ex.tremamente. sensível.
'princi.palmente se tem em vis
ta a preservação da fé acima

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••• ••• •. •. dos interêsse materiais e das

f·
.

I
contingências de ordem tem-

� l d If A G poraI, quando. inconciliáveis
IJIf. in o o .'. cÜ'm a doutrina do cristianis-

mo. E a questão torna-se ainda
mais delicada quando sabemos
que não. ifaltam para compli
car at.ualmente as relações
entre os dois planos, isto é,
entre -o e's:piritual e o. ref.eren
te aos fenômenos de ordem
política, '- doutrinas anti-cris-
'tãs. embora carregadas de

-."-•.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.."'" - - - -.. mistjcismo ou de fundo religio-
DOENÇAS NíEBV1)�A.b 80. apregoando. um falso huma-

Com OI!! proer_os ia .,MldIu. nitari-smo· ,que em essência .não
.efe, ata doenÇH neno8U, qll.'-'!II�· representa mai's dO' que um ha
Sntadu e. tem,o, do mala � bil instrumento destinado a'f4lltamente remediáveis. O e.uD" subm�ter as consciências aos!dAmo, fruto dá iporineia, ri ••441
....J1Idiear �8 Inlijvidaol' afeÚltlH. seu:s ,sinistros designios de es-
tala enfermldadM. O &tl'iVfco Na. cravidã,o do homem.
deDal de Doenças mfID.� ctia,ec Falando., há pouco, aos�o 11m Am'bul:atórlo, fi_e atentiCl ar!'&; membros da Confederacão In-laftament0 os doentN n4IJ",OCM (}II< �

ru..ai_. ma Raa DHdero e.. clq � ternacional do Trabalho, reu-
a. 11 i\erM. tllit;\,,�J.Ul:'-fI.1at�:)..' nidos em Genebra, e qUE( o fo-

:1 <!..����PJ�
Dketor: RUBENS A. RAMOS

I'
,".rietário e Dir.-Ger....

SIDNEI NOCETI
Diret&l' de Re4açIe:

A. DAMASCENO DA BILYA
Chefe de Papaaçl.:

I I'KANCISCO LA!IAI,QUI!
Chefe de ImItnt8de:

. IO.6.Qrm CABRAL DA SILY,I
> R-l'resent&nte:
!. RAUL CASA,...'\IAYel'\

SYCUR:SlU. DE
A, S. LARA

B.. Senador Dantas, •• - ..
andar

'I'*", Z2.S'2-f - ate ele 1....1'•
... "eU�ê de'Oli...lra. 11 -

84!>anjar,
TsI. 2·9873 _; Sã. P...I.

ASSINATUltAII
Na Capital

;.Amo . ...••.... O�
: Iemel'Jtrt) '...... �,
J frimestre ..•... CrI
K& ,. Cr$
R6.ero avulso. . Clt

No Interlo:t
ho _. . . . • Ctt 10••
8emestre Crt· ".00

,

Trimestre Cr$ 15,08
N'ámero avulso .. Cri ',10

.....
",oe
25.'H
....
'.1.

Aa6neiol medianto eoÍltrat.

o. originais, mesmo al.
publicados, não serão

.

devolvidos.
4. direção não se relJ'!'G.·

Isbiliza pelos eoneeitoll
emitídos nos arUfrOl!

assinados

'll"1U.,J!;:t'ONES MAIS l'íEC:!!;SSITADO�
lliiwabeiroa U 11
II:dlcia •. lU'
�el.eg&cia O, P. Socia.l •••••••••••• 157i
1fIlI;;t«!Údade UM
'llflllpital Nerêu Ramos ••••• •••• lU!
"ata Caoa ..••.•.•.•••••• •••••• l'.s.
� de Saúdo S. SehutllW ••••. , 11'"J
Aullténda Municipal 15"
IIlllil)Ítal· Militar 1l�7
J..- ll. C ln.
il'!'ue Aérea • • • • • • • • • 71G
J'#,I :II. I. A. C , 15'1
�tània do. Porto. uao
ii'" C. R. 1684
,6.tça Polícial • llila
�teDCiária , • • • •• 151.
!lO lC8tado· ••••.••••••••••••••••• !tU
"A Gueta· •••..••• _... ••.••••• .,51
IIDilrió da Tar:!�" 1511
l.. B. A U4J
'(II.,. J'uaerúW Orti.l:ao .• �IU--

Parmácias de plantão
Esterão de plantão, durante o
mês de agosto, as seguintes

Farmácias:
2 - Sábado Sa,rmácia

Nelsea - Rua Felipe Sohmidt.
3 - Domingo - Furrnácía

Nelson - Rua Felipe Sc.hrmidé.
9 - SáibadQ - Farmácia Mo

derna - Praca :í5 de NO'Vom-
bro.

.

Hl- - Domingo - Farmácia
Mo�erna - Praça 15 üe No
'veanbrtl.

16 - Sábadc - Farmácia
f) to. Antônio - Rua João Pinte.

11 - Domingo - Fanmácía
S!.o. Antônio - Rua, Jo-ão Pinto.

23 - Sábad@ - Farmácia
Qaltarin(;)n�e '- Rua Trajano.
24 - Domingo - Farmácia

Gruta-rinense - Rua Trajano.
30 - Sábado - Fa rmráJcia

Rauliveira - Rua Trajano.
3-:t - !)omingo - Farmácia

Rauliv'eira - Rua 'Ilraja;no. ,

@ 'sel'viço notur:lle. se:rá e.f'ê
t,uade p1e'la Farmácia Santo An
Mnlo, sita á l'ua' João Pint.,.

Pereira
Advogado 8 Contabilista
,Con•.il{tuig'ão d. sociedades.
Plano- contabeis -. Organiza
'gõ•• , - Pal!.ceres III lIérviço.

corroleto••
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

FlorianópoH.
Dali 17 hora. em diante.

'"

;�
!

,

PEnOA PAPA AFIAP Q�ALQUER E.5PE(�E ti: FER'.���t\rM"�NTl\

- \
"

'4

CAI�A POSTAL=1'?J9 .�- FLOQIANÓPOLf5

espreita·vos,
ela paiNl pele .r.

I

Preserva;-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VALD
Mas exigi sempre as

•

VERDADEIRAS VALDA
Vendidcs só em caixas
como nome VAlDA

,t;; Licença do D. N. S. P. N. 186 .,

,.o,..,." •
de 26 de Fevereiro 'Qo.�

-. iI1e de 1935 r:.QO<' �.

fllhelO,002, Eu.cCl1yplOI O.

Estabelecimento Gráfico Brasil
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e TipQgrafia
Material escolar e d� escr

í

t ôr ío.
Livros e Bij ou t e r i c s ,

Aceitam-se encomerrdo.e de irn pcos eos em

Ruo. Tiradentes, 10. -- Florianópolis.
geral.

Rua Felrppe Scbmidt 48
Paris - (8. F. I.) -'- Acaba'

, ,de fa.le�er o Sr. Charles Petit-

lereos
. Dutaülis, membro do Instituto
e comendador da Legião de:
Honra. .

.

Nascido em Saint-Nazaire
em 1868, arquivista paleografo,
"agregé" da Uníversídad« de'
Lille, foi reitor da Academia de'

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE, Grenoble, inspector geral de·
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS Instrução Pública e diretbr do"

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
,

"Office National' des Universi--
FLOR)IANÓ:POLIS - PÕRTO ALEGRE té's" .

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA É autor de importantes obra$'
ÁS 11,30 HORAS de História sôbre a Idade Mé-·

AVIõES "DOUGI.JAS DC-3", PARA 22 PASSkGEIROS E dia, especialmente sôbre o sé-·
"BRISTOL" ,WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - O eulo XIII e sôbre aFrallça e a.�
MAIOR AVIÃO EM LINHA C'JÜMERCIAL NO BRASIL. Inglaterra dessa época.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA
VOE PELA. "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AG�TES: O L I V E I R À & C I A�
RUA rOÃo PINTO - 18

Telefone - 1.358 - Endereço Telegráfico ,"VIAREAL"

Real SI Transportes
SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

HORÁRIOS

Concurso

Qes"fcados'i
BRONQUIAIS

Paia aéalrnar a!tosse".
aliviar a conges
tão, soltar o ca
tarro, facilitar liI'.

respiraç;ão, fric
cione _0 p�ito._
costas'e pescoçO"

/?,com VapàRnb.

Para f oncur,r.;osltstfldltais ou Federais I'
e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciincias, Geografia, I

His t6ria do Brasil, etc.
Intat•••a-o? preencha este cupõo e I'ematel-o' para C. Po.tal 332

FLORIANOPCLIS - SANTA CATARINA
•• �

'

.& ..

para
Escritu'ário

do Serviço Público FederaL
Prepa�Qm-se candidates.

Aula!! às Ilegundas, quartas B

sextnll-faira.

I
Horá�io .- das 7.30 à. 9 horas da'

manhã.
Ruà (;enerQ! Bittencourt 115

---------------------------------------------- ......

PEDINDO INFORMAÇêES:
Nome _

. Rua H.G
_

1 idade_--'- -.__ Estado _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Gremio Lira
-

Agradecimento e M;ssa Dr Luiz-GaHeUi
Estando em formação o

"Grêmio Lira", organizado Ed d O HContinua O ESTA.IJO fazen pel� m�c�dade de' F'lortanó-
i

uar O
.

tio orn
«o distribuições de valios.s ii- polis, saCIOS do :'Lira Tenis

'.veos, inclusive romances m�-
Clube", a Diretoria provisória

A fan:lÍlia de Eduardo Otto Horn agradece
/

«dernoe, en t te as pesssas que
'do referido Grêmio, convoca

a todos que enviaraln cartões, telegramas

,,.�onstam de seu cadastra ·so. os seus associados a compare-
e que. acompanharam o feretro até a

'.",dai.
.

cerern a uma reunião na sede
.

sua última morado..

As pessoas que ainda nãfJ lo Lira Tenis. Club, sábado,
Convida e ant�cipadoi'nente agradece a todo!l que

",ha;am preenchido E) eeup.n
dia 16, ás 2 horas da tarde. comparecerem a musa de 7°. dia que mandam celebr�r

di
. Out "OS' tã id

no Catedral Metropolitana no rUa 19, às 7 IS
.,,,,ue ieriemen te puJolieames I SIm, es ao convi ados

. .

.,,,odeeão faze-lo. agora, hllhi-
ainda a comparecerem, os ín-.

'.

"J'itando-se, assim, a €oncorre-
teressados no "Grêmio Lira, Lut!.!!l!lm a.rr·�L 8� LI> ,Ii!U·--I., sUS""am a tão interessante ini(#i�-l e que ainda não estejam íns- U UO��... g�

í:i�a realizada sob o pattC>ei-Ai,crit?s��:: .. . .

Jerusalem, .14 (I.'. P.) - as in- baixas de !í dias a. 38, dentr-e eles

,�'110 da LIVRARIA ROSA, à -gleses enviaram esta noue, a tõda 10 moa-tos.
.'

i!beodoro n. 33, nesta €.apital O TESOURO pr-essa, re:fo.l'ços para a sombria Um porta-voz da Agôncia Judai-

" .,.,.. .. . .. "..
Da instr-ução está, ao alcance "terra de níngmern", situada entre ca lWcJi,'l ao govêrno da Palesl.ina

.L�IVERSÁRIOS.' de :t0{)os, Dá esse besouro ao teu Tel Aviv e Jaff'a, quando tr,ps pes- t did
amigo ana lfabe lo, levando-o a um

- C11·1' OP1(' as me luas necessar-ías

curso de alrabet.ízacão. no Grupo
soas mais pereceram apunhaladas e para Drlr fim à víolênta Luta raríal

Escolar São José, na Escola Indus., outras 15 sui rarn terídas no quarto que pode degenerar imma guerra
i.r ia l ele F'lor ianópolrs ou .na Cate- dia ,d,e luta -srru-e úl'ahes C' judeus oivi l de muito maior violência que.,. '.

'rlrnl Metropolitana. '1) 1 ,. '1'
na . a e61.<11)'1, a campanha rios judeus contra os r l'anscone hoje, a. data natalícia
As nutouídadcs alarmadas com. ingleses,

do S1.·. di'. Luiz Gallott í, fig-ura .-le

os incideutes, impuseram um Loque I relevo nus meios jurídicos do Bra-

a recolher ele sol a sol, na zona sil, c' ex-interventor ele Santa 8a-'

de res idências pobres, congestiona- !�t�?CSO·S tai-ína no govôrno Línhares e que

das dr inquilinos, que se estende hoje ocupa o alto cargo de pro-

enU'e
.

a cidade jud ia de Tel Aviv TOMEM I curador da Hepúhlica junt6 o Tri-

e a�cidade árabe adjaoente de Jaf'Ia. UlIIm treosutll I' hl1,�ll)1 ctt' RtX,l,llI'�OS.
Procure então C rediá-ri o Knot, F oram .estendíôas barr icadas rJp' "SILVEIRA" O Estrudo associa-se ás horne-

que mediante a módica percentagem a rame Jar-pado nas zonas l imitrof'es .

'lHl;g'onS que hoje lhe serão pres-
de !fI por cento, resolvera o seu ele Mashioh a Karton, fWS quais

Grande T6 .. lco tJaqu$.
problema, Iacultando.Ihs a com- corrvivern 28.000 árabes e judeus

.--------------'-

pra da mercadoria que v. s. necessi; or-ientais. SERVICO DE
tal', pelo preço corrente da praça I A .po licia bJ'itânica, armada; e

•

sem <1(ual�uer antro aumento. soldados do infantaria pertenoen- METEOROLOGIA
CRBD�RJO KNOT. tes ao regimento de f'usi le iroe, ir- Provi_So do tempo. atê 14 hora. Der

. .

M
I

Rua _Joao Pinto n. 5 - AJilex0 á laudeses patrulham as ruas e he-I do 'dia IS na Carita!:
. mlnlO anezes

Redaçãe de "O ESTADO", 'I'elefa- cos, onde árabes e iudeus armados i _ Te�po; hom com nebulos'dade

" .
He 1022 ..

. -

<

.

• NEV"l>lro. F I
.Transcom-s, .hoje, o runiv,erSlário' dr J)U!1l!halS estão lutando de;;,(j'e çlo- Temp.etatura: noite fria, elitaval

a eceu, ante-ontem, na. co-

:malalí-cio do jovem Milton Faria, :.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. mingo ;.1 noite. Dois árabes e um de dia. Iônía Sant'ana, onde' se en-

,competente linoti<pisla da lmlpf(�n- POIl"O dl·ubel"rn! pn,'d.e judC'u mOl'rE'1'am te 9 .áralbes e seis VentQJl,:, do quadrante norte, cQThtrava, ha anos em trata-

.:;a Oficial do Estaldo
\I ti U judelJs sainarn f(,l�id(ls nos €nC'OIl-

fre.co," menta, o antigo, jornali'sta
.

d't
Tpmpergtu.o... extrema.. 01 .. o.ntem:!fI ;1.-,'

Dotado ,de <wreúi,aveis virLudes ren er mUI o
t.ros fIe· ho'je, rsLo eleva o [ota) de n'lO:iriri'í,,,)8A m�.,.;"",,,,. 10.•5

,B'I'ID'I1J.lO de Mene-zes, ;pro\"

}pessoais e grande1mente d-e.dicado '. . ,
---------_.;_-----.;....------.;.........;.---- genitor do nosso confrade M:e-

.aos seul' deveres pI1ofissionais, o!
.

O le1tor deseja obter uma
nezes Filho, ora ··militante na

,distinto tuúversarianLe wube con-\
renda :n-ens�l, semestral fi)U EKPI!C:1!t;}Ja. _ imprensa brasileira

eq:uis.tar a amiz.a<Cte de seus colegas
anual, ':" raza� de 12'% ao an@,? . ';..o..Rn�CA:�· S" l U ç A fl Hermínio Menezes teve sa-

oile tmbillho .e de numeroso círculo .

ConfIe
. en�o.os seus J?-ego-

et...."..,LMANT
&: ti � liente atuação na imprensa de

de relações. ClO_S ao. CredlarlO KNOT, a rua � E,

uII
tnOS'Ba tB'l'ra, ·nedatariando o

�bi'ilºanlclo-o 'por :lão auspiciosa J?ao !Illto n. 5, qu�, ,e� com

I· U'
-

.

.

e'��
jornal "A TARDE" a revis-

,dal.a, angnl'amos-llle perenes feli-; b:�aç�o com o N�.('l')torlO Imo.
.

,

.. :, : ;,
i

, .,.' ta critica "O 9LHQ", esta com

• .CIdades.
bl11árlO A. L. ALVES o em- APROVADO PELA SAÚÍ:lE PUBLICA SÓB. N." 3384 - 15 I 1925

.

'

Oi.3v.aldo Melo e Edmundo Sil-

-O� PTeg�ra.' , proporcionando. - lhel veira, publicado nesta Capital.

.. FAi::EM ANOS HOJE:
eO'ID Isto uma renda anual, %e' No sul do Estado menor nã.

_ o sr. Olivério Costa, oficial da! gura
de Cr$ 120,00 por Cr$ .. : B R O N Q U

� T E
foi a sua atividade jornalística

'Polícia I Militar do IDstado j 1.600,00, empregado. r
.

: •. II'; pois além de fundar, em Tu�
_ il exma, vva. d. Alípia' Fel':rei-1 Melhores inf�r:n,:"ções e de , -.----------------------'---..;._- barão, um semanário, tomoll

. .ra da SilVla, pI1ogenito.ra do cap.! t��h�s lililS escntorlOs do CI'tl-

A . d'
iii

M
� parte em campanhas em que o

,"',ma� �;a'�s�;;:�oi"a Sá, eSP6s.1 ;:� __����'_ ��_��sta re�a- 9ra ecImento e 155 ii ::::.;�!ô:!� ���'::�sl�.r,:�:��
-do SI'. Al,exandre Co'elho de Sá. I

r_ -.� - - -� - - -� �- - - - .-------..----.

Lu,·,z D'A
satiri_ço, para chegar 'ás suas

-,- a sra. d. Maria da Glória Cam-í Hoglério, filhinho p.rimog'enito elo I
. campora

verdadeiras finalidades. Com-

{lOS GaTofalis, espôsa do sr. iDemé- sr . .osmar SOaJ�s de Oliveira e ele
. bativo agitou as populações do

trio Garofalis, �OtmerC'iante. '. I sua ex:m.a. espôsa Nilva 'Cardoso de
A {amilia de Luiz ID'Acampora agradece sul-catarinense com a sua

_ a sra. d. Decla Cal�d>o C<1Jrl'el-' Ol.iveira.
E1 todos que enviaram oartões, telegra- oratória eminentemente popu-

::rão, es>pôsa elo sr. Jaime Carreirão,l _ O _

mas e que acomp-a:nharam o esquife lar, manife.stando a sua fôrça
.Rstimado Lelegrrufis:ta dos ;Correio�' FERNANDO MAiCHADO

até sua última morado. maior atravez da sátira. Os.

'8 Teleglrafos. I 'I' l'aI.liseonre, hoje, o aniver,sário
Convida e antecipadamente agradece a todos que

s·eus artigos de combate eram

_ a mooina Nelii :Maria, fiLha do' nabalício do j'uLeress'anle gal'lOtinho comparecerem à missa de 7.0 dia, que m.andom celebrar castigantes quando visavam 0&

SI'. tcnen:�,e na:l,l TilO'" d,a Silva... 'I Fernando .Vieir� ,lVI.achado, filho do
no dia 19. às .7,30, .

.na Igreja Matriz do Eatreite. .
. opositores.

_ a exma. SI a. He,ICllJa Garolma i sr. Antúmo VlClra Machado e. de
HerIÍlini{) de Meneze's foi UUl.

',SanfO'rd de' Vasconcelos, esrpõsa do' sua exma. cspõsa Alvin-a Schrof}jer �'
boemia brilhante, sabendO' ell-

:sr. Alvaro Aeioli de VasCJoncelos,' lVlachado. N.
.
.E� G R (-) l' J I N'

'carar a vida cam verdaleiro es-

JlliTl'cionÓl'io federal. I -0- Ao, ..J
.pirito ,de. filósofo, assemelhan-

_ a s['a. Eloó S. Camargo, e.spô-: S'I'A. MARIA HELENA P ..1 b I
da-Ele, nesse particular, a Emi-

Gr-CI. pi1'\huG .e Ci) r.. de madeira. ferre, meaquiniàrno etc. A
;sa elo' sr" Celino Calmargo, suh-ofi-

o

Trariscon8 hoje, mais uma pl'i- melhor tin't_? protetora eantro a ferJ'Ugem; destréi e imp.,G.e a
lio de Meneze·s. Como orador,

,'eial ele nossa Po·lícia· Militar. ! ma'Vet'a da sta. MaJ'ia Helena" ,filha, ....0 formaçao. Proueto oltamente impermeabilizaRMo Ruillte a
falava ,com admiravel expon-

_ O _ I do .fJ1Gmo. sr. desembargador UI1ba-,
ação de qualquer ácido e dgua 1110 mar. I taneidade deix.andO' estender (I

OS'lVIAR-ROG:fJRIO I
no Müller Sanes, presidente do Tri-'

Pro.peto. e mais inforDloOÕe• eom:

, I
seu amôr 'á verdade e á ju.stí-

C 1 j
SANTOS & PINHEIRO LTDA. E t

Om1) elon. êmtem, ,mais uma huna! de Apelaçoií. do Estado, e fi- C. P
ça. ,como poe a, nos . seUli>

.

aucc osta! n. 3SS -- Sã.o PlIulo d'
:;primaví:},fa o.gaJanLe menino Osm�r no o.rllamento da nossa sociedade.

versos,' 11'-se-ia encontrar.

AVENTÚRAS O--,O::--::::::----J::--:..U-:..·-:..-:..\t,--"""'------.A.-·-.-·_-::::::::::"K-·'--·--N-·:.:..,0--.-·----T-.-==-=-------------·---·---···-·
-

i�;���·S:Ul::S:::::::
de

en:::�
p.ortanto, a quantos moureja.Ill
na imprensa de Santa Catari
na.

Ao seu filho, jornalista Me
nejes F"ilho, as condolências
de "O Estado".

:\llLTON FARIA

....ó»,...,���, _

Precisa de com
prar alg·o ?

Falta-lhe dInheiro 1

,,-

TOME, BOM
HOMEM oDESTA'
CiJlNDO o SSU

DINH8/120»0 I

�l

3

,.

, I )

,
\
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Liro - Tenis Clu-be'�-Dia 17, 'd9mingo, eeek-taíl daaçaníe 'das-
"

'às -1 J
-

heras, Dia 23, sábado, gr,andioso Baile de Gala com a inauguração da ala DCV21t

Reserva de mesas na Joalheria Morítz.. a partir do dia 18.
��--��----=-----------------::�--�----�---!�:_���� ���� aq__��am__� _

ACORDO SOBRE A UTILIZAÇÃO
DOS PORTOS ,DE ANTUERPIA E

ROTTERDAM
S. H. I. - Comunicam de Hai.�l,

que foi firniado um acôn]o de um

ano, que deverá entrar em vigf),'
em diados de setembro, destinada
á maior utilização dos portos de
Antuérpia e Rotterdam, nas re

messas para as zonas de ocupação
unificadas americanas e inglesa, na

Alemanha, as discussões foram rea

lizadas entre funci'O'ná,rios holanr1e
ses e' ibelgas e r·epresenlan.tes (laS
zonas de ocupação americana e

inglesa. A utilização dos portos de
Hambl}rgo e Bremer em vez de An
tuérpia e Rotterdam, que antes daIguerra recebiam grande parte de
lodo o trMego de -importações e Jexportações da Alemanha, consti.-·
tuia sédo pre,juizo para a Bélgica

....;.
-==============e para a H'Olanda. _------------

SEIS ESTUDANTES AMERICA-;
NOS PREMIADOS COM UMA

VIAGEM A HOLANDA
---0--

S. H._ I. Informam de Nova
Y.ork, que 6 esíudantes do ginásio
e colegiais amer'icanos, rapazes e

moças, partiram para a Holanda a

bordo de um avião da K. L. M., nu
ma viagem concedida como premio
aos vencedores (te um concurso li- I

terario nacion al patroci nado cOu
juntamente pela Embaixada da H()
Ianda, K. L. .M., a Holada-Amerlca
Line e a Câmara de Comércio (1'1
Holanda. Midh. cidade essa que esta
atualmente comemorando a cente
nário da sua fundação. Uma das
estudantes premiadas. . Senhorita
Mayo, levou consigo uma hicicle
ta de criança, adquir-ida por seus

colegas do Ginásio de Roosevelt,
em Nova Brunswick, para faze!'
i[)resent,e da mesma a Catharíua
Ye ldrnajj , de Amsterdam, Holanda,
que foi "adotada" pelos- estudantes,
daquele Gínásío Adotivos de Orfãos
de Guerra Europeus. De acôrdo
com o plano os estudantes do Gi
násio de Roosevelt, contt-ihucm
com pequena quantias regularmcn
te' perfazendo o talai de $140 11(,1'
a�'O, para a manutenção da menina
holandesa de 12 anos de idade.
Encantados pelo fato de, a viagem
premio, ,ganha pela Srita Mayo,
dar-lhe oportunidade de estabele
cer contato direto com a sua "me
nina adotada", os estudantes de
Roosevelt fizer'am uma coleta es

pecial para comprar a bicicleta.
..... • _ •••••••••••••••• o_o ••

lheu'Q da üuetl"actAo Il-mma. otGN.,...·
lhe. em o.mi.v,,' ge..r.o. "'" cálieIt'<Q
excelente .pentlvo KNO'l'. wmlll'.t
61!) v. Sis.. de a.ore�oo.uta�.� .�
ce... gentil..... :ErrEoE �"?�
Sf!.t1lJ NEY APEi?l7JVIJi'

l'>ilElJ!!.ETb! '.

''ÍT/t {J{)(){)(lro IM 1(f10TSol/l'/!).�('().'r;� s<w!IfJ.-<;
t� �TI.JJ..I _

• • •• • •• I! •••• •••• •••• • •••

--

----CARDUMES-DE TUNAS NAS \QU,_<E·.·.lOI;� ·f.1I1� U. �.n.. DD. IY.··.·E�l' COSTASoii�J.rRONESIA
... m\ IU 1& li li II '" S. H. I. - Informam de Malca�-

sar que o aparecimento de cardu-Pe4-e a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumas rnes extraordináriamente grandes. ··1t7C:fite-s? -- '.. . ..

de tunas nas costas das Celebes f>.

Ou deixar de comprar 'uma mêsa para a próxima -"soirée"? 'Outras ilhas do novo estado da 1'1-
Paile o cavalheiro privar-se do seu aperitivo predilétovdurante donesia Oriental poderá originarum ou deis dias sóme.nte?

uma indústria nova e importantePade. deixar de tomar três cervejas?
. . para aquela região. Alguns dos

Tem, enfim, o leiter, -eu leitora, a, fôrça maral n�c�ssa�la cardumes. .de tunas observados de
para privar-se de um pequeno praser 'q'ue lhe custe uproxnnaaa- aviao, extendem-se por 70 milhos
mente vinte cruzeiros? .

_ do oceano, Ao que parece, as tunas
, Prove, então, que não é um embrutecido e .egoísta que 'cuída -rretendem deovar na costa das Cc'-
apenas do seu .EU. - Centríbua para a campanha de 'llM3SaUt9 ao lebes e das ilhas adjacentes.necessitade lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINDNS_, .p.r .

int�rm.édio da imp'rensa e do Rádio de iFlori:LI_1.ópolis, ir�anados ÉS BOM <EH.ASILEmO '?
na tarefa de enviar a centelha que despertara ,no ceraça•.lJem Então coopera :na campanha di.,
fermail. de cada habit-ante :da nossa capital, lO fogo saCTado da

'<j'HabeLizaçã.o de adudtos, fazendo
CARIDADE e do AM@lt AO NO$S� SEMELHANTE, que,. se

que os Leus conhecidos que não sa-
praticado em maior escala, resolvena todos os ·proble.m.as passa- bem ler nem escrever, frequentem
dos, presentes e futuros. -: ., 'E G ''7ETA os CUI'SOS notunnos de alfabetiza-

.Envie .heje mesmo aos JtlrllalS DIARIO D� 1.A�D, L1LI .'.' ção : Hospital de 'Caridade ou Gru-
ESTADO ou .à RÁDIO GUARUJÁ a sua eentribuição para a.qursr-

po Escolar Al1Iohieta.
.çã. de um 0U BI�is cobertores para 'os pobres. - Cada ceuertor

• • •• •••• •.••• •••• •••• • •••

custa Cr$ 26,00. -
d' ibuicãA campanha encerra-se no dia IS de .agôsto e a . Istn urçao

será feHa pelas sociedades beneficentes que jazem :parte da AÇÃí�SOCIAL CATARINBNSE; a }lM8.ê-as já devidamente fichadas pe a

mesma sociedade e 'que são realmente �,e.cellsltadas.,_;_
.

(As ínserições p�em ser feitas pelo telefene mandando-se
c.lerar a domicílio).

'

.

_

-O> .- ltE-LAÇAO. »AS- C0NTRl'Bl1IÇellS RE(lBDIiDAS

)

RESIDENCIA
Vende-se uma à ruo.

Bocaiuva.
Tratar a rua Alve's de

Brito nO 20 .

•1'$ -j�Hl,eo
i�Q,€lO
ft@.éO
U@,<HI
i",,�@
4í,6€1
20,�(9
Z.,tif,l

2CMH'I
49 (H)
20 fi)O
20,09
2�Jt;)('j
20,QO
2i,00

] 5500
174,00

J"0rIlal '''@ Estado"
SÍlihlei Noeetí
Dr. Alfredo Damaseene da Silva
(f�itãG Amériel"l .�vi!-a
Luiz lilal'19S de Ollv.lra
@s.ar Mei� & SIlJlh.$a
M�llel LiRa de ,flil\S:1l.s
F1el'Baudo FerJlan(i]'es à-e All{ui:u
A. A V,
José Gil
João Frainer
Sra. Lorena Fçainer
N. Lopes Viana
Mario Niehue� e Luiz
E. A. S. ,

Fiscses Aduaneiros da Alfalild.e�l'I de Fpo is.
Al�nos d0 Cursa A:lltonieta de Barros

•• • • •• •••• o ••••

0) �:
••

LEMBRA-TE!
In_eres seres' 'humanos,

que já fON\m f�lizes como

tu, .�dam leu auxilio "P�
ra qne p8Ssam volt?d' á 10-

oieda4e. Colabora oa Cam·
p�a Pró Restabelecimento
da S�ude do Lázaro.

QUFAXAS E RECI,AMAÇfj_&,í .�
,'ld�:lJU)0 l,.�) -, vii Se n �'lL' "M

Ilatoel!'e!.B"
c. r..umeute� uma. prO'7!t:reZJcÍfA :_.

J;Vn endireitar o que C1Itivt.'T etrv1!z:dt' uv.
,

. ..IlAra .que ",li{.Utru. . hJta .�) ee: repita; l'If. .

,

�,!'iO o e.cilli<Úllo· flue .. oua .E�
'.. 1I."d>:a. p.oderÍl -oh' .. caur.ar. �

dle-<I i SECÇ;W RECLAMACt)'ia. l
'oi,. o i!;STADO, Ijue o """"' ..,rá L...,.w

r
/

\�'� desucve ao

ct"jo:n.b""."W�.".
t!� 11- '

�� <finito, r,""�,, •. •. a.......,.furoH-

�!10 �i(l rt:a\Üt�Qu, e-r.ullui. em &illu;dlt 4t3-

<tOl • Rte5l'..� pubí�\Rdtt,fi �� o\\: �1.t
-

� ...",. � "..0'l"l4«....I" �..

i

c

A primeira Agua de €GIÔDIa f1&lw
'to mundo foi fabllieada na etdaà
de €-ol&nia pelit. Fi&rica 41. tl�aw
lrla.ri:a Farina..

"

A GlHANDJTISA DO BRA'SIL
DCipündte -da insLI'ução de seus fi-o

lhos. Faz,ei com (tue Lodas as 'J)ei"
soas aln:aMa!betas frequent,eni �
cur-sn lloturno e -ter-eÍ'S ,conrl:.ritbu�di)<
l)a.rn () 'J)J'ogresso do Brasil. Esc(}I4&'
Industrial ou Loja Maçonica.í

iIIO;GC;�I ADVOGADG>
\

, Crime e
-

cíV$l
1 CORstituição de Sociedade.

NATURALIZAçOES
Título. Deo!arat6rioll

Etcrit. -- Praça 15 de Nov. g�.
lfl. andar,

Rlllllid. - Rua Tiradentell
FONE •• 14.68

TlI'CI napo rte_s .regu loras

sift PR4NCISG8 DO SUL

47. _I
��..,.,.,�_s _

COMERCIA.NnE: DA um llt
vro à Biblioteca do Centro ACA
démico XI d'e Fe'V«mo. CoD�
tribnirás, assim. paMol 8. to....ma

ção cultural dOfl eatarin�
de amanhã I

("CaDJi'}aOO8 pró-livro'" .te,
C. A. Xl de Fne'M!iro)-

Informaoões com 08 Agentes
- C�rl6s HOI!;�ç.ke'S1íA - e'I- T&leione 1.2,12

do Sul - Carlos Hoel'cke S'IA - CI - Te'lelone 6
I Eod. tele�.
\MOOR<:EMACKFlorisnó?glis

São F'ranCii'ico

''VIRCiEM 'ES ( nEI}, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de Ag9sJo-Dia 17 � domingo, tarde das ,aDte das t' às 24 u
Dia 24, domingo, seirêe em homenagem à Associação Atlética Barriga Verde pIla

passagem d. 8- aniversario de sua fundação, com inicio ás 20,,30 horas ..

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

DURANTE Tono O/A

nos VA1ICJOS

�De5afjo aos
iii

mi&�ões, de impoetancia decisiva,
,(!iz respeiLo especialmente a pro

paganela e á organização do volun

tariado, que &e vem fazendo de for-

os municipios j)I'asileiros, a \'-er

qual a. condll,zirá com maior Sllces

SO. com o rlil'pilo á glôl'ia que ria

lhe confere.

eONTA CORR-EN!l'E P6PVLNR
Jurol 51/t a.8.. - Dimite eJr$- '31_,90

Movimentação com cheque.
- Banco do Distrito federal S. A.

CAPITAL: f'R� 60.000,000,00
RBSERVA& CR.$ 1-5.000.000,00

Rua "INl8ft� 23 • No"j�n®oUs

Dr. Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schnü-dt 21, sobredo- Telefone 1062
(Altos da (eASA PARA!StG) - Florianópolis

'I-'����_ �il\ Ii\\'� Uí'l� _m Mit1l! ii A 8 A i
rnO.J'�11fDro� � T�O'Bfi@, t

I �
:i flif\'BI do Balanço da 1944: ;

,� i

:l·.:.- c�,-�..'t�i.-.VP.�orl.·�.
AL E RESERf.J>A,S

���.=.or�8!!l bi'Hd�dfi'll1

•

I Sirtiatroll pagos nOl> (l\t!!lnOIl 1.) €H1!}!li
fi Re!lI:IOTl!!abil�dQ1<t!l

1
'

,�
lO!

Cr.
Gf\S

80.90Q.606,30
5,97.8-...40 1*;7'$�!}7
€'ko�;&o
1�tffl.�3,go

•

98.6871&ó,30
16. 736,40 1�306. 20

Dl,,<etoree:
L'r� Pamphito d'tNr, FrC!lre ·'.1e Ci3:I--VS!OO. I::'k. FrDnci�co
de S�, Aniato Ma�o 'O., Dr. }::nj,Quim B�r·i'eto de A!'!!illjO
" José Abreu"

Ca ta rinense
[ I"f I
Dt:NTRO

de Transportes Aéreos
ClARA"
DE POUCOS DIAS

ela. Ltdfi.

Capitania dos Portos

Ji.dqll.lra TUDO de que DOO$Uttalr,
d® UmA m'O VEZ,

p1!lo4fan40 PAl'tOEL.AD&l'MDDJ(U,
�m u TAliTAGXlfS 4.....pra à 'ritRa,

u-erviJldo-s. 4.
,

CREDIARIO KNOT ff'

•

ungClplOS
A Campanha de Educacúu de ma a merecer os maiores eucó

"\A�rU'�L�s, ul'a,(.lmJlr�eJldi�a ];plu �Ji-lmi()S.
msL:l'lo ela Ed:\cacao, nao e �PI�I)<1SI Em Loel.u;; os Estados, desenvol

�;�lJ� U,�l empreendimento WI so- ve-se, assim a campanha dJe manei
-verno. I'rata-se, antes. tIo uma dl.l- ra ativa e ef icten!o. Nos mun ioip íos
Lênlica campanha populur. CjIH' I) a ohteuç ão de salas para as aulas
.Departamenlo Nacional de Educa- tem sido bem sucedida, t rabnlnan
.cão orienta e coordena, cm tarjo o elo iguu lment o a� Comissões no

território nacional. A hatalha 0011- acoioeoarnento á rl'o.ql1ência j:\ J'c-
n1:ra o analfabetismo é, assim, uma Iizrnento numer-osa,

' '

Juta do �)OVO, para o j)O'O .. Não é Hnveria ainda a sa l ienf.ar () vr r-

impos!a de cima IJ,U'a baixo. com o dadcu-o tornnío qne se trava entre.
.aparato buroorátíco elos gabinetes, as c idados bandeir-antes, procurau
mas nasce, espontânea, do seio rio elo, cada uma, extinguir prirrreiro.

:povó e se a limenía da boa acolhida que as demais, o analfabetismo.

-que êste 'lhe tem dispensado. Empenham-se os mainícípios pau-
Célula, da nacionalidade, unidade listas nessa batalha patrlótlca, dís

.democrátíca por excelência, como putando todos a honra de não
aantas véses se tem dito do, muníci- contar sequer um só

malfabetO). pio, (\ ai, por' isso mesmo, que se adulto em sua população,
inkia e se organiza a comoanha de Eis ai um exemplo que Sr' deve

-educacão popular. Nesse senti elo foi espalhar- p01' lorin o pais. QUI' se

-cla planejada, criando-se, para ían- crie um verdarle iru espiii lo ele

to, as Comissões .Muuicipais, de que emulação, entre os .mun ic ipins r os

, ,',de.pende, quase que exclustvamente.Í }DS'tados ela Federação, entregues
! '.(1 bom êxito do, movimento contra! Lodos, COI11 o seu alto espir i!o 1-Ja-. •• material, com' fUlIIdo. pnra c.

"0 analfaoetismo:
-

- ,

tmi(�tico,' á benemérita campanha- mllr, .itlladc. em rua oalçada e

Felizrnente, êssQ aspecto funda- de educação de adultos. com pals.io, AO Eotreito. Recebem-

mental da campanha tem sido com- F'; dus munic ip ios que depende, 808 oferta., Informoçõe" com o

d· I Banco de Credito Pcpul r o Agri-
·pr,:\('.l;O le1� pelos seus reSPOnsáy��s. roalmentn, a vida na,c20llal. I);\les Gola de Santa Catarina. Ruo

_Basta fixarmos o exempln de Sao jdpPPllde, P01' lSS0 nWSJ11O. a snrt« 'frGjaE\o. 163.

Paulo, como de outros Estados, on-] ele nossas in�liLuiçõ('" p o Iul uro ele

-de a execução do plano de extinção, nossa Pátria. Não seria preciso
-do analfabetismo SE' {em desenrola-; ma is para evidencia r a n.f'c('f;�irja-

-do d« manou-a realmente impressro- �,ie urgente que tem êles levar o

nanto, graças, sobretudo, ao €sfOr- n ivel cultural orn que vivem. Para

"110 ,e boa vontade das Comissões isso pxiste a Campanha do Educa

Municipais. O trabalho dessas Co- cão de Aduoos. Ela desafianelo
1. De ordem do senhor Ca

pitão dos Pôrtos dêste Estado,
faço saber a quem interessar

possa, qUê se acham abertas

nesta Repartição, da presente
data a trinta e um de agôsto
corrente, as inscTições para os

exames a -se realizarem de pri
meiro a trinta de setembro do

corrente ano; para CONFE
REN-T'E DE CARGiA, MESTRE
DE PEQUENA CABOTAGEM,
PRlIMEIRO E SEGUNDO CON
DUTOR MAQUINI.STA, PRI-

MEIRO E, SEGUNDO CONDU
TOR MOTORISTA, CONTRA

MESTRE, PRÁTICO, PRATI

CANTEJ DE PRÁTICO, AR-

RAIS, PATRÃO DE PES

CA, ATALAIADOR, MESTRE

;�1i��� ���;giTOR MO-I
,_-

RODOLfO LISBOA (DUDA)
2. Também poderão se ins- �iS�� �e 7.-' Dia

crever nas Delegacias de São l"'.Ilm - �u tU!

Francisco do Sul e Itajaí, e

prestar o respectivo exam·e,

com exceção para os CONFE
RIDNTElS DE CARG,A e MES

TRE DE PEQUENA CABOTA

; GEM.

I 3. Para melhores esclareci

"mentos sôbre o assunto em

aprêço, os interessados deverão
� p:l.'ocurar a Capitania dos Pôr-

I
tos e sua.s Delegacias.

I Capitania dos Pôrtos do Es-

tado de ,santa Catarina, em

1 F'lorianópolis, 7 de agôsto de

.! 1947.
q :Nelson do Livramento Cor-
deiru - Escriturário da claSSE)

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-

ranguá,
Florianópolis - Haja! - Blumenau Joínvíls ..

Flor ianópoíis - Blumenau -;- Mafra - t:!o!1oinhas - P. flTniã€l,

Flet-ianópolis - Lajes.

'-Ganhe 'f EM P O e O I H H E I R O, viajando. com

RAPIOEZ.CONFORTO-SEGU,RANÇA

êLV,ÕSS
-

«Cf A L»)
Negócio de ocasião R�so!vído, enfim, seu problema financeir;l_1
AC'ham-.e à venda dual! c�"alJ,

--_.__._- .

-

. -

EIHTAL

"C" - Secretário.

�il'OS
ata;pé..
,...talathl .................._
ArUI" JNIf'. PH••rdiI
·PeI.

C ..

Q .....

...••• , .. lli f'." tiãtlt b.

'PEUS FILHOS

apla�dirão teu gesto,
quando souberem que cela
beraste pró Restabeleeimerr
to da Saude do Lá.zaro.

sr ,QONSEGUlRES
Que um Leu amig,o .QIU

-

co.n.he
cido anG'lfaJb8lto f'!',equelliLe mll CUl'

&0 notur,no para lIiprender a ler e

á �:>cI'ever, rpr'esta,rás rLlm grande
servi��o á hUl Pátria. Catedral Me
trapolit.al1a ou G1'1JiPO EI'3 c{),l ali.' Sã.
José.

Jov.id,"1. Lisboa e familia, Jaime. Lisboa e familia

(a u.;,entes), Ubaldo Brisighelli e família, José Vieira de

Oliveira e família, convidam aos parentes e pessoas de

suas re'ações para assistirem a missa de 7'. dia PQ,f alma

de s€u irmão e cunhado lo ODOLFO LISBOA (DudaJ. que

mandam TeZêr no dia 18, às 7 horas, na IgreTa de Sã.

Francisco.

Vendem.·- se
_.;__-----

(tt vÁ:hE ])0 I'P-AJJif
PrOeU0lR na Agênd�

. PN�egSO,
LIVRARIA 43, LIVR.L�

Trel! (') naos do mahriol, do

C"ZllltruÇeO I'ecenta, por conjunto
ou separadaInsnte, 009 segui'"hs F�SA
preço.: 2 co valor de Cr$ 18,000,00.

Cr$ad70,O��O�' c:m�re���:�d:()rosl C��i·!!�·.·
..

G,r��a��I;<
.

Pii�'�lI�
r?spetivolt terreno", em p:lnto

pro-I
Melu Õ�I melhc.r�. ,peloI nte

Xlmo do centro _I!. CASA MIS
Trotar neste. Reda.ção (\u à Rua nO'r�8 p;�e. IJ'U ca

Tiradsntes. 42 A, com J rl'oinul!' C FLANF. A - füt.,C, lIkfTs. 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n �M,- Se�la.felra �5 de "'gesto de '94,7
��------------------------------------------------------------------------------------�--------�---------------------------------------------------

D�spertam extraordinario interêsse as part-id-as prog'ram-a---Virâ 9 Clube AUét1-C8'
das para a�aDbã e domingo, em continnavão ao certame Expedicionário 1
de amadores da. Capital. Paula Ramos x Atlético e Carava-

na do Ar x Colegial, dois grandes . jogos fadados
a alcan�ar o maior sucesso.

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

da Socir-c1a,de elos Expcdicionái-ios,
6 qual compareceram os <li íretores

cio Avaí, afim de ultimarem as ele
marches para a vinda a esl a capi
I ai, do Clube Atlético Expedicioná
riu, já campeão do 6° Setor elo

Campcountn Paulista ele Amadores.

Assim, jú. poderá ser dano em

prime ira mão que está quasi deJi
mt.ívamente assentada a vinda do

exccle nte conjunto dos ex-pruci
nhas,
Ao qur Ludo indica, a temporada

elo referido clube em nossa. capi
tal, 'será patrocinada pela Socicda-

e V 1
·

b 1
A A.RGE.'lTINA VAJ AO EQUADOR d-P. elos pXlpedicionál'ills deste Esta-a e1 O' COlI,r o AT.'XILJO J)]� WO MIL

do e terá um cunho todo especial,
CtRDZEIIROS "

.

'

uma vez qne, alem de ,;;er eonsrrie-

H.oJ"'e pele manha:" � gr.::.od;os·
Buenos AIres (D. P.) - Duran;

rado um conjunte dos mais destaV· ..Iu u u • -.: Ô le a .r.eunião realizada pelo Canse-I dI' '0 1 haver um. . .. ca O'S. r ara ense,l (r", "

tesnvtdade do CI b Do e
[ lh o Diret ivo da Assoctacion. del .

[ ãr 1:' j e combatentes o
.

810 4:;1 Z . .,.,. , Im erCamJlO (e x-· .rrr r r: o- ".

U " Futebot Argentino, í'icou as�enta-I .,

"e " ("C�J1,A.O em l0no.. ' . . . que Ja vem se , 11 I "u . . .

ela, deíínitivamentc, a part icipação
'

t 'L"
.

I, o err: or to naClOna,
desl.e pais no 1° Campeonato Sul-:
Americano de Futebol, a ser rea- =-----;;..;;.;;..,;;,;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;.;;;;;;-.:

X
l izado no Equador, em fins do C01'-.

rente ano.

Direção de PEDRO PAULO MACHAIK>

QlIa[1'ocenlos mil cruzeiros de
auxilio

,

:'ia mesma reunião ricou decid i
rio que hoje, o pres ifl.e>ntp (Ia .A. F.,
A., acompanhado do duetor ela Fe

deracão Equator-iana, sr. Ignácio
Cuesia Garcés, visi tarão o p res i

ciente ela ·Re;PL1!blica para agr-adecer
o auxilio do .g:o,\i·erl10 .) mentora cio
Jul.ebul argentino. Com preito, o

general Peron determinou uma do
ta�'ão flp 1 00.000 'pP�IlS, (pcru i\'a-
1pn-!r, ti mai� de ·quatrocentos mil

dev.e-
cl'lIzei.l'os. fim moeda ])rasilei·ra,
para o com1J;) t··ecimento da Argen-:
tilla ao cerlame conLiJlPnlal· deO-ndi-
Guaiaquil.

Basquetebol

Hoje, sexta-d'eir-a ás 9 horas da rnaxinras cio voleiból, com reeursos
manhã <11<}' quadra do Lira 'I'enís suficientes para realizar uma gran
Clube, será realizado o grandioso de disputa.
restival esportivo promovido pela BAIBIili'r: DOZE DE AlJOtSTO
Clube Doze de Agôsto, cm

=
LmA TBNliS CUJBE

ração .a. passagem �e seu 75° aní- Em partida de horn-a dis'P:lit3rão
versar-ro de fundação. os quintetos de basquetebol cio
Assim teremos a opo-rtllnidade de. Clube Doze de Agosto e do Lira

assistir hoje a um programa dos 'I'cnis Clube. Esta pai-tida quo I'PU

mais atraentes que podei-ta 3Jpre-! ne as duas l.radicionais sociedades
sentai- nosso basouetebol e voleibol,' Ilor ianopolitanas, não necessita ele
'com a reunião das mais categori-. longos comeutaríos. po is qLH' suas

zadas equipes da capital, i uqruiQws contam com os D1pI'ho1'PS
O programa foi elaborado caprí- ele:n1>ctl'tos elo nosso bllSl(JIH'f.c1ból e

ohosameute estando falado a gran- i CUI,IO preparo e rrva heI ad e COJ1,stt
de oxilo, sendo {!t.l,e corrt3JI'á. COlTll a tuem um faLor \pr(:',püindel.'3'n,i0 [Ja
p1'l's·ença da Banda de l,\iusica da 1'a uma. parlida cem por cenl.o IJri
Força Policial Je la.rnbém será ho- llm.nte.
menuS'eado nesta festividade pe.Ja IPam esta p.ar·tida os J'i\'cs
equipe do Cluibe Do·ze o sr. :Major rfio ser os seg,uillles:
L3n·Hibas.· ! DOZE: AdalberLo. Fl'a.n,
VOLEIBOL: BA1RRúGA-VERDE X naldo, ,Serruphim e Bál'lJato.

GREM'lO ESTUDJ\N1iIL I L-liRA: Di I1IhOúa, Nah:lir. BiclllClo,
Iniciando a festividade deverão Marimbo p_ Galile11.

dispu-tar uma ;partida Ciheia cle LOCAL E HORAmo
airaf.irvos as eqU'i'J}.es r,�pr-e&e\ntatj- O local eomo ,Jjssemos pal'a. a

\'aS de :voleiból cio Grêmi.o Es·tu- I'est.ívidalde ele IhoJe será a qlll,:)!d I'a
dantil ,Calal'inense e do Barriga- do Lit'a Tenis Clube, sendo inicia
Verxl·e. Sem eluvida. duas 'exp.r'Cf'iSões ela á.s 9 haras da manhã.

- FORD X CHEVROLET

ferroviario, 6 .
X Operario,

No est.ádio "Aníbal Cos.ta", em Os qnadl'os foram:

Tubaeão, rcalizou-s·e, domingo ul- FERRCY,'IARIO: c\.rg·emiro,
limo, 'I1ma [peleJa amistosa e.ntre Amelino e Mário; Orlando, Tereza

{IS ql1'a'Clros do Fer,roviá,rio e o.))e- e Ivo; Anibal, Abelardo, S. "J ar-ti-

['ário, saindo y;enúOOür o vrimeirO,lllh?� Ari_ e NOl'zifliho., . .

pelo escore de 6 x 2, marcand'o os i OPERARIO: Tom, Nl no e

tentos: S. Martin;bo (3), Nor�ínho, Luiz; Dando, Argcnário e Preto;
AlJelar'do' '8 A�übal, para o vencedor, Fa,usto, Jona,s, AI�g'cmjl'o, Carioca e

e Fausto e AI'gemiro, 'lxw.a o ven- Dieli.
cido. A renda foi de ,Cr$ 1.750,00.

festival do River Plate F. C.

])m caso eITllPate nos quaNlntas
(4.0) minutos de ,pUlgn-a, s.erá deci
dido por 'J}eIIJJ1Iálts, cabendo cinco

(5) a. caela C�1JIbe.

Heuni,lI--'s.e .há dias a dir-etoraa

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Noeeos
revendedores tem n:!ar
gem euiieiente para não

ultrapassar este preço.

Qualquer ma ia ração é

EXPLORAÇÃO.

/

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que í
um eafênno que poderá re·

eup:erar a pude 'tom D -te.

•.....mo.

E.SP'ORTISTA!

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
'PRÓ-CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

2

Bl'onze.
8pcreLário (1.eral Wil'son ,Machadq
:[0 Secr.e:!..:'Í.l'ío Ailton Ja.SB de

. Oliveill'a.
10 Te90ureiro Odilio GOlularL

Humberto Bicca

Pr·esidente
WILSON MACHADO

Secrebál'ío Geral.

'Num ambienLe da maiíl sadia cO'l1tl\lÍrin, Pll11bora exercesse forte
camnra.cIag1e.m" r'é'ilizo�-s�, [l,nw-! eloII1JInio,., só .

conseg'llin mal'car 2

ontem, :no f1s<UtrllO da E. C. n., ai teatos, llna.1Jzanclo com o escore

parLe eS[lol'li'Va das c,omemol'ações de :3 x 2.
do 22° .aniversá1·io de fUDidaoflO dali '. '" ' .,"'" 1:-Dgrôndece a nossa CapitalUnião Bene1'icie.nLe dos 'ch3Juffeurs Veuc€t1'Clo a PUo'll<l, o e�{!Uarl[,lO --

de 8anLa Cat.arina, ,qu.e constou de do Porrl dfi.C?,lt (il.e pojsse daI taÇI� mais um clube de fU'ebol
uma ])al'Licla de fUit€,boI e.ntre as ..

"Governa: 01' , o or,eClU1 pc os.
, eI '" I ·Rec·ebemos e agn!.c!ecpmos a co- 2° T.esourei1'o Dagmar cle Oli-

r�qul·nA.S Ford e Clle.".roleL I g'overnwOl' Acler-bal 'hamos a ,-,1 -

I.... epC T

mrunicaçãD ahaixo: 1 veira.
EII},boI'," I1:>L' ..-I'·1as P-rfu�[}es So 110-

1
\·a. Aos seus onze j)lay·er� foram I· U'

.
- "."" 'UL '.... "

"FlürianQP,o.li�, em 8 de agôslo Ol'aflór Jo"é .Mariano y Jell'a..
Lasse a falta de IPireparo 'fisico, a oÚJl'ecülas me,dalhas de praLa. cn-

dr 1917. I Cobl':xdores ,Silvi.o Serafim da
parti'da. ROTadou. Na fase in:ícial tlP bendo belissimos prêmios aos go- ,. C '"lr t d S'I"".,

:Exmo. se. H,c.dator- rio "O Est,lrlO' Luz e 100clO'll1lro y lC(>n·e a I va.
rn'pa,z·es ,do F{)rd cOI""uistaram 3 leadores e a,os que .mais ,se desla-

C _1Ui "'I.
'remo;; a honra de levaI' ao co- Gnul'Cla Es,powGe João ' alUOSO.

f,entos. No periado final <a equipe. caram no gramiado.
llil1ecimeil1to de V. S. que !lO -dia 26 ,Uonsrlho Deliberativo

cio mês p/p, ·em reunião e.n1xe mi-
\.

Prr:si,ele,n[,e A,l'nv Luiz de Andra

litar·ps ,p ei\'ís cio 5° Distr'i·to Naval, eI.e, AJ)),elardo COI'Tlêa -Gomes e Ni

foi funda'Cla um'a agt'emiação, ,a colimo Tra'l1'quedo.
q\lal [,omou o inàme de RiV€Il' Plate Lnicianldo nos&as al.ivida:d-es· es

F.C.· ' { pOI't.ivas, oT,gan!izamos lllrIl Ies

A referida sociedaele senna es- tiv'al C[tte será realiz'aido no dia 15

sOf1ciabmenLe aJtlia{}origLa, destina-se elo .mês correm (e, no campD cla F.

a ipt'atíca de Foot-B'all e 01JÜ'aS C. D.

ffioclaltdades d-e Esp01>te. 8i,I1.c{warnente rugll'3idecidof:, com

PDesidenLB. . .. H Ll'mberto Bicc.a ioelo o l'cSjpeÍt.o .0. admiração subs

Vice ....PT·esi,c1ente Cid de Dliveira- crervem-Ee.

,H.ecenÜ�me,nte fundado nesta ca- Verel·e F. C. x Estrela elo O1'im1te

pilai, o .Ri.ver PlaLe F. C. fa,I"á, rea- F. C. - Taça "Oficiais do 5° Dís-

1izar, lloje, no EstáJdio .da F. ,C. D., !.l·ilo Nam!".

gen:Librnente, cedido, um inLeres- 5° jogo -- :ás 15 'horas - União
sa'Il-Le l'es'li\"al fuJt,cbolist�co, cujo S. C. (Bal'l'cit'os) x Nacional F. C. O Diretoria Estadual do Partido Democrata Cristão
(pl'ograma é o s'e-g-uinte: - 'Jlaca "])mfdi-o Cardoso". avisa ap povo que, por motivos de obras no predio da sllla

1° jogo -- ás 10,00 hOíf'a.s -- Cruz 60 jOgiO __ ás 16 horas _ l.n;Ler- atual sede,· a mesma foi transferida para a Praça Getulio
e Sou,za F. C. X Jabaqu.ára F. C, -

nacional F. C. x Espol'le SI'Utb 13, Vargas, n. 27,
'raça "-Garímlle & Irmãos".

de Maio _ onze me'dallhas a.fereci-
,;_�----------,--------------

2° jO'go - ,ás 11 ho,ra,s - lVla.n�
cidas pelo jm',em Ro,naklo A.I1ILônio A �T I � Oigu·eka F. C. x Ás de .ouro F. C. Salu:m". ..I",', . V ,.,.--,

'Ta0a "Coronel Lopes- Vieira".
3° jogo - -ás 13 nO!'as - ·Ca.r.a

rnurú F. C. x Vera CrulZ F. C.

Taça ",Ci,ne Ritz".
!!o jogo - ás 1f, 'horas -- Barriga

Partido Democrata Cristãl

mudou-le

"PROTECTO'RA", Cio. dI) SeguY'�9 Contra Aoidentes

ruo.Tr.bolh;",
FIàUpe SchmUt

para.

a. 2%.

RITZ hoje ROXY
A·s 2 horas - ás 7,30 horas

OS TRES MOSQUETEIROS
Preços: Ritz -- ás 2 h01'2.13

Cr$ 3,60 2,40 -- Roxy - ás.

7,30 horas - Cr$ 3,60 único

RITZ hoje ás 5 e 7,30 830 hs.
Peter Coe
John Hall -- Maria Montez

ALMA CIGANA
Censura até 10 anos -- RI)'

programa: Brasil em F'óco ;
nacional - 'preços: ás 5 e

8,30 horas 3,60 2,40 'ás 7 horas

Cr$ 3,60 único

ROXY hoje ás 2 horas
Antônio Villar - Alice Pa-

lados
INl!lS DE CASTRO

(A que depois de morta foi

rainha)
Censura até 10 anos -- no.

programa: Noticias da semana

- nacional - preços: 3,00-
2,00
ODEON ás 2 horas matínée

Popular 1) campos atualidades.
n. 1 nac. imp. filmes 2) Desfi
ladeiros do colorado - Short

Colorido
A RJÜSA DE TOKIO

Bill Elliott em
O GATO SELVAGEM DE

·CHEYENNE
Preços: Cr$ 2,00' único geral

1,00 imp. até 10 anos.

ODEON
DAKOT<A

No programa: 1) a marcha

da vida n. 83 nac, imp. filmes
2) a voz do mundo -- atua1ida;
des � preços: Cr$ 2,00 únic�

geral 1,00 imp. até 14 anos.

IMBERIAL ás 7,30 h01"la8

Ultimas exibições
I

A ROSA DE TOKIO
II

O GATO SF.LVAGEM DE

CHEYENNE
No 'programa: 1) campos

atualidades n. 1 naco imp. fil
me 2) desfiladeiros do colora
do - Shol CoI
Preço: Cr$ 3,00 único im}.t

até 14 anos.

'\'

Sábado

ODEON ás 4,30 7,30 horal'li

Sessões populares
I

NABO;MG!A
(O Gorila Negro) co..m Bms

ter Crabbe - Barton Mc Lane
- Fi.fi Rorsay feras! lutas!

mortes!
II . . .. . ...

FOGO CRUZADO
Com Willialll Boydd

palong Cassidy
III

OS TAMBORES DE FÚ
MAN-CHU

Com Henry Brandon -- Wil
liam Royle - Gloria Frank

lin
No programa: a marcha da;

Nida nac .. imp. filme - preço;
Cr$ 3,00 único - geral 2,0&
imp. até 10 anos.

IMPERIAL ás 7,30 horas

Ultima exibição,
DAKOTA

Com John Wayne -- Vera
Hruba Ralston
No programa: 1) a marcha.

da vida n. 83 naco imp. fjJm�
2) a voz do mundo - atualida
des -- precos Cr$ 3,00 úniccr

imp. até 14 anos

Ho-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIId-as.·ro- -Social do-�O Esjado)� CONSTRUTORA POPULAR L-TOA ..

Engenharia Civil
Para,Dá --Rio de Janeiro-Santa caJerina.................................. " • _ ••••••• fi •••••••••• " "."" .....

.'__ ...._.
Cf;l>mulniolt .a,[t IH)V" oa-taTi'Ilienéie p.ara. pedides d'. O'J.'çam&Dtf)."l 4i.e!' sqll\I'·(1 .�'Ca,i)aime!litt) .• ,e SIUla, lutU!I1l.

-- ••..•••..•••.• -.. Qtrii •••

: •••••••••-. D. Nu.. ...••••••••••. , 4,tJ;e ,COIU e fim de aumentar o' nú- q�lqu�r iflipo de casa ·e -edifi.c-iO;i r.siidifHI\Í'�.

l'I.IIa '........................ .

. _: 111.0'1'0 dlf suas coastrueões pOIP-ula- ê também pequenas casas popula-
....... �� � -

-

.

N�S'� tuxuosas, a dar a conih'eíCel' o res d,e madeira, ucmt.a;nd€l �mMm
� •• (.. .,••••••••••••••••••••

-

••• " ••• " •• 0 •• " •••••••• " •••••• " ••••• ,;;.. i5U novo e saruriJ .sistema di· cf)n.- Gom pessoal 'I!'SfPenializ�rlo- & tê".oBi-
� . i tl'uir Wulta ()Ol' �mhtiS1Lrll.!iàG 00- 80, plll'll. r6f'-0iI'm-a,s, :IDWI i ioÇÕa'S, me-
� CMl CIIIrIO �;;: 1llJ}. �Ol' ,ao�Jr�to. ll.ibN!! fiLiai neste

1
dernizações, ·totalm,e.Víte difi&'idos

� ,oo,,� (Uãe) lDstaão, S.ltnl� Catarina, que desde por 'c.ag:J3iCi,tados e conhecidos �'J1"e-,.
. f�·· ..: - 4i--'

jã, ·etil!C011.tr�,-S'e' a sua rlisp&Sição,. iHlheiros, que "arlHlil'�IM ÜJJtl f''e\l''.feit.
�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••••• ii;"

----------------------�-----------------------------------------------------------------

..
..... "' ••• '!' '! o • o

� •••• �..:•••�

'\ mt A. SANTAEllA
(�lomado péla Faculdade Na.
�_l de Meulclna da U!ll1ver.us.
':'I® W Br3sU). Médico por COllCUl'.
>l!i> 40 Eerviço Nacional de Doén.

entats. Ex in terno da 8mnte
de Miserlc6rdla,' e

-

Hospltoll
!.co do Rio na Capital ".

dera!
�
�(lA JOhDIga - DOJil:NV.u.

, NJilR"i>SAa
- Omtrult61rlo: Edlflcl0 Ám4Ja

N.ETO
- _'lia Felipe Schmidt. Con.ultul

:ou 115 As 18 hora. -
�êncla: RIlla Aluro de C4na.

fi'lto D. 18 - J'lorlanópol1lJ.

Bit. POLYDORO S. THIA�()
� do Hospital de Oaricla"lI

de Florlanópelis
a.tstentB da Maternidade

'�OA MSDICA - DlS'J.'tl'a.
IIIOS DA GESTAÇAO 11: ,DO

PARTO
'i\__caa �aa órgâos Internos, ._

�lalmcnte do coração
I'loeinças da tlrolde e demal.

glândulas Internas
I.R1IIeBRAPIà - ÉLEClI'litOCAIto
MlIGl6I1tAFU - METMlOLISMO

BASAL

....111.. C11àriamente du 15 ia
18 hora·s

.... chamadoll a qual6luer
� incl\Ul!ve durante II noite.
m.JlMWLTORIO: Rua Vitor :Mel�

les, 18. Pone '1011.
��:Avenida ��

powskl. 62. Pane 718

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consult6rio - Trajam), 29

Telei. M. 769
Consulta. das 4 ás 6 heras

Residência:
Fel ip-a Schmidt n. 38

TeL 812

DI. ROLDÃO CONSONI

I·
�RGIA GERAL - 4.LTA C1-
�\ll1tGIA - Jl(OL�STIAII D:iI �
•••• NJIORAS -oPART08 ...
il'ilnllado pela Faculdade de ll�
� da Unrversídade de t>.to

1;&'IIlo, onde fo! assistente por 'fll,
ZiI!Mi mo. do Serviço, Cl.r1lrgico Cl6

.

Prof. Allplo Correia Neto
� do estômago II V18.0 1Il.
� Intestinos delgado e grOlWi(),
.. ttr6tde. rins, próstata, bn:1.;y.,
�i oVArias e trompu. Var1eo
� II1drocele, varl0es • herJlli

CONSULTAS:
_ :I li tJ horas, à Rua J"1lI1ps
iklWl1dt. 21 (altos da C... 1"&.

raíso). Te!. 1.598.
a&UlD1lINCIA:' Rua Estevelll JIl.

. a.lor. 179; Tel, )( 7040

Dr. BIASE rARACO
DOlI:NÇM!l DE SE'NRO:aAB -

mr1LI8 - AFEcçõES DÁ
P.I!Ll!l - RAlOS liNFRA-VER
lIJWBiOS E ULTRAS-VIOLETAS
Vou.: B. Jl'ellpe 8chmidt, 48 _

Da. 9 à. 11 e dos 5 às 7 hre.

Rei:. R. D . .,.b��6�ámarQ. 47

DR. 'UNS NEVES
Moléstias de senhora

Cloualtórlo - Rua Jo!1o Pinto 11, ,
- Sobrado - Telefone 1.461

Buldfncla - Rua Sete de Setembro
_. (Ed1flc1o r. A. P. da Estln)

Telefone M. 834

.. PAULO FONTES
Cl1n!co e operador

DoIuultórlo: Rua· Vitor MeIreI., se
.

Telefone: 1.-r05
:CcIuWtM das 10 às 12 fl du 14·l1111

211t1ddfncia: Rua Blumenau. :ta

/�!efo�, 1.628
__

ti. II. S. €AVIALCANTI
lilIlIIüca exclusivamenroe de <lrta:nçu

ltlD �ld.anha Mairlnho, 1.
Teléfone' M. 'na

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêlltloo NILO UUS
Hoje e amanbA a.rá a ••a preferbla

Drecaa nadonaia e eatranceiraa - HOBleopátiu - Pwht.

.arla - Artia.. 41. ho,JT�hL
GaraDt..... a exata obe&rybda •• reee.ltuárle lIIH1eQl.

Resenha dos julgamentos da Câ
mara Civi l, realizados em sessões

'de 31 de julho e 4 de agôsto de
I

1947.

Agravo n? 1.657 de Flor ianópo lis,
agravante a Fazenda Estadual e

agravado o espólio de Amélia MOn
teiro. Relator o sr. eles. Edgar Pc

dreira, decidindo a Câmara Civil,
por ma ior i a de votos, conhecer do

agravo e dar-lhe provimento, para
reformar a decisão agravad-a. Ven
cido o sr. eles. Edgar Pedreira, Sen
do designado o sr. des, Nelson Gui
marães para lavrar o acórdão.

Agravo n? 1.(j58 de Florianópolis,
agravante a Fazenda Estadual r

: agravado o espólio de Gertrudes
Ana 'Peres. Relator o SI'. des. Os
mundo Nóbrega, decidindo a Câ
mara Civil, por maioria de votos,
conhecer do agravo e dar-lhe pro-

,vimento, par�' ,reformar a decisão

agravada. Vencido o sr. dcs .. Edgar
Pedreira.

Apelação cível ]]0 2.7H2 de .Iara

guá do Sul, apelante Luiz Fciler e

apelado Paulo c Theodoro Scheí-
der. Relator o sr. des. Edgar Pc-_
drerra, dccüÚnuo a Câmara Cível
conhecer da apelação ,e negar�lhe
provimento, para confirmar a sen

tença apelada.
Apelação -cível nO 2.798 de Ja.a

guá do Sul, apelante Ewaldo Jants
eh e apelada :Maria Carlota Hrus
chka. Helabor o sr. des. Edgar
Pedreira, decidindo a Câmara Ci
vil conhecer da apelação ·e negar
lbe pr.oviment.o. para confirmar a

sentença apelada. Vencido, em

parte, o sr. ({es. Edgar Pedreira.

Apelação cível nO 2.751 de Tuba
rão. apelante .Alüôn-io Lap'olli Filho
e apelada Sociedade Damiani !Ada.
Helator' o sr. eles. Osmundo No!bre

ga, decidindo a Câmara. Civil co

nheceu da apelação c dar-lhe pro

vimento, para r·cf.al'mal' a se:ntença
J'·ecolTida e mandaI' que a aç,ão pros
siga os .seus trâmites legais e con

denar a re nas custas.

Apelação cí ,'el nO ".787 de Flo

rianópolis, apelante CelsQ Silveira
de Souza ·e apelaoo o espólio de
Júlio Augusto Silveira de Souza e

sua mu]her. Relator o S1'- des. Os-
. orllundo Nobrega, (fecidinc1o a Câ
mara Civil CDll�lCCer da apelaç.ão >€

negar-lhe provimento, para con
firmar' a sentença avela da.

Alpela-ção -cível nO 2.800 de Ma
fra·, apelante Alfredo Sebiocl1et e

apelada Cecília Elisabeth Schiochet.
Helalor o sr. des. Nelso:n Guimarães,
decidindo a Câmara Civil, prclimi
na.rn:��nte, ·conhecer do recurso co

mo apelação e '11:0 medto, por maio
ria oe votes, negar provimento a

mesma, para confirl1lar a deçisão'
apelada (llte decidiu com acêrto.
Vencido o sr. d�s. Edgar Pedreira.

CURSO DE M'OTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir 811�om6'11eis
Amador e ProfiSSional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparas de urgência.
Âuto-Esco.la 1-47 D77

\GARAGE l:JNtAQ-PRACA GA-L. OSÓRIO, 40.

i'

I A

Címstl"utOl'a PQ!Pula.r Ltfi�.
l\ua

.

cf.âm1iclo :tO()e:s;' 179; 1e ,u:jar;'
Clil'iLí-M - PaTlliRá..

Para Itoda i,J!lif()'rma,i., lI"r:,.yjllé
ri:i;.m(�riitie·, r.apm.9:1i aos i.t.it'l5sa-,

do;;, tijril"ir-s� a sasa Matriz·.

.o NOVO IfORARIO DA VARIG

,t.._.
ritt riIIa.. Fabricante e di!ltribuidores dali afamada. con-'
'íY '1':1 fecçõell ·DlSTIN1'An • RIVET. POHue um gran.

de .ortlmento de caSlemiral. 'rl.cado.. brin.
bon•• barato., algodõell,. morin. • ayiam.nto.

para alfaiate.. que recebe dir.tamente da.

II melhore. Idbl'icQII. A Ca.a ·A CAPITAL- .hacG G .ateaga. do. Snl'8�. Com.rcl••t•• do interlol' no ..ntido d. Ih. fazerem 'Ima

visita ant•• d. ohtuCJnm •.ua. compra.r MATRIZ em Ilorlan6poli•• � FILIAIS .m Blumanau .,�Laja.. f'Ji ,

..........�TEDDm..==..MM�w�.lll2mQmm A AameaEB..t9..&DI � � mm am .

DE P I O N E I R OS
A SE'RVtÇO DE V.S.

/

2818. - De FI.oritanÓiJ)olis para Curdtíba, São Paulo e Bío de Jan;fllil"O�
Decol.ag'e!lIl áJS 10,40 'b,oI'las.

3as. - De Flor'Í'aIIlópoli,g para Porto AI,egre. Deco.tagern ás 1'2,30 hN.

4'as. - De FlorIanó!polis paTa Curitiba B São Paulo. De(}o,lag�
ás :13,00 horas.

5-as. - De F-l()rioa'llóipo!is para p(H't() Al-eg.re. Decolagem ás 10,20 hre.
6as. - De FllOlI'ianÓ'polis para Ouritilba, São Paulo e RitO de JaDl&i;oo,

OecoIagern ás 10.40 hOI'lfuS.
Sab. - De FI.oriaIlÓp.olis para P{)r.to Me@T'e. Dooolag�m á,s 12,30 bl'll,

PASSAGEIRüS - CORREJO - CAlRG.AS - VALORES - REEIMBOLSQ
- FRE'F;E A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA!

EUIROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFIüro LA PORTA - PRACA 15 DE

NOVEMBRO - TELEFoNE: - 1.325

AV ISO
A EMPRESA CONST'RUTORA UNIVERSAL, AVISA A!

'1'ODOIS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA!
REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O D:»
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS BI1
ACORDO COM ESTE REGUUMENTO�

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O Jll,S..
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO I;ESCRITÓIÚO CENTRAr;
DE8TA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIIFI
CIO AMÉI.iIA NE';I'O .

_:-;

Confere
';Diploma, '.'

(orrespondencla
Comercial'

'DIRE�AO:
.

Amélia M. Pigozzi
METODO:

Moderno e Eticienfl'

RUA A�VARO DE CAAVALHO. 65

J

----------------------------------------------------------------------------------------�--------------------------------------.=�._,_.-=- -����.�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o caso pernam-
bucano N. Sra. da Lapa
Rio, 14 (A. N.) - o T. S. m.,1 Manltendo veLha lralliição dos ha-'

em sua reUlllao de ontem jul- biLantes do Ribeirão, hoJe Cai<wit11T
gou d'Üis recursos da Coligação ga, T't'::llizar-se-á, no sábado pl'�xi-,

C:::omercio e Indú.tria Democrática, de Pernambuco, mo, rlia 16, o tnício das fcstivida-
GERMANO STEIN S. A. dI' j

.

1
Filial Fiol'ian6poli.

contra decisões tomadas pelo AS �m i 10Jl1enag�'D1 a paf ;eoelra c 'a':

Ruo. Tiradente., 9 Tribunal Regional do mesmo' 10r..aLidüde ::\fossa Senhora da L:Wa"

C f
·

d·
:E;stado.,

\ com nowma c, 110 'Domingo, dia 17"

ontra OS' re uUla OS
..paragua-·Ios _

.

Em amhos os recursos Bram missa solene ás 10 horas A ·jaJ'c]e,.
,

.

.

DISpu. I erguidas nulidades de pleno di- prooissão em l'cvf'rêneia ,á Mila-

medid�i,S policiais I-evadas
.a. .1ft ang 0- reíto, assunt'Ü este cuja juris-- gl'.oS<l, P·adro�ira e após }Jpl1çfio -ciG'

Buenos Aires, 14 (U. P,) -'- eifeit? pelas autoridades a1,'- �g-Ipcl-a prudência foi modifÍC'ada re- Sa,llitíssimo Sacramento.

As autoridades ai'gentinas es- gentlllas contra a spa volta � eentementc, pelo voto de de- Como é <ele esverar, a festa T;e�,

tão tomando medidas no seu ..

vara 00 território paraguaio, Lake Suceess, 14 (U. P.) - Bempate do presidente. v,estir·-se ...á do me.smo brilho e cris-

tido de evitar que 18.000 para- manifestaram hoje que as re- O Conselho de Segurança A ser seguida esta jurispru- trundFucle dos <Íoos anteriores, pelo

guaios ref�lgiados na cid.ade feridas ordens têm como obje- adiou a discussão da disputa dência, tudo indica a pessibi- que a ('jomis'são Ol'ganizado['a agl'a,

àrgentina ,de Clorinda, frente tivo principal evitar que OS anglo egípeia até a próxima lidade da vitória do senhor dece a 'tndos que comp-a,recerem a'

a Assunção, do outro lado do 'simpatizantes do movimetl.to quarta�feira, ás 10 horas GHT. :Bla'r,bosa Lima Sobrinho pois esta dc.moalstraçã:O de fé ,católica.

po Paraguai, ajudem os rebel- rebelde entrem nas zonas li- Foi am,mciado que os primei- a maioria dos recurso's em

des a apoderar-se da Capital. bel'tadas e auxiliem a con 1'08 delegaos que falarão so- pauta, para julgamento no T .

.

O CJhef� �e pol�cia de ',Clo- quista de A.ssunção. I bre o ?�SO se��o. os do Brasil ej E. S., g;ira em tôrno desas

11nda proIbm que os refugIados •
da Dlllao SOVletlCa. . nulidades.

regressem a território para
guaio' 'e, de acordo com fontes
.paraguaias, os policiais têln
Grdem. de disparar contra 03

'que desobedecerem a.s ordens
"Isem distinção de sexo ou ida-'
de" .

,
InfOlrma�ões de Clorinda.
Segundo informações proce

dentes de Clorinda, os ref:ugia
dos paraguaios comentando as I

Da Capital lfe:Jr,ral, I.mclf' pe rmu

IW('.('l! por diversos d ias. I'('gl'e�S()Ll
óntern, o nossn ilustr« cont o rrú

neo, sr. Celso Itarnos, pJ'(�sidenle do

PSD,' DeR·Lp Eslado.
No .acroporto da Base, o distin

Lo· polít ico foi recebido co cum

primen Utdo pu]' n umerosas. pP�
sóas, 'P'Ulrmlll's, amigos e correli

gionários, P,Tl tre os quais os SI'S

V A !P E Governador Aderbal R. da ISil\ a e

<, p�wf,l7í�O UII! dia destes, :de passaçem, O' dono ele mrt. possante ' .

11!0ltc1al chama-lo cuüoritariamentc: Nero! Nero I fiquei-me o. 'me.
secret.arIos d'EsLado.

ditar \1/.0 e.ctranho aoiltamcn!o déste nome que, O1!f)'Ó,'a, perteuceü a
mn pode')'os? im.perador, CTn pleno aponeu. do esplendor da Roma pu "à
e que, depois, passou 17 UOZ((,/' da lwe{el'êncio tios proprietários de cids,
sesam. estes de. bôa estirpe, comO' nauele "policial", sejam Iiumildes (;

pactiorretuos »ira-latos.
Será dificil. compreender II crms(( êsse rebaucomento de nível. Co. Perpígnan, 14 (A. F. P.)

mo todas as coisas uivas. a« pelam-as nascem, crescem, envelhecem e O grave incidente acorrido na

1n01"I'em; quando céeni em desuso,
-

_

Com o palavra '\'{']'n. porém, passou-se algo de diferente. NOo s6
fronteira franco-espanhola, en-

11a.O CUlU em desuso, 1/(,((S, pelo contrário, é [requentemetüe escolhida
tre um grupo de espanhóis que

para batizar cães. Aconteceu ('I)}/(, ela o que aconteceu ((. certos iruliui: procurava abrigar-se em ter

duos, que escorreçam na cocada social e que ierminani jsu.a nida, in·ic'ia. ritório francês deixando clan
da sob bons e. ás uezes. brillumirs a11g1Ír'i.os, na sordidez e �w '11visér'üL, destinamento a Espanha, ocor-

C011:ludo. o. minha. ertrrmh e:u reside noutro :ponto. A imsricda- •

de de Nero, sua ferocidade e tasrícia recomendaram-no ao ódio e 1'e.
leu quando uma patrulha de

pulsa tia lJOsterid(/rle., Sua ,herlio;//!'l celeb!'idade não I é des�o'r:heciri(1, guarda�-civis percebeu a fuga. I
m�s)J,w. daqueles que tu al. [otluiurrcm, ou, nao folhearam, as pOgt'lUlS da Imediatamente os policiais
Historia. Seu nome vale por 11111. símbolo. . abriram toao c tr f itl

_

Parece, portotüo, i_nexplicável. que, com (anta insistência SP dê I : '" on.:a?� UgI l-I
tão etccrado nome ao cao, {tPl ;a,rnlgIJ do homem, 'seu comsumtieis» leal: vos, entre os quais tíguravam
e valioso au,;)}iliw' ern tantas situações. de trubultio e de recreio, I duas mulheres, uma das quais

J)P,. certo modo, vensand� ben: nlÍo há imesm.o osriliumenio e assim: foi mortalmente Leida. Muía

1'pe1'g'l/,t1l1�nto da palavra, poie o nome de uru. homem vil (> dado a mn I
menor que ficara atrás da mã

=»: ;U'n.Jnlll. ,
.

'. .,
. , ,I. ,"" .' "..

,e,

.'ia SI, esta c 'Uma forma de :/'l(,ola destàrra, tardia, mas persisicn-
também fOI atingida, mas o

te, com que os homens se vingam á.êsSR 1)1,(l11s1r'0 'de úrtlpiedade, (J'ue resto do grupo conseguiu atra- O cuconu:o dos guvernadorc- ]Ju- t i\ a I' ('I).D1 f.'S�U ai iLLlL]<e credencicu->

C�I,Sp-iU. á tece da dignidade "Hl'�nl.lnn, conspurcou. e d.eneirriu. as preroqa': vessar a tronteira, apesar das ranaense p, catar inense em l'OI'lo";I';'1 lll)�sa adrniraçã«.
UV(IS de 'I·ocl.onaltdode. do aenero humano, coniportando-se corno i .uma rajadas de metralhadoras que. União, ,n;,u foi upenas um grande I'nl'iHlrl P ;-)[l.llla Calêl.!.'illa, 1·[·111·rlO.".·.·,
[era e, por rS80, rebaiaora seu 11(1)/,e, (fundo-o a wmn classe de "i'I"rI.l. ., . ' � . . " .' ,_.. ,

ciotuiis.
os perseguia ate o solo cla:pa�so na consolidacão da UJ11lZ<l,[c) a(I'<1\('5 do «loquente exemplo de

Uma .lerrf"i�'a hip�tese pode ser Leruntrula para e:r:p licar' o, U1'{I'I"Jn-1
França. que �efilJJI·e. uniu 05. dois Estadl);, I

�(,Il� g()n·j'n(J�. seguirão jLlinlos no>

tem.enle: we;plwavel l�:o do norn� .ele um oslel�.to,s� t1np,�r'((,doi'. SC')' da- Uma bala djsparada pela. pa 1l1a� velU l·.C\·,(-' lae maJ� Ulll smeel'll I Ira haliIU f.o na h aJ'lll Ol\ ia, lJal'a a.,ii? a caes. L Que,.ent1Io.a �omple:J.a e ,contra.chtona pelsonql1datle de trulha espanhola " h t a.1l11g'0 de no;:,sa lena. E ,ele o. �1'·I':!.'I·<lnrl(-'�a (' r s) ·'d' 1 I, P/l-"
t1'rano podem os que 1!j"tmet1'o lhe usaram o nome aJul'a des19ru.I 'I' nrn

' IICOC e e
., '. .' p o. I PI J - ar C; (a . ,\ 1 la

('fio, ter descdbel'to em mnhos traços ele semeUw.n('a 01,t ,O,1J1'ox:inwção. ando, foi cair num pOEtO' polj- i
i\.IOlses L ll'PlO il, chele do ExeeuLl\ o

IVej((1Jl,os, pois. Tudo depe1'1.1.le do ângulo P01' ({ne s'1 cnfo(f'lIe uma ciaI, sem entretanto produz}{·lJaT'ana('n,",r.� qUl� l�:-;(.Ú conduzindo ----.------------

pers��a.l1:dad�. Pe�:sper:ti'l)0s .'i���1�sp�itaclas podem in;:idú' 1�a,,"t�/�-jeIIv�1. dano.
' �n; 'd(-'sli�(ls ria vizinll:l unidade ,h Deseja empreitar

lIe10 {m o pr/1/1.etro tmpt.lador romano ((, mover IIrno. pCI.It{/llI.çrw .[<I'clel'i[,l,;aO, Dom aJ,[u L1l10 n.(\minj�- y

01'g(miZfL�a conlr(1 (�S c'l'istãos �açarla.inf(l.me, em qne se to'mO'l�.'tl·iste·I&o1S!I!li!·"'7 aZWA&�lS"_ .. tl'ali\'" e \'iO'm'o� -·-I.r·-rL',m

.

hem seu dinhe·,ro r)

mente celebre. Sa.bw desenf,oca.los elos mms se(JU1'OS esconelel"l.;Jo:; pu. AR'.\lOJ no 'SU '\iR fi:;;;: CUNT<)O ..

' ,.., . _o ]Ja .I!. I. O. IJ· , G

1'a. oferecê-Los, nos espetáct/.los do ci1'Co, ao ")'epasto das feros.
' '.' J J � Dp·�.pldo de ballTl:;mo Jn'Opel'an- D',

•

Sem 1'I'L'q1.l.ús, pesegw'u suas inocenles vílimas, a.ceitando a. 1ndiqna Clinica Odontologia tr:', l'evf'lulI lIlle governar é ir de .es�Ja �mplegar bem seUl

Inl('râ,ncia. dos s�ns ánlicos como incUaj)wnl.o a mq:í.�l·es .tr01Jel-í.a.s. �OTUH:NA
(-\n('.011[I'O ús aSlJil'ações elo povo e I

caprta a Juros compensadl"ree-

, 1i1'(J� sorl'a:e�r'o, ma,nhoso e rle�l1"o na perse{Jtltçao. Dava 1tt,!!03 ,de D qlJoe o :povo de um Estado não lem
de 8, 10 ou 12 por cento?

sattsfaçao cnmna, quando consegl1,u� -levantaI' u.rna coça e SIW, I.nslm. [1.;:; 18 ás ,2,2 ,110,1'a8, com hora... " .
.

1 Procure hoje mesmo o

ti? scí se aplac((,1'a, r;/uando a via exrin{f'ue 01� �s�mçplhada. Um cão (/e ��:������' a car.go cle abalizado pro- mlCI\c:; ..,;f:'S dl::it-lnlos cios de ou.tt'o I
De artamento Iluo iIi" d<

(Úl]. l'om.i)J01'I;w'-se-a dtVel'slt?nente na pel'segutçllO a. sua 'j)1'e:.a? Esf a:do. , P, b, ano
.�

OUfl'P caracter'is/ico de (�p1'ox'i1n(1,ção em a estr-e-ila e 'indcJ/"lwirln Rua Al'cil1l'eslc Paiya 17 l)m'a11tí e f'a,nta Calarilla tem C�EDIARIO KNOT, a rua JoacJ

vig'ilanein com que s(1bin detender' .a pT'ópr"ia fazenda, 'isto é, f1. ·in. 'j}plcI'O'ne 1.1127
R:lwn:as divi ..;ns g'eogTáfi.ca.s. Une-os

Pmto nO 5 (anex.o a redação'

t.e(J'i·illwle. do impé.r-io.. e dá .ma lJessô.ll. A JJr'imeir(l
. ('(!?tspi'l'açã,o, tao de "O Estado"), que tra-

d l t l"l b d I 1 I porém, ,além do sernbmcnto nacio-

berY_l' 111'. wa, que mten_Cl1'am con,ra e e, san e
.

esco n'/r ,e (ua m' com, balhando em combinação COIm

a. fer'octclaàe (le 1bm cao ({'/.I.e defende a 1)T',oprwdade l.I'ob SW1. [/ua)'{{,a. Inal, a própria q]a,�lWI:'!Sa pela seme- , ,'"

No inic'io elo Se?l reinado, como �tm cão preso :á correnle, foi plá. thau(.'.a de climas e c.ulturas e ain-
O IDSCRIToRIO IMOBILIAR�(

ddo e comedido, ma.s, des]Jr'endido dela, aç-ulou.-se com,o '1,(,'/'11, cOo da. da o espíl'ito prog-ressista � alivo A_. �..I. ALVES" f�rma espe--

nm.lo, lança.ndo-se com rlll'ia assassina contra S1W pl'ópl'ia m.ae, S'!(,!t cIahzada com varIOS anos de'
de S,'11:'; ['('s]wcLivos lla,bi Lalltps. 'I .

.'

'

esposa e seu ·irmão. . . .

r t d á f

E. por ocaso, seu canto estulto 80bl'e a c1.dacle Iwcel1àwda por ])pnl1'0 dCls'sa realidade das COll-1 parca
no lan;o; po er o ��-

su.os p1'ópl1as mãos, não lembr'(( os lodr'illos lamentosos de um. cão :las é que o gov,pl'lmc]Ol' ,J'I'Ioi�é,; Ll1-1 re!ce:-�.�e .a m'àXIma, g.arantra.
(('ucinado? .pion orie'nta SIJa ar50 adminisl1'a-

e eflCIencla nos negoCIos qUG�

EsmJ'I.I..dada Ia.ssim a. pCl'sonal-idade de Ne1'0, rica desovar'ec'ida. a
' lhes forem confiados.

lIpl11'wnte irnp1'01Jried((cZe de scn nom.e se)' empregado como apelativo
íte cães. ,r' ........-

• Celso Ramos Governador Lupiol,'

..

EI Petrópolis, às 16,30 horas de hoje, será instalada solenemente
a Conferência Inter-Americana, para a qual se voltam

as atencões universais.---_.._- .._--------

\

MIN-HA CRONICA

Para discussão dos Estatutos
CATARINENSE, ficam convidados as

a comparecerem à reuniã(.) de sábado,
na sede da L.B.A., à rua Tra;ano, 5.'

da AÇÃO SOCIAL

pessoas interessadas
dia 16, às 14 horas,

Ic O N·'·'V l T E

�UNCR EXI,STIU IGURL

I R AS,
E S P I N;H A S I E TC.

Nova firllla
Fo-j org-anizada, nesta 'capi1JaJ, a'

firma Moe]],ma,l1ll e Brugma,nJl:<
LiJda:., 'que' ,se dedicará á ínldústris'
de co:ns,Lru({ões civis, com es'chió-'
rio á Pl'ilç::l Alvaro ode CarvalhO'

n; 3.1.

"PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R E

TI'nrlo como "ócios os s1's. clrs.·

Josr rla (;os1.a Moellmann � Teodo·ro'

Hl'ügmann, a }lava organizaoãl() eS-'

tá d(o.-;Iinncla ri g-rande êxiLo comer

rinl. l� () Cll1C lhe rlesr,jamns. com

I os 'nos�os flg'eadecimpnln;:; ,p,rla ca

l mUniD:lç'ão.
.. .. ,.>;t::U
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