
Os Ramosf, tantas e tantas vezes excemungades pelo odio udenísta, de a \ofa / por
frente ,Dão serão mais atacados «em conjunto»! A 'UON precisou ' de um déles, na

.

. �

Serra; para diminuir as próximas derrotas! Nada de generalizações, �enhores do «J;)@r!W�.'
OI projeto de extinção dOS mandaras I.

HÍ'.1, 20 (A. N.) - Cessou a grafos 10 20 do artigo 48 da ,I

tregua politica de ambíto na- Constituição Federal; e) pela
cional que se atribuía ao fato caesação de registro do respec
da Conferencia dos Chancele- tivo partido quando incidir no
res ter distraído todas ás aten- paragrafo 13 do artigo n. 141
ções para Q magno conclave, I da Constituição Federal; f) pe
pela sua repercussão em todo la perda de direitos politicos.
o mundo. Rompeu essa tregua Art. 20 - Nos casos da le-
o senador Ivo D'Aquino, Iíder tra e) e f) do artigo 10 as me

do P. S, D" no ,Senado, que sas dos corpos legislativos a

se encontrava em Santa Cata-. que pertencerem os represen
rina, seu Estado natal, de onde tantes, declararão extintos os I!
agora,

.

ao regressar, teve como; mandatos, ,I
primeiro cuidado dístrtbuír.j Paragrafo único - Para e$se

.

entre, os lidere's das diversas' fim o orgão judibiário, ou a au

correntes .partidartaa represen- torídade que houver cassado o

tadas naquela casa do Con- registro do partido ou declara
gresso, o projeto elaborado pe- do a perda dos direitos polrtí
la .. comissão de juristas do seu cos doa representantes, levará
partido, regufamentando o o fato ao conhecimento lias
mandato dos membros dos cor- referidas mesas dentro de 48
pos legislativos da União, dos horas, depois de transitadas
Estados e do Distrito Federal. etn julgamento a decisão ou pu
Esse projeto, está assím re- blicaçâo do ato e quanto aos

dlgido para ser .apresentado ao atos e decisões já existentes
Senado: "A rt. 10 - Extingue- na vigência desta lei.
SP. o mandato dos membros dos Art. 3° - Nos outros casos

corpos legislativos da União, do mesmo artigo 10 a. decla
F:>t?d03, Dístrito Federal, TAr- ração será feita nos termos do
ritôrios e municípios, eleitos regimento de cada corpo legis
ou não sob legendas partidá- latívo.
rias: a) pelo decurso do seu Art. 4° - Esta lei entrará
praso; b) pela morte; c) pela em vigor na data da sua publr
renuncia 'expréssa ; d) pela sua cação, revogadas as disposí-.
sua perda nos 'casos dos para- ções em contrario".

o M..AlS ANTIGO Dl..iRIO DE SANTA CATARINA

l'H»rJetárlo e D. Gerea.te: 'SrnNEI NOCETI :::_ Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA R.ülOS
Dire&or •• ltMaele A.' DAIII!l8CENO D.A SILY"
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gr-ande convenção do dia 17, em Rio do Sul
Homenagem ao sr .. Governador do Estado

Jtealizou-se 110 ,dia_ 17 do c01'1'on-1 Pediu Iósse a campanha 110m).. Si(\-io Pellizzeíf i, Vitor Buhr e

l,H, '.:1. g'J',a�llde OOIwe:n\i,'[lO do, PSD, em ca rnunícúial Ol.'i'(}[)ILad-a, num SI(\JloLi-1wm, Sohl'uerlel' para vereadores.
J1IO do �ul, para o lançannento elas do elevado " que rrão descesse ao ;::;wo, todos. nomes que se llmpÕCinl
Ca'llldldalul'a:5 de pl'e!J'.e,itu e vcrea..' I'Pi'l'ElIIO tias retaliaeões. ao eleitorado pejos serviços pres-
"j(H'lIS ,�a:9lJoele I)r(}�peJ.�o. mu'niclJ_>;o.· O sr. Hermelino Largura, r-rn Lados ao ,lTllUlliICÍO)i.o e pelo,colloeito

O odif'Icio do Cme RIO do Sul nome do Diretório ele Rio do Sul, que '(.]PSfI'llILam na sociedade.
achava-se Iiberalmente lotado, saudou as [J.p!,egaçõc·s presentes, e A escolha, como não podia deixar
.Compareceram ao magutfico 'COi1- o sr. Livr-s Ber-l.o li, de Taió, agTa- cJ.� acontecer, rp'p.(ll"C'lIl1t,ill anima

olave ,1"e.Pl',nSm�ilaçõ�lS de todos os dcceu, em nome das delegações, a doramente no seio tio 1)-0"0 ele Rio
ü.t[�C�Ol'\();S, dísf.rídais. De Flor ianó- saudação cio :'leu oorrr-lígionát-ío. do Sul.
i[l�IJ:s ,SI.\g'lllU � repl'eis·e;nt.a,çã.o do A seguir, o <ir, Marie Maf't-a pl'O- Cum a palavra, ú se, Joaquim
Direírn-io �1.lJTl'Iclp.al, composta dos namcíou um belo discurso, no qual B�WLl!fi' a,pr.e,semlou uma moção de
sr«. dr. Joao

.
Bcnaesis, A:o;L6:1)0 IPÔS 'em relevo a sitnaçfio econõmi- sclirta ricdade ao ínclito Presíden

l\Jpo::'>Lolo�, 0"-n1 Oetiga e Osvaldo ca (lo município, para enaão, apre- j,(' Generul Gaspar Dut.ru, recebida
Machado, \"i·p,nLal' o rnarrifesto do Pai-Lido. pela assisl encia ()UI11 uma demorada

Os
, ,tl'�lJ�llws. toram prr-sidtdos

. �",o'l'a,m, 'assim, s'(JJll 0" ruais entu- salva." de palmas. O rir, Car-los Bu-
�}oll) SI" Celso Itamos, e a mesa se Sli.lJ:'JtlCOS a:pl.ausos, 'I'Hc'eilJJdas as ohelér também [I,Vl.',�'s,entoo[J urna

.

ICIJllUsLl,lnua. co�n um J'f1p1',es'e:nt.an1.C candídaauras do SJ.'. Wenceslau BIl- moção de solidarieriade ao Pr·r�i-
-te cUida, diretór-io. nini, f1g11l'a. de grande ju-ojeçâo na dente nuctona! cio Partido SOCil!

Com a palavra, Ü' jiresidenl.s do i,ndlLlsLria l'io;;nle,n�e, arO caI'go rle DllmOCll'át,i,co, n ilu,sLr·EI eat.al'inem:;e
}),p.n em .santa CavariJna dj,l'ig'm-B,c Pmff'ilo, (' elos S1''', A.rlolro Donwt, sr rir. :.\'r1'011 H.alllllr�. �ob os mais
.ao.:'; H.mbor·es co:nv,emci'Únai·s, 'exal- Al'isl,Plu j)iól.aHevi, Adolfo Fi.ecller, calol'Osos aphm,;os' a a:;,sem'lJll�ia
tê11?'clo a s�lgnir!oação daq,lJJeIe mag'- CI'i,snano Mali, Fl'alJlcisco DOIl'igaü, ac.olbeu a ·prnposl.a.
mll,éO n.cou.Leclme·nlO' e os ,eon-cla- H.cwmp,lino Larg'll'ra. fipl'JlIínio jJl'a- P,e,diu, a srg'uil', a ])'3-la\"1'a, o
m'UlI a um trabalho ·entusiástico e da, Leopoldo La.r'gura, Rcionol'c]o elepll:ladu .F'plix Oclr'bl'pch,l, que se
lHJ.!.rü.\,l.ic,o, Ha,dlich, Haimll11do :\la;,,Il' Sul lI'i-nl1 ll, rel'of'rin (\" sua,; ali"i{la-c!es .na câ-

mara e.slarlll'a l. Alll'os,entoll, fi·nal
ll1eml.t'. uma 11l0Çãli ele st>lidarirda,cle
ao digno Goyel'mlclol' rir, ArJe'l'lJal
Ra)11Os ([Il Sjlva, lllN' os c.onv,e,llci.o

naj,�L.'l',(."Ct'bl'I'<llll ,,"1.1 viva;.; (i('mon�-
tl",u':1',t�i:;,r,'dlt', '-'ll\I:iiUli ii)�'HllI. -

O ,H'. d1'. João Hrm-a�si�, em no

me rio rl:l·.plól'io muni,cipal �1e 1<'!0-
I'ÜWÓllUli" :;al!clOll ()� cOl'l'e']igioná

bem como o uome l'it)/,;;. l'iosule!ll&C,S .1)·0,1Ia t�eli'z escol
lha rll)� sellS fu Lul'oS l'P,]ll'es,e,n:lan
Les, Diss>c'-Ihes da soliclllrieclade do

.:::.der.-u rlil'81tól'io ria caDita.! e �p €st,ende'u
- únicla em cn.nsú!r'l'aci}es de ol"{lcm

S, Paulo, 20 (li, P,) - A db�idf}llC\ia ul([.e;rúsLa. cllefülJda pelo sr. p.aJ'ti,dil'ia.
])allJ]O NÜ'gllbeü'a ],i,l'hO', ,PO[l'ügQll ...."'e, od'i'ciaLmentc, ao .Pa['�dio Social Foi um lwlo improvi,;o, e ba8-
.Prog:1'rs'sis'�a (I,e Aicll:'illlar Ü(� B:l;l'rQos, Lant-e al)1audido,

]�lll ato Q)llJblico, l'ealizad'O IDO Teaü'o C010Il1ibo, ffJi lido 111m mahi- O 'sr. Osvaldo Ma;rleira, co.m a
f-üs!l,o ahllli:livo it significaçiiú do I1lliJvimenLo da ün.iã,o Social Pl'ogl'essiiS- palavra, s,a,U.c.nlou o r'MOil'Co e a di.
ta elul.ão ]lulll'('.a'do, ligência (WC o Pl'es,i·den!e do POSD

em s.alllta Gata,l'i.nê\ sr, Ge-lso Ha
mos [e.m p(',.sLo ,fi fflJ'viço do Part.i
do. Df''Spojava ma,Jlit'cslú-los no 1l10-

menlo Nn que, em tão a.ni'TIlJa!(]od�a
I'cllmião, K!C' pl'(�pan1 \'a'111 05 COI'J'l'

ligio'nál'ins do H.io do Sull1m'a mais
um piei lo c].cmocrálico.

P1'OijJôS um "()Jlo dr louvor ali
l.raJ..albn do ;:;1', Cl'l.�() R.amos, cllja
saúcf,p, dic',s(', clle ,a coJorava rm

pla.llo infrl'iOl' ao do;:; iJ1itm'ês,scs
pa;rLidúl'io;:;,
Visivofllmcnl.(' em Ilci nnalcl o, o �l',

Celso RflnlllS ngl'a.dcüüu as l1a1a-
(ti nctue na 3a püg.na

A

ROUbaoa O aVia0 da Embaixada
RIO. 20 (A. N.) "- O nviãQ .. Douglas DC·3 ", pe:'u)!l"ellle à. emb>.\ixaia

'

....
dos l'Jstauos Unidos em Assunção, que foi roubado, há. di<ts, )J(JJ' descol�heCi
dos, na capital paraguaia, acaba de s!lr localizado e apl;e'êlldido quando des-
cia em Pou ta Porá, .'.

Desconhecem-se, ainda, os detalhes dessa apreensão,
1108 tripulantes '!:lo aviáo roubado,
"'"'-------------------------------

A dissidencia da UDN

Rendeu-se a frola rebelde
.A":SUlnçiií,o, 20 (U. P,) - Anumcia-;;tf' oficin,Lmf'llf[.e quo a fl'ola 1'0-

hll]iJe afcalba de r'emrleo1'-se á" JOl'ças 1,eg·aliAas. Um 'COJ11ill!!üc.wdo (Jl'icial
.l"P)\'·('!Oo[l q<llie os l1'avi.os Cjlle ,cvaDuaJ'all11 (JS 1',eiIJel,cJ,es de COlncc,pció.n, l' CJiu'c
.leosI0t'['flim o rio a -fim d:e Uissa]1.al' A,Sj"IUllção, ac·ruIJam (]ie L',p,ll1rler-s,e iinL
(l(J1l]dicionaLme,nl'e, A fl'ola im:clu8 'ai'< lJIlü([.ailles llnzain,go, ']"0'1'0, Polluz
,e 'Co'fonel M'êlJI',f;ilfilPZ, b(�m rCmll<O ml,nWrl'OSias 'P,eqllenas emJ)a.l'{')açõ-es.
Todas são> ,f:)fE!l}€iI'a'flas In() pül'Lo d,e ASMH1I(:ão a.i,[\lda h,nj,e. O l',o,ml.l'Hicaccfo
iuâ!O mel[]lcionra a's duas naholnE'li�.'a'l:) "Rllllllla,itá" {} "Pa1'ag1!lJaí, que s'e e�l

tCOIJ1'Í.r'3ilIl ao sLnl ,do paí,s, ,no I'io Pa,l'a,l1Iá.
Uma drlas, a cWl1hoo.l'ei'J'a " P�I'ag.u,aí'·, .foi illil,e,r,nalrla pelo gOV<el''DO

,uo."glfllll.im 0, a ll',ed'ido do tOlma,n:do' rebedrde,
'

-----...._--_.._- ..._. ------------ I

Recorrerão à bomba atômica
"\Vhals<j'nISILo:n, 20, ([j, P.) - A. Cn:i,rw SoviélJica foi arlvl'.L'lt.ida po't'

;lllm dos ISI)UIS m'elhof'es (\,n:J!i.g·os ,nos l,;s[;arclus Unido,';, SI', AVeJITe'l Hani
!lHWn, de qllliC as 1J).oLen,ciaJ8, d,p)moelja;U!c,a,s do mU!llldo s'rubcl'ào emp'I'·ega.r
a ('''H��'gi'a atomi,oa pnu'a imp'et!'.h' a ag·l'e.ssão, Num iOl1l!J{mLa1l11l.e d'i&Cul'
,}lO politj.oo, dado com a'Dllleücdtmlcia ()o(110 Dp,parLwmclf1to de EsLa.d,o. o ST.

JI.e:J'J1il]J�,élJll doohlJI'O�l que o "ilHtjJofiJ'ia.lismo sO'vi,éLioo i()Ü'll'sLilt,]Jle 1I'l1'1a amea

ça á paz 1Tliull:di.a,]", ACl',erslcif!!I)JLoll ,elü que nesta idllide a:Lmnica 11,ã,o -exj,s-
1,e .pl'oLel,�[o oOl1lll'a o 'e'1pa,ço aél'cQ. ·e ,qllJf'. é pü&sil\!,e;] 'U�Hiz'a,1'-8'e de meiu-s
militar·e.s c.o.ll!LJ'a {J' ma,H 'uso. da fo.rça. de 'tlIm estrud,o ·0011itJ11a o outro,
ESI1.as ti'fldu!r.a,ç·(i es ·s'ão o. l"Cvel\�O do, qne o. sr. HWt'l',�Ill1irun. já a.f'irmGl.l'
IS(jlH'P, 11 Rll's-si'a, Hal'l'ilma�t Já ,eiX·emeu a,s f1llll1ioÕies de l'eip'l'0&l'!llIUa,ntle
Üilpl'fllJIU1ÜeO ia>l1.(fue 'enn MOSCOiU. C0iJ1clu:1mlü o S0U di,s'cuiI'iSO, disse q1J.e a

{}oOlj.w1'a\;iIo o.cirdelll'lal ,e,ra um frut.o. A;nlJel'iormemlve, (fllla11lC!o era amigo'
<de JVI.o�COlll, H arriman 'bavia afil1lnrudo que a COOipf:jl'aç,[tO' 'com a Russia
t1'8:['ia ,Ulm long'o 'período. d,e paO':, l'.pwjusGa-c!o'S 0'51amos de ,dpsond'ells .da .s�

glllnda glt'(l,nde ,guel'l'a JTI!unrliaJ,

,A Russia ameaça a_ paz
,

Lnlz.e ,&llIC()eSS, 2,0 (A. N.) - A Itússi,a v,etou 'a l'esoJ.uçao (l"usIL"'a!da-
311a <'bpüia'rJa 'P.pIOl�, J<.:3sLwdos Hn:idof' noO s·PlnlLiflo de qlJle se ccmcj.L�!S6,e _a
GL1(;cia, A!brunia (\ hugoeslavia ,a "cC'8'5arol111 uodos os aLo,s de Ill'OVocaçao
i,morli.u,tam.c'rllLe oi} a SOlllciolna:I',em a dispulta ba,lcâJlHca [lo,r J11oeJO rI'e ne

g,()Ici,açõcs di,l'das. A s'f'Ig'ui.r a RússilU, votou idê.nti.ca pwpü!>La iJ110rL,e
a.nwTicana para a solução J)wl:câlnica, Tanto a ,proposLa alnsVl'ahamêl, r(�o
a Jlm',le�'(lImffi'ica,n:a" fOl',wD1 dpl'rr.ladas pOl' 9 :l 2, SleI1JC!n OIS 'volos ll('qaÜ
vos, 'O'S da Russia ,e Polônia. ]iSito, cvicJ,e;nl.emlleJIllte, .0010ca a ONU clm r0111-;
'Ph�to ponto morto 0m S0L1S 'f's,fO'J'�'ÜlS pa:ra solUCionar o ,e:x-plosl\'O, pro
blf'\ma que muitos delegados lum cla::1sifi,cado como illlJ1a amca,ça a paz,

mU'l1Idial. / I

Cano lJelho e podl'e,qww
do �'ebenll., não há 1'e

m,endos, Topn aq7l,i, fm:a ali.
Solda uli, e.slOu'l'o. acolá, _4ssitn
ti UDN cr;;tiL1"inense,

O q (�,'<. () de !W'lltJwí (J
tíP:bCO,' "a lá al)(LlaJ'wn che
fes, _. .lcs e ckefo/;es, -na

all1r! ele ,'hff.:cónilcl'ern o e.S{jtfÍ
cho prrrvOrado pela. ai. ilude do
deputado Aj>i�r.1" _Hü.ller, qu,e se

não cOr!fm'ma com t1 ·ca.ndit./.{.].
/?ira do SI', Nei I,'/'nnco ao car

go de Pl'efeitu, Ou.ei1'nur' o sI',

Ft'(LnCO não é poss'i1;el, q1te o

sr. Plácü.lo Olúnp';o, ar'istilia.
nista, não gosta de foguei1'lls.
Deixá-lo candidal () também

�

não sel"ve: (jne () sr, Müller
nc70 tU17a.. Pechm' '1.011 bw'aco é
abrir 01.(.11'0, JiJ foi s6 isso qUG,
'sem escândal(J, q1l:iM"nws que
o "Diário" explú:lLsse! O O?'yão
veiu. c(nn le1'0.leNI e acabou.
il'J'ranjando 't.ma anedMa 1'es

péi/o
.

á viagem, do 81', Ivo
c{'A(jtl'ino,
Para rir' - confessernos

foi boa,
Depois dos eleições é que

i/'emos rJpcidi1' quem 1'ú'á bem,
JWI' úllimo, e (filem. f((lava vel'.

dudt> s()!JI'C rlesen/pl1rUmentos,
.

li po,' {fllm' neles, ]laja! 1)ai
da/' (/1/1W l)el(( bw'ba, O PSD
esl.lÍ O. lU

o fim da guerra, no . Paraguai
Rio, 20 (A. N,) - o jorna-I pelas forças governistas, Aca

lista B.orges da Cruz, enviado ba de aterrar na pista da Base

especial de "O Globo" a As-I Aérea um avião militar bra

sunção, no Paraguai, enviou a sileiro. Estou 'per,correndo to
esse ves'pertino carioca ,o se- dos os setores da cidade que
guinte despaeho da ·e a p i tal se encDntra .sob ambiente de

pa1'aguaia: "Assunção, 19 - relativa calma", - "A,ssunção
São, absolutamente .falsas as 19 -- Todos os barcos rebeldes
noücias sobre a tOlnada de As-l capitularam, sendo hasteadas
sunção pelos rebeldes, que só- bandeiras brancas, Seus co

mente cOlls,eguíram chegar ao,
mandantes fUJgiram para desti

CaL.lpO de avição situado nas no ignorado, As tri'pulações es

proximidades da capital. Esse tão 'sendo desembarcadas, de
aero'porto foi reton1ado 'porém, pondo suas armas". - " As
.........,..........-••---...--......----...- ...........-.......... sunção, 19 - A'ca.bo de assistir

Marshall em a entl'ega dos remanescentes
das forç_as que ata'caram a ca-

atividade pital, poidc-se considerar vir-
tua.]mente terminada a guerraQuitandinha, 20 (A. N,) - "1CIVl , com fi. vitória do govêr�O chefe da delegação norte- no",

americana general G e o r ge
Mar,shal'l discutiu os problemas
econômicos do Hemisfério com B!Jses RJI·II·ta.resos ministros do Exterior chile- U

no e a.rgentino, enquanto Cuba Rio, �,o (A, N,) - Na .col11lissãll
se preparava para apresentar

tir! JU'Ril.Iç,a, :na Câmara, foi lido o
, ,.. .llt1l'POf'Ij' .alpl'esent.aclo Vplo rlepl1lla(]o
a Co?,ferencIa d.e Defesa, do Gl1st�lvo Ca:pa,nema apl'Ü'valldo ()
Contlnente- sua contraver.s.sla., O pl'OJ,eto .a[lresenLado iJ)·ela Comissão
secretário ianque bateu á por- de ,8ng'nrança 'Nacional, dccln:l'a.n·

ta do I'I-partame·nto do ministro elo 'llal':'l os Jins cio .panÚlgl'aJo se-
, ' g:U.lllíl,(J do ,;Jil'LlgO 2.8 da Co.'llIsiLi'tnlição. I

.do Extenor argentIno, no quar- as bals'e.s ou 'pol'l)o'S milila!I"t's de
to andar deste hotel, antes que t'xcel[}(!ioual impoI'Lwncia p.ara a (iC'
muitos deleg!lidos estivessem f.e,ga PX1l.?'1ma .do país,
de Il}é 'para inicia.r o seu dià,. pe iV,curdo com. a, �eTI<sagem pl'e-

"
.

:óldencwl os ll'IiU1nlClplOS d'e'sse .IDs-
de trabalho. DepOls de uma tar!o 011Jqru:aJdTai(Jos 'INJJqlHl<I·e disposi-
hora ele palestra com o chan- Uvo ,cunstiJl!\.lÚi·OIlIa.l o;ão os dc '.PO'l\t()
reler al'o'entino, disse Marshall _�](�g'Pt', �:Uo (}rwndo, Sa,ntll �laI'ia,
• I:> hra,va ta.l e ,Ca:noas,
ter abord�do, co:n ele. tro.�os o·s

,ü dpamla.dO' .Alllitônio Fe.]i,eiano
pontos prlllmpaIs, do fI atado <LlH'e,se;n:Loll duas €nne.nda,s, man

de Defesa Mutua que está se drundo l'etirar ·da l'el<Jcão as cida-

elaborando aqui. Bramuglia lklS r1H lF;ão P.31ulo c dó SanlltÜls. O
, .," 5 'l'E\pl'CSfmLan(.e ga,uo!1<o 1<'f.Ol"f."& dadeclarou q�e Marsh,�ll e um C:ulo.lha. IP01' sua V'0Z, La:mibém <lJl)l'e-

homem 111uItO franco , l:)'�l11Itou .ltilll a em1el:wJn., iJ)·cdindo,
Marshall desceu a seguir, fg;nal'mcll'te, a l'eüralda de C"'l'ava:tai.

para o apartamento. do mUllS- }t;xplic_?u ü r8ipT,es�nt(1Jllle ga:uc!l()
.' 'T '0- • qne nao haVIa hazan pal'a que (\).(:�

tIO chIleno ,Ge�ma!l \ e-rl:>laJ� (;Ol�tmuas:se a figu!'ar. naquela 1'e-
Donoso, no p1'lmelfO anual, laça0, pOIS qu·e 'e.m Gl'a"ata,i niío
Depois de quarenta minutos de I'xi�f.e qualquer ,]}'j;s.e aérea ()!u mi

conversação a portas fechadas, l�,tal', Tl',ru�a�si� de 'um municípiO'
. '

. \rlZ1Jl,ho a CflJpl,Lal e l+ll.ooslU!d'Ü ao r1ft
Marshall sam sorndente e de- C(1.l}oars' qu'e já ·é co:nsidl8l'ado base
clarou: "Falámos sobre toda a aél'e.a, ...

situação do Tratado", e acres- [ailll ·s'e. travar disoussão em t01;-.
centou que estava nrocurando no de ,])a1"eoe1' e en1lenflas" mas um

'1 '

"

t·
-

dA' _
(j.r<j)'llILa,rJo pe'dlu VI1SLo, 'e nalCla ma.lS

con1eceI os m1l11S lOS a me púde ser J"esofvido,
rica Latina, Ele se avistou
ontem com o ministro do Ex- Tel\l1if1os ·amerl· f1anR�terior mex.icano e o embaixa- , \JunJ U U�·
dor cubano Guilherme Belt de- Rio, 20 (U. P.} - ° presidente

ela Republica aprovou uma expocla.rou que estava providênci- skão elo Ministério ela Fazenda
"11 do l1ma entrevista com referenúe à vinda ao Brasil ele tec

Marshall.
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o ESTADO
� e Gfieiaae A na J

Pi_ L 5

DU.tor: RUBENS A. l'tAMOa
rr..r1etári. •. DiI'.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DirettyJ' 4e R"�I.:

.. DAMASCENO DA. SILTA
Chefe d. Pa"Il.�.:

I'IlANClBCO LMLUQUlI
Cltef. d. I.pr..... :

IOAQrm CABRAL DA 8ILTA
R'-\lreseRtante:

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

... Senador Dant••••, - ..
, andar

N. 1Z�5924 - Rio d .. J....r•
... "eUp. ·d. OU"il''' %1 -

'.'

S·'a.dar
TeI. Z·IS73 - 8le ra.l.

ABSINATUitAa
Na Capital

a.. '.' . . . .. . . . . Ort II,..
.....trt) . . . . . . Clt. 41,.,.
rda.atre crt Zl.�.
tA. Crt ••••
I.ero a,.·uls. •. Cr' 1.1.

No.lnt.r1er
b. . Crt 1M .

llemeatre Ci't ".-0.\
Mmestre . . . . .

C,T' "'--:1.mero avulso ..CrI ....
, -

D6.cioa mediante eoalm.

o. orilinals, mesllIo .1.
publicad(_)8. não serlo

devolvidos.
:& tllreção não se I'ecp••-

ubiJiza pelos conceito»
emitid.os nos arti(fOll

aaalnadOll

A GFL\ND]lSA. DO BRA:S.l\L
Depende da ínstnução de seus fi

lhos. Fazei com que todas as 'pes
soas amaMmbe'Las freqruentem um i

cU,rso noturno e tereis ,conrt.ribui,tlll lipara o prog-resso do Brasil, Escola
Industrial ou Loia Maconica.

----�===.= .....__ ._- _ ..." - .'

HIV

.

'
,., _ APJD:mZ

da 1"e:Ll'11JaO ·d(� emcrgóuoia do g-ab�-eGURANçA - litf'X(I) - OON'FORT6 R

!Inêltc, convocada ontem pelo, prr-
PI 6 R Á R lOS

, m'eil'or ministro .ArbLl'ee, mais 08 cír-
FLORIANÓPOLIS - etURI�IBA - SÁ6 PAULO - RI;(\) :D:EjoUI.os rnais chegados <lIO-gOVêl'110 de
JANEIRO SEGUNDAS - Q.UARTAS - SEXT.â:.S-Fm'JitAS Iclilna'l11 '\l,e da'!' qU'ai;:;CjIIPJ' inf'oll'rma-

. PARTIDAS AS 7.3;0 HORAS ções .

FLORlANÓPOLIS - PóRTO ALEGRE Acredita-se, em geral, que a l'eu-

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA nino esteja ligada a LlI'gellltcs acon-

ÁS 11 30 HORAS l;ecirme-nLos relacionados com a, Gl'i-

AVIõES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E ",e'ecornúlllica,e,ipl'QlVa\'('lmenl�': com:
"BRISTOL" WAYFARIDR PARA 36 PASSAGEIROS - O, as novas pr-opostas do revisão dos-

MAIOR ÁVIÁO EM LINHA COMERCIAL NO BRASlL. termos do oD1préislilD1O ameri'C<1I110.

UM NOVO PA])RÁO DE CONFORTO E SElGURANÇ:i.
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGElNTES: O L I V E I R A & C I A.
•

RUA JOÁO PIN'.rO - 18
,

Telefone - 1.358 - En.dereço Teiegráfico "VIAREAL"

Henrique Srodíeck
. ADVOStAD0 .

.

Rua Felipe Sc.hmidt.2�, sobJ!SÜet- Telefone lC62
(Altos da f'€ASA PAR......IS0) - Floriao6polis

Será extinto o

IIU!.��!!� l��A'!�kO Os
viti-vissicultores reun idos em

Caxias, solicitaram ao govêrno
a extinção .do Instituto do Vi-
nho. #.

Definindo a posição do Co
vêrno do Estado frente o as

sunto, o sr. Balbino Mascare

nhas, secretário da Agricul
tura, ditou á reportagem as

seguintes palavras:
"'Ontem, em Caxias, a elo

quente maioria. dos pequenos
produtores se manifestou de
fórma Incisiva. Depois disso,
a extinção do Instituto do Vi
nho é um imperativo demo-
orátíco. DNesse sentido, o 'Executivo ,r.
estadual se dírtgrrá ao Legis-
lativo. E, estou convicto de
que a egrégia Assembléia dos
'Representantes não se recusa-

rá a homologar a proposta.
Em verdade, a defesa da eco

nômia vítlvínícola precinde de
um órgão, neste momento. A
grande geada de 46 prejudicou
de tal forma os parreirais que
a produção, nestas proximas

safras, será inf'er ior á média
normal. Se, mais tarde, esses

.

mesmos interessados verifica
rem que novament.e devem
instituir um centro de defesa
econômica, o govêrn o. assim
como agora oe ouviu a acatou,
provídêncíará para atender
suas aspiraç�es" .

PI.,Jtl"ONES MAIS NECESSI'l'ADOl'I
�l'OI r-: 1111
lI'WIeia ,......................... liJt
l)tieg8ICi .. O. P. Social............ 1!i'�
Maternidade 11M
__ital Nerêu RamOl •••.• •••• U1
lI8ata Casa l�J.
aa.. de Saúde- S. Sebudb ....•. I t�.

Aaclatência Municipal .....•••• ".. 161'
...pital Militar 115,
... B. C l!JO
Due Aérea .. • .. 1••
" li. I. A. C. "........ 1$"
�a dOI P"ortol ••••.", " .U8.
.. C. R 161.
� Policial • .'................. U6'
...!taleiária u"
110 .ltIIdo· : , ••• 1131
•• Gueta· _. • .. • • .. 1'.1
llDiúió da Tar:!�· 151'
... B. A U.,
... ._., Ortip ..

'

.
• ....

Farmácias de plantão
Bstarõo de plomtão, durante o

mês de agosto, as seguintes
Farmácias:

2 - Sábado -' �armácia
Nelson - Rua Felipe Sohmidt.

3 - Domingo - Farmácia
Nelson - Rua Felipe Schrnidt,

9 - Sábado - Farmácia Mo
Elierna - Praça ),5 de ,Novem
bro.

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

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

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

23 - Sábado - Farmácia
€ruiarinense - Rua Trajano.

24 - Domingo - Farmácia
631!.arinense - Rua Trajano,

30 - ,sábado - Farmácia
Rauliveira - Rua 'I'rajano.

31 - Dornlngn - Farmácia
Bauliveira - Rua Trajano.

O -serviço noturno será we
tuado pela Farmácia Santo An
tônio, sita á rua João Pinto.

................. "
.

Dr.. LindolFo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
ConDtituição de .ociedad....
PiaDO. contQbei. •• Organiza
gõe. .- Pareceres e aerviço.

.

correlato•.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6poU.
Da. 1'1 hora. em- diante.

PEDQA PA�A A,fIÂ� QUAl-OUE'R E5PÉCtE IErE���fNt"A

RS

Ameaça db guerra1.'1'�OG AFIA
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma'

DOENÇAS N!ERV�fiJÂb
Co.. 08 pror;rqso. lia ...leI..

'.'e. .. doençae nervosas, q••lull1i
Intad.& em tem.o. 1110 ••1.. ,....
feitamente remediáveia. O e8Bntll..
amo. frato da ipo'I'âllda, aó 111M.
...oJatllcar 08 lndivitl ..o. afeta.o...
.... enferJbldad.. O Ser.vl�. Na.
el.llsl tle Doenças mellta. "Ia,..
lIe •• Ambulatório. qae ateni.�
httamente OI!! doentes o.no ...

lIJcotea, •• R.a D....re II, ,
.. 11 laaraa. 4iAri"4II!AtA.

OIREÇ!O:
Amélia M. Pigozzi

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

Ltda.
I N

Oia. C,atariuense de Transportes Aéreos
rc I A R A'

poucos .DIASDENTRO DE

Viage:Gs rápidas entre Florian6pelis -:- La&,una - TuBarão - Ara-

rangllá.
Florianópolis - Haja! - Blumena\4 JeinvHb.

Florianópoiis - Blumenau - Mafra - 6:�nlillnhas - P. 'Uniã0.

Jl'I'orianópolis - Lajes.

Ganhe T E-M P O e D I !ti H E I R O, viajando com

�APIDEZ-CONFORTO-SEGURANÇA

pSlJS av,ôes da «ClTA L»
•

Nova York, 19 (U. P.) -'
Ameaça de guerra entre a 1'e-

p u b 1 i c a Dominicana e

Cuba, eis a 'noticia que está ("'

preocupando os circulos diplo
mátícos latino-americanos. Tu
do indica que a tensão eusre
os dois paises repercutirá na

Conferência de Petropolis, tan
to mais quando na mesma de
verá 'ser elaborado um trata
do de segurança do Hemisfé
rio Ocidental. A alusão á guer
ra foi feita pelo govêrno do
minicano na nota de protesto
que enviou á Havana. Segun
do a nota as autoridades cuba
nas estão fomentando a 0'1''

ganizaçã:o de forças dominica
nas no exterior, com vistas á
derrubada do- regime 'I'rujillo.
Em Cuba, no entanto, desmen- -

te-se que os grupos de exila
dos dominicanos estejam sen

do equipados para uma ação
armada. Alguns informantes
afirmam mesmo que a "amea

ça de invasão". anunciada por
Trujillo, não 'passa de unia -

manobra, visando chamar a

atenção para o govêrno domi-
nicano.

LEMBRA·TE!
·Inúmeros seres hUmaDOI,

qne já foram felizes como

tu, aguardam teu aUXJ1io pa
ra que possam voltar á 10- .

ciedade. Colabora na Cam-·
panha Pró RestabelecimeDto·
da sande do Láaro.
•••••• 0· •••• •• •••••••• •• ......

· �1...4

NegóciO de ocasião1'
Acham-.e à. venda duaa ccua ••

d. material. com fundo. poro o

mar, .ituadoll em rua calçada s·

com popseio. no Estreito. Recebem
so oferta. , Informoçãe. con\ o

Banco de Credito Popu.}a r e Agrí
cola de Sant:l Catarina. Rua.

Trcajano. ·16.

,
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4 grande convenção 'Olhos cubiçosos para' o Oriente
(onclasao

L d 20 (U P) C' d d
' ,

vras do orador e o,:. aplausos com
on res ..

- 11'- ma; o entre os ',OIS países no

que a. 'Jliumel'Osa assistencia aplau- culos oficiais revelaram esta ano de 1946, apos o longo pe-
Continua O ESTAE>O tazen-

diu a proposta do sr. Osvaldo Ma- noite que a Russia voltou a riodo de tensão que abalou to-
J di 'h'

chado. ,.

d
A

d P
,

1
.

id U d�'ilIIO is tri uiçõe« d. 'valiosos li- Fui "1"0 há d' 'I d
exrgir o governo a ersia (a a zona atingi a, m os ODElON - ,IS 5, 7 1/4 e 83/4 hrs.

,
' ,u c uVI.ca,. UJna. g'J'aJJ e -

'f'
W

'�'t'ros, Inclusive rsmances mo- reurrião a que o PSD real izou ' e
concessoes petroll eras nas nOS·30S Informantes declarou - ,sc&sõ'e,s, Para Todos -

4ernoB, en tre as pessoas tJ ue de cntu?,iasmo dos seus pa,�tici- provtnctas do norte, o Que de- que, desta vez, a crise explodi- ,PIR:!INCE8IA BüHEIMIA

,$onstam de ssu Glldastl'liil SIP- puntes ficou a certeza de que o ; terminará o ressurgtmeuto de rá no momento em que as exi- Com:, ,t:;_tam Laurel, OliV'81' Har-
.l' prOXII!11O ple itn marcará mais uma' íod d t

- A' " , dv, AillltO\I1I]O Moreno e Jaqueline
..slB • be la vitória e le itoral pessedista urr: novo p,e�lO o e ensao n.o, gencias SOV18tIcas forem apre- 'VeUs.

_

As peesoe« q ue ainda não naquele prospero munícípío. O_:Ier:te Me�:o: As novas eXI- ser:tad�s ao_Parlamento p:ersa
I No. jirogt-ama : 1) � A Marcha

.Jul;;lm pre�lIchjdo e c.up.n O BANQUETE AO GOVERNADOR gencias sovíétícas foram apre- pOIS ha razoes para acreditar- da VIda --: Nac, Irnp. Fllmes .

. "lIua diariamente puhliNm.!!
A noite do mesmo dia realizou- sentadas pelo embaixador 80- se em que as mesmas encontra- 2) - A Voz do. Mundo - AtuaJi-

d ã [ 1
"0 o gremde banquete Merecido pe- iéti T

-

'I S d
-

f .'
- - ,-' daríes,

1'0 er o . e ze- o. aAora, hahi- la Preteitura e olasses conservado- vle, ICO em e�ra, ,SI, va:l. a
-

rao, orte, opOSI�a? e nao serao Preço : Cr$ 2,.0.0 (unico): - Ge-
·fitan.do-se, a�sill1, a eoacerre- ras ao SI', Governador Adel'brul R. chíkov, ao primeiro mrnístro aceitas inoondieionalrnente. O' ral - 1,.0.0.
:$am a tão interessante ini"- da Silva: persa, sr. Javam, pedindo a atual parlamento tomou posse "Livre" -_ Cnianças maiOlf�s de

.:tiva ·reliliza.••. ,;s.h �·o, patr.tJ'i- O,� salões do clube de Caça e, Ti- conclusão de um novo acordo logo após' a liquidação da '1:e-
5 anos poderão entrar na sessao de

.

d LI.,.1t '['0 Dias' Velho" achavam.se bela- •
- .,

5 horas. .

,J."110 . a·' ARIA l!OSA, .ii mend.o ornameutados.
russo persa para a ,fOImaçao de volta v�r�nelha da pr?VmCla do tAim.amlhã. � No paloo : "A VIH-

.Meodoro n. 33, nesta fltilfli't.. I, GeruLi1memte. servido por senho- uma companhia mista de pro- Azerbaídjan, tendo ainda man- GJ<;iiVI .DOiS IJAB,LOS -DE MEL
- , ..•........ , ••••......• " .•.•• , r inuhas da alta. soei edad e, com a pr íedade da Russia e do Iran tido o seu posto o primeiro mi- IPf\!O 'l'erutro do. E,studàll1:te.

ANIVERSARJ.�,: presença das maj�s altas f'iguras do para a exploração dosvpoços pe- nistro Quavam" que conseguiu. IMPgJU�L - as 7,30 horas

IL\H.OLDO CALDEIHA. DE
' comércio, da indústria e da lavou- l'f � d

. - .- ..
'

�"
'

, ". i BEIJOS. ROU)i3ADOS
.

,1':1 r iosutense, além do Slt·. dr, Juiz tro, I eros as regroes setentrío- reststí r, com exito, a toda a No programa: 1) Ca;rn'Pú'S>
, r ;

'

ANnRAlDE. de Direi.to, dL Adão Bernardes, de nais, Este pedido, segundo ale- pressão exercida pelos l'USS'OS Af!U!alirl,ades '1I� 1 - Nac. Irnp, Fil,ro.
J ['a:l1-:;C-ül'1',e hoje o aniversárto autor-idades eelesiásticas, rnéd icos, gou o diplomata russo, tinha para obter amplas concessôes 2) - Estrada para a Liberdade

'nat',1lkio tio· "r. Ha,mliCIo Calde,ira �d:'ogadÜls e funcionários ,pl�bli- seu fundamento no tratado fír- petroliferas.
- S,hO'l't.. ,',

.. de> ATH:];r'a,cI,e, 'Inspetor H:eg:ioullél! de co�, o �8J�quete i O,} uma bf'"l t-.:�sla �reços. - CI� 1,0.0 e 3,00.

EC"atí't'"a. pm
" 'L�·,t d 1 domocmLICa, a que não fa�L:u'11111

P
-

I
'Jmp, 14 a,n.os ,

,�L . ti ]l_ nosso .eIS a .o, <e pes-f r,epr,p,S'E'f[l't-an.tes da ala uct'-,ni"La romoçoes DOS·<;oa vasf.mnente reilaei'Oinaüa em I locaL
nO!;ii-tlS rneios sociai,s. O SI'. Governado!', á nwsa, Llnha, I"orre.-os

Cofé Otto b*m preparado'
A '( á sua ,e-s'qüerrla, o S·1'·. d'I', f'd(�o B'ur- ....

.

I.>elicío. seu co'nviàado!
"s >ffi11J. [l,S fp.lici,tações qLHJ lhe - -" c.

naJ'ües., r, á d Íir'ei ta, o sr, VitorS.fWQO aj)I'f'scn:taclas, ,ill'nt-am'O'S aS'8 I- u ]]', diglno ))1'811'ei(,o lVJllrnicipi�l..
1I-1�,.sns, A sobl',el11esa, o SI', dr, Mario :\1a-

fra, em helo �1iscursü, pôs em 1'('
levo o �entido daqu,ela homenagem.
.Fa.lou, fL seguir, o pastor t{8'rrnan�1
PotoBr, cliz,Emc!o dos pnopcí��tn" pa
trióticos da Comunidrude E"Cluge i i
ra e-m c.olabo,rat' com o govêl'Tlo,
Ambos os di,sClll'SOS foram t'a:·t:,l

e ti,emorrud'ament.e ap lallfh<kls.
Sob uma vibranLe sa,lva. dr pal

mas, o Sl', Goverlnador in,ici'Ou o
sel1 agra,c!ecimeJ1ILo. Di·sslf' que, pela
s'ua exponlllineidade, TI!Olllh:uma ou
tra manif'e,s,tação havia' j\p'Coehidü
iog'ual, q'UE' tão ele ])'("I'U() 'l11-e locá-
ea () c,oração,

.

l\l a,nd ['rs·tou o desejl) f' empenha
do govêl'no em assistir af' JJec.ess;
da.de,s do municípj.o r fl'z uma. jwp
ve flxposição, de impl'Ovi"o, do PI11-

prêgo de diversas vel'has Ol'çamen
lá,rias, a comprova,['ie.m o in't.el'êsse
qno a aelnünislração \'ola ás OfJl'as
ele eelulcação f' ,estradas,
Tor.mi.nada sua OI'ação, o sr. Go ..

vel'na,dü[' foi viva e l!Üa11()i'n,i:!a,me!1-
Lp "a.plaudido.
Com a palav.ra, o dI'. \'ieor Ruhr

sa·udOlLl o sr, dr. I\'f',rell RamlJs.
illlst.l"e vi,c,p-P,r,eskl..E"rl�e da

" R-ep,'l
hlica, ,s-eno-o pssa saudàção rpcebi
lIa Citllkvsiá,gILicn,m'8'l1'te.

O ri]'. Adão Bel1nan]ps. illt;egl')
Juiz rio Direi.to, levantou \) b1'imle
de hOI1l'll ao se. (';'el1lera.1 Haspal'
Dutra, e o f.e.z pm belo improviso
enalleül\1lIdo, a fü�'ura no pgr'ég'lo
brasileiro, digno Pnosi,c]ernÜÓ) da Re
púbhca.
Foi muito a,plaudi,(la a oração

do dI', Adão Bema-rdp�.
1'3 sob as maiores demonsDral'Õf';i

ele rmLusiasmo se encerrOrtl ii bola
·home.n::ugleil11 de Rio do Sul ao S1',

'(l-ov,elma,l!or, qne d'ela g'\lal'rlarj,
S{\m dúvida, rrconclaçã-o nmito
gTaLa,

.

A RADIO MIRA,DOR, DtE RlO
DO SUL

Nas homenag,ens p,resta,dn,s ao sr,

({-overn8Jdor Aderbal Ramos da ,O:;j1-
",a, po,r ocasião da visita a,o prGS�

pero ffilmicípin de Rio do Sul, 0

JUSlto Isali'0J]1laT o e'srfôrço e () entu
siasmo cmB que a Radio Mirclrlor se

aSRociou ao júbüo público,
:F,mprêsa partiDular, di1'i,gich f1nr

Il'm g-nupó de jülv0ns esforçado's,
mBr,ecem os seus ilclea.lizadores os

mclhore,� avlausos dos CJU'p· l[U.3-
r,(',m vêr a 'ra,dio difusão LamlJr;m
desC'Ilvolvida em Ho-ssa terra.

Seus es'tllldios, modeL'u{J;s, llf�·m
inslüJ.ado's, refleLe,m o PIHlLusia.smo
daqu'E'lla g,en[e moça, ,e daqui man
damooS á oRa.dio Mirador os nG;;SO�

melhol',es ,"otos de prospcridada,

SRTA. HILTA TE090RO
Fa.tajl1. IIIUC dClt« nataJltlia.' hajo,

,.a ntc, Hilt� Tao.ero, �filha do IIr

:Manoel. Martifts Teod';ro, o dedi:
-cada f�r.::!ol'ldrio do Juizo de Me-
:nora.',

Poati�a de fin<1 .enllihilidgde c�rn
atuação ce,tacada na. Hora Libra
lia da Radi) GUJruió. a apreda
da b.!etd.ta. ssriÍ ·heje muito h.:>
'nlanageada,

MENINA ROSA AMeLIA
,fOZ ano. hoje; IS menina Roaa

,Amelia, filha de lir. Artur Melo.
,aLma d,> 'J.!eiiio.,Carlilçi.o lIe Jeaú •.

FAZ1'iJM !\�OS, HOJE:
- ·a. sea. d. Arsj'l1oé Pi e.es, eSlJÔ-

. ,sa rio se, AgPll10r Nunes Pires, nos
)iO cüleg'a de impr,eIlisa; a sra. d.
.otília Dounel' da S,ilve-in, 0SrpOSla
do 1:'1'. H'l:'it,ul' BiILtf}ncO'Ulr-L da Sil�
'v'rir'a, l'u,TICtoná,rio do Barnco do

J�pasi'l; a Sl'il, c!. Dulcemalr Soares
tia Lnz. -e",jJ01"n, do IS[', Hal'.oldo Luz,
f'll,ncÍcnnáJ'j () J'eiCI,eral.

- os!', Elpldi,o TcadOiro dn Sil
va. fi lllC iOH;\ I' i I) a,p os'emJtadü.

- o SI'. Fre.der,ico Di Be,marcli,
est.imado come,l'cim!.le 11BsLn c'3lPital.

- a mellinfL Ney;dp, fj),ha elo sr.

.Toiío Ca,pi",tl'ano Ca!l1dos.Q, f' a:plica
fia al;un-n cio c" E. L,auro Mü]].eil'.
"VIAJAN1'ES:

AJ{INOLnO PAi\'LPJ:,ONA

]i;l1!r olnLr.a -,s,e TIova,mem t'e e.lJ tI'f!
nós, após um mês .de a,Uls'Ê:incia na I

ca,pi·[a.l federal, o'nde toi a s'e.rviço
,(Ia Intcl1'mediáI'ila de A u,tomov,eis,
dE' que II g'eNmte, o sr. A.l�no,]do
l)am�) lo,na.

Elm �'Ila p,stada no Rio" o Sor, ,Pam
[)II.QlTJa rO-lllS,eg'llül dhceJ'sos carni
n;hõe,g ,para serem negociados em
IlüS'SQ J-.:;"trudo.

'1', F, WOLLElVIAN:N
Pe,oc,pdellil,p de CUll'.iliba. e"Lá el1-,

trr nós o f'1I'. T. Fi \VollHmm1'll,
gCl'enl,e da ,sLa-ndand Oi,l nos Es,ta.-

.

fios do' Pal',amá e Santa 'CaLari'l1'a,
O ST. \Volle,mal1n, CJue c1uranl,e

mUlilo 'temlPÜ' residiu llIPIS,[a ca,pilal,
'om!n fez I'argo círcul,o de r'el8Jcõcs,
tem .sidO mu·ito v:isitac1o !IlJO Hotel
Mfcllg.psLie onde 'se enconl�ra hospe-Idado" "O EsLad,o'" a.p.re.senta-Ih'e as
]loa s ünldas, ;

Rio', '20 (U, P_) - De'Spachou,
cO!m o pnesidenue da Repulb!i.ca °

minhstro Clov1s Pielstana, que sub
meteu à assil1Jatura elo chefe do go·
verno os decretos de promoção dos
fUlncionários do quadro II daquela
$ecretária de ERta:do, isto é, do
Departamento cios Correios e Te·
leg.rafos.

Moléstias do Altlrelho
Respiratório

ENFERMIDaOE DA '·LARINGE

RITZ - Hoje' ás 5 f' 7,30 hO['as
,

"E�'1'Rg DOl.S CORAÇõEI�"
,

Cnl11 : Ann Sherida,n, Demüs
MOl'g'an, AJ.exis 'SmiHl, Jack Carson

L De ordem do senhor @a-
l" Jwnr \:V�'ma.n, pitão dos Pôrtos dêst,e Esta.dtt.

.

Nü p1'o'g'!'ama: Complemento l'Ia- faço saber a quem interessar
clOnal ,p Nnticiál'io Un.iy,ersaL possa, 'que se acham abertasCE'il1!SLl['a : �Livl'e.

Peeços - ás 5 hora,,: 4,40 P 2.'tO,
nesta Re,partição, da presente

(Is 7,30 horas - Cr$ 1,40�II.ujco, data a trinta e )Im de agôstlt
, .

nUxy'
'

__

o

'1:1 �J'�
.

ií� 7',.30' ll;)'l';'�
" conente, as inscri.çõ,es_ para os

,,� exames a ·s.e realizarem de pri-
- Pltimas exihições -

meil'o a trinta de s€tembro d0Pl'og-,rama DU[llo
K il'by Gmnt e F1uzzy Knigt, correp.te " ano, para CONFE-

"FALSO BANDIDO" REN'f'E DE CARGlA, MEoSTRi1
H,ocl ,Skr !>tau 'e An:n Sc}thE'l'n em: ,DE PEQUENA CABOTAGEiI4:
"AMOR A ,REGU!\'DA VISTA" PRUM,EIRO,. E SEGUNDO CONGe,n8-ura: 14 a.nos.
�'10 pl'Og'l'a.ma: Comp!. Na,ciüifiuL DUTOR MAQUINISTA, PRI
Pe,eço único: Cr$ 3,.00, MElRO E, SEGUNDO CONDU-

TOR MOTORISTA, CONTRA
MESTRE, PRATICO, PRATI
CANTE DE PRATICO, AR-

RAIS, PATRÃO DE PES-
.

CA, ATALAIADOR, MES:rRE
AMADOR E CONDUTOR MO
TORISTA AMADOR.

2. Também poderão se ÍJlS
crever nas Delegadas de Sãa
Francisco do Sul e Itajaí, e

prestar ° respectivo exame,
com exceção para os CONFE
RENTIDS DE CARG,A e MES
TRE DE PEQUENA CABOTA
GEM,

3. Para melhores esclal'eof
mentos sôbre o assunto em

aprêço, os interessados deverãa
procurar a Capitania dos Pôr
tos e suas Delegadas,
Capitania dos Pôrtos do Es

tado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 7 de agôsto de
1947.
Nelson do Livramento Cor-

4lei'l'" - Eecritur'ário da ela!�e
"C" -- g'ecreté.rio.

ROUOlJIDAO·
AI doenças 'da Jarlllge podem ser -

r.uqu�dão e tosse, A tosse da larln_
I!:e é a tos.e mais desgradavel em

conseQuencia da cocega e o ardor
que deixa na garganta
Quando há rouquidão. e sendo a la·
rige o orgão produtor da Cala, o me
dicamento deve agir aliVl?ndo tanl-

, bém sua infl"m�ção
O dpente da lal'inge. além de Ir per
,deQ<if'í,a vóz, se enrraq\;lece aos pou·
COS. porq'Jl! não se alimenta norrnal·
mente, perde as cores e parece mui
to mols doentet,que realmente está.
FIGATOSSE é um xarópe prepaca10
com glicose e s vitaminas do oleo
de ,figado de bacalhau que aliViando
as toslies. agpm sobre &s parte. dO'
eotes dos OI gãos resplratónos. COlllO
um verdadeiro tônico.

FIGATOSSE
é um produto dO laooratório da

'HEPATINA
N.S.da Penha

AVIDA DO f'UGADO
HaMUi esclarecimento. escrevam:

Caixa Postal 3,061- Rio

Maqvina a vapor
VENDE-SE

Cem forçil d", 8 H P. muclI
ing ez,.

Tratiar csm o sr,

Cordei'Q em Ribeirão

-------------,-----------

SfRVtÇO DE
METEOROLOGI,A

----_--------

PnrillÕ0 elo tempQ. .tá l4 horai
rio dia 21 na. Ca-�l:
T_pe: bom, com nebuloaidade

e nevoeiro.
T:em.tNl'GturG� insto'l1el.
Vant_: de Norte Q Lsata. fre.co•.
'l'_pePGtu_ 9lDbsmo. de entalll\:
maximo 1,78 mimimo. 14,4,

--

"

J:;L
\

.

Só:uso }col�os!
diz Barhara Bates '"

que aparece em "rrlE fABUlOvb
JOE" de Hal-Roocn disfribuido peja
Uniled Arrists,

CapItania dos Portos
EDITAL

•

·-..·-;�.·I.o<'G. q.,�·�'r���- ....._ 1ok__"9r�
-

.i!'''':<,,:!,,�j��
ftAJu/J>ilifft a:Js ledtt�,'l-es tis «(li) "'.fl;r.'" pf/a ln(j.6�tri8, PrrrlJrdo e �e·�t rcs IrlV( T S A.

fthlARIO - J)ij�� 1).1: iE'li!'rAf- RrtFE�rr,:TJ.çêlS - C(.I 'TA 1'1;(:1 FiA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube Doze de Agosto-Dia 24, domingo, seirée em homellagclD à A'SSt
dação Atlética Barriga Verde pela passagem d. 8' aniversaria de ssa fundação,

,

com inicio ás 20,30 horas.
/

Precisa de com
prar algo?

Falta-lhe dinbeiro ,
Procure então Crediário Knet,

qué mediante a módica percentagem
de 10 por cento, resolverá (;) seu;

8ri"nci1pü p"e�o problema, f'acultandoclas a com..

CONTA CORRENTE POPUi...AR [" li j li * Ll pra da mercadoria que v. s. necessí;
JurOi! 51/2 a. a . ..,..,.. Limite Cr$ 30.000,00 Bor lirn, (L'. P.) - O prúncipe ta r, pelo preço corrente da praça.

Movimentação com cheques FC1'tliluand, íilho ria írnperatr iz sem qualquer outro auaaeats.
A

B d U··t·� m oi I" I RCI'01Ii,nlia, roi conrleuarín ,hoj'e à CiREDIÁRIO KNOT.
; ·anCR . O IS rh.O reuera 1lI. li. prisão pr-lo TI'ihl1'lwl 'j1Hital' Brilâ-· Rua João Pi,nte n. 5 - Anexo á

CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,00 nico, acusado d'e Ler ocultado sua Redação de "O ESTADO", Telefc-
E R� Cn$ is.oeo.ooo.oe qual idadc jlc mr-mbro cio par-tido 1022R SERVnu: r= '·.u,. '-' • ne , .

oaziste. A 'sessão do trítnsna! curou
�ua Traj.fie'), 23 � _FDcrliFlfU;pOUS apenas Cil1CO mirrllLlftos oe o príncipe

Ue.sniul-ri.-n, enfim, seu prohla.ma -fin�nclAirl/1 que, não, <ll1H'e�'E''l1Ilm1 defeS'a, per-

A UI � Uu II t U (j g UI manecerá no xadr-ez até 26 de agos-

-I-lo.
O prfucjp« ]""f'<l1Chnand foi deti

do na semana passada, 81m eonexâo
com o desaper-eeimento '(las [oias
da Iarn íJjIa imperial alemã,

J1JK'l'_1 DE CONcnTAçAO
GAiUEN'l'O

P�'OC"'SS08 em pauta para' julgamento
M1!:S DE AGôSTO

])ia 18, as 1 ,1 horas:
Pr-on. 11. ·JCJ·148 a 15'3/47. Reclaman

tes ..__ Atherino Manoel Conceição e ou.
t.ros

". Reclamada - Cía. de ãndristrías
Geral�, Obras 'e Terras '8, A. Objeto _

Indel1Jzaça'O, aVlso-pl"évio...Je ,férias em dôbro.
Dia 19, �s 14 horas:

Proc. n. JlCJ-154· a 170/47. Reclamantes ,- Adelino Zeferino de Sousa. ReeIa
mana

� .Cía, de Ir:dú'strias Gerais, Obras
.e Terr-as IS. A .. Objeto - Indenizaçãoavrso-prévjo

• e férias. •

Dia 19, às 14,15 horas:
�roc. r- .JCJ·1712/47. iReclamante_Joao .Juvênc ín dos Santos.' Reclamada. _

'<;'Ia. de Indústrias Gerais, 'Obras e i'l'er
Ia� IS. A. '9bJeto - Indenização, aviso:prevJo e férras.

])ia 20, iJS 14 horas:
Proc. n. JlCJ-17'l a '17'50/47. Reclamentes -:- José :Rau:os ,e outros. 'Reclaqlada- ,?Ia. 'de Indi(!strias Gerais, Obras eTe! I as �..A. 'Objeto - Indenização e

aVIso-prevlo.
Dia 20, �s 14�15 horas:

Proc. m. JCJ-1'76 a 17&/47. Reclamantes - José Elioc!oro da Stlva e outros.Reclamada - Cia. de Indústrias Gerais,Obras e Terras S. A . -Objeto - Avisoprevio.
]lia 20, às 14,30 horas:

Proc. n. JCJ-179/+7 e 1·81/47. Reclarnantss - Lúcio Manoel dos Santos ePedro Werdorf Júnior.

Reclamado-I<;'la. de lndlús.tri:;ls Gerais, Obras e Ter-
1 a� S. A. Objeto - Indenização, aviso-
prévio e fér'ías.

IDín . 21, às 14 horus:
Proc. n. J'CJ-171/47, Reclamante_Manoel Evaristo Barbosa. Reclamado _

Raul ,'M. J"ereira. Objeto - AViso-pré":ioe salái-íos.
Dia 22, às 14 horas:

Proe. 111. J'CJ-,1I8Q/47. Reclamante_Edmundo Concelino Tristão. Reclamada
- Cla. (de Indústrias Gerais, ·Obras e
Terras S. A. Objeto - rndenização e
aVIso-prévio. .

Florj�n?pOlis, ,�6 de, agõsto de 1947.
AntOnIO A. Lisboa, secretário.
VIsto - Fl'ancisco de Bailes Reis, Juiz._presIdente. (3861)

';;;:::;;:;;::::;:::;==;:::::;:::;;:::;:;:;;:::;;:::;===;:::;========;;;;;;:;;;;;=;;;;-:�-:_<\;\::,:\\iI:T:P\T,I�,rADO ü CA I,S PARA MA:-
QU�R VESHR-SE (OM CONFORTe E ElECiANCIA 1 't m.1IRAS' l'iJ:\J _�i_\18Tl;:'HJ).'I.!M

I * * *

.-\"m,Sllp'l'cliuJlll ('<15) S. H. r. Aneta
- A Camara i\h�n:ici,!lal daqncl,a
cicj,alrI'e "o.VOIll a impol'Lancia de ..

6.700.0{}f) florim, cPI'ca (Ie /[7 mi
lhõ('� dE' cl'lllZ,eil'os, ,1)'1I'a. n Illl()lho
rrllmC'l1llo e l1Jmpli'ar:i\o tia,; ill1s,lal::t

tõe,; do cab para mádei'I'3IS local.
O l:r,alh'a.lllw dcv,e.l'á estar cOtniCl'uido
dE'lllll'o de um allllO e nw,Ío.

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

� DlHH�lftO ANDO B����SD
Faca co,m que Q seu

renda bastante
(') leitor deseja obter uma;

r-enda mensal, semestral . eu

anual, á razão de 12% ao ane?
Confie então os seus negó

cios ae €rediário KNOT, á rus
�() Pinto n. 5, que, em com

W.�ãi) com o ES('l'it.ório Ime
�:illJál'i0 A. L. ALVES o em

pt'ega,rá, proporcionando - lha
@O-Rl. ísto uma renda anual, se-'
gura de Cr$ 120,00 por Cr$ "

l.$OO,('){) empregado.
Melhores inform�õ.es e de·

tarllles nos escritórios do Cre
diá.riQ N'Ne!>T, eu nesta reda-.
9ie.

Adquir-a. TUDO d. quo nee••atta..,
de UMA SÓ VEZ,

p&gando :pARCELA�.AlVlE.Tm,
oo=m u VAlI''rAGENts da oo_pra • 'riata,

••rvindo-se 4e

4 •• fi' .

TEUS maos
aplaudirão teu gesto,

quando souberem que eela
boraste pró Restabeleeime..
to da Saude do Uzar•.

,

CREDIARIO MNO!
Lnres
Cha�.
hRta8� ..6trleae .....
AniS.. ,ar ....

Pel..
CaucM
QilUla.... lII'tIpu

Ia..pal
CIlIp....
•'v.a.
Rádl••

Gelllelel...
'.'delota.

.161••

ROBERT CDRI
-,

LE LOCLE

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

INDOSTRtA, cOMáao I SiGURO$ KNOT I. A.
FR4COS.
ÂNEM!COS

TOMEM

OiD�1 ereDsofa�D
"SILVEIRA"

Grande Tanlco

.. te • ..,_

•

f

_PRoeURE

alfaiataria
A

Mello
..................................

RESIDENCIA
Vende-se uma à rua

Bocoiuvo.
Trotar a rua 'Alves de

BrH0 n° 20.

Rua F(!li.ppe Schmidt 48

I

REPRESENTAN'fE ...................................................... ,..

'Tome" KNOTPracica.-u. para • cidade d. FloriaJlóPolh -- para trcba.lhar c:om

arU,o. de grande prOout'a e flleU oelocagão.
Cartas indicania reierencic28. para E. COLLI & CIA. LTDA.

Rtle Mende. JUllier n. 168 -- SÃO PAULO.

SI CADA 'BRA:STLEJRO
CÜlnseg'uÍl' alfabetizar um patri

cio, eonwmcendo-o a, fl'·equeFltar,
um curso noturno, ·em breve &e-'

remos Ulm dos POYOS mais adian
tado� do mundo: Gnupo Escolar E.
José ou Escola Industria.1.

. .

SI CONSEGULRES
Que um bE'lu amigo.Q.u �o,n,he

cido analfab'eto fr,aquente um Cllir--
50 110tueno para aprender a lí!-r a,

. a ·escrever, pr,esta,rás lum grande.
: serviço á tua Pátria. Catedra.l M.e
tropolitana ou GruiPo Esoola[' Sã.-
José.

Poro as p.IIDas d. .6,to
CI�urado «IU., além do requf ..

sito essenc10l de precisão,
Qxlgem beleza e arte, o r.·
lóglo Indlcodo '6 ROBERT

CART 17 rubi•. Send.o uma

marca NÃO PRODUZIDA EM

S�RIE, fácil é avoIJarem's. G.

extremos de cuidado e perí
cia postos no seu fabrlco
o que o .Ievo à cot'eO,orto
aJ.. verdadeiro obro-prl..,o
da art. reloioelra sui'çQ, Em

qusntlclades reduzidos, está
agora" dlsposiçõo do públi
co brasileiro o famoso r.·

16.1. I08ERT CARl, "Havia
lécoft'lpttltse" no "Exposltlon
"-Jniverselle", d. Paris.

Curioso «salvador»
LiSlboa. '(c. P.) - HeH,Ü'l' Yi,

la-.Lobos, famoso ma'l'sl,['o lJl:m;ilci-

0['-0., que se a,c<l1a aLualmenle em

]->od:u:gaJ, Ide's'ej-a ',=,al"a!: o 111iu'l1dü

p'e'la i11ús·i!ca.
"Poct.e-&e acalmar oe ClN'al' pes

·&OCtlS anormais ,pala música - dis
�e o :nla.est.ro. "A ol1liÚlsica do poye
,clev,e ser reoo'llhida puüe o povo e

'(}evolh'ida ao I]) ovo, cio mesmo modo

Qlne os mm-ives l'E',colhl�m ,a.s pepi
,las para >Í:l'allllSfO'llmlÍ-las em Ol"llR-

. rrneTlILos de O-nl·o".

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntuem o que é

um lázaro, dize-lhes que i
um eafêrmo que poderá r..

cuperar a saude com 61 te.
a_ilio.José Ferlandes Neves e

Senhora
perticipcam eM }tef'GI,l.t",. �

amigos o cea�- de _a
menta d•••11 .ba. :M�RIA
EIoOY com o Snr. Fl'anciaco I

Mey Filho. f
Florianópolill. li·IS!41

--I
Maria e FrancíscI

I.o.firmem

Francisco May e

Senhora
participam aos parentel e

pena0. amiqall li c"ntrato
d. .<MClmAlJ\to de .eu iilho
FRANCISCO cem Q Srita..
M.ria E!ay DORner NevM.

Barra do Trombud0. 15-8'947

1;S BOM B.A.ASlLEIRO?
Ji!iN..tiio eoopera na clunpanllQ. de:

.

aMa'betiza-ção de i1duILo.!i, fazeNt..
qu-e os i;e;us eo,nil.l-et}id.,(J5--que não !l3.
bem. le-r nem e"'i'(:�rever, fl·eqUIfflJ.tML:
0« curso! no·tuliDOS de �lfaootilfa-·
çã.o: HOll'pital de Caridade ou Gru
j)1 �o'Ja-r Anchieta.

A plIi'llleirll .Agua de fJoléhrla ,.-.,
DO mundo foi fabrioada n4ll dda_
de ht6ma pela "''Mica de "ebas
u,. ..

ROBERT CART S/A
Le Loela - Suíço

.1,[rlbuldore,-lIt�c4"lst."

R. & G. BLOCH, Ltá,.
RUI cio Ros,;rlo, 169 - Rio de J...nclro
�VI LI...... ·S.dlrá, '2- •.0 - S.' "1110

A v.ndo em tótlos as boas r.loloarlas

Senhorital
Ao escolher seu perfume ..�

que se trás a marca da perfamaria
�lohaR Maria \Fari·na" que l' era

"rfllerida pela cone Imperial clt
'1 Pedro.

:- .,

f
I

,�

_. 1aW.

"VIR(iEM
.

ESPECIALIDADE"
elA- WET�EL lNDU��'fRIÃIJ-JOINVJLJ E (Marca

A ROUPA BRANQUlSSIMATORNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �M'A•••ul.ia·'..... 21 de Ageste ....1
�----------------------------------------------------�-------------=�---------------------

.Líro Tenis Clube-Dia 23, sábado,. graadioso Baile de '"ala 10m a ill3ugara
(çao da ala IIIV,a .. Reserva de mesas Da Joalhe,ria Moritz, a partir do .lia 18 ..

,{) l�dVWli.Jj_j�'l'1Mo DU HA.'H';U L\

'j'j<j)-tNAcrO:'\iAL DE ,HBCO.\i�'I'HLI_1
ÇAO Á 1:-lOLA.\iDA

Wa;:,h1llJgton (15) ;�. H. r. Anc
,'ta - O Banco Internacional ilp lt.c
.' constnucão (' Desenvolvi mp11'1 () CIl'Il-

ocndcu um crnprr-stimo de .

195.000.000 ú Hultunrio ; o prazo (\
, dr> 25 anos, á taxa eI,r' 3'i%. em110-

ta, dI' conrormidade com 08 E,�,la

Lutos, () Banco lambem coor« uma

, comissão 1(1,l' 1 % sobre o caip ila l

'OD1lP'I'OSÜ1;Clli, a J'um fie oonsutuír
, uma reserva c>&]wciaL ,Q acô rdo as

, sinado e�,IJPci rica que o Iprodullo elo

{"D1lpl'('s·Lirmo deverá ser exclusiva
:m,rm·lc aplicado nos meios produ,
[h-os de l'eCUtllSll'@çüo, da Holanda

,1lH>.tl'o,lJolliLalla, cuja restauração,
,(].eclal'Oll-l,.e, comluibu irá materin l

menl[,f' ]J<1Il'a a reoupcrnçãu r-cone-

mica ela gll'l'o.pa, n.u conjursto.
l'ic\lIhiU111l9 ij)a'rce!-<t de'ssf' [11'Ll:cilulo

�JI)c}t'J'{J ser aulieuda 111<11S Ind ias HO'7
larrdesas ou pWl'a J'ins rrulitarcs,
"O programa da reconstrução ela

JI01 an:ud-a", diz.in o acordo. "exige
g!ra,nlcl,p& ill1lr)(}J�l:alyõ-es clUl'wnll'e os

:,próxi'l1los 3 anos. A Holanda, outros
sim, 'j,em qlll(� "n,1 isf'azer a j)il1ga
mentes Ide ohrigacões que se vr-n-

. cem 'nos prox imos 5 anos.: llLY1"L:111-
to. não I.Cl") que ·ef'el:ual' Qlualq'\H'J'
J[lHlg'M11If'H1ltOt. fito, cap i la I 'C-ITIIJ)l'r,� la

cio; c!.Lllmn(.e esse per iodo. Apos ('�SC

(j'l'l'a:zo, comecaa-ão os pagamon+í.os
'. rI'o 0a,pi'[lal a urna í.axa moderad» ('

wnrn(mLal'ii'lllL g!l'a.dna:lm(\�lll('., de mo

do a ,a,moml i·za·]· contplotarnente °

eni!prr,su,mo até a data p'l',pd'ixa-Cla
,(ie' \'1ClllIC1mP1nlo do mesmo". O acor-

de) ohservava aírida qll'P, embora' a
-

Holanda fosse um dos uMimos pai-
-s,cs m],j'o]J'(ll1� a serem lioei-ados e

- h�\lvr:s,sp sotrido danos de guerra
&uplBl'io'res aos. dos países .q.l!,e lhe
são víz inhos, "ela já f'ez impres-si,o-:
na;nl,e'� ,pl'ngl'if\!'iSOS em "sua -P1'ot!ü,-

r

Dr. CLARNO G. l
eALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COllltituição d. Sociedadel
NATURALIZAÇÕES
Títulol Dealarot6riol

Elcrit. -- Praça IS de Nov. 2�.
" l0. andar.

- Relid. - Rua Tiradentel 47, fFONE •• 1468 f

Tr81 l3) "alai d. material, de
conltruçãGl recente, por ccnju:nto
ou Ia p l�adamente. aos segui .. tes
preçoo: 2 ao valor de Cr$ 18,000,00.
cada uma. e o outra por

Cr$ 70000 00, compretndendo os

respetivoD terrenOl, em ponto pro
ximo do eentro.
Trata.r nuta Redação oU à Rua

Tiradentes, 42 A, com J, Flainer

Vendem-se

EJI:vle ao seu amigo dl!!ta��,
1lDl DÚ.,mel!o da rel'ista O VÂ'
LE DO ITAJÀ.t, edição dedl
cada a FloriaB.ópolls, e assJ-r.·

estaftÍ Mntmbu.1n-do para
JB:aÍ'er� ealtnr&.i

.'

de lWMa te••...... cão",
..

•-:--•• Ill.'!I__1l!IIII'!

III A� t;A IS
Para indudria. leve e pesada. fabricada palo técnico FRAN
CISCO BIGNANI. tem .empre em eatoque d. todos o. tipolI e

medidal, tipo fixo os::ilante. aeIlera de 3/4 e 5 polego.all, todoa

I
ii

Eixo para lerra :rOc:ra:�b:i;���: ::::m!:�:�il montado com

IIrolamento.

JUNç:Ko de anéis e (1 parafulo. Anéia de prellaéío.
Eixo para tranlmiuQo de tod.a. a. bitola•.

I
Eltá lempre co aeu dispo," a preço de fábrica. à. Rua Campos

Sa11.a, 676, Fana 446 -- Santo André. Ii;-.
Ou com seu represento,nte em São Pauto Q Rua da Mooca, �37

'1
. Fene 2-1371.

V I 50
A EMPRESÁ CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA.)

.

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITL'iLOO DE ACORDO COM O DE

":CRETO-Um 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
. .ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARIDCIMENTOS PEDIMOS O ES

:PECIAL FAVOR' DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI

DIDSTA CAPITAL, CITO A: RUA FJBLIPE SCHMIDT. EDIFI·
'<CIO AMÉLIA NIITO.

Poro (OllCur�o�Esllldull';S ou Federais

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências.

-

Geogrofia,
His tório do Brnsil, etc.

InteX'9Bsa-o? preencha elite cupãf:l e remeta-o pl;\ra C, PalitaI 332

FLORIANOPOLIS __ o SANTA CATA-RlNA

;
, í

PEDINDO INFORM,J\çêES:
Nome -------------------------------

Rua _

id Ide _

__H.o _

Estado _

._---�._--------

Compre S!U RelógiO pelo Serviç{)
de, Reembõlso 'Postal

1

Todo RelógiO éAcompanhado
PARA SENHORA: ·6

6r$ 22tl,09 7
35Q,fHl 11
220,00 12
13(),OO

71
de Garantia

DNS.:PRTAD9RES:
@lr$ 150,09

180,00
1st),OO
200,00
14{l,OQ ,

PUlSelNI.S extensí'IJeis
Americanas:

do Respectivo Certificado
2@.íil,OO

@fr$ Ulf);tlO
,250,00
180,09

re
13
17 (.grande)
17 (pequena)
18

2 (folheado)
3
9

8 150,00
VENDAS: E8GREVA-Nf>S lN

RE- &1!l'lUMt t) p�j;)me

,A,RA lUlM'EM:
DE BOLS@:'

14 89,60
15 80,-flQ
16 28,60
OR6:AN�AE)� Sl�RVlft) DE

O NfIM:E RE> E- JlAti-lf-E PANDO

Reloioaria Progresso'
JUGEND & FILHO

e'URI1'ISA - PRAÇA TIRAJ')_TES, 260 - PARANÁ

" 190,00
i 85,06
SFl'lVA--SE »E N{)SSO BEM

:DlCANOO Al'.:81�AS

sii) FRANCISCO DO SUL'"I para NOV4 1081
Inform aç6es com 09 Agen te.

Flori�1\Óp(',l1i9 - Cas:lo& Hoepc.ke S/A - CI - Tele10ne 1.212 ( End'. te)&g.
São Fr�ne-i!co do Sul - Carlos Hoepcke fitA - ex - TeleJone 6 l-U'1OR'EMWCK

5
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A temporada do 'orça e Luz, de POllto Alegre, em lossa Vapital.-Dominuo
exibições dls raiados, vice-líderes do Campeonato g8odlt, frente a.

e Clube' Atlético üataríaease. respectivamente.
-------------------

e segunda-feira, 8S
Paula Ramos

,

II"

A magnff'íca impressão dei-I sim como o Paula Ramos, o

xada pelo América F. C. dOI Clube Atlético lutará íntrepl
Rio de Janeiro, quando entren- pida e inteligentemente por
tou nesta capital, recenternen- uma vícóría que confir-me o va

te, o Avaí e o Paula Ramos, le- 101' do pebol barriga-verde.
va-ries a acreditar que, real- Ao que apuramos a delega
mente, o nosso mundo esportí- ção do Força e Luz deixará
vo aprecia o esporte das mul- Porto Alegre amanhã, vlajan
tidões, a ponto' de solicitar aos do -por via terrestre, chefiada
",grandes" do soccer catarí- pelo &1'. F11ederico Amirabile,

�e���bi�'���sa:t�r:Chc��be';a�: �:t:��a��:g�� �i:O��iu�����
O' FI"'gu·el·�reos>e F. C•. baqueu.,· u- em l.obar.a-ogrande projeção no país, ficando hospedada no quartel

Há 'semanas noticiamos a do 14° B. C., genfilraente cedi-
ida do Força e Luz ao Paraná do pelo comandante Nilo Cha-

Conforme fôra amplamente E com. o "placa.r�" assilla-l um desenrolar calmo e brithan-
e São Paulo, para uma tempo-. ves. noticiado, o Figueirense, desta lando 1 X O pro-vísítante, ter-\,te. ,rada de 4 jogos, deixando que capital, excusionou domingo minou a fase inicial, que teve

. .Os quadros. .os nossos clubes tirassem con-
pretérito a Tubarão, onde me- um transcerrer calmo, e sem

. Flguelrens� - Ar í, Dlaman�clusões sôbre a notícia. A oca-
díu fôrças com a equipe local incidentes a regístar. trno (M,onguI1hott) e Bote�ho�stão não .podía ser melhor pa- do Ferroviário F. C.

I
Após o deecanso regulamen- M_onguilh?tt. (Sa:oba) Jair- e

ra um pequeno entendimento Aviag'em tar, voltam aó gramado as PIres i AClOh Hallli�to�, Augus-com o grêmio gancho, no se11-
f)ábado, ás 14 horas, em ôní- equipes contendoras, dispost�sl to, NICol,::�.e Damiani.

.tido de realizar uma" tom-
bus especial, partia desta ca- a apresentar um futebol mais: ��rrovlarlO . -:- �rge>ll1I:o:née" em nossa capital, de vol-
pital o esquadrão alvi-negro, vistoso e mais repleto de Ian- Már ío e �rce11110, Te! esa, },1lUta da terra dos bandefrantes.
chefiado 'pelo sr. Tomaz C. Ca- ces sensacíonaís. do e C�tIVO; Alubal, Carioca,O sr. Irajá Oomíde, espor- bral, chegando á cidade de La- O conjunto ferrovíárto, nes- S: Martm�'Ü, Abelardo .� Nor-

tista de escol ,qUI') á frente do'
guna, onde pernoitou, precisa- sa segunda fas.e, lutou. com zinho (Alllbal�;Paula Ramos vem pugnando mente ás 18 horas daquele mais homogeneidade e dISPOS- i .

O �!llZ. ,sem. desfalecimentos para ele-
dia. to a levar ele vencida o seu

leall . Serv�u de a:rbItro. o sr, Ma-
var o prestígio do clube do pi- No dia seguinte, domingo, adversário. rIO Luiz, de Cresciuma,

. �uetoresco bairro da Praia de Fó-
em trem de recreio da E. F, D, A equipe do Figueirense,

.. apes?,r de suas falhas, fOI im-
'1'a e proporcionar aos nossos'

T. C., a equipe alvi-negra con- preliu nessa fase com muita parcial.
desportistas pelejas interesta-

tinuou viagem para Tubarão, displicência, ?ond� assim ai A renda
duais das maiores e mais inte-

onde chegou as 13 horas. sua ltnha-médía em constan-: As bilheterias acusaram a
ressantes, tomou a iniciativa

Após ligeiro descanso, o tes sobressaltos das investidas apreciavel soma de Cr$
de realizar demarchas com os

Figueirense rumou para a dos "players " locais.
.

8.000,00.
diretores do Força e Luz, pa-

praça de esportes do "Hercílto Prosseguia o prélio, sem m�I ,Reg'l'esso'I ibi
-

sta [-r'o",'á Gomide, que com g1'and,e inte; t-

d Ás 21 horas regressou a em-:
'l'a uma possrve eXI içao ne

t Luz", local escolhido para o to entusiasmo quan o aprovel-. .

"

.
'ligência e dedicaçõo vem. O1'len an-

b d L g qui checapital, nos dias 24 e 25 do
do o Pauta Ramos B. C. Fensacional embate 'ín termunl- tando-se de Urri� fal.ha na d�- .alxa a, VIa a una, a

-n o-

-.

corrente, frente ao Paula Ra-
cipal. fesa do clube cítadíno, NorzI-, �ando a dI l�o:a da madrugada

mos e Clube Atlético Catari- Afim de que o certame ama- O prélio nho assinala para o seu clube ue seguru a- ,eIra:'11ense, re,spectivamente. dor ista da cidade não sofra Precisamente 'ás 16 horas, o primeiro goal, empatando a, Es-cil'eveu: Walfllr de O. Santos-
A resposta do primeiro ínan-

um retardamento, muito sabia- após o término da preliminar partida, merecendo frenéticos A E1IBAIXADA DO FORiÇA.datário do clube' ríograndlno mente ficou resolvido que a entre as equipes do Fer.roviário

apla�ls.os da numerosa aSSis-I E LUZmão se fez espera!', Ante-ou- partida entre os aspirantes do e São Paulo F, C., entra em tencía.
.

A delegação do Força e Luz;tem o sr. Irajá Gomide recebeu Paula Ramos e do Bocaiuva se- gramado o "esquadrão de Atacam o� alvI-Degro,�' �ue de Porto Alegre, que aqui eteum telegrama do sr. F'rederi- ja realizada domingo como aço", que, após as saudações parecem dispostos a ludíbrtar tuará duas partidas nos próco Ammirabíle, presidente' do preliminar do encontro entr-e esporttvas, aguarda o início a vigilância dos locais, para I xirnos dias 24 e 25 do corrente"Fôrça e Luz, no qual cO�1Corda Força :e Luz e Paula Ramos, e da contenda. então, Nicolau, em um ataque' enfrentando o Paula Ramos e.com a prop..
osta .de 8 mil cru-

a partida entre os titulares do Mais alguns minutos, pisa perigoso marcar o 2° goal pa- o Clulbe Atlético vir'á ássim.d -

d
" ,zeiros por dois Jogos e . espe- Bocaiuva e do Paula Ramos ao gramaÇlo a aguerrida e- ra o "esquadrao ,e aço . constituida:sas de estad� e viagem em

na segunda-feira, como preli- q,tüpe do Ferroviário, debaixo Com o "placard': a.ssin�lan- Presidente: Frjederico Ami-ônirbus es'p�;c�al por conta do minar do encontro entre, _o de deliraIites aplausos do nu- do 2 x 1, pro gremlO lllSU- ra;bile' SecretáJrio: Edson Piclube promotor da tempora- Fo,rça e Luz e o Clube Atletl- meroso IPúblieo que superlo- lar, empregam-se os seus "pla-, res; Tesoureiro: Húgo Gomes;da. '-

co.
•

tau o formoso estádio do yel's" com afinco, prücurando

I representante d a imprensa..A notíciã: ,é das mais alvi- Todas as providencias estão "Leão do Sul". mai,s uma vez vasar o arco
o-aucha: JOSoé Domino'os Vare-çareiras, Domingo e segunda- sen,do tomadas para que a. em-' Depois de ter as duas homo- guarnecido pelo atlético gua�- la; técnico: Aparicio'" Varela;feira próxima, para delícia dos baixada sulina tenha a melhor g;êneas equipes recebido as or- dião Argemiro, o que conseg:ll- Massagista: Lopes Chaves;amantes do futebol, teremos acolhida. na metropole catari- dens do árbitro designado, te- ram ��s 30 minuto�, por 1l1� jogadores: Cl1áudio, Famina"em nossa capital um dos clubes

nenS8" Sabe-se que as direto- ve inicio o eS1perado encontro, termedlO de HamIlton, .o 3
Hugo, Sordi, Povonovo, Ernesmais prestigiosos da nação: o rias do Paula Ramos e do Clu- sempre debaixo de entusb.sti- goal o último para a� suas co-
to, Lázaro, Alegretti" DorvcaFo'rça e Luz, vice-líder do cer- be Atlético recepcionarão con- cas ovações da moJe humana 1'es. lino, Je,rônimo, Nino, Decamitame gancho de foot-ban. dignamente o vice-líder por- que ali se comprimia. Porém, quando tudo indica-
les, Fogosa, Detefon, NadÚ',.O Paula Ramos será o pri- toaleg,rens,e. Nos primeiros minutos do va 'ql,l:e o Figueirense seria o Ataide e Viana. Jerônimo' emeiro a medir fürças com o Preparando-se par!1 o jogo, sensacional cotejo, lutam as vencedor elo .prélio, eis que Nino são ex-integrantes do'quadro visitante .. Dotado de um

os quadros do Paula Ramos e duas e,quipes, em igualdade ele Diamantino, não se conforma Corintians Paulista. O zaqueiconjunto homogeneo, onde do Clu.be Atlético realizaram, condições, sem qU'3 DO entre- com a atuação de um dos ban-
1'0 Sordi já integrou o onze doformam "footballe-rs" c o m ante-ontem, no campo do 14° tanto' tivesse lances que im- deirinhas e abandona o campo, São Pa'tllo F_ C. Detefon, Fo-'aptidões para brilharem em B. C., um rigoroso match-trei- pressionassem os apreciadores -4.l;!:nido assim, menos firmeza
gosa, Viana, Povonovo, Ale-partidas de respnnsabilidade, no que transcorreu equilibra-;- 'do salutar esporte-lutão. lía defesa alvi-negra. g'retti e Hugo são elementos decomo aconteceu no prélio 'Qom do, havendo todos os 22 pre- De quando em vez, aparecia Nota-se 'pol�ém, nos minu-
grande p,l'Ojeçã6 ne futebolo famoso América carioca, no liantes dempnstrado boa dis um ataque ,mais ou menos pe- tos fÍ11ais que a turma do Fer-
gauoho.qual demonstraram não temer posição. Hoje será realizado rigoso, sem que fôsse, .c�ntudo, rovmrIO, prelia com m�is se-

'
_adversários por mais fortes

novo ensaio sob as, ordens do aproveitado com preclsao. gumnça, atacando obstll1ada- PAULA RAllfOS E CLUBEcategorizados que s.ejam, o
s'r. Jósé Ribeiro, téc.nico do Bem verdade, a turma ferro- mente a arco guarnecidq, por A'l'LÉTICO JOGARÃO RE-Paula Ramos, o j,ovem glrêmio Paula Ramos. Espera-se que o viária a,presentou um jôgo mais ATi, pa'ra num dêsses ataques :FORÇADOS CONTRA 'Odas tl'ês cores, saberá corres- treino seja 'cem-por-cento pro- homogêneo e. finme, isso de- Carioqulnha assinalar o 2° FORÇA E LUZlJonder na peleja de domingo, veitoso. \ vida, talvez, a ter a incentivar- tento para o seu 'Clube, debaixo A nossa repor�agem a,puroulutando bravamente com um Os in.gressos para as duas lhe a torcida, sem que, porém, das mais extrondosas e entu- que os es.quadroes do Paulaadversário mais bem c;onsti- partidas já estão á venda, po-I algo fizesse para abrir a con- SiRsticas ovaçõ€s da assistên-I Ramos e �o Clube Atlético setuido e treinado. dendo se,rem adquiridos pelos tagem do "placard", que con- cia.

I
a,presentarao reforçados para.O Clube Atlético, que vem

preços 'seguintes: Cadeira -I tinuava frio e desinteressado. Prosseguia o cotejo com os embates com o Força e--ocupando o 3° posto no certa- Cr$ 2000; Arquibancadas -I Ap,roximava-se calmamente mais e perigosos ataques dos Luz.' _

me cita:dino, com um ponto de Cr$ 10:00; Geral -- Cr$ 5,00. 10 término ini,cial da con�enda" locais, quando São Martinho, I O Paula Ramos contará �o�diferença do Pau'la Ramos, Vamos aguardar os sensa- quando atae8, o es,quadrao al- em e,spetacular petardo, mas o conCUTS.o elo centro-med19que é o vice-líder, possue tam- cionais embates interestaduais! vi-negro, por intermédio do seu em c.otnple t () impedimento .Jair, do, Figueir-:mse; do zaglleibém um excelente conjunto, que marcarão época na vidal "center" Augusto, para, aos marca o 30 goal da ta'rde, para 1'0 Momci, do Carav.ana do Ar;onde f_iguram bons elementos, esportiva da cidade. 38 minutos, assinalar, brilhan- minutos depo.is, ao bate� um d? centro-ava,nte Gll, do C?le-todos pertence'ntes ao nosso temente, o primeiro tento pa- "cornel''', Anibal e,m magIstral J?;Ial, ,e do mela esquerda NICO-'glorioso e inyicto 14° B. C., ra o seu bando, sob indeecri- cabeçada assinalar o 4° e úl-Ilau, do Figueirense. O AtléticO'cujo c o ma n da n te - Tte. UM ANALFABETO tivel entusiasmo da as,sistên- timo goal para o seu bando" contar'á com o dianteiro Au-Ce!. Nilo Chaves Teixeira -- é é um cego. Não deixes teu amig$ cia que, vei!'dade seja dita, não dando-lhes a vitória almejada.! gusto, do Figueirense; zaguei-na cegueira da ignorância. Dá-lhe
.

d'
_

um ardoroso entusiasta do es-
a luz da instr-ução, levalThClo-o a \lm poupou aplausos á turma visi- Ma,is alguns se��ndos é ter-l 1'0 Fatéco. do Avai, e meIa r ll'eL;porte n. 1 dos brasileiros. As- curso de a.lfabeüzacão de adultos. tante. minada a contenda que teve: ta Sanford, do Caravana do Ar_

._---------_.- -_.

»... de PIRO ,PAULO Me*"
------------------

, "
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DR. MARIO WENDHAllSlllN
Clínica médica de adultea

e crianças
Consultórto � 'I'rajane, 29

Telef. M. 769
Censulta das 4 ás 6 heras

Residência:
F'elíp-s Schmidt 11. 38

Tel. 812

Moléstias de senhora
OoIlIfultório - Rua Jollo Pinto D.. ,

� I!Iobrado - Telefone 1.4611
l!&elIfIdtncia - Rua Sete de Setembro
- (1lddlf1c10 1. A, p, da Estilva)

Telefone M. 834

, DI. NEWTON D'AVILA
�,,'ÓQ - -via"á Urtn.6.r�1 ....:
� dos IintestinOl !'ét� •
__ - Hemorroidas. ��

to dia colite amebiana.
JI'!.sIlot_erap1a - !afra n;melllo,
(.Io.ll�ta: Vitor 14elrcles, 28.

JMII(í!.dA' diariamente la U,30 .118.
l1io 1\ tarde, dali 16 hB. em tUbtlt

Buld.: VidJal RamOll, 08.
rONl 1067

DI. ROLDÃO CONSON'
�IA GjÇRAL - 4JJI'A '(,,'1.
llBlJl&GIA - lIIOLl!ISTJA8 D. ..
•••• lIfl[ORAS -oPART08 ..

1"InMd0 peja Faculdade de llCIIU-·
� da umveraidaue IXe _'"

:IIwiIo, onde foi assistente por' '0'8·
deli mOI do Serviço Clr1lrgico 4.

Prof. Alipio Correla Neto
� do estômago e Vlal I!il..
bNI. intestinos delgado e grOlllO,
t1r6Jde. rtns, próstata. �t_

atItiro, ovirlos e trompu. VIl'JeO.
--. Iddrocele, Var1ze1 e b_

CONSULTAS:
.. • U I) noras, li ttua rtipa
IlemIIJdt, 21 (altos da Casa Pa·

.

raiso). Tel. 1.1198 •

.-rDaNCIA.: Rua Ellteve.l J.
.

IIior. 179.: Tel. )( 704

DR. A. SANTAELLA
�Jomado pela Faculdade Na

./J.IrrIMIl de Meúiclna da Univenld..
�.ú Brasil). Médico por iconcue
... .. Serviço Nacional de Dou
t;IIlllII Mentais. Ex Interno dJa, Santa
� d. M!seric6rd1a,' e Hospttal
'líIl�trklo do Rio na Capttal ....

deral
':I\UlRQA Ill!lDJg_A - _@§JNViUJ

NERvbSAA
._ (ID<;uultólrlo: Edlflcl0 AmêUlt

.

NETO
-"'Da J'ellpe Schml4t. COIUIUl-

nu lI! �8 18 horas -

�: Rua Álvaro de carva·
.

Do se 18 - Florlanópol.!e.

ia. POLYDORO S. THIAGO
'iIIMHO do Hospital de Oarlda4e

de FlorlanópoUs
.a.lBtente da Maternidade

R!lllciA MÉDICA DISTO'B-

ImOS DA GESTAÇAO B DO

PARTO

__,.. >ll.oa órgãos lnternOll, -

peclalmênte do coração
__oas da tlrolde e demais

gl&ndulas Internas

�J!tAPIA - ELECTItOCAJ&.

....Jl&FU, - MEI!AJlOLl8MO
BASAL

........ d1àriamente da. 15 b

18 horas

� ehamados .. qualquer
� 1D.clUBlve durante a noite.

JllDllBULTORIO: Rua Vitor MeU.

les, 18. Pone 702.

__ClIlA: A v • n i da Trom-

powski, 62. pone 7M

Dr. BIA-S-E rARACO
DOmNC.A8 DE SIE'NHORAS -

lID"JLI8 AFEcçOES DA

PmL1C - RAlOS ]NFRA·VER
xm..HQS E ULTRAS-VIOLETAB
0....: R. FeUpe 8cbmJdt, 441 -

Dal 9 àl 11 e dos 5 às 7 hr•.
Rea: R, D. Jai�e Camara, 47

J'ONE 1648

LINS NEVESDI.

PAULO FONTES
CJ,fnlco e operador

CloIUUltório: Rua Vitor Me1rels. Ia
Telefone: 1..w6

�.das 10 às 12 � da. H .11.
a-Idbc1a: Rua Blurncnau. 23

Telefone: una

ti. •. S. CAVM.CANn
lIiliIllIdCIl exclusivamente de cdançu
__ 8Illda.nha M&rlnho, 18

Têlefone M. 1M
---_ .._---------------

FARMACIA .ESPERANÇA
d.o Farmacêutfoo NILO LAUS
Hoje e amanhA ..rã a ... ,relerl4a

Dr.... aaelonaia e estraqeiru - HOJReopátiu - PN'ha·
m_ri.. - ..rtir;.. li. beRoUba.

Gara.... a exata eb8erviDda .•• rflOdtuárie .6tUe..

DE - MOTORISTA-CURSO-
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional
prática - conhecimento do motor.

chamados para uparos de urgêilcia.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GA'L. OSÓRIO, 40.

Teoria e

Atendem· se

.. -

Resenha dos julgamentos realizados na

sessão de 14 de agôate de 1947

Anelação cível n. 2.757, de CUrltipanos,
apehnte Adna Dacol e apelados Joao Ma-

l
. Moreira e outro. Relator o sr. des. OE,

:;',�ndo Nóbrega, decidindo, a Câmara C,·

vil conhecer do recurso e preliIr.ma�mel1-
te, converter o julgamento em dIl1�enCla,
para que na comarca de origem sejam os

apeladoa intimados da sentel1ça_p�ra .q��
no prazo da lei apresentem ou nao as sua,

razões e falem sóbre os documentos· ue

fls. M fApeíação cível n. 2.760, de a ra, ape-

lante Vitor Paes e apelado Gregôrto �on.
çalves. Relator o sr. des. Osmundo Nobre

ga, decidindo a Câmara Civil conhecer do

recurso e negar·lhe provimento, para cori

firmar a sentença apelada, pelos seus

fundamentos e quanto ao paga.mento das

custas de acõrdo com o que dispôe o ar

tigo 78 do Código de Ptocesso Civfl ,

A,p·elação cível n. 2.734. de Florlan'ópolls,
il-pelallite a F.8,�enda Estad,:al e apelado o

Partido' Rleptlbtcano Catarmense. Relator

o sr. des. Nelson Guimarães. decid indo a

Cârr,,-,,ra Civil 'conhecer da apelação e ne

g'ar-Ihe provimento, para confirmar ,.

sentença apelada. .
.

Apelação civel n. 2.779, de CreSClUma_

apelante Felinto Pacheco ·e apelada Cons

trutora do Lar Ltda. Relator o sr: des.
Nelson Guimarães, decidindo aCamara

Givil conhecer do recurso e negar-lhe pro

vimento, para confirmar a sentença ape-
lada. (3852)

.

TRIBUNAL PLENO
Resenha dos julgamentos realizados na

sessão de 13 de agôsto de 1947
Habeas·corpus n. 1.712, de Curitibanos,

impetrante des. l'4á<rio Teixeira Carrilho e

paciente oarcnna Pires. Fenaz. Relator o

sr. des. Luna Freire, decídrndo o Tribu·
nal preliminarmente, converter o j ulga
mehto novamente em diligência, para que
o juiz de paz, no exercido do cargo de

juiz de direito, informe se foi dado iní í
cio a instrução da formação da culpa do {

processo a que responde a paciente, rne- 1
diante inquirição das testf'lrm1>'lRs e C"-80 1
negativo a razão pela qual não o foi.
Habeas-corpus n. 1.713, de Araranguá,

impetrante o dr. Agenor Viana Carneiro
e paciente Antõnio, Zeferino e Silvio Ce-
'chinel. Relator o sr. des, Edgar Pedrei.
ra, decidindo o Tribunal, preltrninarmen-
te, converter o julgamento em diLgência,
para que se solicite do S1'. dr. juiz de di
cício do cargo de juiz de dír-eito ínrorma

ções se já foi prolatada a sentença de
pronúncia ou impronúncia dOS pacíenter
e caso negativo porque não o foI.
HabeaS-corpus n. 1.714. de Araranguá,

impetrante Walter Wanderley e pacientes
EI€sbão Júlio Abel e Va.lér io Matias Pr
droso. Relator o sr. des. Flávio Tavares,
decidindo o Tribunal julgar-se incornpe
·tente para conhecer' do pedido e ericarni
nhá-Io ao sr. dr. juiz de direito da cornar

ca mais próxima para decíd ir a espécie.
Habeas·corpus n. 1.715, de Joaçaba, im

petrante e paciente Erotides Ferreira de
Lins. Relator o sr. des. Hercílio Medeiros,
decidindo o Tribunal, pt'el iminarmen te,
converter o julgamento em diligência,
para solicitar-se do juiz de paz, no exer

cício do' argo de juiz de direito ínrorma
ções sobre o motivo da demora no Inter
rogatório do paciente prêso preven tiva
mente. qual o crime de que é acusado, e

porque a instrução criminal ainda náo
foi íntcíada.
Habeas-corpus n. 1.716, de Palhoça, im

petrante Roberto Hesckett Pedroso e pa
c'iente ,.Antônio Jo�é Nunes. Relator () sr.
des. Osmundo Nõbrega. decidindo o' Trl,
bunal, por unanlmi·c1ade, negar a ordem
impetrada.
Processo crime n. 41, de Lajes, autora a

Justiça e r-éu Jayme Arruda Ramos. Re
lator o sr. d,es. Edgard Pedreira, decidin
do o Tribunal pela sua competência par"
conhecer d� e�péc'Íe.

LEIAM A REVISTA
(3 VALE DO ITAJAJ

B::"1 () I1EU APERIT.
PREDILET(J!

��

As
" �

VERDAIEIIAS;lt,
PASTILHAS

VALDA
remedio ef-icElz51. O u m c o

para evitar e t·rot.r

0.5 CATARIlOS, Clt 6�I:PE,
GIS DêRES D·E GARGANTA ç

--

j
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Cifres do B11"mcD ri. 1944'

CAPITAL E Rfi;SE.RV/H�·
R(!SPoDllsbilid",,;""�
Recete
Ativo'

c-.
o-s

50,900.606,30
5,978�401.755,97

67.053.245.30
142.176.603,80

«

Sinistrol pagos no. últimos l�

Responsabilidade. "

98.687.816,30
76. 7�{6.401 ,�06,'20

I
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i
."f'?"��7IWJtI'a..I� "II _ u- .t �. • "mi"'. • ...... '.l!IJ

O NOVO HORAI\10 DA VARIG
,

I

Diretores:
Dr. Pamphilo d'U'lfJ Freire
de Sá, Anisio Malforra. Dr.
e José Abreu.

de Carvalho. Dr. Prancleco
Joaquim Barreto de Araujo

1 A

DE .PION EJ R 0S
A SE'RV�ÇO 91: V;S.

.

i
-,

fel'l!ietxJ�
VÁIlJ&

28Js. - :De F1ori<3;nó!polís pa.ra Our.itiba, São Paulo 8 Ri,o de JUlie_

Decolagem áIS 10,40 b()J'as.
.

3.a.s. - De FlOl'iooópolis paira'Porio A1�e. Decolagem ás 1-2,30 hn.
- .

',i'as. - De Flori,amÓlp'Olil'l' paTa OUTiitba ·e São -Paulo. Deco�qeDlt
ás 13,00 horas.

5a8. - De Flori'amóipolis para Porto Al,egIre. Decolagem ás 10,29 1lH.
6a.s. - De FlocianÓ!polis paTa Curítiiba, São PaU/l·o e Rto de J�Jjil"Olo

Dooo'lagem ás 10.40 honas.
'

Bab..- De Florianó!ilo1is para Por.to Al�. Decolagem ás 1.2,30 bn.
PAISSAGEIRüS - OORREID - GAiRGAS - V.AJ.;ORES - REEMBOLSO
- FRE'.f.E A PAGAR'- SERVIÇO DE ENCOMENDAS - EARGAS PAR.t4

EOOOPA PELA K. L. M.

'FILIAL V A R I G - EDlF1iGlO LA POR'FA - :pRt\.CA 15 DE
NOvEMBRú - TELEF�: - 1.325 !

'.

" ,Fabricante e distribuidores das afama«t. con
.

�fecçõ•• "D'ISTINTA- e RIVET. Po••ue um gran.
('de .•ol'timento de aasemira.. 'I'i.aado.. tirin.
bons • bal'ato.,' algodões, morin. e a't'iamento•

.pal'a alfaiate.. que recebe diNtament. da•
.mama a .atJ."C". dOI! 8n..:, C.m.r...... do ln"MI' no ..ntido d. Ih. fa.xe ('em 'Imo

�.� te. IDoricur"-'te• ...; FSnAIS.m Blumenau .�L(1ja••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Além ÜIS candidatos a prefeitos, já escolfiidós, as convenções regjolais do f.S.D.
escolheram mais os seguintes: em Cbapecó, 10 sr. Vicente Cunha e em Videira, Dl

sr. Angelo Ponzoni. Também' nesses municipios, as indicacões mereceram
aplausDs _

calorossos do eleitorado.
Comandente
Alvaro Cabo
Regressou a Ftcríanópolís, pTO

cedente da Capital da Republica, o

Capitão de Fragata, Comandante
Alvaro Cabo, chefe do Estado
maior do V Distrito Naval.

S. excía. foi aguardado nesta ca

pital, 'pelo Almirante Antão Bara
ta e altas autoridades cívís e mili
tares.

-----,_

Convenção pessedista em ChapecÓI
o prus idenl.c do Diretér+o Estadua l 'do P.SD, 'SJ'- Celso Ra:rrHJB, 1'0_

cf'bell () se,gLli,nll-p I·elrgl'amu C!<(:' Xapecó :

'·'[1e.n,j1!) a sat.isjuçâo de comunicar ,a V. S
-Ó,que foi NlaJ'i,;r.a<CIa, onl.em,

li oonvenção do ,n08:5·(1 partido, com J'üpeesen:ta,n.t,es de todo-s os dislr-í,
tos, tendo s ido escolhido por unanimidade o sr. Vicente Cunha, Com o'
oandídato a pl'E'.feiLo d('�t,P municíp io. i)311cla<:õP3. (<1_) Seraf'im HI'I'la
TO, pr'?sidcflIl.e rio P�j) di' Xapecó.

--------�------

Reunião de Secretoríos
dos Estados sulinos

Ca.fé Otto traduz quaHdada!
Peça-o ao seu fornecedor.;

MIN,HA CRONICA Violinista AodréS
S. Dalmau

'VAPE
";�i qU!e;l�€i& a !paz, p'f'e,pai].'.a-Df\ j_Ia,l'}1 a glll(J\[,l'a" é ti. YÓZ acauteíadora

da 'e:xlpeei,êncila lri�tór.ica '<l. mosu-ar-, através dos l:iécinlu,,;, qu'e 'só as nu
ções mJi]i;ttmmeill!t,e vort:e's são termoas ·e r-espe�Jt,aJfl.as.

Prova ísto 'Clfllll os homens são mais f'erozes Q'llle as ,l}l'útwias fül'HS,
G'S tfjjUla.i:;.., se rendíaan, SlUII)lIWi,s-Sia!3' .JjI() 'SlUaW\ J)Hmg-e üe Assis, que as desar
JIJlaNa tão só oorn ,p.a·J'l\-r'I� IhJ'andttt.3 e inodos fraü,'Im1a,i,s, Pobres das na
ções qtule assim ifOle C()inTp(H'Laa�,em! iSã:o logo tl',aig,ilidta,s ple,lla voracidade das
"gea1n.d>es })()IÍ;êlJllC'i'é\lg" 'I' f!�ma:gald.a_s sol) 'I) tacão írnpiedoso do "rnais :forte".

Vivemos .na ler,a da ,[H<·eva:l'êrllria da .foroa sobre ,Lü:c1ü>s os direitos,
.A!S ";pel}llell1!lllS poWi:!(�i:als", isí.o é, as IIllfllÇõels· ImilLtailHXlJE'lnJe in,oJlenlsivas,
não tém vóz �0nu;IliLt'. aquelas ,qllR' estão lJ,�',JiiCwme,llJl>e, gluarneci:das de
J'n,o!d{/ 'cu ÍJJlls[Jill'a>r :lWSlpKj,ilt.o e (J�mm' ás demais. Só estas ÚlbLirmu.s têm voto
(1!U1 capítatlo, só elas tornam OH pr-imeiros é\JS'SIP�llbo:s no concerte das
Jlrações ,e dia i, ld'âs!s(�8 pr ívilegiados Jluga1r.e;s, d ítann leis que regem os
in:ovmYlle,nt.'Ü'S pi()\lílicos I} ;';Ireia,h", ('/p 'TnlNI;C}'(), massa. lPllá�Liea m.a,rü!pulada
peja )mão, da ,�õr\Aa,

.Ais �)'elqll.�elmlS Da\;Õ-I�'; ,1).,),t,],r>lll ·,pl' 'VOrülJr!tol'a,s t1B ihwnill11alcLa,�· verda
da'õl. Ni10 há püJ' ,ernf', (�U\' í-l a,.". ! .I',} l'cJlllle eda", �l!ão tlim 1)ot (;IliCÚt.! bélico
que as, >tO-T'ue idiefICfll's.a·v,ej:.,.

Pa.delm 1J)1ulgnar P'()!]' ·:;éhgl'ad>l.)I" (['i'I'PJÍllos, 'mas Lodus os .din'lillu<� são
vloI1al\nei,,, .jw]la FõrgíJ. <QIUie l1ãlu 1IH�l>(li,La u J)j,r,e;iILo,

Po.die,111 (j!LlC.rCl· gl'i1a'l' mui. aUo ':'1('IUI" !J»J'ÚpJ"ius i�lrtel'<l'.;;&e,; c () i1'l'(Je
l'ê.sc:;·c u;rüvell1Sai] da ü·O\letivk!wc!·c h,ulrnwrua, Tn<lJS S'U1a. "úZ é abafalfla pelo
lJD.SlSO >Cla>fl:enciad'o, dlOIS' "CXf>l,C,i'1JÜ'S Ibt!llJ, ner 11l])êVdlos.

Pl)df',m clalma.I' Pé}!<rt pa,z, 'Jll'as SI',11 ülanYlor 1\ :Il'li!JUil'a(J,o cr'll:p.JmeiiÜe
p'e,lo r.udal' dia.s mlllJquill<li!'i de glunl'1'a.

O CjllW <ls;;isümos hojr, no l1't\ha.Lho !JolHic() rl)nt,ellllipo.râlJ('()', é um

p(\J'igo.so I', ao ,l11>(',SJIYlO [,eiJ1l![Yo" il]COnl.'I�.qIl'í'lll.te jo,g't) dr. (hlldos, em Q'lllC as

"gnlilnrks p'olêllcials'- ,"'e_ clhi,eI't.em (' p<1S'Saill1 () lt.llmplOl ellt(jua.m,o 8E' l'e-

ar�m3Jrn, a 1 irar ,a ,ciOl{'8 da::; "ppqu't'lna8 pOllé,l1IcialS "_ I'C,tu l,hanldo-;l<sJ
<lJlU'!rilam, a, Lir',a,I' a .snflllll Idas "fll'c'i(jiu,e;Jl1;h"i !lo[,ôneiaJs lO, l'e·laIJtallido(-'aiS,
q;uffl�)n'iw1Jd:o o l'íilJmtl} da "II'a. tüstLÍl'i,HJ 'e :clu i:WIU de·s'üilllO, i,lIdife.re'll1t.els. ao
ti1�nLiuo e,t.I�l'no de (}l1le c[IIda ipOIV>ü, 'C'umo 1C'3i(j,a illlrJivíldtuo, 0 VOll"t.ado.I',
1.1K)r;quc �)OVO ,e i'lllrlivtduo têm uma alma que pl(',ru�a, s.ent(,e ·0 qruêl' e

qlllle s.orfI\e ,e �'alligr,a 'o 0a�:Ia fll,�ILOILlCal(l'a. na S>Thé\i lilT)l.egl11Idadle.
'.

QlHO imU)Ü!l'·ta. qüf' Bm 1l10,me dos L'ioatgTWdo,; e WiCOUSll)'ll'l'C av,e Jos' dl
J\e.iluo's {]Ia: pe,s!E:oa ,hUJlnruna s«� twgu.am VOrles e ,;is'Le,Inélls? Tod'a. voz que
el:a SI' .ilL(,Il'l,!PU'Z·P"l' Olll .".(2,r'\'I:l-1' de -o]).sil·:1,eu,lo á man.·clha. vilol'i'osa da FÔT(,a,
ell<a S'C'l'Ú g,wori.fi'D<lida e v i.Ü'la clta.

QUIe. lmrpor:ta Qlue, ,(Im dte:fc,sa {los ;povos i'Ta,co,s, 'Slt� 'el'ij"um. o',; m'o

rliulmelnll!OIs .idlJd'e,1',riolCa \'t�,j.,; da Cih'in<c i,a e da, fi1'olso fi a 1 Lim j,�f,el',n o de

fogo .s,alb!eIIÍl Mü:g'a.r 't�m s.a.ng111e ê:>s'e,�, rmlOB.1UmeiliLo>s que nao tÜlmibam
POil'IQ11,e II11Ul'.a_lm '11Ia COll.l'sci.ê!1Jcia dus ]JolHle;llIs.

.'

Ilvl,a's, el1lLãiO, é t'sta c'o,nsci.ôllici,a, S'e\Tn�H1t' VlgIJan1Jt'e e �('lJ11lpre em

gU1a.IKi'a 'l':nl I.hf>lfcs'a (h" �Iuas pI'ó<pni'w;; ,pe,eQ'lÜjgaILiJvélJs, qlu>e ,S'e [elm de le
",anta I' p.a,ra 0lPll!l', ao J'etarudo da Fôr,oa, 'elIl!ll1QnJza,dla dellJosa 'e ,s:agea,da
sacICl'!()o,tiz'a, () s·e,reill'(J Nlilna!do do ,Dü'ei'lo, :p1f}nhuJ' SPlgm'o ��a l:dlClldade
dlO' hlOITnlOim :na !Le·l'I·a.

, ,

,Não é d>o E'>1lJl1V'.oho!(jul(:' 'd'e fürc;'U's a<d:vm'sas que brota a "arvowc d1e

dOIL1Q'wdos :pumos", mas lIa dli'�!r,ll'�'são conp,píCll<1 ·0 ca,lma cio que a ,pocle
C!ll>l1JsLr:u.ir, mRl1IGel' a faz,e I' Ilmo<:�pm',au', , .

]� f\sLe ·0 Im'1.ralvil-hi:J.30 lex-e!n1Ip,l<o Q!ue dã,o ,uü m'lliIllclo aiS Ame�'·\Cas,
wg'01:'<a 'l"(\IU'J],ild'as na "Co:n:re,]'êl1Jcin, ILnlte:r-.:.;,meriúall(cl.. d,e Ple,f,rópo l,j'slO.

:R!(:'lpe,1 indo a 'PaJ',á,bo'l'a ,('].0 fP.lixe rI1e varas, coligam-se. ,[,O'das ,liS na

ções (110 jov'e.m �o,nti'nm�l('_ pwra a'�'s'f�g,lurall' a do'liAS<li (,)OQ1�'llillÜI ,c.O'll'lra a

ag.l'E'.s,s,ão. ,e!vl,}Dúual.
. .

:8 coml)\'en�e c COJl!rur'LwrJ1oI', :[]If.',;-la (>jP:(1ic.a de üd·lOSJcI:a,rlf�.� e J'l'<p�ll-
sá" múLua,s, vê!' en»açuiT'-se, ,(',111 frate'l'Il1al e sOli'dál'io. aJJr.a<:(J, 21 ?:a�\o�s
a!mm'iCa�llas palra jJl'Ornel[,er-&e, ern so,l,e'lbe <Ct)Jl\cl,�,v('" ajuda 'c SO,COll'Ü 1I-

rrlS'Uni1Jo's fite Unias., IlJ(j caso 'de atLa-q,uc a uma IS'O_
.. '.

_ .

,J-liea.liz:a..s'e, nle.st.t�S dIa's IlliísJúl.'ilCOS em Quiüllnldml1a, a leXLl'aO'l�dma
ri:a '()j.",móse, (La.s ,dii,.D(Il'f!lIll[!es ,panbcs fl{) lum vw&Lo corpo, vItallzwdo pelo,
ctJ!rn:ulm a;J�s<ej.o de Ji,bel't.ktde e dr 'Pu,z,

. " , _

OI1IH esL<1 .sié\-!lll'ada LLn.iiíu ll,50 ISloij"m <�s '(')o,uh'ngf'neJas da vwrla na

'i,um�",à' humana;: s,li<ba ,impl)'!', peJo temo,l', ó ,fô'l'ça q.ue ella I'ep'l�eSe.IJtra,
o 1l��s.j)ei,1 o da,s de'Inlai,s qJÜ'teIllcias. ás. tra�dd.,ções llJll1,enC:,�"as de IJ'aibalbo

[).adJiico (l ]wot'í'CJuo -(Im JWll'l1 da. ICIV111tz,ac;a:o e da cmktlUl.a,

lijp'o:lis, 20-18-/17,

Río, 20 (A. N.) - Os gover
nadores do Paraná e Santa Ca
tarina tiveram há pouco um

proveitoso encontro a que com

pareceram, também, os seere

tãríos da Pazenda dos dois E8�
tados vizinhos.
Nesse encontro, de que se

,OeU!HlU largamente toda a Im
prensa do país, os goveraautes
dos dois Estados Iímltrefea s

seus secretários da }'azelll��l
abordaram, em conjunto,

'

as

suntos de Interesse comum, a�
sentando medidas a serem poso
tais ·em prát.ica no sentido (le
facilitai'em o surto e o desen·
volvimento mujor de ca.da qua],
Ness'a l'eunião, (lue te.ve am

plas -divulg'aç!ão em todo o país,
pe.nsal'am os participa.ntes :do
conclave na. possihilidade de
umu. lontra e ·Jllu.is ampla, de
que deveria, também, parti('.Í
par o 8ecl'e,táriú ,da Fazend:t (lo
Rio Graide do S�ul.
Este, consultado teleg-rafica.

mente, teiria resolvido a neeita.
ção tIo alvitre, e che'g'aI'á mes

mo a peusar uu. ,suu. realização
!)lll'a o dia 21 ,do corrente.
Posteriorme.nte, porem, ten

do, yiajado para, esta capita�'
oUlle se en(\ontra tl'atunclo da
situtlç.ão e dos intresses (la ri·
zioo)t.urn g'aíw1tu., o SI'. Gastou
Eng'lert comunicou-se com seu�

coleg'as do Panmá e de [ Santa
eatadna, sugeriQdo-lhes ou �-'a
(l�t.a.
E ag'ora acaba ele fie receher

plena ·concordância dos deteu
tores da posta de Fazenda es·

tadual de Sauta Cat:ninn e do
Paraná.
E, assim, 'assentaram 'os t,rês·

secretários que o conclllve se

realize em Pôrto AlegTe, não
mais a 21, mas a 28 do (:OrI'ell�

te, dalta em que ai já. : deverá
estar de reg'resso o secr'iltá.I·io'
da 13'nzen(la do Rio Gmnde do
Sujo

P,l'f'cedi<CIf,l de 'uma Jarna j',eal-
mente excepcional, enconbra-se en
Ü'e nós, acompanhado de sua-exrna.
e!"IPO·Sla., .d. Genoveva D'Aoteaga,
eximia C consagr-ada pianista e 01'

glani,sl.a, o sr. AJlJd<I'P 8, Dalmau,
víohnísta espanhol lido pela cri
t.ica rn und íal corno IW1 dos g:ra n;
dos nuesbres do arco.

O "r, Dalrnan-.e sua .e;xrna. acnâio-
ra realizéLl'ão um concerto ,rnLl'r
lnós, clm dia q lJlO se,I··á nponLlllla
,mcllIle maircado.
Dcixamdo para' oL�trus nol.ns,

lll1a,im'cs l'p.f,erún:ci'as ao,s ihliSltl'elS
,hos])IedliS e mens'u,glci1\OS (ia uwl.e,
apl'esentamo:s-nl'es �los,sa!S boas "in
da;;;, com yoLos ue gl'au!(]e êxi'Lo em
nossa vnrra,

Notas locais
HABlLl'1'AÇAO

EslflO se liabibtando para en-ar,
o SI', Jusé MUIll!gl:ic,h (' a sl'itl.a .. li e
lena Geru lda de Souza, filha do .sr.

António (:(,I'Ulflo de SU'II'za_
xx:r

��LFBE ])OS FU ",,{�rO,\iÁlUOS
PPüBL1,cO:-;

A ao do -colTenGe, t) C]llbp dos
Ji'Ll'lI;cinrt,ú!'Í-os Públicos Ciyis (!p
Santa Catarina l'ealizanó, em s'ua
sécJ.e social, uma asse,rnhléia exLrH
Ol',N;nú,I'ia,· para ,[ratf!,l' ria au·Lmlo
ll>1ia da Ca,ixa Benefict',nLc da mes
ma ·sori('lluf!>c>..

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

Para os pessoas de - fino'
paladar Çefé Otto é

.em por.
,....-_....-_-_..-_-.-.-.-.-.-. - _-_-_ .,._-_ .-.. .

x x x

MARJNHA :\1EnCA_\Tl';
O Y DiSitriLo :\a\'31 u,c,pilal'á ,ni,.;

cll'içõe� il,lé (I dia 22 cio .col'l'e1l'le,
.pa.l·a o� {'xa-me·s de nwlJl(J,ria cie
c.al'l'elrêl clo·� ofieiais da '\la,ri'llba
M:ercanl ('.

x.xx

Ef-;OOL:\ DI� APHE• .\D]:r;ES MA
HJ�HELROS

O V Dis-Ll'ito :,avéLI H'c·eit.aI1á ins
fI ines \'l,(l.l'i n,l1l'il'o,s e�ll{l avisa'TJlclo o

púbUco d,p que (\ ex'J.ll'e',;.�amente
proibida a el1ul'ada rle llesso'a.s e,s-

• LrwJlihas ao �(']'\'i<:o nos l,pl'l't'iI10S da
mE' ..:;ma Esco'la, nos Bad'l'{',i.l'os.·

x.xx

TMPO:-.;TO DE PROFIS:"ôEiS
DmallLc 8s.Lc mês e;;·tá �,ei!lJd.o co

brado o imposlo de pmfi8'sõe-S 'COl'

J',e,Spo�llde.ll:Le ao segundo s·e'l11,est.l'e,
x x x

FARMAJOrA MODE.H.l"A
Tra'lllsfel'in-se da P I'a,ça. 15 para a

R. _Joiío Pi.n,lo n_ 4, a Fal'ma:ci·a i\Jo
,(],el-na, rl,e pl'Ü'lwiec!ade do sr,
lDdua,l'do S'U.n[,os.

804 OPORTUNIDADE
para quem lem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem seu

capital a juros (wmpensadore!l
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure' hoje mesmo o

Departamento. Imobiliário d<
CREDIARIO KNOT, á rua João
Pinto n9 5 (anexo a red::tção
de "O Estado" ), que tra
balhando em combinação com
o IDSCRITÓRIO IMOBILIARH
A_ L_ ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, poderá ofe
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios qU€
lhes forem conHados.

A.RNOLDO >SUARJ<)Z CUNElO

Dignos -de louvor
A COillli'ssão do Teaüo (lo Esl u

c1�1niLe C[n!' onLem ViSÜOll o sr. Pre
f.eito �"}unicilpal, foi recebida com

ca,Ljva,nl.(:' g'en,l.i1eza [lielo g'ove,rna
dOT dia, Cida,de,

Dep,Ü'is ,ri,e se pôr i'l1!tei,ra:men;te
R dis,vo;sigã.o ela novel ,p,t1LidaJde a;r

-Lis1 iea, indll'sive disj)c'I1.S:Jill'do-a da
I axa de div.(-> J'SÕ e·s, o rir. To·],ell1ü,ll'o
de Carva Ihu, nu.ma bola compr·een
,sã.o ,c!a,s .t'unçõps públicas, Cevlp pa
lavpa,s de el,og'Io e de fOl"[.e estlm:J
lo aos juv'nns c�tuda.n1)es.

I
A mesrr...._ alti,tude Leve-a o CeL

CaJl\l.ídio Relgis,,' digm.o COlJ11a.nlda:l1t,e
da Políoia M.ili'Lar, que E'i�,pon'ta
i!wf1mentr ofpl'eoep a..BH[llda de l\Iú
&ica da.quela corpol'::Lção mil.itar
p�bra tocai' no di'a do ,espe;LáClu,j,O ..•

Nã.o ·et:itu:t'á COIllljJle,Lo üs'be re,g'ls
Lro, sp,m lima r·ef,erêlllcia á CUlsa "A
rvlobi.Ji>á.;r;ita, de n. SaDci.ni. que
prontam<C'Ill:t.p. ,a,tenden o pedido d-e
füI',J)iC0f"l' {).s mov,eis para o fes
Uval.

Clinica Odontologia
_ NOTURNA

Das 18 ás 22 rho·ras, COIm
mal'Owda, a ea.rgo de amalizado
fi.ssionUil

Rua Arcivreste Paiva 17
'.Deleforne 1.427

hora
pro-

o interesse
do povo

o,s prog.ramas ,da. es.tr'bia do T,ea�
1.1'.0 do Estur:la.llILe, H6pwlthaJdos on

tem peh. cíiJad.e, fcmam i-cc,ebidos
(:.om inf'eressiÜ pelo p·OV{).

x x :x ODJtem mesmo mllillas J?pssoas
,�

.

.

, que a mocida.d'e ,s'e l.wnça 1.ra,ta:rwm de, wdiqt�iÍ'.ir seus lll�r<,s,,,ermJPI e. n mil o de si,g.rl'H"ic"."',oo so- ,i'OS pall'a I) !esüva,l de amaluil:!a, !lO
n�lm lTlO'VIl t., -,. """. J Alvi1l'O de Cal'valho.clall, €lll'Cülli1.ra o apolO do pOIVO_ As-

E' ...(,0 fato e"I" r1o.speJ'tanldo gran-"

'
'. ,V, com () 'l'-eatl'o do ""'. ,., ,... "".

.. .• "-\t�rcor r.ceu
• d,f' (mLlI:s>wslnO da .part'e dos a r·t.1�-

Rp, :11I11 :?-d'a" paTa- cOl1'I,ribuil'e,m tas PSf'llld:ll1t.is, poi,s SigTJ<ific3. qot> o
lüülJl a' <" < .

. .

'lI' .

..

o Jl10v'm"'nlto f' ]lI"
"

..
-

. JOp,l'ograma I)r.esta- PU) ICI) a_,p.;na ' , 1:.... J .;Jna Im�lpre1"?ao ( .' '. n'I,o in:ng>al'á s,eus llphUl!so,s na nolEe
"ram lmecll.a,ta '13 g,e:DJer·o'Sa 'So-hda- d" . I� ,.,'

'.

.

d d 1'" "'S n I ar]s o, PJ'a a e&q�ela,
l'l'e· ai ,e, 'as !l'Dl,'. 'u. � 'v L" \.l "-, '. ,_,., '.' ,[:-

.

l'r'
f' b " �e elo �aboro.so 'produfo IH311l0,s, USl"'lm, a:r:nan,lc1, a�sJS J
<li lj'C,U.rl'v.S, uC' '

.... ," 1· ..
·

a pe"a
". VII''''''!U

"'S 1 ," , casa" A Ca;pi,La,!" .lldm' ,1. Oll>g'llna. IS"'1l11,. ." 11.. . o",, ai lUgO ,d
.'

-

C "O p dos La,hws de Mel" em CllJ'1 1ll:'1�1-
da. m�,da Illll'f1;S(I'Uh;;'�'nt�o' a,�� tccid�; 11l'eLa.eã'Ü o '1\ca.11'o do F.",'ltllduULe gEl'
ralSO '(""célJJe <f\CJw'o "'. L

-, "

It ' d( que dele to�"
finos a co'))oei Lna,ela J1elojüaria '1)01'. m�a a a UI a .) "

-' ,'1

MOi]·i.t:z, I) gTa.nde amigo Flül':is:hellQ dos CRpeWUll,

Silva pro[lT'Í'e;lário de Alfu.ltaa�la. "._-..-.-_-_-_...._-.....�-.........-._..":......................,.

A ú>n'iea, e u vitoriosa ffinllJ)l!',e's·a de
Tl'u,Tlls.po'J'le.s A,él'eos Rea I Ltda_

"

0 TlliSOURO
Geolil(:'za (Ji,gna dr' IOill\'OI'e!S 10i1 Da inS'tl'lUÇ!ã'Ü está a6 aloal'l{""

a ,lo se. Pr,('sident.p rla ,P-oc·i,e:r1ad·e d,e ,todos'. Dá esse te·souro ai) teU

de Gultnm lYllllsicélJl, crd>8111Llo pra- rumigo analfabeto, J.eva:ndo-o a ulllr,
z.füro.s,amNILp os oenál'ios pa·ra a curso de alfa,betização ·no Gnrp�

l'f'lpl'e's.e.nl.ação,. 1<':;&0olar São José, na Escola Indus-

Cc<m Lão bOl1is amIgos o T,catro tria.1 de Florianópolis ou na Cate-'

do ESLLl(la,nl c, \'CTl'ocrá . dral MetropoliLana_

Coeso e firme o PSD de São José

Comercio e Indú.trio
GERMANO STElN S, A.
Filial Fiorian6poli.
Ruo"Tirod.nt... 9
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