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do Sul; pelo seu povo em com, fi 'ã� civis, militares e ecle-
siásticas, comércio e índustría, éissocia'ç{{ �,'n, s e esportivas, prestou ao Gover-
nador Aderbal R .. da Silva consagradcras homenagens, com as quais traduziu o seu

apêie e a sua solidariedade ao preclaro' chefe do Executivo ..

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

O cerco de

Rio

Assunção
PO�illA.s, Argent.irra, 19 (U. 'P.) -- A emissora rebelde "Voz da

Vi:LMin,", in.fomriou Cj!u'e continua o COl'CO de Assunção, 'lie1l1!do, sido ocupa
das as .localldades de Guaramhare 'e PU('I',[O Pah I a, 1110 Chaco, dianãe da
calpill'al.

A mesma emissora desmentíu ,ca,[.'cgo,!'icamo:nLe uodos os eomaunca.,
dos governistas, os quais, segundo afi,I'n1011, estão destinados acenas a
í

rnpressionar os países r,sLl'wl�'úros, no momento 0111 que se reune á.
COllllf,c.rê:n�ia de PelirópoU.8 ·e a levaJnl(.air o mora I das Lrapas gov.oI"nisl as.

LONf.)R:ES. 19 (U. P.) -- Quat ro milhões de lnmgaros, ou seja vín
te 1j)00l' cento da. ;pOlpul·a;çàa rta Htnngn-ia, estão, amoaçados de não ,partiei
pação nas próximas ,elei.çc}e'o'i humgaras. De ncõrdo com despacbos, da
cap itel bl'iltâll1ica" Q.rwta-<se d.e Q1IlYia manohra dias. oormmistas para 'lonS'e

g'ui'l'em a maior-ia TIlaJ� olcíções unarcadas pará o [1m do corrente mês.
Os 'jyaJl'tidús tiungaros amea·cê1JeI'Ot' solícuaram aos EE. nu, e á Grã Bre
tml1lha q:u'o_inll.rl\cJPd'afrl no ;,;{'nl·klo ,dte garwllitil' eLeições hV['f:\s 11:1 Hungria.
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'I fi I
parior T'l:i,blllnal El'eilLoral, em e-s::' amL,i,clllILe ele dle.S3'S·.'::l),c,ego € ele des- cousa. Graças, assim, a 'wtit'!Juld1e da.

tJongralu a�ObS �om O sr. ce. uraci iano crupuloso CUIl1�pl'ünerulo da lei elconfiU)n.ça. que 111llÍttO prejudicou o J'Li'sliç,'l Brasdâéira, ooormmismo e,s-

N P I R I
atendendo os i'mper3lti\"Ü's ela nacio- 1,1anlll aormnístratjvo do govêI'1I1G € t.á sendo íl'ep-eliuo pela consciêncfa

egreiros - rotesiO POPU ísta- ee eito nulidade, cassou o registro do par-la iPl'Ópl'i.a economia nacional. . das massas, convencidos como to

A Ctr. Nunes Varela para Ilder da mal·orl-H.
tido curmmista no Brasil, 'não, 1'0- Jil.nqua'lll(jO isso, I)S círculos poTí- dos Soe fmcOIJ)Ll'rum de que (�h\ vive

V O' mm só 'Os .ag'('nt,('s de Moscou que íico« de outr.os pOVO:S, ao meSimo C' .ai�e sob i'l1l'ltl'llçõeS de MOSC.OIll, e

J)1'llleS\trur3Im. :.\1 li 11 os políticos, sem- fjC!ln:l�o {[IR; el,Ogiavam}, _ rcol'.a:�el.n ,I portacto _(. .�nri>Diigo declarado ?O lo
P,I'(, pressurosos um aparecer em mOI a:l e CIVJJC·a do governo bl<1SI- das 'UiS ]),w!JI"Jas. Honra ao Brasil pe
ocasiões propícias para fazer car, Lei,ro, enfnenlallllrlo 8iobl'3!l1'c-elrmrnrn- la ftT.a;nde lição do vitalidade dc
taz, ql!ão t.ivoraru ·t!ru\'idais ·em trair te as manoln-as

IllO.S.CCWl-tUi�' treala-II
maCl'LÍiL1ca que �Xf,eT€Oe;Ll ao mundo.

a sua consciénciu e criticar a 111e- rarn LRílTJlbétln de estudar o alcance -

dida cOlIna se () Bl'wsil não l)'llJdes:se e a oQJcu1Gmüdald'e :c].rlJmei(.Jida. O no·s-
-

oxisür Ú�111 'o marx.i,SlIllo. rOom es'sa 80 ü'Xempllo sC'l'\·�u�·nh:('is de_ eslimu- Fornecl-meu.osaltibL]de J'rruIllCaJ11'CU1ILe irnrpa.trióLica lo 110 comha!.e a lIl'ilHraça-o ama!'- .

cOlli�.g·tliram aquel,cs maus bra,si� qlli,,;La dlüs l'sm>ai\"OS ,de �a1in (' à ArneotinalcÍ11L1-S, fa7!eJlldu COl'O cOlm os iiTlimi- pouco a ponco ,fÚNlJll1 {.omrandu me� '!JI
rlidrus de grande pliecallção. Na Bl1ecnlOs Aires, 19 (U. P.) -- De·

Fr'3!nça, por .eJVemp].o, ond.e os co- pois dos E·Sltados Unidos, o Brasil

Dr Ivo d' AO-UJDO foi b mai:or fOl'l1:ecedor do mercado.

• 'I Il1luni,,,t.a,s q}areCi,1m '['l'eS\Le,s a lomar argentjno. durante o JJ1€S de maio
Vi,a ar.r.c:>a. J'c)lOl'110U á cap i/La I da ('(\II1I!;," dlo g/ov,ê['.l](), fal'3Jm sendo passado, tendlo v,end�do artigos no

!i;p,pública, () illl�tl'e l�e'l1ado,r cata- a,fasta,rlos a ])0:11'[.0 de �er(>)fil pUlbli- valor de 43.400.000 p�sü6 e com-
.

i ,. t I camlernll..p !(�s.corT.a,oa.doR (he q.ualqll'l'l' prado artigos no valor de 26.300.000
J'l'i1rCíllSC (]' .. 1\'0 r.I Aqlllno. a.ca. HC o -

pesos, OCUlpao.l<do, assim, o terceiro
lidel' da 'maiol'i,� fi;aqllPla ca.sa do avroxi1l1aç50 IC'orn o Iwdcl'. Em ou- lugaT como C{)mI)l"aii.o�>.
110SS0 Cl.lIng'I'{'>;:'f) r

.

.
-

l.J.lll'R,llJle "ua �"Iuda 'nesta OOPi-1 n-....-a-n-·--'-.---C--t--I----P--t-'--I-.-��l: ��:i�:al�lj�l;i!I���li�O�-��si�r���;��=1 H Nmerlca eu ra, em. e rapo IS
ni.dacl'e dr ·vrJ'il'ic.ar qU1l.nto P �iJllce- QUIT,i\!l\irDINEL\, 19 (A. N.) -- Ao que ,<;c 1H.tio;nma 11'06 ,ool'I'eclores
ra c geral a cstima e ü presl igio de I dia C�llrrCl'€llllcia, \sl�·o ,s(:)llldo ch.."SClIl1\ olvid'Ü.s s'pl'i{)os �'süorço'S eT,ltre as de

u/e de,sú·u1.a, em SC>l1 Eslado nataL legaço'!'):'.. da� r()jp�hllc.as reelO,[r.o ..armell'J,cana� Pal1:ama., Cüsta RI'oa, Ciut.l;te-
q ll'1311a, �a'ÜI IS'alval(].o.l' ,e lümd'ull'.as J1IO s€nll,lldo dc 'S·e.neIffi STUCil'OJ1lZaiJas as

aJtiviilaldf'::! dais re'1;erid:;:u� d,p,lleg'açãrs, em w(llno :da agellllrl,a. cios Lraba.Jho�
ÜO c.u!l1<üla,V(\ iinl;crf\Jl11'cnicallo. Jijm gell13JI, Je\"'s�s dr,l,t>.g;ado<s< y,êtm com beTls
,01111:o.S a pl'l1Q)'o/:'ll:a de GUlba I"óbre "·ag/'10s'sã.o, eOCluIÔlnlÍoca". EinLl'elanto,

, Rio, 19 (A. N.) - O S'ecre- 31)]l'a;JD (Jill,e it mflSll1a poderia IPl'o'vOOal' cem['uS':lo InOl8 1.l'll,oa!!Jhos da, Con.
tário' de im'prensa da delegação f'erê,Dci,a. FI avia ai.nda noof\s,sj(/'rud,e' clH 'Blerem c.onC'lultrudos os ['E'lsipoolt,ivos

·g>OI\�Cl·,lliO·S, flllma ,nez que a aglcnl(].a, da. Couf'el'âllüia já Jôra 'a'ntlerim'menlenorte-ameri'cana, junto á COll- arJrovad'Cl. ,

;�:;n��� �e g����,�yoli�1a�:�;�1 "-co-rd-oO-·r·a-sl·I�Es-I·-a-do-sU-nl·d-os��oBSr�I���lti��t I���i�, ������= I ii - '.

Na Assembleia

o deputado N'l1lJJelS Varella, ílustre ",lf'adel''' do P. ·S. D., foi o p!l'i_
Jlll'cj.J'o orador da 'sessão ele ontem, C,omUlll\ica>ooo à Oasa que a Comissão,
:J',l'I}ll'1e<wa po'la mesma, se desotn-ígára da üeh�g'a(;i'ío. que Lh,c fora dada
ll.Jj'im...Ju,(J, uns 81'(lm�'S da Assernnléja, visitar as obras rie Hracisuh o, no

Mll'l1.icírp'io de J'oimville a le'Oll1lViü.. do ilustre' oJii;cial de Engeurraría doo
lliIiftSIS.u .E:x'm'Cill.o, o S1'. Coronel GI1U.ciliuuliO iNc.gl'e-iros, a,dDJlii,nils!ll'lafdol' da
1f;n1Ip1'/�sa 81tH IBrasil6il1'a dr INlelLl'icidwde S. A. -- EmrweSiul.

O houl'l'ado deipluLmd.!o, .ftPÓS .SU'l!S bl'ilhaul!tl0s ,palavras, Y'e.I'darl,eiro
hir)"l!ü dle 1,00U\VOl' a c.apa.c'id'wde o i1ol1l'adrez do cu1to telnlg'.8iruhe,ir',o-militail'
q,IW f' C) /nosso cOIllce.ilJua·do paMicio ,Sr. GeL Negil',ei'l'O-S, pediu qlu-e 1'05ge
SlUlbmcüda ao -ent:el1id'C,I' de .. i\!Si.�e.mIJ1éia o :;'e.g'Lünte l-ekgTaJD1a para s-01'

(HliSS-alcl,o ,�q;u,ele '(ügJnD soldmd.o, bl�])) como fica,5so -c.olll's!:alIldo da ata em

vo1..a dü 'louvor '(> aplar[L�o á sua brHhallllt.c e patrio,tica alu'uci1o:
E�\;mo lSlllil'. Co.i·o.nol Gl'aciliU!11�) Ncgl'ei,l'üs.

J(i'inc i/le
_\ l\Js'smnbl{\w ,L,cg·,i.slalli\'l:\ de .Sa,l1ita Oarl·a,rina q.U!C inLe,l'preLa o's s'en

bme.nLot> I(]tp!lllüerê\rt.icOJ$ dro POVI) ,Iyi),l'l'iga v'('onde, COUlJO órgão j.p.gHimo do
,,{lU s,olbc,r'a.u,ia VoNn rlYI'WIlIit'e,&tal' a VOIS'S:1, "EXlc/el&ncia S'CiU!S si,ncel'os e p1'O
:rulndo/:> .3Ig'l'aicj.pciifflenlt.os, ']WI;:1 fl)a.nciJ.'Ll cordial e afntuosa c()lm que () ·0rni
U!'/[ii(;e ellllg'8'l1:h"'il'o,"mililal' Cl.cnfhell (l'� ·S"'l1:S I'cvre's'enla,n(os na OilHll',j,1I'na'
·'·1isíta t)l>,n-!"p<.diz<"\.r!u àos g'r';w'Üeii obl'a,s 'ela ,I'/':\presa ele BI'a.:inllO 11Ie'8S'8
MUJllid�) i.�.

O!ll!lr,()�!,,,im,, eOj)),lLlni,co a, V OSSia EiXcle,l,i"ncia q'Ue POl' ·I.�llall.jmi.clftije dH
votos foi aUll'o\"uclo ,um voto (Ie louvor ao digno cJil'ig·.en<tt' .da Empl'e
S/1líl, ,pchJs' j,n8sILilmá'\"eis ,s'8ll'viços qlle V(;,111 ;]lrCSltanido c.om I.ant[.a aJbl1€
ga.c,:ii:o, C'olIl1íP,P,LôJlcla (' l)aLl'i·oti.smo 'ao no�so Fdta;do, e à Pú,tl'ia, CO�ld'ül'-
11TH? '('C::iIU0111,11InJJar.am 0::3 D81j"),L1/!al(lo;; Calaa'inJenses Ines:se ,magnífi.co r·ct:an

to ,ti (:J, n(),s�-a t,c;l'ra. ;pt
A obr.a giga'l�tesca qu,e fie cmijwe'ci)ld,e 'em BI>alcülho. cOllistitrni legí

timo ol'g\Ll/!.ho ,pana l.o.dOi::: {JS bt'w"il€il'os q.ue- nela 'V,ém 'um do" JatOl'ieS
{j'ocilsivo,; par·a o €il1lgTlLndecilD'!f'IlI!.O da ecolJ1omia caLari'l1ens,e pl

/d·CQllciC\sa.s saucl,a,çlÓe.s IPt.
o.s 8-1'8. ,rJeput.a!Cl'lJ'S Oal1Closo -da Vcig·a. Bu'I,cão' Vi.<:1ína 'e :Saulo Ram(Jls,

;[\e,Si])8,oL.iva.IlllIAI11!l.e, do P. R IV. ('P,a!lL�do de ,ltelJ.wese:nlt.a�ão 'Polp,ulê1Jl'). U.
]). N. 'e P. T, B. HII)()li.a,rwm oc,olm 'vi!sÍ\'el ell'LusiaislJJlIo o IJJP.cJ.ildo do "le'aldeI'''
ptClSL':'!Pd i.sta

P(lSl�1 t"\1l1 votação, foi o pe.r.lidü do áEilmtado :\u.l1es Varella. apl'O
vlado pOI' ul1laJIllÍmidade-.

O ,Sr. Cun]oso da Vei,ga, na tribuna, Ip\'ol1 à Ca.sa o �f'111 Pl·o'Í.cslo
1l0I' Plnt·(�I1Ic1€r o Sé'lLl' Pnl'Uclrü l"lI'·ejuld'i/c:1,do na ;consü[.tüção ,da Comi:ssão
:P'Ql'lrna..I1U;!!lILe. A;J;a.rLead'o _colllrsta,lI!l'e e a<Cl'cme.nÍ!e pelos '8,e/[[l8 colegas ud-e
�l;l�t(1lS, {!Iue IScan,p.J'e· se dllZ{>jill 'em. cu.I)'Slla,n't,p viogilallicia. anll'a qlllP s(> ,CUIl1-
,'lJ['a a. Iel, .t.el'mHuClu a's S'llas jml,u,v,ras, vel' ,direirt'Ü ma co.nduLa ·da maio
,r!a !por isso '5'0.. emcoraljayu. 111:0. vlpi,j.f'a.l' taJlnbám o iclir8Lto' do s·eu partido
tllio·'(\.eRI'U[nbt�ard() lJ1'la J[.0J.llWSla de ,qur'l11 se ellicastela [na clef,rsa de um
pOlrJilJo ,que é o mesmo qrue 'se raogm' a rColl/sliÜ1itção 'dn EsLaJl]().

Após L,c'r '.lialMlo o iltlS'l!l'·B (!,e[)ILlí�wdo ;pe,lo P. Jt. P., llJei110.lCL1'tn m:lÍis dos
SI'S. düp'lllLaldos j:ez uso da Ip.ala.v,na.

,Após a 's())�são do Olnll(�ln, ,a. .b')'�Jlüa<lia dOJ P. S. D .. l'cllJui'UI-s'e a.fim d'e
JC>I€g.er (i ,,,"ou !J,dN paea o �J(',]'l,()!(]O' J]elgl si a<11i''''o. Nsia.va -anllSrCDluc o -c1,P1pnLa.
��o Au?,lôJ�110 N!L1'lH:�'S VaTe].a, C]u·e l'xCJl'c.êl'a a.q.uelas i"unçü0S na fasoC da
COln4'i;t.l,IJullll),Le.
,.' A ellei�ãrOJ 'o�l,e.dle.ceu �.o .sj.gt'P'lll1a Jo "olo .s'ec1"eto, v·e!ri fioa.ndo�se, ao
fmal da wPinraçao, que 10ra eJ.er[o o rdelputa.do Antônio N'lvll'es Va,reIa,
!pu!' lJInaJlimiíClad'e, .

•

AlIlrulneinltf� 'ex,pr'es!S!Í'\'o 08,"'(.' gr:slt.o ·rIo:; f],f>l)Ll:laJf!'Ü,s p,es�('djSltM, q1J'e,üeSlS'c. modo ,ploqueollte., r.ovelal"Hll a, S'llJf1 ,Jlnr(;.p.gnl.! eOl1JJ'i,a;llea na i,n(,e,lioôll
ci.a, CiLIII Lll1'a. e r'oLildião ,f.!:r; .])l'ilihaJll,lle icolega que o.' vi.Jllha "Hd'c.l:anJdo.

o

:O Sr['. An,t,ô,II.i·() N'lllJlJes· Var'rla (\ mfJl't'ol'rh1l' Ido HiPôirn. unwniane dt') sua
vmwad:n. ,sN'('J\no, dm:Í1ro:cl'ruLa e IU[Jailol', eS\se 1Ius.l1',e delpnla,d·o f\stá à aJ
'LLllf'.lt. da <e·l(�va.da rrnis'são que J.llf' é cünd'i'a,da..

A Comis,si'ío q'lUfl, em no'me da. A!s's,omlbléia, vis.iILoru a's g'l'aJndi.osas
ohrals do "Hl'u,ci.nho", Joimv:iUe, :roi Íu)rLeg,ralda ,pel(ys: ,51'S. d,e.pql&ados: Nru
IIl«)" Val'r.la" "Ii!('l'er" JIJE"S/Sf'd!i·5Il.a.; Buldi.o Yialn'a., vi/ee-"Iider" LvdenisLa' Or
t.y de Ma.gal,hã'e's Mwclhado, Nm; PWlllo J?oluiLes, UDN; GL1j.Jjle�'1l1,e u'l'ban:
.P,SD; P,f'O,Log€lnes Vieira., I�SD;. Anl'�illftJ" 1',avaJ'es, P'SD; Cid LOtLl!I'8JS Ri�

.. [H)<s. PSD; J.oruq,uim ,pinlo ,ele AI"I'Urd'él" PrStD; An(;\lJl' Müner, UDN; All'l'edo
CarnulUs, PSD; Braz Alv'(>6', PTB; qur s·e 'j'j.z,erani aoompanJ1ar dlos cro
rrl.Ís>Las palilairneJ1ilar�<s ,acpe'cliLa,dO's' ,i'1I11/lo á AssoCl!1'jbléi.a. P.ass3Jfld·o por
Ita,jtaí, o HnslLre me'rruI}['o IrlO PSD, d'e�)<lliLa.do, H'8Ho1' Liberal,,), r,ecerpcio
alJOlll os g'01.l'S hrnwa,dios co,legas :cJ.r. As�·emJllléias, afe:l'ecciudo-llws, em sua

:l'esirdJ(�ncia., um l'll'nch, a!lJÓS o qual, a reip'l'csCilLLação ela A&selnbléia
!P,u'tiJu· \pal'a Join/'v1iJl.e on.de ,c]Jegolu, llrf'cisailTI'Olllte, ,á,s 12 bO'I�as f' 15 mi-
31n]lt()�. Ag-1l8,l'rIavUlm-na os �l'S. ({pfll/rn"8,1 LorhaLo FiJlllro. elile·rlo'l' da lj\J[rlta-

l· .•%;rg'i.<.:a N:wionl,al ·,e. illlSlll'f>. rngclIJIl/ ('i'I'1(j. mi li I a'r; Ipl',e.f:cilo (]oe Join\'i']!'('. 8['.

(jel'll<lrla \V,rrLzel, 1'I?ipre.sf:'ll1lLU(J1iI!r,� ,da "A No.l ioia", Jüonnal dr Joinwi.le ,e inu
�lWI'a� pr'S·s'Üas rCllj05 nOlmels ]]Ião conlls'("gJLUiJmos ,sa'her. Xo J1]Jf',;:rno dia, ás
19 horas, visilou a Radio Difill.�()1'a ·cI·e Jl)ilnvil�, 1'ala'll/clo os 'SI'S. rleqmlados
Nll:11rs Val"ela, BU'lc�lO Viana, ,e em nome ti'a impI'r[)ISa da Cwpillal, jOl'
(!1<a.lis,la A,lüedo Damasc,eno.

N{) Jdollnilng'o o's r,cpre'�rnt:1Jlli(es do PO\'o Yisita,ra'll1 as Ohl'élf: 'rlo rio
BJ'acillho, oUlld'i" o s,r. CO'l'ü,lwl <íl'a,cilianlO' Xe-gl'tlilros oJ'er'ecen-lhe um I,au-
10 almoço. AUll,e-onlLe.m. ,(lia c.m quc' l'cgl'('�Sal'am, os ,�rs. dr:pu1,arlos mais
�llmn, Y('Z .t'ol'rum oLseCfniarlo� '])01' um janl:11' no Holel Príncipe, qLle o

mC'�mo mi.liLnl' lhes oferecell.
Ap(Í:, esle jainlaT, rcgres'saram a cda cidade.

!

TRESUA POLITICA

me noticiou a imprensa. QrT1'"\NDI:NILo\, 19 (A. 1]\',) -- Cíl�CAI,IÜ's liIgnrl'os á d:ellegação, norie-.

Adiantou que o secretário ame l' ic,a1l11f\, (!C:li:xmrmm e;nü'lwr'f' que, ,diU!l'anrt/e a. visita. do sr. 'TrLlrman ao

de Estad'Ü norte-ame.ricano J�J\a's,il, .p'O,�.:;.ivf',IIIllPll1rtü E'iel'á assi'n:wJ],o o ü'a,taiCLo eC-OII1ÔImic,o €ntr€ os d(Jis

a:pen:LS se avistou com o mi - p',�íls'es, vÍ\s',1Jlldo l',eiso.j:vr�' llIÜiS'�O� PQ'i,n.ú�p.a,j:s probl,e:m:êts; .

�11.cI us·i vle o de
.' trallltllJo.l'UI)<S. O eml\)J.1esLI'mn 8(>l'a fONl,OJCIrdO lj}o,I' -C-31P]Ü1Jl ,prIvado, o quall1lstro Raul Ferna�des e .que g'l'l'i-a gamrntido 11'810 güo\"ê.rnn .JJI'alsilciro. O a.oc,ôrdo hraiSi1ei,I'o, 'S-Cll'viria de.

o chefe da delegaçao amenca- haJs-E" ;pO'r Illll'lno lado, :pwra a pJ'a,hoI'a{iã·o dte ,OllÚ''Ü'S diver&O,S lrartaJclo� ·eH-

na sónlente concederá quaI- ü'e ()IS ld!iW)llSo.S país'IJs ,mm8Jl' i carn os.

quer entrevista 'á imprensa de-
---------------------'------------

pois de pronunciar o discurso Ainda ba bitleristus Verdes••• nem
que está flendo preparado pa- Londres, 19 (D. P.) - De� H

-

ra quarta-fei.ra próxima. mocratas britanico'S estiveram na - ungrlft
S-I

" · 1 empenhados num conflito que
1 enCIO • çlurou mais de 20 minutos. 1n- -s{il - ('N 'V) 81 '�s8d'tlpna

Es _ . formações d:Lquela capital in- ta capital, desmantelada 'Pelaperavamos nos e esperava o .
.

.

povo que o "Diário de ontem", eX-I
d:rcam que um grupo de ex- guerra, carece amargamente de

plicasse O' ,ocorrido em Jaraguá, co.mbatentes realizava uma ôllÍlbus paira aunlentar o ser-
com ? esfacelamento da U. D. N., e manifestação quando ap.arece_! viço 'que está sendo feito pe-
a retIrada do sr. deputado Artur .

,. .! I . Ih b d CWalter dos quadros udenistas. ram os fascIstas aos gntos de .os. seus ve os on es. onse-

o jornal sil'enciou. Quem cala "Hei! Hitler", "queremos Hi- que'l1temente, .OS agentes· com-
C!_>Ds.ente. Te�n: pois, inteira proce_ Uer". Os democ.ratas reagiram, praidores do munircipio enCQ
denCIa as U.otlcIas de que aquele re- do que c.omeçou o conflito que mendaram recentemente va-
presentante JaraO'uaense rompeu,. . I .

d 1 d
.

1 .

com a U D N'
'"

b _1 SOo termmou com a

111terven-Il'l'();S
mo e os esses ve1CU os

. . 1 . e a anuonou·a.
Está come,çando... ção da policia, á Fabrica Renault, nos arre-

•• •.
dores de Paris. Os brilhantes

O Iltulo de eleitor e a- prova de Idade ��;�U!a�O;oo:a����fe�a��s�h�
PORTO A:LEGHE. 19 (A. N.) -- O Bol'Cllirn (1'<1 3a n!erg-ião j\J[Hitar, de motl,vo e que sa? veN'les.-

16 do COl'f<enl.to mõs, pUiIJli0a o Selg'lllill1'lie: "Dfic.Ja.r.a.-'SIQ ús· re;par,Liçõe's, e�- preCIsamente a cor da antIga
taiIJ',e.l,eCiIIl1C!lltOi", s'e:lYiços, r Q1il1lida,ües ddslJT-' lVlin.i'SÜ'l'jo, (jIue O líLulo rl,e organização fascista hungara,
e,IIe;��()l', '8xp'c,di,clo em fa,oo da l,ei ,elólora.l Vigll'11ILe, '11Ião.. [J'oclre s,e1' a.nexa- Cruz e Seta. Dizem as autori-do, como p'ro,'a de lidrurl,e, a IlJroceSlsQls de ,apo/s<enllaI(]rÜil'lla dtr ex'l.t'aJl Ull1P- ::.. .

'l1[liri.o/, yi::ilo Lrall'al'�s'e de docmmemt.o q1�e deve ficar (}m poclrl' de sru 'dades que nao .se atrevenam

porLa,dor /para (]'fll' Ollll11ilWimenio ás obri,g'ações i,mposla,s p,ela. /meMlHl lei. a pô-los na rua) nlas, se os

As i'l1slnucõ'es bai:xairla·s com a Po'nlaria ll. 35-D! 11, dle 29 clr m:11'çO produtores se .dispusessem a

cl.e 1911,. do rXl1lo. SOl'. Mini'sll'O dr? GlN'ITa. ao prJ'lniLiyei!l1 a acriolação rio pintar os carros de azulou
hl/ulo cI!e 'clrl'(ur (conno ]Jl'OY3 clr IClalclr ti,e 'rXlll'anllll1wl'm'l'O q1a1'a o hl\l ] 11- , 'd" mdiJcar],o, ,1'.enP!1'il'f\lm-!�>, ri claro ao" rl.Ltulos exprrldlc[os ·até ,a,qulela dalil, os qualquer outra cor,. p_o ena

quai·s, e·l1it.ão não Li'lllbam oulra uli.!irladle", I r·::c::�:::::i�2l>ar SU3. deC'l"'2.o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
.Ileda9h o afiei..,.. A ....... J.11io

PilOto .. S

Diretor: RUBENS A. RAMOS
rr..rietárie e Dir.-Ger_..

SIDNEI NOCETI
Diret(l.r de :a"'çle:

A. DAMASCENO DÁ SILTA
Chefe de PaJri.ação:

FKANCISCO LAM.A..l QUII
Chefe de I.,rMllio:

IOAQ"'m CABRAL DA SILTA
R�QresentaQte:'

RAUL CASAMAY.1\
SUCURSAL DE
A. S. LARA

a.a Senador Dantas, 40 - �
andar

'1'.1· 22.5924':L. Rio d., Junelr.
lIu Feüpe',de, Oliveira, 21 -

8"\,.dar
TeI. 2-9873 - Sáe Pam.

ASSINATlHtAa
Na Capital

be '" . . . . . . . . Or.t- 1....
BeJllestF.c • • • . • • Ctt 45,0.
l'rlmestre ••.... Cr$ 25,1.
.& , Cr' ••••
"'.ero avulso .. Clt ',6.'

No Intel1ol'
ko Crt 1 ..

lemestre •••.•..• Cr' ",e,
Trimestre . • • .• .�.

."�'lMmero aV,a180 ••Crt .....

hinelol mediante e.atrat.

o. originais, mesmo ai.
publicados, não Berio

devolvidOlL
:6. direção não se rel!lpe.

aabiliza pelos eoneelto.
omitid·os nos artitroa

8881n.do.·

C!t.!i��N�� ..����..����.�I:���
lP!IlIcla lU.
Iklegacia O. P. Social 1571
IIb,ta-nidade ..•......••••• .-...... 11S�
S'elpital Nerên RaDlOl • • • •• •••• lU
lhata Casa li"
c.u. de Saúde S. Seb..� H51
�lrtêneia Municipal .;...... •••• 165.
!iletpital Militar •••• ••• •• •• U§1
·1" B. C . lU.
l\Iue Aérea •..••.•••• • .. • .. • • 7..
,.. B. I. A. C. 1591
Capitania dos Portal •••••.•.•.•••• U!I!
liP C. R. 168i
lJkça Policial i.. UII�
A"_tenciária •••••• • •• • • • .. • • • • •• 131.
1110 lt.tado· ". 1031
-... Ga!leta· _ • •• • • • .. ••• 16,.
�rio da Ta��· •.•••••••••••• U1f
... B. A U41
.... 1'_4rI.a Ortl;:.. .'. ..,.

Farmáci as de plantão
Estarão de plantão, durante o
mês de agosto, as seguintes

Farmácias:
2 - Sábado -' 3'armácja

Nelson - Rua Felipe Schmidt.
3 - Domingo - Farmácia

Nelson ---' Rua Felipe Schrnidt.
9 - Sábado - Farmácia Mo

derna � Praça 15 de Novem
bro.

10 - Domingo - Farmácia
Moderna - Praça 15 de No
vembro.

16 - Sábado - Farmácia
Sto- Antônio - Rua João Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
Sto. Antônio - Rua João Pinto.

23 _: Sábado ...:...: Farmácia
6a1tariüensc - Rua Trajano.

21 - Domingo - Farmácia
Ca�,arinense - Rua Trajano.
30 - ,sábado � Fa,rmá!cia

Ra,l1liveira - Rua Trajano.
31 - Domingo - Farmácia

RauliV'eira - Rua Trajano.
O servico noturno será e,rf'e

tuado pe'la Fflrmácia Santo An
tônio, sita á rua João Pinto.

• #' �
' .

I Dr. lindolfo A. G.
Pereira

Advogado e Conta,biUsta
Constituição de sociedade•.
Planos contabeis •• Organiza
gões .- Pareceres e serviços

- correlato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florianópolis
Da. l'7 hora. em diants.

DOENÇAS :NiERV�'iA.l:J
Com Oi!! progr'!1!1I0!!l da lfult1lelllta

lafiJe, l1li doenÇll.9 nervoilu, q••B.�
trabdu 4IIrn tem-po, 'mio DIAI. p1!>li.
feitamente remediáveis. O ClIr�lulll.lL
RelO, fruto da iporinda, mó JlIWlC
,i..jp.d.fesr O! i!1divit!nol afetadofl ti.
.... enfer'lIÜflIlI.dN. O 84!Jr.nCQ Ne.
demitI ele Do·�nçM mentilhl displ1
iii. 11m Ambllllatório, (�lU' ateD•• Ifr..
l1iiw.tDl,ente 03 �oeni;ea lUtlrv",IH �...
��DtM, !'la Eu }}�O!'0 U. Ibe f
.. n lAi<l!lra.'I. dan�Dtll'lItl!'l..

,

PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPECIE DEfERRAMl:NTA -'-t
I
I·
1
1

I
, ,

o novo governo da Jndia
I. Nova Delhi, (United) - sou a "emoção provocada por
A sessão da assembléia nacio- estar apto O povo para a vida
nal indiana, dedicada a inde- e a liberdade". Leu. depois, o

pendência da. India, foi aberta texto da moção referente ao

ás 23 horas local. A primeira juramento que todos os constí
sessão noturna foi realizada tuintes deveriam prestar, á
na antiga bibliotéca-, onde as i meia noite, segundo o qual
band�ir�s tricolores

haVia�1
seus, esfo�ços ,seriam dedica

substituído os retratos do rei, dos a Indía e a paz no mundo.
do príncipe de Galles e de -i
vice-reis. Exatamente á meia noite, to-

Após ser entoado o "Vande dos os deputados ergueram-se

Materam", hino dos congres- e prestaram o jurame.nto no.s
ststas, o presidente da assem- mesmos termos anunciados mi-

bléia protertu uma rápida alo- autos antes por Nehru.
,

cução, seguida de um período Depois dessa cerimônia, to-

de 2 minutos de silêncio, ob- rarn votadas duas moções
. 'servado de pé, pela assembléia - assinalando a tomada do po-,e pela assistência. der pela assembléia constituín-

Pandit Hehru, visivelmente te da India, e 2 - registrando -D-----H-------------.t::.---------comovido, vestido de branco da a nomeação do lord Moutbat-I r enrique '- rcdíeclccabeça aos pés, subiu á tribu- ten para governador da India. 10 :lt.r

na, pronunciando em bindustãoj Fora do ediüci0. circular ADVOGADO
primeiramente, e depeis em in- do 'Parlamento, havia grande Rua Felipe Schmidt21, aobrado e= Te lefone 1062
glêso discursoem que expres- multidão. (.Alto!'! dI> (CASA PARAI'S(.!») - Florianópolis

Como o Pakistão
festejou a

independencia
Karachi,.

'

(Unitec1) - En
meio

.

de .

uma pompa e fausto
sem paralelo na história do

Oriente, desde os dias em que
a rainha Vitória foi coroada

Imperatriz 'das Indías, Moha-,
med Ali Jonah prestou, hoje,
juramento e obediência á nova 1._
constituição do Paquistão, e Adquira TUDO de que nee••tda..,
fidelidade ao Rei Jorge VI e 4e UMA SÓ VEZ, �i
seus herdeiros e sucessores, 'e na água.
formalmente, foi smpossado no paga.ndo PAJtOELADAMBM'rB, A polícia se recusa a dar

cargo de primeiro governador Mm ... 'VAlI'TAGENS da compra à "__, quaisquer informes, inclusive

geral do novo dominio muçul- ..rvÍndO-Be d. o nome de um cidadão' para-
mano. ' �

, guaío que se encontra entre'

Imediatamente após, os 7 mi- SI STEM A C R ED I.A R IO K N OT p. os três salvos.
_

A 'I
-

bí Lembra-se que o governa'nis�ros �u� compoe:r:1 o ga me- Lhros
.

te paquístao chefiados
I pelo1 .,..,._.�.." paraguaio por duas vezes se'

1
,,-11"".....

� qeuixou, por meios díplomâti-prímetro ministro Liaquat A s 'lIStai..... · elftrIatI • .......... cos, de que, dó Uruguai, se
Khan, tomaram posse em pre- • dl.. Artl,.. -r. -III.''''- '" �.' ..- .... .-. /. , 1'\restava auxilio aos rebéJdes;
sença de Jinnah. •...d...... Peln t'

,.-� :--o" I paTaguais;As mais di,stinguidas perso- ." Bicicleta. __

nalidades indianas e estrangei- J6I.. Q ltI'tIIIID S� ·���������s· �
.

ras assistiram as cerimônias ---__-------------------___ Que u.rn lJeJU arnig,Q- OiU conhe-
que 'luarCaranl o nasciTnento do .....�. '"' ,.",.....�� I 1I!C'-!j"OS II'a..&AW S .A. I cido analfahe.Lo frequente um CUT-

t ri I' L d'
III'UIU�IIUI"\, '-� � �.. -� g() noturno para .(lJprender a ler 6'

novo es 'a>-,o lv.re·. ogo epols
a {"s-crey.er, presta.rás 'um grànde'

I de terminada a cerimônia de .....'1 ti, ... li ti ... t. li " .. "'- serviço á tua P.átria. Catedral M�-.
juramento, Jinnah dirigiu-se ás trOl]JoliLàna ou GI'upo Esco,lrur Sa9'
escadarias do palácio do gover- .;...

."'

o._,,_, ..... José.
no, onde uma guarda de honra .•..••••••••••...••••••• ,

composta de t'ropas -do exército QUER VESTIR-SE COM
.. CONfORTO E ELECiANCIA 7 Matou ae da marinha prestou-lhe con- PROCURE .A

tinências. Nesse momento, foi

ftlfalealar·l·a" Melloouvida uma salva de 31 canhões
que saudavam o novo pavilhão
verde e bránco do Paquistão,
que flutuava pela primeira vez,
no ·estado livre, após anos de
dominação da Grã-Bretanha.

LEMBRA·TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio, pao
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam-,
panha Pró Restabelecimento
da Saooe do waro.

CAI�A P05TAL:l�9 ,�- FLOf:UA'NÓPOLI5

Real SI Transnortes .Aéreos:
SEGURANÇA - LiU'XO - CONFORTO - RAPIDEZ

H0RÁRIOS
FLORIANÓPOLIS - OURITIBA,- SÃO PAULO - RIO BlIT'l:(
JANEIRO ·SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS
--

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
'

FLORIANÓPOLIS - PORTO ALEGRE
SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA

ÁS 11,30 HORAS:
AVIÕES "DOUGLAS DC-3" , PARA 22 PASSAGEIROS E

"BRISTOL" WAY.FARER PARA 36 PASSAGEIROS _ ())I
MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇi\
VGE PEU "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGENTES: o L I V E I n; A & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18

Tele-fone - 1.358 - Endereço 'I'elegrâtíoo "VIAREAL"

I U�iu um avião
luistef1ioso

I

CONTA CORRENTE POPUí..AR
Juroll 51/, 8. 8. - Limite Cr$ 30.000,00

. Mpviment8C�o com 'cheques

Banco do Distrito Fed.eral S. 4 .
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Tr.ajano, 23 • florla.nõpolls

Montevidéu, (U. P.) -

Um avião a frete caiu no ocea

no, durante um voa misterioso,"
que aparentBmente' envolve"
personalidades paraguaias.
Em consequência, sete pes

soas estão desaparecidas mas

três outras pessoas foram sal
vas, rnílagrosamente, por ums

rebocador que chegou ao local,
depois que o avião mergulhou

Rua

Resolvido, en,fi.m, seu problema financeiro,}

\

Belem. (A. N.) - Rai-
mundo Santos Pamplona, de'

16 anO$ de idade, em estado de'

embriaguez assassinou a sep

tuagenaria Mària da Conceição'
sua maãe adotiva Segundo apu
rou a policia, o criminoso re

voltou-se pm ter Maria �r
Conceição castigado fisicaUlB'úl.
te uma sua irmã menor.

,_
-------- ----�---

EFlvie ao seu amfsro di !i1tallt,f
tiro númer.o da l"evlfilta O VA

.

rJF DO TTA.lAf. f'iJl.:;ão dç-,if!
cada 8 Flori31iÓDOU". e IlAslcl�

esf;srá (lCl",nfbnl'MI"o pan.
JIlD"i.ol' l!Ii� cnltll'raJ

de n0'888 te1U'8

Rua Felíppe Schmidt 48

V I 50
A EMPRESA CONSTRUTORA UiNIVIDRSAL, AVISA P

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE·
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM .ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI

I DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o li'�TAj)"-Guuta telra 20 ce .9.510 de 1947

Não boate en
trevista
Rio, 19 (A. N.) -' A aparen

te trégua da politica brasileira
observada na última semana,
provocada, talvez, pelo inicio
da Conferência Inter-america
na de Petropolis, vai ser rom
pida. 'São essas as previsões
dos circuros politicas bem
formados.
Ainda nesta semana, se

gundo deixou entrever hoje o
sr. Ivo D'Aquino, o projeto
do Partido Social Democrático
acerca da cassação dos manda
tos, aos representantes comu
nistas, será submetídn ao Se
nado" .

O líder da maioria do Sena
do deverá estar no Rio na pró
xima quarta-feira e, logo em

seguida, a questão será apre
ciada, não esperando mais o

partido majoritário pela defi
nição da União Democrática
Nacional.

3

Continua O ESTAlIJO fazen
.do distribuições d8 valiosos li
-vros, inclusive romances mo

't..., .dernos, entre as pessoas que
.constam de seu cadastro soo
&�L

'

As pessoas que ainda não
hlJ;am preenchido o eoupon
4!ue diariamente publicames
.!,oderão faze-Ia, agora, habi
.litando-se, assim, a concorre
.ram a tão interessante inicia
;tiva realizada. eeb. o pa treci
.aio da LIVRARIA ROSA, à
.�.eodoro n. 33, nesta &apitaJ.

. �
.

ANIVERSÁRIOS:
JAU GUEOOS

Comemora seu runirvers·ário nata
tícin, hoje, o ,:-<1'. Jal\l Guedes, roem
,lJru d ° Cml/s/c,lho Adeuínísdrat ivo da
ICa ixa ]<}o;.JIl1Óm ica Federal.
Pessoa de lurga ,pl'üj,eção em nos

· "os rne.ios sociais, recebera s. s. na
�ua(;a ür 11O'j,e, P.xpDElssiv,a mandfes
: t acõe s rlie ai]) reco d os 'seus mime ro�

50S amigos ás quais justamos as

nossas.

FAZElM A�OS, HOJE:
o sr. NAISü/J1 doe Almeida

"Coelho, funcionár-íos dos Correios.
- o menino ReUia/to, filho cio sr.

-Ol imp io F. dle �o/Ll'�a Junior, g=ren-
,A:e das Casas Permambucanas.
-. OI moníno Mut-ilo, fiJlho elo S<1[,

"g1PiI1tO Anrlnr,Jill1o N. da Costa, TI(J'�so

,.:J�}Ile(\ialci'o colaborador.
- o s.r. ltorrmlo Pacheco dAvila,

-co rone I cio Exército.
- o S1.'. João Gonzaga, runcíoná.,

rio público f.('deraJ.
- a menina Helvecia M,trria, fi

.fha do sr. dr. Osvaldo Bonn, ínte
:;g['o Juiz de Dj,r,eitO'.

- o S1'. Edmundo, Menezes, co
.1 mercianíc em Oaçador.

NASCIMENTO:
MENINA THALMA

O lar f.liz do lIr prof. Sálvio
·,Ollvewa, (uei.tenh' Técnico do
Dep(ntament0 de Educação. foi
I,angalanado com o nlucimento de
moi. uma il'lteresllonte garotinha.
-cecreído no ,dia 18 do corrente, na
.Mlllternidode de f'lorianópoHiI, e

"que no. pia batillmal receberá o

nome de Thalma
"

À Tnalma e .eu. paill -- prof.
.�Sálvio Oliveira e d. Gilda Miranda
Sarmento de Oliveira. o. 1'10180'

JPl1rahén•.

'<Café Otto traduz qualidad. .. !
Peça-o ao seu fornecedor.

Levànfadas Noturnas
Envelhecem os Homens

FreqüenteB levantadas ou ,micçõ�15 � op

turIlas. ard{loncia, resíduos e1!branqUlçadoe
na urina dór na base da e�pinha. dareal,
111\ ingu�, nâ8 pernas. nervosismo, debi�
lid ..de, perda â� vigor;. ,pod<::t)l .er csu

,:SUdOR por lIma e.nfermidad,�, na prósta.ta.
Esta gl1.udula é U1B dos mais importantes
,úrg,los ma.:sculinos. Para controlar êstee
tram�tôrl108 e restaurar rapidanlente a

�t\úde e o "igor, siga o novo tratamento
deut!fico chamado Rogena. Meemo que
.;Seu sofrimento Reja antigo, garantimo!
<Iue Ilogena o aliviará, revigorizando .e.ua

�lf\..ndula prostática e fazendo com que
V. se sinta muito� anos mais jovem. Peça
Rogena tlffi QualQuer farmácia. Nossa IfR
Tuntia é a .sua melhar proteção..
D' - indicado no tra

Rogena tamento de proeta-
··itE!S. uretrite6 e cistites. -

Acusados de
·altistas

Washington, 19 (U.
P.) Os grandes indus
triais do ferro e aço fo
Tam acusados pela Comissão
Federal de Comércio pelos
preços elevados. O deparmento

· no govêrno rev,elou que· os

'>"i.n,dustriais entraram em acor-
· dos s8'cretos, a fim ne impedir.
·

a redução dos preços no mero

'cado, que se encontra sob o

€strito controle dos mesmuiõ:.
A Comissão FederaI de Co

mércio, em mensagem ao Pa'r
lamento solicitou medidas
Contra �.ssa prática que está
ar,e' � ndo a econômia norte-
:.america.na.

Quitandinha, 18 (A. N.) -I
O ministro do Exterior do Pa

namá, Ricardo Alf�ro, declaCensura : - ,Alé 1-'1 a,n,OIS.

Pl'/PÇ'I}S: Cl'$ 'Í,OO' � 3.00. rou em entrevista que "o Pa-

. . . . . . . . . ..

namá jamais reconhecerá qual
quer govêrno nícaraguano, que
não seja o chefiado pelo presi
dente' legitima.mente escoLhido

pelo povo, o president.e Arguel
lo, d",posto pelas forças anti
demo,craticas em maio ultimo" .

Ricardo Alf3!ro, delegado áODEON ás 5 e 7,30 horas
cOT1ferênc i a inte:ramerkana,Sessões Para Todos
declarou: "O caso da repre-llUZ QUE SE, APAGA
sentaçào da Nicarágua pelffi.nteCom Ronald Colman - Ida
esta conferência deverá serLupino - Mariel AlJ.'gelus ventilado em breve. E' ce,rtoNo programa: 1) - A Mar-
que o México, Venezuela, Guacha da Vida' - Nac. Imp. Fil- temala e Bolívia se reunirão ao

mes - 2) - Estrada para li-
Panamá na oposição á admis-berdade - Short
sào á c-onferência de qual,querPreços: Cr$ 2,00 (único) I'eopresentàntes que não sejageral 1,00

d legitimo representante do go-Livre. Creanças maiores e'
<\ 11"

5 anos poderào entrar ás 5 11s
vêrno de J.;eol1a,rdo - rgue o .

.

Guilhermo Sevilla Sacasa, mi-
IMPERIAL - ás 7,30' horas nistro da Nicaragua nos Esta-

BEIJOS ROUBADDS dos Unidos, veio ao Rio, em

(Technicolo'r) avião, e se acha á espera do
No programa: 1) Campos "futuro. reconhecimento do

Atualiú\ades '11. 3 Nac. Imp.l nova govêrno nicaraguano pe
Filmes - 2) Fax Air,plan Newsl10s delegados da conferên.cia"
29 x 60 - Atualídades Declarou Sacasa que estava no
Preços: Cr$ 4,00 3.00 I Rió, na qualidade de observa-
Imp até 14 anos. I dor".

_'---"--J\VENTURAS DO

..".......---.._-.-•.•.•._-_._...........-.-.._-.....-.",

Rio, 18 (A. N.) - A visita
do sr, José tAmérico a Paraibal
terá corno consequência Ine
vltavel nova cisão nos quadros
'udenístas, O sr, José Américo
fechou a questão da víee-pre
sídêncía <lo Estado em Mrno
<lo nome do industrial, sr,

ViI'-1gínío Veloso Borges, nome que
a, ala udenísta majoritária, ca- ----------------------------
pítaneada pelo ((leputado Ar"

gemíro Figueiredo, vetou 101'
malmente.
Nem no seu Estado natal 'o

senador paraibano consegue
harmonizar a polítíca,

D,M ANALFABE1'0 Ié um cego. Não deixes teu amigo
na cegueira da ignorância. Dá-lhe

•

a luz da ínsu-ucão, levando-o a um ,Icurso de alfabetização de a.dultos.
I

e T·ESOURO
Da instnução está ao alcance

de todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um
curso de alfabetização no Grupe
Escolar São' José, na l!;scola Indus
trial

.

de Flor ianópolis ou na Cate
dral Metropolitana.

Missa de 7' dia

R1TZ - A's 5 e 7'h horas
10) - Cump].eIQl('Uilo Xae ionat

DFB,
2°) - Rerí �n"eILonl - Ann 80-

111.('1.'11 - em:

AJlOR A SEGUNDA VISTA
Ce'J1,SI\ll'a: - A's 5 1101'<1.::;. ('.1'j,an<;:a,s

rnu iorns de 5 anos poderão entrar
êI,COinlip a!ll'b adas,

P1'('00�: Cl'$ 3,60 - 2,10.

......-_....- .....................,..-",..-_-. _ wr.-_-_"'_ ... w:

Pa' a 08 pessoas
I de

paladar ".afé Otto
sem par.

r'
uno

é·

João Lazaro de Braga

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

HOXY - A's 7lh horas
'C1L1mo dia d-e eúbiCão

:1°) - Oomplerneuto Naoional
DFB.

2°) - Hunpb.rev Bogart - Lau
!,f']J Bacall - f�lll:

. . .. !\ BEIRA DO, Alns,lVI O

Mais separação

Não será reee
nbecido

EU ME ENTt?EGO ,

I

.�=

Lygia Fernandes Brags , filhos, sogres e

cunhados. agradecem as m anife ateções de
pesar pelo f'alecimento de seu esposo, pae ,

genro e cunhado JOÃO LAZARO DE BRA
GA e convidam a . todos Os parente s e amigos para a missa
que marid sm celebrar di a 21, quint a-feira, às 7 horas na Igreja
Santo Antonio.

'OUII� TODO DIA

nos \fAltCJOS

t
Para pintura de obra. de madeira. ferro, i'nClquiniiN"UI ew. A
melhor tinta protetora contra a ferruqem; de.tl'éi e irnpeã8 _
sua tormação. Produto 'eltomente impermeabilizante. Rniwte Q

a�ão de qualquer ácido e água do mar.

Proapetoa .' mais informa(Õe. com:
SANTO " & PINHEIRO LTDA.

C;'ixa P,Ht<l, n. 366 -- São Paula

A VIDA INTEIRA ENTRE

II

Se você vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas dEfesas orgânicas não
estão equilibradas I Daí as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga, a palidez, a debillda.
de ... Convém, portanto, reagir
enquanto é tempo I Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu sangue,
tomando VinoII Vinol aumenta
as defesas orgânicas, provoca o

apetite e equilibra o sist.ema ner
voso. Com Vinol, você se sentirá
mais disposto para a trabalho, vi
goroso e sádio I VinoI é uma feliz

combinação de ferro, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre
dientes de grande """ 1//,
valor terapêutiCO. '-- /../.Vinoi pode ser to- ::- �
mado em qualquer -

época do ano. Res- ���---'II
taura suas fôrças,
jazend.o com que

corra e� suas veias um sangue
mais rico em hemoglobinas. Lem
bre-se de que não há felicidade

completa sem saúde ... VinoI é
uma verdadeira "fonte" de vita

'lIdade, um tônico para a famí'
lia inteira I E' especialmente re

comendado para os estados de

desnutrição, esgatamento, neü·

rastenia, depressão nervosa, ema
grecimento, anemia, e como au

xiliar na çonvaiescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável. pode ser ministrado tam
bem às érlanças em ipade escolar,
que mul10 aproveitam C0m o uso

regular de Vinol, às refeições.
Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias. Vinol é a

saúde do sangue I

JUCA KN'OT

eJ,>rrf/ida .. .,� lertf)le� de fle J}!?'tsd,Y'» peJa Indústria, Com€rcf.o e Segt ros KNti"T "" A

__rAmo INDVSI"'lf'U DE E.EElDAS- REPRE!::FNTlI\ÇÔES - €'JN'TA p�;:
,

.

\ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira 'Ienis 'Clu',be�'Dia 23,·�-5á,had., gramliosG B'aile doe ·Gala "-c)D1-·-a--in8·ug·u.ra·_··
ção da ai.....,a .. Reserva ele mesas 8a Joalh,eria Moritz, a partir. dI "ia ti.

Estabelectmeate Gráfico Brasil
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Jipografiâ
Material escolar e de eecritório.

Livros e Bijou terias.
Aceitam-se encCJmend�9 de improssos em

Rua Tiro.dentes, 10. - Florianópolis.
geral.

PROVIDÊNCIAS PAUA A EX·
PORTAÇÃO' _)JUEDU.TrA DOS
])ROnUTOS DE JAVA E

STIll'IA.TRA
S. H. L - Comunicam da

Batávia, que, a fim de apressar
a exportação dos produtos das
plantações, encontrados pelas
autoridades holandesas nas

areas reucupadas de Java e Su
matra, foi estabelecido naquela
cidade, pelo Governo das In
dias Holandesas, um Departa
mento Central de Vendas de
Produtos das Plantacôes. A

J finalidade da organização é 1e- Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - kra.-

var avante a exportação desse:s ranguã,
produtos, de propriedade de Fl.riauópelis - Iti3.>jaí - B-lumenau Joinvíle.

não-indonésios, antes mesmo Flerian",oi-is - ill\IDl,elll'au - .Màf<t'a - GllnO}nn,as - P. lJnião.

que seja possível averiguar a
Fl�rianóPl@lis - La<jes.

quem pretende cada lote de per Ganhe TEM P O e D I N H E I R O, viajandQ (om

si, em vista da urgente necessi-
dade desses produtos no mun- �APIOEZ-CONFORTO-SEGU RANÇA
do inteiro. O produto da ex-

portação desses artigos será 1
- J' ClT-A L

.:

rateado entre os seus legitimas P 3 J 1 av 0.3 S �a ({ JI
; »

propriet�ios, o que se ,f�
�����������������������������������������

logo que for possível estabele- �--...._----,---�._- Dam b·IDÓ"ulo AUlUENTl'A A PRODUÇÃO ]))1
l

cer .os direitos de cada produ- Dr. CLARNO" G. BUli] U QL"EIJOS NA ·H01:.ANDA "f
tal'. \.. GA1LE'rrl �rande II·G�a-_8 S. H. r. - Informam de Leea-
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. U" warrden, Holan;da, qUle os pro-

Vendem _ se'
A D V o P AD o dutores de queijo das Provin-

€I'ime e ch,el cias holandesas do noroeste,
Conetituiçüo de Soci.dadu

N'ATURALIZAÇÕES Fr isia, Grominga., Drenthe e

Titulo. DeolOl'atÓrio. Iverajung, filiados á Estaeãe

Ellcrit. -- Praça 15 de Nov. 2�, 1 de Controle de Queijos da Fri-
lo. andar. sia, aumentaram a produção, de

Re.id. - Rpa Till'adente. 47.

_1 447c, num total de 92.500.00@
FONE -. 1468 J libras-peso, em 194-6. O índice

de produção de queijos creme,
que em 19'45 era apenas de.
7.0% da produção total, aumen
tou para 69.5% em 1946.

Negócio de ocasião
Acham-.e à venda duo. ccsa••

d. material. co m fundo. pal'Q o

mar, situados em rua c,alçada e

com passeio. no E.treito. Recebem
ee ofertas, Informoções COn\ o

BeIRco 'de Credito P.opu'lar e Agrí
cola de Sorrt a Catarina. Ruo
Trajano, 16.

Ado Alguém. tal DOmO O .... ·

Iheu-c da ilustrnoiloo�ªt,

lhe. em D.IIlI\WJ gesro. 11m cálice"

"xo.alente "l'eritilv<J K<N·OT. !.em
"" v. Sin. de BCrescentar,1I.o�
oe· a gomtil9Z&'ES1E.t 7l&'l1"i:Õi!i\1
BP.iI'1 (J I1EU APEnJIFI�

�EJIlJ/
,

Tres ',13) ca.oll de material, da
coa.truçõo ,recente. por oonjunto
ou .eporadamente. aos segui .. te.
preço.: 2 aa valor de Cr$ 18.000,00.
cada uma. e a outra por

Cr$ 70,000 00. compreendaudo os

respetivo. terrencs, em ponto pro
ximo do éentro.
T,ratll1r nuto Redação e-u à Rua

Tiradontes, 42 A, com 1. Frainor.

S. H. r. - Informam de Ba

távia, que' o Consul Geral chi

nês naquela cidade, Sr. Shiarig
Chía-Tung, numa alocução pe
lo rádio, exprimiu sua decep-
ção pela atitude dos republica- . _. .

nos para com os chineses re- Visão mal?r e mais �er,feit8
stdentes na Indonésia· e classi-l que, a de um bom �l�oculo,
ficou o procedimento dos sol- ,81caD� .quem _tem sobda

dados republicanos e111 relação '. instrução.

aos habitantes chineses de B<?ns Iivros, sobre todolos

"abaixo dos padrões de uma
-

assue tos:

nação civilizada". Negou as LIVRARIA RO�A, .

acusações de que os chineses I Rua Deodoro, 33 - F�C1nanopolu
'da Indonésia houvessem au-

.••..............................

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA xiliado os holandeses, asse�e-I RESIDENCIADe ordem do Sr. Presidente do Con.elho Diretor do Clube do. rando que os mesmos n.ão ha-\FUJ:lcibnário. Público. <3ivis de Santa Catarina, oonvoco o. Srs . viam "tomado partido por
A••ociado. para se reunirem no dia 30 do m�s fluente. à. 14.30 horas, qualquer dos lados". Insistiu:
no prédie n 5 da �ua Arcip.reste Paiva. (Séde S ..ct'd), ne.ta Capital. I

o-fim-de deliberarem .obre um pedido de conc8seão de autonomia à com os chineses das areas em

.aixa Beneficente. anexa a e.te Clube., poder dos, republícanos , par:a Tratar � rua Alves de

Si não houver rrurnero legal a A8iJembléia reunir·.e-á em que entrassem em contato com
. BrIto nO 20. -

2 8
canvoca.çíio meia hora depois com qualquer numero de .6cio. f

' ,.

d G
- ..................•........ - ...

�relen;i:�ían6�01i •• 16 de 19o1lto d: 1947.
I

I ��b����ooiar�o! JOagj�;:��� re� Tome KNOTJOÃO TEIXEIRA DA ROSA JUNIOR .. Secretário do C. Diretor fim de obter proteçiio.

José Fernandes' Heves e

Senhora
Francisco May e

Senhora
participam ao. paz-e..tes e participam ao. porent�. e

amigos o contrato de oosa· peuoas 'omigas o contrato
mento de sua .ha MARIA de cosamento de .eu iilho
ELOY com o Snr Francisco FRANCISCO, com a Sritc:.

May Filho, Maria Eloy Donner Nen•.

Florian6polie. lS·8 e41 Barra do Trombudo. 15-8·947

I �arií1 e Frànc;;-',I ec.firmam

�Iube dos 'IBciooários Públicos Vivis
de Santa Catarina

Chi. CatariU8Dse de Transportes Aéreos
I N I C I A R A'
DENTRO DE

:Lt'
Ltda.

DIASPOUCOS

FR4COS.
ANEMICOS

TOMEM

Vinha treos&tafa
"SILVEIRA"

Grande T'ftlco

ACUSAÇÕES DO CONSUL
CHINÊS NA BATÁVL\., AOS

REPUBLICA.NOS
I:NDONÉSIOS

· .

1BlJS FILHOS
apla..dirio te. relto, .

� seubeJeID que IG'1a
b8N8le pró RetlabeleciJDeD..
to da Samde do Láur•.

· .. ... ....... ........ ....... ...... . ....

LEIAM A RlWIS'IA
O VALE DO ITAJAI

,

· . .. . ..

Senhorital
Ao escolher seu perfume ..erlfi.

que 80 trás a marca da pel'famarla'
� JOhSR Maria íFarina" que ji er1t

preferida pela corte imperial 4i
1). Pe.dro JJ

Vende-se uma à rua

Bocaiuva.

DE"
('lA V\7CI"ZE'L ]:ND(J8T�131AL-J()INVILl E (Marco

TORNA A ROUPA BRANQUISHIMA1

!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agosto-Dia 24, ,domingo, seirêe t.

ciação Atlética Barríga Yerd,e pela passagem d. 8- anívervarie
com injeto ás 20,30 horas,

ÇOW2{NO DO );STAnU, I
Decretos de 14 de agôsto d., 1!147 I'-o GOVEJRNADOR RE'SOiLVE
Nomear:

De acôrdo com 'o art. 15, item Ir, do Idecreto-lei n. 5072, de 2S ele outubro
de 1!H1:

Eelward Born da 'Silva para exercer o

-cargo de Regente de Educação Física,
";do Quadro único elo Estado (Instituto de

.Educação "Dias Velho", d" Florianópo-
'

lis), correndo a despesa 'por conta da

,dotação 0-1212 'do crcamento vigente,
Eelgarel Arruela Salomé para exercer o

cargo de Regente de Eelucação Fsica, pa-
I drão K, do Quaelro único do Estado CEs.
"cola Normal "Pedro II", ele Blurneriau j-,
-ccrrenoo a despesa por conta da dotação
-0-122 cIo orçamento !Vigente,

Exonerar:

Edgard Arruda Salomé do cargo da
-classe G ida car-reira ele Professor de Edu-

-cação Física, ido Quadro único cIo Esta-
-do (Grupo Escolar "Nossa Senhora ela
-Concercão:', cle São José) , por ter sido
:nomeado para ou tro cargo,

i. Edward -Bo rn da iSí lva do caz-go da
-elasse G da carr-eir-a de Professor de
_Educação F'Is íca, do Quadro 'Único do
'Estado (Insp€toria ele Educação Física),
:;por ter sido nomeado para outro car-go.

Remover, a pedido:
- De acôrdo com o art. 14, alínea a, do
.ríecreto-Ist n. 317, de 6' de dezembro
-iJe 1'i)-1,6:

-,

-

Jandira Bez, Professor Normalista,
<classe F, do Grupo Esco lar "Dom Joa

-quím", ela vila de IBraço do 'Norte, mu-

-nicípio ele Tubarão, para o Grupo Esco-
lar "Mauá", cle 10ficinas, ddad€ de Tu

rbarão.

Marta Wolowska Hobolrl, Professor
-

Normalista, classe F, do Grupo Escolar
"Costa Carneiro", de 'Orleães, para o

,cGrupo Escolar "Castro Alves", de' Ara
ran-guá.

Decreto de 16 de agôsto de 1947
-o GOV\EIRNlADOR RESOLVE

Designar:
Gu·stavo Neves, Diretor- da Diretoriá

-da Justiça e Saúde, para responà€r pelo
-expedíente da Secretaria da :.Justiça, Edu.
-cação ie Saúde, enquanto durar a ausên-
,ria do respectirvo titular,

Jalmellag•• à Asse
ele ssa il.dação,

I
,

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
03 ataques desesperadores e violen

tos da asmn e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia, arruí
nam a saúde e debili tam o coração. ];;111
;) minutos, Mendaco, nova fórmula
módica, começa ;1. circular no sangue.
dominando rapidamente os r-taques.
Dêsde o primeiro dia COlfleçu. a dcsapa
rcccr a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo '0 que se faz ue

ceseário t remar 2 pastilhas de Mendaco
f.s refeições c ficará completamente livre
da. asma ou bronquite. A ação é muito

rápida mesmo quo se trate de casos

rebeldes e antigos. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a gurautin

de dar, ao paciente respiração ,livre e f�c,il
rnpidamente e completo e.ltvio .do sotri

menta do. aema em poucos dine. 'peça.
Mendaco. hoje mesmo, em qualquer
farmácia, A nossa garantia é � sua maior

proteção,

Mendaeo A�o�;m��m
Agora tameem a Cr $10,00
............................

lEIAM A REVISTA
• VALE DO ITAjAl

PEDINE>0
----------

Nome . � __

Rua, N:
_

idade '------__ &ta4l ID _

IProgramas da B.B.G. $_

!�!!��;�����!�,��,��:lÜ E cuaapias
19,05 -- Inglês pelo

EaCho.,
�

19,15 - Noti-ciário,

19,30 ---; Gihette Neveu, violino.
20,00 - "Fábulas á la Século XX""

rle Hower Davies. í
20 15 - Música ligeira,
20:3G - "Perspectivas ria Indústria

Britânica", de William,
HolL.

20,4-5 - Nina Milkina, piano.
21 00 - Noticiário.
21 '15 - Comentário por Salvador.

,

de Madariaga,"
.

21,3-0 - Novo Conjunto Londrino
de Cordas.

22,00 - Rádio panorama,
22 15 - Noticiár-io.
22)0 - Cotuen tárins da Imprensa

Britânica,

A GRANDESA DO BRASIL

Depende da instrução de seus f'i

lhos, Fazei com que todas as 'pes
soas runa:1fabe'Las frequentem um

curso noturno e tereios cnntribuide

parn o pr-ogresso do Brasil. ESCQla
Industrial ou Loja Maçónica.

pôrto Oe

Florialll'Ó j} ·�li s
São F'ren ._}taco

Inf-orm acões com os Agen tes
- Carlos HOePcke S/A - CI-' Telefone 1:212

do Sul - Oarlos Hoepcke S/A -:- CI - Tele!one 6

de

adeira

/

.Par« (j ouGu.r,';o�;]:'slttdttflit� ou Federoi«
e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências I Geografia,

Hís t6ria do Brasil, etc.
Intel':'."Q-o? preenchQ este cupão e remeto.,o porQ C, Po.tQl 332

FLORIANOP0LIS - SAN>TA CAll!kRWIA

INFORMA�(jES :

T, otiSporte8 l'egulolt'�sl de cargos do

&ÃO FRANCISCO DO SUL"'lpara .NOVA YOnK

,�,-----------------------------------------------------------------------------------

BffiLIOTECA MUNICIPAL DE JARAGUA
SUL

Sob a presidência do proL Lourival Câ
mara, presidente da Junta Executi·va Re

gional do Conselho Nacional de Estatísti
ca, realizou-se; domingo, na cidade de Ja

raguá do SuL a reun ião de instalação ria
Biblioteca Municipal, segundo o plano de
difusão cultural daquele Colégio, que pre
tende dar uma biblioteca públ lca a cada
sede munioipai de Santa C'atarina:
A reunião se efetivou no salão nobre da

Prefeitura MunicipaL tomando assento à
mesa os srs. dr. Arí Pereira e Oliveir-a, juiz
de elireito; Joaquim Piazera, prefeito mu

n ic ipal ; dr, Priamo elo Amaral, promotor
público; deputado Artur Müller" Mário
Tavares, professor Pedro Bosco, tenente
Ildefonso JuvenaL À reunião afluiram as

figuras mais representativas- de Jaraguá
do Sul, notadamente do magistér io, do
comércio e da indústria,
Abrindo a sessão, o pr'oL Lourival Cãma

ra éxpôS' o prograrr.f: de difusâo culLural
da Junta Regional de Estatística, e dLsse
da satisfação com que via a criação cl-e
mais uma biblioteca, e exatamente num

elos municípios de maior projeção no Es-
tado,
Foi aprovada por ·un.animLdad� a pro

posta no sentido de ser a biblioteca! deno
minada "Coronel Emílio Jourdan", lem ho
menagem ao fundador do município, pro
posta esta formulada pelo tenente Ilde·
fonso Juvenal, que propôs, também, os

nom'es .elos patronos das 10 estantes ini
ciais, Falara,m, a esta altura, os .srs', pro
fessor Lourival Cãmara e deputado Artur
Müller, a respeHo da Lndlcação dos res

pectivos nomes para patronos. Deliberou
o plen!irio, entretanto, a manutenção de
ambos os nomes, na galeria dos patronos,
Logo a seguir foi empossada a Direto

ria, aclamada, e encerrada a sessão,
------------------

•••••• � .. .. s • .. .. .. ....... � .. • .....

ÉS BOM BRASILEIRO?
Então ,c'Oopera na camp:anha fie

a.1fabetização de adultos, fazen,dl}

I
que os teus cOollihecidos que não sa

bem ler nem escrever, frequentem.
05 cursos TintUl'IlOS de alfãbet.lza

ção: Hos;pital rir Caridade ou Gru

po Escolar Anchicl;t,

.'

Rua João Pinto, 44'
Telefone

Florianópolis
1184

- QUANDO
-

'PBUS FILHOS
te pergUBtarem o que é

Um, lázaro, dize-lhes que •
um eafêrmo qúe poderá re

euperar a saude com .. te.
a_o.

Precisa de com
prar' algo ?

Falta-lhe dinbeiro �

A lt---- Apa � �lêBla ....
n. JIland. 6H faltDaa4a Mo ....
de ..� PMa PAri. 4....
.'......

'

Procure então Crediárie Kaet.

que mediante a l'Ilódica percentag..

lle 10 por �ento, resolverá g sel:1

problema, f:Nllllt:-ando-lilte a COJtl

pra da mercadoria que v_ s, necessí

Lar, pelo preço cor"..ente da pra�

sem ([l1alCJI;!,er 011tro aUlllue'nte,

CHEDlÁIHO KNOT.
Rua João Pi,nofe I, 5 � Aux. á

Redaçã'O de "O ESliADQ", Telef.-:
ne Hl22,

.

DECLARACÕES DO GOVER
NO DA INI;ONÉSIA SOBRE A
R�PÚBLICA DA INDONÉSIA

x,x X

S_ H, L - Infoll'mam de lVIa

kassar, que. o Governo da In
donésia Oriental, numa decla

ração feita naquela cidade, ex
primiu a esperança de que (')

Govêrno da República da In

donésia "mastre desejo sário"
de cooperação, reinioCiando a&

discussões com os representan
tes, holandes,es, participailldo do

governo interino proposto pa
ra toda a Indonésia, e "cessan

do as ho;;tilidades e :=ttividades

militares e de propaganda con

tra a Indonési·a OTiental". A

fim de promover relações amis
tosas, a declaração acrescenta

va, a Indonésia Oriental e-stá

pronta para drur liberdade a to

dos os n�publicanos cletidos co

mo prisioneiros politicos pela
mesma_

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

Ponco dinbeiro I pode
render muito

® leitor deseja obter uma

renda mensal, semestral «lU

anual, á razão de 12rd ao ant>?

Confie então os seus negó
eios ao Crediário KNdT, á rua

João Pinto n.' 5. que, 'em com

binaeão com o Escritório Im.,

biliá;io A. L, ALVES o em

fY'I'egará,. proporcionando - lhe

com isto uma renda anual, se

�ura de Cr$ 120,00 por Cr$ .,

1.000,00 empregado,
Melhores informa�õe.s e de

talhes nos escritórios do Cre

diário KNOT, ou nesta reàa

�ão.
..................

COrJERCIANTE: Dft UIIl �.

VI'O G Biblioteca do Cen(ro Ace·

d{>,mioo XI d!" Fevereiro. ('«ln

tribuirás. aMim. pan a fO<l'1I1ll

ção cultural dos eatariuIUiu

de amanhã I

("C",�hll m-ó-Hvro" cio

C. 'A. ]I _ F�).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estão definitivamente encerrados os entendimentos para a viuda a �sta Capital do Força e Luz.
de Porto Alegre, que. realizará uma temporada de dois' JODos. Domingo o vice-líder do certame
gancho enfrentará· o .Paula Ramos, vice .. líder da Capital. Seounda .. feira, em comemoraçao ao

«Dia .do Soldado», o grêmio riograndense jogará com o Clube Atlético

)

Gatarinense<t
..........---.....---.......--..---.-""._-_-_...- ...._._..._-.-_..._-_..-_-.MJ" -..-_-__.....-.-""... -.-,.,._-J"'��� .-_._-.-......._-.-....- ...-_-_._MJ"_-_..._...,_._,._._..,.._._.-........-_-.-_...-_-...__-.-,.-_-_w_-_-_-_-_- -_-

.

lU· aniversario da Associação
Atlética Barriga Verde

:

Direçã. de PBDIO PAULO MACHA"
o programa

Conforme já noticiamos, no pró
ximo dia 24 do corrente transcorre-

Corrida do Facho Militar

FOGO SIMBOLICO

"" "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o NOVO HORARlO DA VARIG.-,
.. ·-Cadastre- -Socia·1 do ·(,0 Estade»

PectImoa ao..coao. dútiDt.Ge leitores, o� &. preenchei' fi'

8IIIIDPOIl abata:.o •� á DMaa. � afim"�·
lIJD1Iáo atea, o .oRo _-.o Oadut.ro Sodal

.

ResenJ!ha dOIS julg'ame1llllos da ICâ
mara Crlví.l, nea lizados em sessão

:cIle .1 i de agosto ,üe 1917.

Apelação cível lHo 2.725 de 1"10-

a-ianópotis, 18m que é rupellail1lte José� _............................... I I
.

Afves cio l:'aCl'wmeHlllo c ane a, a

Hi Ida Vaz. H'e lalur t) SI'. des, Edgar
Pedreira, decidindo a Câmara ·Ci
vil counecer da aJIJ'e'laçJ\o e negar
lhe provimento, para coní'irrner a

sentença a,peI cHkl (j'lI'e decidiu com

acerto.
.Aij)iclaçi\1) c ívcl 110 ?.717 de In

da ial. em 411P é a pelanf e Germano

.- �o· ••• :••••••••••••••••••_ •••••••••••••••• o •••••••••

� .t : 0t9i1 ••• o ••••••• � ••• D '

� (ao � 11 ••••••••••• l1li ••••••••••••• 4 ..

.....� ou c:JM-1O •••••••••••••••••••••••••••• e •••• o ••••••••••••••• w

� do �ú (mie) _ •••••••••••••• � •••••••• ,. •• CI G •••••

�� , o· .. ···· .••.....••••... "" It ••

�
.

\
' .. � _ .

_adeceriamo.. tiamhém.. �.de Ileti.clu C\8 1Il"1� Voge l le ClJi)'pla:rlo (;'�'L'malll() Bremer.

__toa. ootNa, de. parea__ clt ....-ou ...... R1cIator I) �I·. dos. Oso111l.I'IlIIII() Noure.,

ga, ,cl-e<;idi'llldo a Gâlll<l'l'a I:ivil có-

OI. NEWTON D'AVlLA
� - \Tu{S'Ur*_ -

� dOI! IiI1testlnOl! 'rito·.
.,. - Hemorrold8.s: .�i""�

.

to da colite amebià\IiL
!ntti0t�pla - Illtra T..erm�1hO.
�: Vitor Melrêlell,UZ8.Ji.UA1de diarlaI:!lente AlI ll�.. lIa.

lJo l\ tu'de, daii 16 hs. em CUiIlta
BU1d: Vldal Ramoa, M.

J'on. 1067

DR. A. SANTAEllA
(�l9mAdo pela Faculdade Na·
� de Meiilclna da Ull1ver.l_
'\18 Co Braall). Médléo por con.cur·
!I'iIiI ê Serviço Nacional de Doén.
� Mentais. Ex Interno dia ,Santa
� do MIserlcórdIa,'e Hospital
�uklo do Rio na Capital ....

deral
�OA .�DI(lA - DOEIl(.JAC

NilRV()SAA
'� eon.uItófrio: Ediflcio A.mo1JJa

NETO
- JI&U .J'el1pe Schmidt. OoMUl_

Du 111 As 18 horas' -
�6nc14: Rua Alvaro de Cam·

il1MI n· 18 - J'lorllm6polla. .

R.. POLYDORO S. THJAW',
.I!II4Uao do Hospital de Oarida4le

de Florianópolis
A8I1Btente da Maternidade

\IJILD(IOA M1tDICA - DIS�
lIIÓ8 DA GESTAÇAO E DO

?ARTO
___OU <1oa órgãos internOll, _

peoialm�nte do coração
DoeDoas da tlrolde e demais

glAndulas internas

�_J!:lt.APiA - ELECTIWCAB

fieelt.A.FlA. - META.aOLISMO
BASAL

18 boras

iA..... Chamados 8 qualquet'
.... InClUBlve durante' a noita.

m:NI1roLTOR'IO: Rua Vitor MeU.

leso 18. Pone 7<Xl.

�0IA: Avenida Trom·

powski, 62. Pone 7118

DR. MAR·IO WENDHAUSEM
Clínica médica de adultas

e crianças
Consultório - T'rajano, 29

Telef. IV!. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Feltp-s Schmidt n. 38

Tel. 812
.

Capitania dos Portos
EDITAL

-

1. De ordem do senhor Ca
pitão dos Pôrtos dêste 'Estado,
faço saber a quem interessar
possa, que se acham abertas
.]lesta Repartição, ·da pr,esenté
data a trinta e um de agôsto
corrente, as inscrições para os

exames a s,e realizarem de pri- IÍTT7 .....I • ...-m
meLro a trinta de setembro do
cor.rente ano, para CONFE-
RENTE DE CARGlA, MESTRE
DE PEQUENA CABOTAGE1V[
PR\IMEIRO E SEGUNDO CON
DUTOR MAQUINISTA, PRI
MEIRO E SEGUNDO CONDU
TOR MO\TORISTA, CONTRA
MESTRE, PRÁTICO, PRATI
CANTE DE PRÁTICO, AR
RAIS, PATRÃO 'DE PES
CA, ATALAIADOR, ME-STRE
AMADOR E CONDUTOR MO
TORISTA AMADOR.

2. Também 'poderão se ins
crever' nas Delegacias de São
Francisco do Sul e Itajaí, e

prestar o respectivo exame,
com exceção para os CONFE
RENTES DE CARG,A e MES
TRE DE PEQUENA CABOTA
GEM.

3. Para melhores esclareci
mentos sôbre o assunto em

aprêço, os interessados deverão
pl'ocurar a Capitania dos Pôr
tos e suas Delegacias,
Capitania dos Pôrtos do Es

tado de Santa. Catarina, em

Florianópolis, 7 de agôsto de
1947.
Nelson do Livrament.o Cor

d-eiru ..:._ Escriturário da classe
"C" - Secretário.

I1lh{'üel' ri o l\CCUl"SU (, ,Iwga 1'-1l1'P, 1)1'0-
vimernto, para conru-mar a, seruteu;
ça apelada. I

.�I!E'la�ãf) cível l1,o :?HI)(J de Plo

niauopolis, um que são Cllj)dantes
"E'Cllna.rdJo .:-;a·{llOls e OI�tl'OS e a[J""lado
Kar I ,Al;ll'el'�Ll'dl. lhdalol' o &1'. rles.
Nelson (Jluin1;ll'I"i'i:ps, fi ('C idilli(lo a

C�mara Civil ,ncmhee'F�I' tio. recurso
-e lw-ga,I'-lllP ,lu'ovi'mpn,L(J, :]1Iê1Ta COIl

firma)" a ::iNJlt'lmi,;::1 apelada, menos

na 'pêllrl-e que oondenou o apelanüe
'I]IOS honorários de advogado e

custas do processo.
"<\Jpolação oível nO 2.7:H de Tuba.,

rão, em que ,são a,pl"i�li1'tp;g ['-C'ldro

i\1al1\oçfJ i\lat,ül,:;' f' sua mulher ;e ape
lados Elesbão Fruncel ino da Rosa e ás
sua mulher. Relator o sr. dos. Nel
son" Gu imarãos, (j.p'cirli.l1Jr'l.o á CâJl:na
ra Gilv.il canil eee l' do 11(�'Cllll'S'O e 11e

gar--hhr; p rov imonto, �)ar.a e,ol1J'i I'
mal' a serJ:l ..onça apoladu.

DR. ROLDÃO CONSONI
�IA GJllRAL - 4.1lT.A CIo
�Jlil"l:QIA - JIDLti:STl.U D.II ....
•••• NHORAS -Q PARTOS
�o pela Faculdade de )(Cdln
� da Unlver..1U.."I: u", _"

femo, onde foi assistente por' .....
d8II anol do Serviço C1r1lr@1oo el.

Prof. Allpio Correia Neto
� do estômago e "ria. 1iI,
� intestinos delgado e grouo,
�Id... rIns, pr�MJlt.a. �....,.

Mero. oTArlos e trompu. Vu1eo
Ide. bidrocele, varizes • b_

OONSULTAS:
.... II IAI o nora... -.. rlUl .J'elpe
�dt, 21 (altos da CaA PIa·

ralso). Te!. 1.598.
:'�1IiNCIA: Rua Esteves ..a·

nlor. 179; Tel. )( 784

Dr. BIASE rARACO
DOJIlNC.A8 DE SlE'NHORAS -

RlYllLU!J - AFEcçOES DA.
PIWBl - RAlOS l!NFR.A·VER·
JOILBQ8 E ULTRAS-VIOLETAS
Ooau.: B. Fellpe 8cbnddt. 48 -

Doe 9 à. 11 e das 5 às 7 hr•. ·

Re.: R. D, Jnime Câmara, 47
.J'ONE lM8

DI. UNS NEVES
Moléstias de senhora

OoruiIU],tório - Rua Jolio Pinto D. 7
- Sobl"ado - Tj!lef01le 1.46(1

R.md.�ncIA - Rua Sete de Setembro
- (lldMfcio 1. A. P. da Elltiva)

Telefone M. 83-i

II. PAULO FONTES
CJ.m1co e operador

CellUt6r1o: Rua V:itor Melrelfl8, II
Telefone: 1.405

eo..uHaI dfl.s 10 às 12 � dIWI U ... 1.
Ruldbda: Rua Blumcnau, 2:1

Teleton.: 1.623
-----��_.. -- - -

'1. M. S. CAVALCANTI
lZl&úea exclusivamente de c:rJ.ançatl

.._ 8&ldM.nha Marinho. 18
Te�ef9ne M. 79

I�:\I CADA BRASILEIRO
Cornseg-u ir alfabeLizar um patri-

cio, 00nvencendo-o a, frequentar
I um curso noturno, em breve s·e
remos um elos povos mais aclian
tados elo mundo: Gl"lliPO Escolar S.
José ou Escola I nclllls'lri'al.

FAR-MACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico mO LAUS
Hoje e amanhA lleri ••ua preferiJia

Drotras aadonais e Ntraqelru - HOJlleopitlu - P.rta·
mariu - Artiz.. ti. bORllehL

Gar.nt..... exata ebserviDela •• recelt.árie .Hle•.

DE.CURSO MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador' e ProfISSional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem.se chamados' para reparos �e urgê :leia.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO.• 40.

DE �ION E 1�.5
" SERViÇO lfE V�5.

j
J

�. :- De Fl.ar1llinÓiPoli5 para ÜUJri�iba, São Paulo e Bío de Jao&�
Decolagem áJS 10,40 horas.

Sas, - De Florianópolls para Porto AI,�l'e. Decolagem ás i2,30 bn.
4'115. - De Ftoriaaópolis para Ourttiba '€1 São Paulo. Decolagem
13,00 horas.

.

5·as. - De Flmi'aJIlópolis para Porto Al,eg�re. Decolagem ás 10,20 bre.

sas. - De FLorianópolis para Curitilba, São Paulo e RLo �e Ja.ne1ro.

Decolagem ás 10.40 horas.
Sab. - De Florianópolis para Podo AIe@'l'e. Decolagem ás f\2,30 hre.

PAlSSAGEIROS - GOlRREJiO - CAlRGAS - VAúORES - REEiMBOLSO
- FRE'l'E A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMElNPAS - CARflAS PARA

" EUlROJ>A P:ELA K. L. M.
.

FILIAL V A R I G - EDIFWIO LA PORTA - PRAc..� Ui DE
NOVEMBRO - 'I'ELEF&iE: - 1..325

� s. .a .

«TAPIOCA,)
Firm'" exportadora de São Paulo deseja entrar em
contato com produtores de Tapioca e derivados,

pagandO bons p-reços.

Cartas com detalhes, preços (Posto Bordo) amostras
e fontes de referêllcia à

Comercial e 'Importadora Los Andes SIA
Caixa Postal 551)0 - São Paulo.

OOMPANIIIA AmANÇA DA Bill·�
,...... .. 1871 � I6tIc: • A & A
me.DIon II' 1I'JU.N8POltHI

CifraI do Baíanço d. 19441

CAPITAL E RESERVAS
ResponlllsJ>ilidade.
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401.755,97

67.053.245.30
142.176.603,80

•

SinistrolJ pagol nOI! 6ltimol lO 8001

Re,poDlabilidadel
98.687.816,30

.\ -76.736.401.306.20

Di1'etorel:
Dr. Pamphilo d'Utu Freire de Carvalho, Dr� Francisco
de Sá, Anisio Masaorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

-- -fi = "PIa_IM b il'li lU.:c I

DA TI' LOGRA FIA
Corresponden (i a
Comercial

Confere
Oiplom�

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficienfe

i
1

RUA ALVARO DE ("RVALHO.,65

Fabricante e di9tribuidorss das afamadas con.

tfecções -DISTINTA- e RIVET. ·Po.sue um gran.
'!de sortimento de casomiral. Ti.cado.. brinl
bons e barato.; algodões,.mor'ios e a.iamentol
Jl)al'a alfaiat... que recebe diretamente dai

Snna� Comerel.DtH cio interior no ..ntido d. Ih. faze �.m 'Jma

aorian6..pftB. � J:ILIAIS em Blumsnau e)Laje.. .�.;a

I
Ifcfbricac, A Cale eA CAPITAL- ohama a .ateng80. dOI

vhlita ante. d. efetuol'llm GIIl'al oort1t>PI'au:, MAT'RIE 'emI melhore.

i�..mR��m�.�wwB-=$CMmDSM@.mam!EHm...sa'N�..SD..um.uoamü�,.�tm·$.8MMBDma�� mRm=== DB � ·�..��!.h�mmma====�PO�'mmw· ..� aa5Rmmaa==cc�3aaa

\
"
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Em diversos municipias catarinenses. o PSD, pe as suas convenções regionais, estál
iudicando .vitoriosamente candidatos �os cargos de prefeitos e vereado/res. Mais uma
vez, o PSD, nas. próximas eleições, fará demonstração de pujança partidária .. ,

.tI'

VISTOS NOV ME TE EM FLORIANOPOLIS,
MISTER�OSOS DISCOS VOADORES

Pela seg unda vez os afamados com.{..i-a va-se naquele logradouro HaLO Calna.l 'rei ve e Wilson

eiscQls voadores foram vistos so- mteressado em soltar sua pamdor
JiHí8'\nowl' a nossa capital. ga, o menino Waldir. íilho do <r.

O 'fato verif'ioou-se ontem no \Va:1'f'11edD Pirno. Em SU'::t proxirni-
Gampo do Manejo. 'h1(lJe 'ffiroon�rava;m, além do proge-

Pelas 11 horas, pouco mais, eu-. nítor, HS.51'S. Osvaldo Braga, ·1:re-

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

ver o papag ao isuibr,
ver o papagaio sub h', o sr. Osval
do Br-aga notou qualquer causa ex

kanha em V'€'111 iginos ° movimento
Chamou logo a atenção dos com

panheiros lO todos [)Jl.ud'e'l'am obser

var, s.u'I�j)],p'(,l1:di·uos, dois discos

pOiLUClO maiores 'que '11m prato, vin
do em graujde velocidade do, lado
do morro, "'�11l Iognsa rotação, á "e

molhança dlp ,(1 uas rodas sobrepo-
tas, BPITI ,t:'IllIc·irma do Cam].J'Ü, um

dos discos ('lewm-sp acima do ou

tro, ao mesmo ,j'f.'I]ThPO que üSlle dos-

00- cia, dando a impressão que se o ,110['[,0, desaparecendo enseguida ..

iriam chocar. .'\, pessoas ac-ima esl iveram em

Nada 'houve, N1ÜeLa,llIlo. e o nossa ,redaç·.ão, l'pla'la,ll>rlo-nns 0.\'

ouríoso íenomono prossegu in para fall,o.

lI1e5.

Qua,ndo olhava para o alto para

Convenção ,do· P.· S. D.J
Indicado� os cendldatos a pretelto e

vereadores, pelo P. s_ D•.
Realizou-se no dia dezessete do indispensável, a cooperação de to- noldo Souza, <li Prefeito Municipal,

corrente, ás quatorze horas. na dos os josef'enses. que, por certo, teve imedla!o e unânime apôio dos
vizinha cidade de São José, a Con- interpretarãe, as vantagens de sê diretórios, í'icarido, assim, ratifica
venção Municipal do P. S, D., com unirem em tomo ao Partido So- ria solenemente a sua candidatura.
a dupla finalidade de ser proced.da ciul Democrático, pelo .qll:�l [á nos' A seguir, os convencionais apre
a apre.sellitação dos Candidatos a foi dado, uma vitória brilhante, no sentaram os seguintes candidatos
Prefeito e Vereadores fio Munici- sufragio do 'nome impoluto de Ader , a vereadores: Senhores A lcelriades

pio, Precisamente ás quinze horas, bal r�all1os da Silva, a Governodor Ramos Moreira, Fuivio yi�ira da

presentes os componentes dos lli- d�) T"stado. Por,ta�to, acho Justo Rosa, Walter Bol',f��s � Mano ��'o
retórios Municipal e distritais. sc- dizer que, sendo ele um goverrian- berto BoU, pelo distri lo da sede.
'I'lhor€s Arnoldo Souza Mário Vier- te que quer dar ao Estado, uma Srs. Sülvestc F,ernanrles Philippi e

ra dá Rosa,' Joaqu'im Antônio admir:istração prori.cua c d�g.na, é ,�!_?sé Uno Kretzer, pêlo dstrito de

Domingues, AIcebiades Ramos Mo- de unste.r, que nos o �LlXIIl€.lUos Sao Pedro de Alc.antara_: Sr.. A.u
reira Arthur Mariano João Al- com aqmlo, que a todos e poss�vel: gusto Salles Koel'lch, !leio dlstl'lto

l)Íl�o' HaIDJ'Os, Mário Bo'tt, José Na- U �ôa vont�dc de se lh� tornar úm, de An.�eliJ�a. Sr. r:ran�isc? Goedert,
t1vid�de Caetano' José Ferreira seja qual for, a categona de classe pe,lo olstrllu de (rarcJa. Sr. Fredo
Patricia' Camilo 'da Silva ElIli.di� a 'que pertencemos. E, bem, aqu'Í, lino Scheidt, pêlo distrito de Ran.
J:;'ralndsco da Silva Vircrllino Fer- nesta encant<ldora doade de Sãü cho Queimado. Aprovada e aceita

B Ireira de Souza. Osói'io F;andsco de .l'Osé, encontrou-se um homem, a apresentação do. candidatos su- e o gestoSouza José Eli-as Coelho Silvesle com quem todos se populariz:uam pra referidos. () �r. Arnoldo Souza,
F'ierna'ndo Philippi, Paulin� Clasen, pêlo desvêlo C?1ll ·que ten� _ tra.tado em bril!lante improviso, pXl?r�s!;<?n

:\ulm gü:iilo digllo de en!c.0I1Ji05, o

J{)ão Staihelin José Lino Kretzer o seu povo, pela esclarecwa ll1t>e- agradeCImentos aos c:orrellglOna- ,';l·. rir. Aroldo C LloJl 00, p.I·,es,idenLe
Kiliano Fra,n�isco I�etzer, ,José ligên�ia que possue e pêlo intêresse rios que apresen,taram 1'ati�iCar�jn da Soci'ed1lJuH >de, Olflt'Lll'a Mrt.llúcaI,
C,oelho Neto, João Benjamim Sch- 30 progresso de SUa !€rra. .

s'eu :l,?me para o cargo de. r��elio prontHicou-'s:e a ce,ct.el' o c.ellá:rio da
mitt, Nicolau João de Mélo, Augl1.>- Bazead<? ,em tl)dos esles, predH:;a- MUl1lClpal, declaroll-se reJublbad.o
to SaBes K'Oerích, Mignel Rodl'Í- d.os mO�'aJ.s, l1l1la. esmal?adora 111.a1O- com a acertad� escolha d,,?s candl- vÍ!loriosa. ,clnbdrude 'CUllül'l'al, para o

"LJeS de Souza Pedro Lino Ko"- na de josefenses, conlIante na es- datos a verea<1or e concItou os '1183:1lro rio Est'llldamll'e I'ealiza,r sua

.�iclh, J�ão Carlos Trierwa.ill.'r, ('olh.a: apre�e�ta-o candidato. ai' p�esenles a que envidassem _o má- €'sLréi,a, ,no AI\'aro ele Carvalho, 6a
Francisco Goedert Sehastião K,.f- PrefeIto Munlclpa I, para as p1'o- XI1l10 de s'eus ,esforços e empellhas- fp 'l'a )," V" 29
mers João José de A,ndrade M:l- ximas eleições. Este homem é o sem os me�llores trabalhos, tendo I,I'e Ilo:uma: (la _.

Il'Oel 'Domincros de Andrade Henri- ilustre ci:dadão Arnolldo Souza". sempre em viso a grandeza do Par... R:eIPl'eSfllllta I'S�O um po{]lewo·sü ('8-

<Iue Cardo,,; Ramos, H.omanos Goe- A apresentação do candit'iato Ar-I tido Social Democl<ático. , timulo á nO'ssa mo.ciecllrude e!s'�u-
flert, Osval(�o Thi-esen, Amancio diosa, que, f.e·lizmelIlILe ,"em CI.l1icon-
Goedert, foi. iniciada. a Sessão. Ten-

Domen g O I -,
,tI'aID'do as Ill,aL" 1',l'ancas s.i:mIp'wLias

do assumido 3 direção dos traJJ:\-
. a em a a m ..

MASSAS
O.In llOS30S meios sociais.e ClIltUlhos, na quaHdade de Presiden1�

file Honra, o senhor AJ'noldl) Som;a, rante ."ta-o Barata
'rais.

disse dos motivos da ('onvoeaçi'io, 8 I� 8!Í com a 'coo,per'a�ão fias pcs�
dirigiu um apêlo aos senhores COl1- O TeatT".o do Eg�lliCl'a.l1l�e, delibs- soa,,,: lw·m i,ll Lpill,C irmnlr1a, ,e (Ie i,n>Lcli-
vcncionais no sentid'O de ('on.sIlI- ,.

�

ALIMENTICIAStarem sna conciência para que a
·1'.011 prt'star mel'e,cld� :e PXPl'PSS1�a g'ê!lllci,a ,esclareci,ela, que o 'l'eateo

'escolha dos candidatos a Prefeito homena8'em ao A1mlraru[,e A,nt.ao

I
UO Eli'iI'llfl'all1Jt,p s·eguil'á ,sua ma.rcha

e Verea_:dores n�ullticipais �ecai%� B[�l'.a�ba: d. d. Com.anclant!p elo V Di,,- I,..! �_ l)êWa o fui'uro (',)11 ibellpfíc.io da cul-
cm pcs�o.�s <;apalles de desu1Volvcl ln(o N,aV'al, rc1cchCJalDdo-l,he o s'eu . ül·ra. da. terra.
com eÜcl·encla os traJlalhos e1:1 r '1' 1'1

...

I'" d' I
pról da satisfação das necessidadtls. ·etl.wa! -l'P estil'em, �!('x,a-l'eJJr.a, ,'la

I J D
· • luta o t'·DOame das aspirações do povo Josefen- 22, no 'I1ea,tl'o A.lvaro de Can·alho. .'S MELHORES eSe]8 empregar 88 S C D

sp. Após, COJ11'O fosse. cOIH.:edida, Afi
.

.i>Ti1 :de snli:c'Ha'l' a .anl;orr·izaOf.lo 11, .,' . Nova delhi, 19 (U. P.) _'
lISOU da. pala:r�a ? senhor Silves te de .S. -F.::ooi.a., ll'ma GÜlmi,Slsão da enti- . ·bem seu d,·nhel·ro �. Não são nada boas as relações,Fcrn3'n.(10 PlllhrppJ, membro (I;)

. , T
• • ---------------

diretório do distrito de' São Pe'dro J"loadlc pst.py'e na S'éd.e do '\ Dlstrlw

M b"
•

t
Deseja empregar bem seu

entre muçulmanos e indiúsr
lie Ancalltara, tendo proferido o Naval, 000·(' foi r·eCiehkla com cati- 8U'0 ra "ornuul," a I capital a juros compensadores desde que foram organizados.
seguinte. dis·curso: "Ilmo. Sr. Pr('- Y3JnLe 3:!mwbilirdmll!e ta�l!t.o l}e.J::t ofi- \J 11

d
.,

d P 's
'u l C

.
.

Looo.,ers, 19 (U. P.) _ O ,sr. de 8, 10 ou 12 por cento? os novos omll1lOS o aqUl-
SI 'Ü'!I!e (a olllJ-ssão EX�(,l1ti"a .10 cialiid'ade como pelo ül1'str-ado Co-

C d I P h tão e da India. De Nova DelhfP. S. D., Ilmo. Sr, Preslden·te tio· i I I t :onst<!,ntin Tsla �ris, ministro d:"s rOCUl'e oje mesmo o
Diretório emtra!. ma'1l;( 'mnllr, Cfllle agl'al( OCC'H O ges,:o Rel\éllçO'es EX!tJel}-oresl da Grema, Departamento Imobiliário d( informam que 100 muçulma-'

na nos'",u 'nloc.iidade I)s,�ndi.o.sa. declarou iesta JlOite que a p�'ocla- ORE.DIA'RIO TTNOT '. J
- nos, bem armados, invadiram:Srs. Convencionais. Estalnos nlO

-

d ,,'1 I" 1\'1 I t
.n. a lua oaomaçao ''O g,enera 1•. ar COS, es a-, o'

,
_ >.. território indiano perto dO',1irniar de um governo cOIlstit'l- ---------- belece.ndo um

"

govenw" na Gre- Pll1to n 5 (anex.o a redaçao v

.cíol�a! n() Illunidpi-o, I) qual,

.nosl AllNOLDO 'BD_MmZ CDNEO' cia, é Istml?l!es maJJ.1obra s?b a qual de "O Estado"), que tra- Pa.quistão, atacando várias po-'
abnra as portas, para que, a um 0.5,' C.OJ11I.U,i111s,ta1s d.'<;:s Bakas p.!'ell?a- balhando em combinação com ,"oações indús na vizinhança de'
conjunto de renrentantes do (IJ' _ Clinica Odontologia ra t G ' O t'• .111 novas �gressoes con ra a 1.e- o IDSCRITÓRIO IMOBILIÁRT( AmerLtza. s atacan eis lllcen-versos dis.tritos ,e da séde, se.iam NOTURNA Cla, Dmse amda· em uma entrevls· .

.

.

Uapl'es,entadas e estudaldas as' neces- Das iR ás 22 ho.ras, com hora ta que o veto russo no C{)IJ1selho A. L. ALVES, firma espe- diara:m vanas casas. ma com-
sidacles de toda popu]açi'io para fi) ma,rc3:lda, a. cargo de abalizado pro- de SeguraJnça, a proclamação de cializada com vários _anos de panhia do exército indú foi:
melhor e passiveI desenvolviment'O fissional Markos os novos inciclJentes ela pratica no ramo, poderá ofe- mobilizada contra os aJssal�·.de suas maiores ou menores ativi- RI.lJa. Arcip'l'esie Paiva 17 f t' t't t d t

'

I J
1'011. ,em'.! COl1JS I uem par es e um relcer-Ihe a máxima garantia tantes que chegaram a a acal

([lI(es. Ufan?-me em dizer, que '.DelefÜ'n.e 1.427 plano geraJ cO!11lunista, para p.ro- .

P' b O nsomos po.ssmdor.es da aspiraçãü de vocal' novos e maiores disturbios e eficiência nos negócios que' Helts, em anJa. s ocupa-
bem S>eI'VJr a todos. através do nos- 'lüs BaJ.cãs. lhes forem confiados. . tes de 2 caminhões foram de-
5'0 valoroso Partido SO'cia-1 Demo- tidos pelos soldados' indús.

�)t���1���t\��;;���;ijl��i r"II!ETIIII�;;:IIII
·

alllda,. um lugilr de destaque, no '

����i�:�:!:��;f{��i�?��� ,IJ�IRI fJC f�U]II
verdade, que para isso, torna-se

em São José

Impressionante explosão nas minas
Washington, 19 CU. P.) - plosão. Acrescentaram, entre.

O delegado regional da jun- tanto, que não ..e.:_xiste a menor-
ta nacional de carvã.o, anun- po.ssibilidade de que pudesse
dou que o numero total dos ter sido aberta uma brecha pa
trabalhadores que se encontra- ra as aguas do mar. Pouco
vam nas minas William, ao antes das 10 horas da noite,
ocorrer a explosão, eram de.. hera de verão britanica, J.' G.-
121, dos quais 3 conseguiram Helph, administrador da junta.
sair, sendo que outros 7 puse- nacional de carvão, declarou
rarn-se a salvo, posteriormen- QU3 não havia recebido menor"

to. sinal de homens. sepulta-
A mina William se encontra dos e que mais tarde eXl)edi!;

sob o -mar e é a mais antiga ria um comunicado.
da Grã-Bretanha. Este é o pi-
or desastre ocorrido, desde Grave ti �HDaflão
que as minas foram nacionali- \I
·zadas este ano. A tremenda
explosão sepultou os mineiros
que se encontravam nela, ex

cepto o mineiro chamado Har
ry Allen, qU'3 foi lançado para
o exterior, sem sofrer qualquer
dano, mas tão impressionado
ficou que não ponde dar um

testemunho corrente do que
ocorrera. Varias partes da mi
na. penetraram uns 11 quilo
metros no mar. E funcionários
da mesma não sabem qual é
o lugar mais longinquo, em

que os mineiros estavam tra
balhando, quando se deu a ex-

FlotlDnópoth. 29 de A��sto de '941
-----------------------------------------------------------------------------------�._------

B, Aires, 19 CU. P.) - Ao que
parece, é plano dos revolucioma
rios .paraguaíos obrígar o general
Morrrsígo a Tender-se. já que insis
te na d'efesa da capital, S€'ffi medir
os sacrifícios -de homens nem a.

destrutção -da cídade. Sabe-se, por
outro lado, que em Assunção a si-·
tuação citas gêneros adimentícios.
agrava-se a cada momento.
.--_.-_.------------.�

t��êôs ílé"pá-iâ iíS ja
W11Jigton, 19 (U. P.) -- Regis

traram-se 37 casos de pélTaLi,sia
inianltLl em DeJ!awaJ'le ·e as ·autori··
dadle'S já di,scutiTam pIamos c1esti··
l1'aJdos a inteDditar as piscinas da'
cidlaclJe, nUm! ·esforçO' de'stinado a,c
deter () surto epidêmico.

1

Cofé Otto bem 'preporodb�
Delicía seu convidado!

Regressou a

Nova York
Rio, 19 (A. N.) - Se' uiu:

para Nova YO'rk, por aVlao a·

sr. Tliglie Lye, Secret'árià Ge
ral da ONU, que assistiu 08'·

trabalhos da Instalação da OOl1J
fe'f'êll1da de Petropolis. S .. s,
viajou acolllpanl�ado pelos s1's,.

William Stonemann e Davie'
Blikinscoff, res,pectivamente:
técnico e chefe da Secretária
daquela organização. Estive
ram presentes ao embarque'
vári'as personalidades do Oor-'

po Diplomatico e o s'r. OsvaldO'
Aranha. W

CONTRA CaSPA; 1QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS
íAFECCOES DO

COURO CA8ELUDO.

I \DR. SAULO
RAMOS

Espedalist� em moJes
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.

Horário: 9 às 12

D»àRI1J.MENTF.
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