
ceso no Cemitério 8rasileiro" de Pislóia, onde repousam os bravos
que .

cairam em defesa do ftpriverde· Pen�ão, .. chegará hoje
.

a esta Capital o \HFogo ·Simbolico» r:

Ino UXIV Fhrlanóltolls-Quarla.feira, '27 df Agosto de 1�47 N. 10.109

Criticas ao governo chinês
TOKYO, 26 (U, P.) - O general Albert Wedemeyer, en

viado especial de Truman. ao Extremo Oriente, ao chegar a

esta capital, procedente da China, dissipou as últimas espe
ranças do govêrno de Chiang Kai-Shek, de que seria proposta
nova ajuda americana ao seu governo,

Wedemeyer fez uma referencia a "derrotismo, cobiça e

Incornpetencía" e disse que a China ainda espera por uma

"direção bem inspirada", o que se interpreta como critica di
reta ao generali'ssimo chinês,

,

ft'C'l'tetú1o fi 1). Ger&llte: SItNEI NOCETI --:o Diretor Dr. RUBENS I.)E ARRUnA MAMOS
01TeU., 4. ��>lII>l�'_ Ao O...�CJlfNO DA SU,VÀ

------------------"_-"'_

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

A sanha
•

•

comunista em
C (lI Nr \1lJ E T :e,��J • ,��" '. _. J
o Governo do Estado convida a todos quantos

deseiarem colaborar na "Campanha do Promin",
para uma reuriião a ser reelizeâ« às 20 horas dó
dia 28, qüin tn-teire, num dos' salões do Club e 12
de Agosto.

Florianópoli 25 de agosto de 1947.

'.

, IIW

·açao
'I'rteste, 26 (U. P.) - Mon-. Depois de restaurada a or-, nos n-ultrataram inutilmente

senhor Antônio Sautin, bispo I' dem, monsenhor Ukmar, o pa-' sua genitora. ,

fie Trieste, informou, hoje, que dre Mir6 Buselích e o padre Cek O Bispo Santin qualificou
os oomu:listas iugosla�os assal- regressaram á Curia. ..' "esse a�aq�e com uu: "evid.en-Itaram, ontem, a Curla de Is- Um grupo de comunistas, te" grtlhão. de cadela da opo-
tria, decapitaram um sacerdo- aos gritos de "vocês assassina- sição comunista organizada ..,;
te e feriram outro tão grave- ram os nossos filhos", entrou contra a influência da igreja.
mente que não há esperanças no edificio da Curia e decapitou entre a juventude do território An .·stl-a fut-bol«e que possa sobreviver. Acres- o padre Buselích com enorme ocu....-Ado p'ela Iugoslávia.". e Ia.. lJIII'iiif
sentou o Bispo que a mãe de facão e ainda feriu gravemen- Funcionár-ios do govêrno mi-

A""mtJ<�ão" 26 (A. P.) _ O go-, d,t' L;'urLe:Jwl visitou Ü' chefe de poli
um terceiro sacerdote foi ata- te monsenhor Ukmar, prosse-, Iitar n_?rte-american? declara- Vlefl'110 deeretou a auistia de- todos' cia � lhe .perg�Hlil«)u se os jogadores
cada brutalmente, quando os guiu dizendo monsenhor San-: ram nao ter conhecimento do OIS. homens do Exército e dia Mari- llOf'l.J;gliélifl'os tertam perrmissão para,
comunistas não puderam loca- tino . II ataque, porém recordaram que nha envolvidos na. recente revolta voltar ao pais e se os jog,ado'T"es de-

'" Iízar seu filho. O padre Cek conseguiu fugir, o mesmo não controla a zona e p,l'ompleu liberLaT todos os joga- UdtolS ,gOl' razões pOilirtic-as seriam
dores rI,p l\�t,ebol detidos, a f.im de liüertaJdors.

Todos 013 três sacerdotes ha- motivo por que vái'ios eslove- .iugoslava da Venezia GiUlia. que o campeonato anual possa ler O ohef'e de policia declarou qUi'
viam acabado de batizar nu- I prnssegu iml'll lo. i os clubes deviam errviar listas de'

,

merosas crianças. Em várias Pa a U'I caml·nho d'elo ,·II·vo o df'C)'f'jln, dI" anisd.ia diz que se- seus jogadores, li. f'irn de que as

ocasiões, desde o dia 17 de r '

. I .....
. ria iln,jru'sh.l a aplicação de pemali- autoridades pudessem provídencíar

.ua.cJ.(';s por sedição ás praças, sua volta ao paiis ou sina liberdade.
agôsto, quando rmciaram os àcresentando que o pais necessita Isso siglI�Hi{':a que o carnoeonato
batismos, os "vagabundos" íu- \\'as.llinglon.:f1) (U. P.) -:-" Uma l'esL1ILLado de três iU"l!porta.nte.s acon- do serviço daqueles cidadãos. De- paragúaío de fuftebol poderá sei-

goalavos interromperam agre-s_\ "'PII,CjlllMf\" realizada entre dupl-oJma- tecimeotos, que teudem 'a impor-se clara o deci-eío que Iodos os ,r·e.fu- reillllici®du em p['inre�pi,ós doe setflm-
. '" ILaR Iatjno-nrneracauos demonstra sobne as dJif<eroenças r-essaltadas pel.a giados em -011t11oS passes tl-e..vem bro .

.�nva�ente o
.

serviço rellgíoso que .qe,gundo o IIl.meCe,l' da rna'ioria. imprensa. relat ivarnente , á varias p:l'ocu-nH' os consulados ma-is prôxi-] O presidente Morínigo assistiu
- dIsfle O BlS-pO Santin. I (I, ConrI1p/,.C>l];(',ia d-o._11io rie ,rLltllll-·,j,ry, di-slJ?sdçõc>s do. oiUljdl"l, Lra�<lldo, Ds-:- mos, a Hm ele woobe,r,em j!!11Sü'u-' na manhã Ide ho-jl6 a uma, missa 00-

J Ontem, ciM9nsenhIo-r':Gíá-como ca,mmha,-pa.l'a 1111) Q,(:,Orxlo,. tl�'i Hnl-J-i Sir>.:'; ae011\t'erl'l1w,n,t U,� t (}ram OS "e-.: ções parir {I. sua, jI'(}l1.a 'ao ·:P',]i[wg'lrai. lé.l'imru(]la por 'ãlIDâ tra;ÍJ'T.lleilf�, quê UlOO'-

Ukmar, vice-d�retor do Semi-' \'0. �ma·, alg'ull1tS eSipe,l:t\tln ,qUf' ,rs:ur-I' gUI/,ni[ces: .. , ..

O cl"irigen"e ria l<-;edm'a.ção Paraguaia r,.ram na gue:rTa civil.

n:�rio Pisin_o, �stava batizando:j.��na�}:i��;��;/,()��(!�i't;t� �'r��;����=iaol�ibd�� J����i�,�f�)o�:�/��'�lv�, �l�: Ilangster no RI·8,�. IV'Ditoso "ontrabandodIversas cl'lanças numa Igreja I ülil'em�se Lodos os �:)Ülll,t.OS de visla, '[\f'lnüer, cla.l'amen lJe, que a Carta das U ", ti
em LaI11schie, quando a turba I sulme as condições do Tr�balh(l de I l'Ia(:ôes l.:nidas 0 o i[H'o-gTaJlla de s,e- Rio, 26 (A. N.) - Alfredo

••levando bandeiras tentou en�ID('fl\SaH,pmisférica.Ooliil)11�J1IJoCJue gm,an<:a Úll(l'1'1Hl'Wl'l<5an.a ';{)l'ão eS-cCarne.iro.' c.asado, d� 47.a110S,'de jAlast <-� 1 O' h 1)l"C\'alv('p p11,I,1'·e ·o� rtcl]JlomaLn.s e o Cl'l1rP1i!O::i.ame-núe l!1:),I'mo rnuHlo.s.
. .

I
Urar no t;t:;n'1p o. S omens da 20 � O dirs'cm'�o ,rio g\eneral 'Ma,l'- propnetano do cafe ParIS, na

®ug;regação fecharam as po1'- Faleceu '.l "a E.I'••n :;haiH, na Cur)rfrl�p.l1Ici.a do Rio, que rua Teófilo OtonÍ, 177, residen- R' . •

ta's e, enquanto do lado de fo- u. • ('t " r\ ,co<llsiderac]o pelo.o- cluj)loma,L-as de_:;- te no mesmo edificio. foi viti- .

10, 26 (�. N.) - ,Fun�mn:--
ra desenrolava-s a refreg NO\'(l YüJ'k. 26 (L'. P.I - FalrcE'11 ln mda.de comll uma, allr.esP'ni..a�ao lna o'ntenl d llnl a'lda,cI'oso rIOS do SerVIço de FIscahzaça..

.

.
e a". I' 'I mag'ls&r·al üns prNl0lFlOS rIr, rela,ço·p,s' ,e c

A' � A'-" d ddentro do templo erom batiza- Ol!V',nl a nOJ,t€} a senhora �m,a !\Jl -

in(,pl'.a,mprica.nal�, assalto, praticado com a mes-
erea (!a .

1I1.an ,ega apreetl e

(las duzentas e cinquenta cri-'le1' �Jcli;;I)Il, de 82 anos, Vi'Ui\'il do 30 -r O fa,V) do que a Confer,r.ucia ma técnica dos "gangsters". I ra:n, ha dIas, na b�s� do �a-
-

anças. inwnlol' Thoma;;; Alv,a Eldi SO'll. do Rio j,á pOlIdop disII!O[', d(IS perig'o-;- Queixou-s.e ele 'á policia do leao, .em po.der do Joalheiro
•

"as pro;p.oS'la,s ·p'CO-ITi)JmCJaR, que, a
80 distrito de que fora sur-

trances, de sobrenome Meller,
falla drp Doa !f1,jf'll)08Ij�}i'íO dle, [J'fl,l'Lp das lt t b d d

Sera' acel'"t
.

ro osfa brasl·lel"ra del'eg'açõe�, 1'l'.f'ÜI,D1 al'l'asILl1Jelü a preendido no seu estabeleci- '!� vu oso oon ra .an o •

a a pp.
'

.

. COnff',l'enÓa para longas e pf'nosas mentQ_ por dois individuos de Jo:as, 1:0 :ralor aproXJ..mado de
d,i'�0ussõ,e,s, {'Im dRta ria falta de

cor branca e três de eôr preta,
tres mllhoes de eruzelros.

.LAKg SUOCES8. 26 (U. P.) ___:. Faris El Kholll'y (Siria), pl'ieparação léciI1,ica para a dbcnssão ,0 acusado, segundo apurou a;
I " ., os cluais o ameaçara.nl com 1'e-

presidente do Con.selho de SeS!:urança, predisse que o Conse- ((' 'aiS a�:snn,os. -

nossa reportagem, des.embar-� vólveres e facas e, depois de olho aceitará, amanhã, a resoluç:,ão brasileira, que ]lede qU'2 a
obrigarem a abrir o cofre, on- cando dé um avião internacio-

Grã-Bretanha e o Egito tentem mais uma vez resolver as suas
de roubaram a quantia de nal, procedente de Paris, pro-

divergências por meio de negociações" retkov apelou Cr$ 9.000.00 e objetos, amarra- curara burlar a fiscalização das
El Khoury disse acreditar que o Egito não se satisfaria

ram-no e .amordaç,aram-no, nossas autoridades aduaneiras,
com essa decisão. .Sofia., 2ü (E P.) - A ílel'p,,<a. de agredindo-o, em seguida, a 'pu- afirmando que a valise em seu

Outra pessoa autorizada declarou, ao 1118smo tempo, que Nikoloa P.,Lk.lJv, li,Uer' o,pol:'inciLl'!:t:ÍBLa, nhal. Os assaltante,s evadiram- poder, não declarada como par
e delegado brasileiro João Carlos Muniz, autor da resoluç,ãp, a,grul'io. enndruadl)' ,1 mor'le, por alta se .. deixando-o amarrado, com te de sua pagagem, continha
achava que já tinha votos suficientes para conseguir a 'sua lnti(:,ão conll'a. () 1;��,[H(}o, :.l<lw,n.ciou ferimentos 110 abd6men e no apenas peças intimas de .

uso.
.

.aprov_J3,ção, quando o Consel,ho voltar a considerar a queixa qu'\' a lal)f)rla.çãu cm l'ayrl'1' dr> seu flanco es.querdo. diário.
�gip.Cia contra a Grã-�;reta.nha, amanhã. O nosso informante consl.iLuLnLe ;>leria H,pl'l:'s(,\llla,da 1IOj,e. Os fiscais da Alfandega, po"':
-disse que Muniz não acredita na. possibildade de um véto da PI0tko·y ·conff'JlenCtil\ll com StBU ;a.dvo- Concentraca;"O de rém, não acreditaram na afir
URSS á sua resolução. gLl�j(l Ira 'pri�ão c-pniLral ,Ir R(}�ia, 01]].- ,rnação do jQalheiro frandês e-

dr c:plá l'c'C'olh.ido t](';:,rie ql1l' foi duerrl-Ihe' t/ros resolveram revistar a pequena
coníl.!.pllado, soLI a a1c'usação e,sfp·eci- 5 maleta, encontrando no 'Seu in-
fi.ça rlt;, loer, con"pii'03,do v,ara clern}- \.t "r n) O

. 'teriOlO cinco embrulhos conten-.\l,erll:.tS. ,:;',0 (,:. ,,',. - gover-nol"·har I) g'ov-emo húlg'U'I'O. infol'il1i'CNI e,,,tul' l'f-'.oc,hBndo varjas do jóiaos das mais variadas es-

.1lnLiCrin,i;'
,

j',(!kiJI.i v;)m'("jvle a ooncPillLru- p:écies.
I:Õr.S cio g'llcITirlbeiros ll,as arl',c·as O. sr. Meller tentou ainda dar
1'1'()llll[IPiriça,s eOtrn a lugüSlla.via B um' golpe final:
BI�lg:ll'in, na� úlLima" Yin:1.e e qua- I _

trlJ horas, elllqua.nlo que uma s'eri'e; - Isto tudo nao pasa de bu
rir, ohoqu,('S tp.rÜ);lll oco)'t'li'elo em gigangas de nenhum valor, de
}1rea,; �PIK\l'f1da,s.

.

minha coleção particular. , .

,Não ha líberdade na �spanha
LONDRES, 2& (U. P.) - Segundo informam as esferas

l'elpublkanas e:spanhola-s em Londres ,e de acordo com esta
tísticas por elas obtidas, existem atualmente 106.249 presos'
:politicos nas oito diferentes zonas presidilárias da Espanha fran- A 1"lha do presquista. Essa:s 'estatisUcas, que foram confeccionadas pelo Cen- I .

t�o. Basco de Informações, contrastam ,com as e?tatisticas ofi- TrumanoClalS espanholas, que mostram que somente Ira na Espanha

f
.

40.�0,? presos, dos q�:_:.is 12 mil .�or crimes comuns e,,4 mil Hollywood, 26 (U. P.) _ A

,� delitos de rebellao com dellamamento de sangue. senhorita Margaret 'l'ruman,

O·, d' E d
filha do presidente, cantou no A Frau"8 vetou

I a ur:! no qua or auditório do àr livre "Hol- \I
AQ . Lak,e Suocess, 2(i (D. P.).

I
.

lywood Bowl" - um dos malO- F.ra,nca ,'elou a propnslLa rus&a,
CALI, 26 (U. P.) - o,�r. J,osé Maria Velasco Iba.rra, pre- res dos Estados Unidos - para disiPo;illC!O s:o-bl'e a nou11'eação de !Ulnoa,

:>idente deposto do Equa.dhr, declarou ser inveridica a ve'rsão um público calculado em 18

mill
comissão cüm])osta -dos.o,nz,e ,mlc.m-

se,o'undo a qual abandond�l voluntariam,ente á presidência de pessoas A'companhada pela bl'o$ do COII�sPII>ho cI� Segura.'llÇa, pa-
,b , � ( .• , •

•

••• 1'.a dar ctf,erLlvldade a ord,erm de sus-
'Seu paIS. Em de-claraçoes exclUSIvas a Umted Pres:s, ao chegar Orquestra SmfonlCa de Los. pensã-o de fogo na Indolltf}SIÍ't1.
ll. esta cidade, afiJomou que teye de abandonar ó paí "pela for- Angeles, sob a regência de Eu_ll Estt,e é (I s-eg'no.c1o ypto fl�-aI.DCCS no

(;a das armas". gene Ormandy, a srita. Truman Co.nsp·14JO rI" p.pg'ul'ança. O pl'lmel-
" . " , d' '. ° 1 't l'd d .. t t 1 d

•. 1'0- Im: mal�· de um ano, q'u!Ull(l{) a
, O res'pelto que nevo - JSse - a genelosa 10Spl a 1 a e a,plesen ou rec lOS., e. vanas

Eran('il_sC' Imil! Ú Hll,,,;'ia. lwra r!C>I'-
(�Om que me receberam na Colombia impedeme-me de fazer óperas, sendo entuslastlCamen- roüu'- a )lm]losl" d,a maioria, no ca"�u
apreciações sibre os acontecimento equatorianos não as farei. te aplaudida e bisada. .da E;"ll<�nll". ii!" Franco.

Os funcion'árias adllaneiros"
entretanto, nã0 tomaram em

consideração as explicações do
passageiro europeu, conduzin
do-o, em companhia da male
ta, á Guarda-Moria da Alfande

ga, onde foi aberto inquérito a.

respeito.
Meller já foi posto em liber

dade mas suas jóias foram re

colhidas á caixa�forte da Alfan

dega.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jarm·ácias de plajJtão.
Estarão de plantão, dU1'4n't�' •
mê« de agosto, es se,uintes

Fm'tnácit!.s :
2·-:; Sábado·.....,. �a,r�á,cia.

Nelsen - Hua Felipe Sa:hf!ilitit.
3 - Dorriinge � FiU'-mácia

NeLson - Rua F-elipe Sc.ll'müàt.
9 � S'á'bado - Farmáei:a l\fe

dtwna. - líraça 15 <i'e N8'VeJfl
bro.
'Hl - Domingo - Farmácia

1(foderpa - Pra·oa 15 t;l� N.-
y,e;;rpbro.,

j. Hi - Sábado � Farmácia •

St{), AntôThlo' - Rua Joãti Pint0. �.
'f7 - DomÍJl1ga - Farmácia

8to. Antônio � Rua ,To·ã0 JiliTilte.
�3 -� ,Sá.bad� - Farmácia

{l:aitarinense - Rua Trajap,th
24 - Domingo -_ Farm:\ci.a

C3!taríneDse - Rua TraIaH@.
30 -, Sábado ,_;. Farmátd'ja'i

Ra.nliveir:a _.c: Rua. Traj.aRe..
31 -' :!)omingo - Farmácia

Rauliv-eira - Rua Tl'aja'Ilo.
O serviço noturno. será &fe

tuadn pela Farmácia Santo An
tónio, sita á· rua JOã0 Pinto.

,•.tael. 811 "'1' -� W8: '1 A S lo
mCJ.I0)lOI :B 'fi'JU:.N81'OJtHI

·1
1

I

-_ .. �, '-�"""'--' _. -_ ...._-� .__._-'----"---'---'---,._..........._--�--� -_.

ftsilo Irmão Joaquim
.

Reãl SI Transportes Aéreo
Entre as diversas instituições quê, em nossa Capital,

.

realizam silencíosamente notáveis serviços de asststên- SEGURANÇA --:- LUXO - C()NFêR'I'O -'RAPIDEZ
cia [social, o '�,Asilo Irmão Joaquim" merece lugar sa- H O R Á R I G S

.

liente. PLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO .__ RIO
À quietude mansa e morna de-seus quartos e leitos JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRA.

recolhem-se os desamparados da sorte e 013 desajustados PARTIDAS ÁS 7 30 HORAS
da fortuna, quando, ao fim da vida, os braços lhes- negaAlW\, FLOR)[ANÓPO:6IS - PÕRTO ALEGRE

músculos para o trabalho e as vistas se turvam ene- SEGUNDA.S - QUARTAS � SEXTAS-FEIRAS PARTIliJ
voadas pelo tempo.

.
ÁS 11 30 HORAS " � .

..

É ali, sob o te�o .amigo e_ carinho�o, aos cl,tid�do? �o- AyIÕ.ES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
h:C1tos de enfermeiras e umas de caridade, octogenártos "BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS _

de. ambos ?S S_BXOS repousam das dores da vida e das can- MAIOR ...,.VIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRAS,ILserras da idade. UM NOiVo PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇ.t
:

.

São. algumas , dezenas de "vôvô.s"e "vóvós " que o VeE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL'
Asilo, na sua quasí totalidade, roubou aos bancos de jar- AG.mNTES: O L I V E I n, A & C I A.
dim e aos desvãos perigosos de abrigos em ruínas.

.

RUA JOÃO PINTO - 18
São esmoleres que desertaram de nossas calcadas

.

'I'eletone -_ '1.358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL".
onde Iíbelavam os transenntes, estendendo-lhes 'll1âo�
trémulas. e humildes, mas ainda ironicamente enfeit.adas
de calos e cícatrtzes - marcas do trabalro heróico e obs-
tíuado de tôda uma exístênoia útil:

.

. No Asilo, hoje, em solilóquios pelos páteos ou' repe
tindo sempre impertinências jocósas, _:_ qúe 'há quem as

compreenda e as saiba íntenpretar - os' velhinhos fogem
ao mundo e ao .desespêro, consolando-se uns aos outros
e rememorando �s épocas em 'que", com um fio de barba,
Ee;selava. um 'compromisso de vida óã morte.

Mas. enquanto êles passeiam pelos corredores ou

contam que, _"nos tempos de d'antes.. 1,1;m 'virttem valia o

que hoje não valem. dez cruzeiros", os responsáveis pela
manutenção do Asilo estão em eterna 'vigilância para que
nada lhes falte. A política dos que integram a administra
ção do Asilo é muito parecida com a do Brasil e, tambem,
muító diversa dela: fa� cambalachos ... com os que quei
ram favorecer o abrigo; a-ceita promessas; gasta tanto
dos pessedistas, quanto do:s udenístas, como dos traba
lhistas e populistas, contanto que todos concorram para
a "marmita ", dos asilados; e agora mesmo está 'providen
ciando Uma "coligação" para reforçar o prestigio da ins

tituição. Trata"se de uma quermesse, a realizilr-se nos

dias 30 dêste, e lc e 2 de setembro, à frente do Asilo, na
Avenida Mauro Ramos. Será essa a "convenção" do A,si-
10. Os seus leilões serão cs .seus "comicí9s'�. Mnitos "ora·
dores" mostrarão a· conveniêncfa de o publko adquirir
a.ções do partido dos velhinhos.

Usando da técnica tr�balhist.a dos caminbões borg
histas, serão erguidas barraquínhas. Tudo como na polí
tica, mas tudo tão diferente da política!

, Tudo para "tirar um pouquinho dos 'que têm mais ·para
dar aos·'que .nada têm". Tudo para consolidar, rleutro nos

dias difíceis por que ,passamos,. uma obra que merece o

apúi:o de todos e é'uma tradiçãode benemerência'ipara o

florianopolitano.
"

A .política const.rutiva dos dirigentes do Asilo Irmão

Joa.quim, merece, de fato, à ']<10S:8a Ílicondidonal .solída�
riedade e a nossa et.erna; vigilância, porque ela � o preço
do dPBCallE'O de muitas criaturas hulllanas.

sv
A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA

; TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPR,. I
. REGULARIZAR SEUS TI'Cl)iLOS::JE ACORDO COM ,O D

. CRETO-LEI 7.930, AFIM DE .SER REEMBOLSADOS Di
ACÓRDO COM ESTE' REGULAMENTO.

'

PARA MAIORliJS ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTR
DES'FA CAPITAL, CITO Á: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIF
�IO AMÉLIA NETO.

.

- .' '.

>. !� I
.

Cifrai do Balanco de 1944·

CAPITAL E RESERVAS

:., Responsabilidade.
. .

Recete
Ati�1:l

I
I
J
'�------�--�--��----��------����_'r

o-.
.

tlo.90o.606,3o:i_
5.978Aol.755.97

67.053.245,10,
t 42.176.603,8i'jI

.

li
98.-687.816.3°1

76.736.401 306.20

Cr$

•

Sinistros pagai no" últitnow 1\)

RelpoJusbilidadel

Dirctocel:
Dr� Pamphilo d'Ulu Freire
de Sá, Anisio Ma.aorra. ,Dr.
e Jos� Abreu I

de Carvalho. Dr. Frencisqol
Joaqvim Barreto de

Rua. Felipe Schlllidt 21, sobrado - Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - FlotisD9polis

·Dr. Henriqtl'e 8iodiec
ADVOGADO

.
x � X

o endureiCÍlI).eillto desse p.ovo que ele tanto aroára.
que tão impiedosamente zombava da BOlldad�. DI
vina.

, ,

. Não tardaria., a ex'piação, porém.
Daquele;s Ílm'r'Os, daquel€s edifieios, daque

templo magestoso, não .ficaria pedra sobre pedra.·
Ismel, que recusara o R�'i'no dos, Céos, que r

pelira a liberdade espi'rirtual, que renegara a p�t1'r
Celest.e, ex,piaria em Lágrima'p e sangue, '110 cative
1'0 ignomini,os'Ü e sem plátria, o crime de seu ape ,

ás pompas da terra.

Je'l'Uisalém! ....Jerusalém!' ...
x x x

Dois mil anos são decorridos e o ferro e o fOgl(
ainda semeiam p;:anto& e dest.ruições na TerJ
Sant.a. .. Angustiosq fadario de um povo que te

J'
olhos e não quer ver.; tem ouvidos e não quer o;�
vir... Que atnda e �pesar de tudó, ·numa óbcesS�.
inoompreellsivel, só se inclina em preces fervO;
sas diante do bezerro �e ouro .. '.

<

'�,
JA>rusalém! . ,. Jenll;salém!... �

" .

x x x

Sucedem-se os tempos. Nasce o Messias. Jesus, no alto da mont.anha, se confrange ante Juão Frainer, "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA' TENIS CLUBE-Dia 31 do corre�te. domingo, cock-tníl�

donsonte, das 9 às 13 horas ..

Iasilados I

ANIVERSÁIUOS: I Conforme aviso que estamos pu-

DR. HENRIQUE, STODIECK' blicando, haverá no fim deste mês
. .

e no começo ele setembro, numero-
comemo�a. mais um anrver- sas atrações pupulares fr:s'nt€

.

ao

sário natatícío hoje, o sr. dr. A'8a,lo Ir-mão Joaquim e em benetí, Ml�ssa deHenrique Stodieck, professor cio de Ul� maior' conforto da velhí-

da F�culdade de Direito de

S'I ceAq��ei����tea.���e�ey���d�ida e os J
' D

catar!na e uma das grandes ex- poucos recursos de que dispõe ose orauDsperger
pressoes da nossa cultura. aquela. pia" instituição; 'nâo-Ihe foi A nova. ,aila foi destinada ao I'es- Gertrudes,Henriqueta J3110\1Jllperqer e Heinz BrGlun.-
As muitas homenagens 'que' possível dar aos velhos que aco-

taurante .do Clube. tendo sido ,a [1- perger veem, por ..te meio. ogr.decilr o conf. rto
, 11 e serão prestadas juntamos

t lheu, _um �onfol'�o compativel com .

I
moral q.e Ih... foi da.o por ,tedos OB flue ccom-

t, .,l . , sua situação, hoje que, gastas pelo ta simoolíca cootada pelo represen- panhurom a lonqa �nf"rmidad. de lIeu iRsllque'
-, a� nossas.

. I tempo e, pelos trabalhos de sua Lante do sr. Governarior sobe€! o ato ci-vel e pranteado espolie ti pai JeSE' BRAUN.S-
I JlLTA EULALIA FEltREJRA· juventude ou pelas enfermidades, falou, o orador oi'�ciall do Clube, seu- PERGER. e bem auim. o. monifestaçõe. de p�.ur da todo. os que

Fa;t, anos hoje, a sua. Élia Fer- se encontram impossibilitados de d enviaram coreSall, teltlgrama. e cortõe.. o. que acompanharam o
I o a seguir inaug'urado o retr-ato

'['pipa, filha cio sr. Caetano Jo�é· pr�,\rí(�rem ao própr-io sustento. corpo até à .ua uLtima m?l'oda
I. . .

' E para eles que a nossa sincera do sr. Osvaldo BuJ.r,ik� Vf ana, pl';esi- Corw.dem • u r •• im CIO' pore:r.te. o pe.uCi1S omiglle, para cu.i.-
I lFeJlI'ell'a e 0s'�I'n,a,da, professora caridade se deve volver e certa- ciente (la sociedade, s-endo a. cere- tirem a millsa. ele 7Q di. 'Jue será celebrada na Capela GO CeIe trio
luhlica I mente, o coração. generoso e1� nossa moníarnonía saudada com prolon- Catorinen.eo di;,. 29 proximo, às 7 homs. ogJlQdece��do, de.de já, Q

CELSO VIEIRA I gente não faltará com ssu abulo e tcd,. oa que comparecerem Q ..... ato d. p,edade eJ'i.t4.
gada salva ele p.almas.

T h
. . C,01m seu conCUI'SD para dar rnaíoa:ranscorre oje, mais um alegria aos que se encontram no O .nossn melhoramento (1,0 Lira

1 'niversário do sr. Celso Vieira, ultimo quartel ela vida. l'Üipreswillta siguifioaf.ivo progresso,
! A .!Ub-diretor da Imprensa Oêi-

" -" podendo ser o nosso restaueante
" da! do Estado. coneiderado o melhor da cidade pe-

Fnzem anos, hoje s DagOberto nlrnbusch e
aas mais modernas e a.perl'Clic-oudas

D I - o sr. Rodolfo Paulo da Senhora
inatalações, comunicar que o restauraRte do Lira; recem-inau-

'/ Silva, pessoa muito estimada ,participam .os ,.armte. "

(
.

d j j �

•

1 dpeaBôas d. auo.... ra,çõelJ ° ) SPT\'.IÇO e l'-esL.au!'an ....... pet-ma- guradc, e�tará aberto p.lmCnel'\t�rr.ente e ha,bi ')to o CI

B entre nós. na.oim.nte de .u. filh... que ner.el'á aJwnto pa.l1a '&ervh' almOi}o e
- o dr. Renato Barbosa. ao pie ••titmal raceillrá o' .

-
, Janla.l' am; SOCIOS.

L,
. - a sra. d. Maria de Bem l'lome de

Ccmgl'a-lulam(}-oUoB cOIm O vi,lorio-
aisca, e'spôsa do sr. Herminio LEATR[CE ,Soo Clube da Colina por otllwis €&se

"aisca, comerciante. Maternidade de Florian6poli.o pas<&o à f(;nt,c com voto-s üe con.s-
- o sr· Jairo Vaz, gráfico. 23 de ag.. te .e 1947 tant,!:':; pl'üsperida'(j�'l sDoioais.
_ a menina Iete F'hilippi. ,.."....__.._._ w_.�........--�

.?; -; o jovem estudante Antô-II. , �' PCH'(1 plilueas d. fino
!IioGrilo.· paladar � afé Otto é
_ o sr. Humberto Macha(10,o Cirio 'edro da Luz e sem par.

funci�n��i�r�f�d�o�:��ives. I pa��;;!���i!u�apa���t8.
E
..........

d.,.--
.....···P..,.........

wI"d-....,.·
......

:·
...................·

A ._ o sr. Amauri Calado Jú-l e amigo. o notcimento de oeao . arlo
Q fiTor. I MUO filhinha

D ,.'
NOlVADO: : IARA TEREZA Sta. Catarina

'; Com a gentil srita. Dbracy
:: Silva, filha do sr. Antonio C.
'a Silva, ajustou nupci�ê o

jO-l'em Iam Rosa. filho do sr. Ar- -"

IF indo Rosa.
· NASCIMEN'rOS: !Pelo nas�mento de sua

fi-II hinha Leatrice, recebeu l11ui
, os cumpr.imentos o casal Da
.. 'oberto Dornkusch e senhora.

- No cartório do Registro
ivil foram registrados os nas

imentos de: Ivone. filha do
r, José Rodrigues Feijó e de

.iJl. Maria Monica Matos Feijó.
- Jane Marcia, filha do sr. :

'

�lmir Lima e de Norma üu-jitlues Lima: - Tania :Mara
ilha do sr. Newton Silva Gen-

p
-_

e.l- -OiJ1e de Maria Vieira Gentil. artl.1 Allocratl
Cristã.

,c:.�" convidado� todos .s

c.rreli.ioTlsrios "ara II sessão
d. Ass,.mbléia Geral Ordi
naria, • nalizar:-se no dia 7
d" ,�.ternbr", "roximo. na

sr. Paul' .�ed� s_oC;r.l[ dr) pllrtido. Praça

alm, que pretende realizar' G_etuJIO VarRas, n.· 27, nesta
llJ nossa capital uma ex:porta-

erdade.
. .

: ,ão de pintura de grandes at-
Ordem df) d18,: G dISposto

'iltistas bI' '1' O
no art. 19 dos E!!ltatutos.

aSI elr s.
FI

. ,

l' 2" d torlllnopo IS, ... e atos e

de 1947.

JOÃO EGYDIO DÁ SlLVEIltA
Secr.tario Geral

VIAJA:V'l'ES:
I>INARTl: ZET&LA

E,t' ..m Floria nópeli. _ ar. Di
, 'rt. Z.tll CI. ".pre.ent.nt. .. ••
rocrutol Vit':11 8.·o..U. de CuritiBa
'que .nt.m ROS d.u o prez.r d.
Q v�.itQ. '

ftuxilio
iMoria Romana, natural i••ta
.dadt, resid.nte no Saco doa
IltIõ... -.m IS anos d. idaà •.
Qr.líticll. nio tendo NOUnOfJI per.
lU. l'l'IaJlut••çú•• treta/alent.

.

'corre à c.�jdade públic., .fim
·

e Qngariar alqun!l donat;"'o•.
ri OI denQti.o. )Iodem ser entre
!li Que, "uta JII.dacíio.

Auto roubado
FOi roubaqo, em Caçador,

·

UIlJ automóvel Chevrol'Bt 1939,
�t �otor nO 2499626, com 6 ci
,\' ;!J!.dros, sedan cor grená com

ui: :,O!da amarela'- segundo nota
lé' ',Ue nos foi fornecida pelas In&
�� l�toria de Veiculas,
v ..

'

I Co.stureira
Aceita roup.n de creanças

e sf'lnhol'as.
Silva J c.rdim il.t251.

íll-ra Te"81"S rluha SECR,ETARIO, (A). .
. "U.. IJ.lIPo.r:tanoloe, cmga:n!Í'ZIação- necessita de 'lllUl (a) que 'seJa haotl da.tio-

ImlJUlg'litando a nova ala de sua légraf'o (a) e tenha amplos oonnecímentos de correspondência comer -

aristoer-atioa sede sl)cioal, o. tira cial. Dá':'s{! preferência a. quem conheça. estenografia e o idioma i.

Teruis Clúbe realizou. dia 2:3, um golês. ótímo saâár io, Cartas por o.bS<é.qiLl'io para a Caixa;' Postal 62, i'll'cl-i-

g°l'anlde 'bailoe, ao crula.! esti verarn cando idade, €6La,do oi!Vil, habiHtacões, referências e preteTJsões.

prcsen tes o S�'
'.
Nelson � unes,

.

1'8-1preseutante do SI'. Governador- do

IEsta (to, rep rescula llite� ri UJ5° S OC i e

dades locais, numer-osas Jarn il ias
I

doe de associados e convidados. '

Em prol dos

7' Dia

ccorrido dlCl 13 d.. ago.to no

Maternidade ele Florianópolis

do Lira
A Diretoria do Lira Tenis Clube tem II) prazer de

servir diariamente refeições aos tUlU9 ossociados,
FpoÍis., 26 de ego.to de 1947

A
'.

DI}{(ET0RIA

Caixa Telegráfica Beneficente
de San'a Catarina

De ordem do Sr. Pr�s·idente, C.IlVOCO os sócios dC@liofl
Caix.a. para a A\setnb,éia Geral OrEli.narie, a realizar-se dia
29 dO corrente, d�s H às i 7 horas.

Florianópolis, 26 d.e agosto de. r947.

CARLOS SCHMIDT
Servindo de Secretário

o Educandário "Santa Cata.",
rina" teve o prazer de inaugu-

.

rar domingo, dia 24 deste mês.,'
o novo palco do salão de fes-!
tas. A êste ato compareceram I
todos os membros da Diretoria�
Foi realizada, noesta ocasião;!

por uma oferta expontanea de'
um grupo de moços da Juven-jtude Estudantil de Florianópo-
1is, uma hora de art€, executan
do aquel'es jovens, belas músi
cas e cantos num ambiente ale-
gre e cordial.

A d
iii

M
..

O Côro Orfeônico "São Tar- ftr8 lIDeimento b
.

Rssaciso", do Educand'áriS} "Santa ..
.

.- .'.
.

'.... 13

Catarina", sob a direção da Re- i PROFESSOtRA NILA SAlRDÁ
verenda Irmã RodoJfa alma dei' A J!lam4tltioa da Prmessora NILA SAII.D}.,
artista e digna Diretor� do Gru- seooitbiHz.ada por tôdas 3!S homem.a..:,OJeIllS que foram pl'€siadas, à sua.

po Escolar "Nossa Senhora da mui qoueriDa Nerrren., por ocasião do. seu OOlPulLa'mento, yem eXU?réssar ..

Conceição" do Educandário, se profurrildo mcon1hl€.citrrlJanrt.'O ao. Ex.c.oelentíssimo Senhor Gov�lm:a:dnr elo Es

fez ouvir executando vários (oarlo, qlUle se fez l�evr;e.sea.ltar, ao sr. Majl()!l' Qe.lSlo Ramos, Pre<si.d!ent.e dto

números de canto arrancando Cou;nissão EXlOOutiva cio P,SD, ala Diro8itório Mnnic.ipal do· PSD, de FIoria

do auditório aplausos entusias� Inó!po!ús, ao Dil-et6rio do P,8D ele Bigua,çú, ao Sr. Dirflto,r do DelPart.ameul
tas. IlO dte Eduoaç.ão, a,o Dirletü:r, Prof�ISlsorns e 3i1'lllfliUIS do· Grupo escolar José

Esteve pres'ente aquela festa' B rnlS'i.lfeoi O', 'ao Revdo. ViglálriiO da. PaTóquia, ao ApostQJaclu, a tDdos qlllal[]

artística o distindo casal An-ltolS' cOm[)areoer.a.m ,ao ,e'lllLêrro e, d,e qualquer morei o, oomuaJgaram
.

da.

drés Daln1an artistas consagra- gJ'aln.dJe, dôr, qoUle a aJCalbru[]jh.a.

dos do violino e do piano. O ca-l AgTaJdece, alind,a, ao Dr. PolidOToO S. TlJago) cujas c.ompetência •

sal se fará ouvir num r'ecital dtedic.ação forrMU até (} limi.te da Ctê1llC�a.
em beneficio da Sociedade dei A ,00(\100 os SoeI\1IS amiglOs oe aos amigoso da sua Íin�s!(juecíve,l Nernot)oR,
Assistência aos Lázaros na coovida para a m.issa die 7° dia, qure, a 28 do, oo�, às 8 ruorillS. Sierá

próx:ima. sexta-feira, dia 29 do rezada, na Martil'iz de, Bíigu,açú, e, :,l!l)fúeci!Pad�MrtJl, oontféssQ.·-soe- muita

corrente, 11'0 Teatro Alvaro de �TaJta.
Garva·lho. I BígU{içú, 23 de a,gôs{o de 1947.

Antonio {. da Silva e

Regina (. da Silva
Arlindo Rosa e María

C. Rosa
p<iÍrti'e!..pam Q.,. p.'u....,tell- e", par\;icipom (lO.,! pal'.l't<te. ,41 :

penooa amigas ,o ._'\rocto pe..o.o. Gmigáa e co•.a·te.o
de e:>aQme."o da .u. _ko de _meMO 4e teu filho

DORACY, com o ar, t IAM, ••� f1 Srita. Doràcy
Iam ROS4 c;:: do Sihra

Flori'lnléipoIiIl, IS d. ogeate d. 194--7

I DOraC� 8. Ia:--.1fI C'GR'iI'mOIl\

�

AVENTURA:S DO
._---_._��-----_......_------��.

PIM ! P4M
I
C!JCJ..liJCltJt-/t.l NJO

PO[)ê i\.-1AIS 821NCLl12 DE "PEbA
,_ JlDRÂO· COM Ll <SêNTE !PAz..

. TeAP,4<f;A I
.

,

I.

--� ::::..p.::-, 63· APLA
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-Compre seu Relógio lo Ser'fiçO
de Reem õlso Postal

, '

I P.ARA ALIV-IAR
'os ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR-

/1
TlIdo .hló!lfi 'éAcompanhado do' Respectivo ,(ertific,do de Garantii'

.PAJ\A W>N.�:·· ê 200,tlO "'lt�_.Mlt:
1'� ,,: . ,_.,�.. 7 l.r$ 18ô,OO iI .. Hil,l'
2Hfellleadl))

�.
'••" 11

\

2B11,f)& 1'3. i"It'.'
3' t." �21..." 12 HJO,OO 17 (&,ru{/·e)· 1*,,00
t:,· ., 1:"';,'

.

1 13t;.. 17 (pequeno) 200,90
�, ," "';\;.A,RA"'Iiê'i\'it;t:�/'7'�: 14 ll):E �tlLS9:

80,Q()
18

Pulsewas extensi�ei;·Gi.O
4 1!t,t. 15 '.0,00 Â:merie'arúis:

.

i .�.' 16 1.,11 j . 1il,tI
_ItVA-SE DE NOS&} DI».{ üRGANIZADO SlilRVIQO Dl!; V]!jl�DAJS: ESe::REV.>\.-Ni)S lfi-

'

llSlGANOO APEil'iAS O NÚME. RO E PAGUE QUANDO RE CEBER Q PEB"

Relotoaria Progresso
JUGEND & FILH,Q

-,

''I'': .

. ,

'·';I.,j.,', ...

,··

"
,

eWRITIBA - PRACA TIRADENTES, 260 - PARANÁ

"OI
Cia. Vatarinense de Transportes Aéreos Ltda�

r. N I C I A l� A'-,
DENTRO DE POUCOS DIAS

Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - ,Ara.-
ranguá,

Flor.ianópolis - Itajaí - Blumenau Joinviíe.

Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. União.
,

Florianópolis - Lajes.

Cian,he TEM P O e D I H H E I R O, viajando CORl

RAPIDEZ.CONFORTO.SEGURANÇA
aviões da (�CIT L»

�e V. s.' sofre de aturdimento

catarral e zumbidos nos euvídos,
compre na farmácia um frasco de

P.ARMfNT e tome-o de aeôrdo com

as instruções da sua bula. Parmínt
alivia prontamente os aborrecidos
zumbídes dos ouvidos, As narinas
obstruidas deepejam o catarro, a

respiração se torna mais fácil e

.. ' , .. .... eesoo.- ,0 .. d8prend-imeruo.. · do, . muco

nasal na garg.anta. Parmint é agra
davel ao paladar. A.s pessoas que
sofrem de. aturdímento catarral,
farão bem, JlroVéll\ltil€l êl>te remédio

lh..lr.. ,ola, ijustraolX> ....mna.�

Iil�. em I).l),t"el !:"Isto. um <iá}i� do '.

.:r:eel"fil;�H.p..mtrv" KNOT. Ie�
"" v. Sla, <1e acreso�ntar• ...,�
.,.... g....til_:E$"E' '1'AJf1...

. S-1H'1 () 11EII APERITIVO.:: '
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lIa·p,etaria e Tipografia
MOUllicl es.clal' e dos- filllcritório.

Livros .@ Bijoutetias ..

Acc.item-Ie·' encOnJ"nQOS . de i rn !!J1'€'IlSI!)S em §teral.
Rua Tirtldentes, la. - Florlanóp'olis.
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VERDADEIRAS

PASTILHAS

LDA
o uru co . remedio eficaz,

para evitar e tratar

O S ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

Licença do D. N S P No 186
", a

de 26 de fevereiro
,

"-'r�O/� de 1935
ar$J"> •OI 0.002, Eu(aly�tol O,

QUER VESTlR·SE (OM COMfOR1'. E ElEGANO!?
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Felippe Scbmidt 48

A P � 18;.60.·
esm" 110'" II!' e - ,.. ---.:"'-
,j IE F • I _ ."0l1l<I1. Ci1rnIgM ÍIII .. t'-àM
......t '

fw:ti__-.et.........___
__ JII-. z..."--_
__QIeee.�

.

_ �...._.
..__ .-. cflDeKn.'n tias�
A veMd.a em t.od.e as FarmaCÍ86 em bianacaa
_ ............. ,_.fadIltM'• .,Ii.ação.,

(1h.�IJe.....
.

Representantes para o Iateríer
Firma atacadista .0 Ri••6 Jan.ir.,' imp"rtedor. de r.legiGs de

Suiça. e •• it.. r.pr".Rtant•• por CGlllt9. pr.pria. paro" interior.
Tombem hm Cf.!tro. ertig•• ,que ofuecem etirna mar"elll ·de
lucro. i.c:l",.i"e C.fJ.J!et." .�l'.vl'Clfioos. CErt.ll pere 'WKO
rtf�i� ]DostG:.l 37i6 -- NIO DE JANEIU1.
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Peça hois mesmo ao 58lJ FonIa
cedor um "Corrôo-Rovel", IIW.
apresenta fôdos as instruções in
dicando como fazer poro receber o
famoso "Livro de Receitas Roy"'''.
Se não encontrar o Cartõo,
escreva para: Caixa Postal, 3!21i

Rio de Janeiro.

O F I L I III C. - R I O J"NEIIiO

UnI chaulfeur
«veuente»
Rio, 23' (A. N.) - Ás aute

ridades do SP Dístríto queíxou
se d. Judite Soares, moradora

. á rua Visconde de Itabajana,
'28, dizendo-que, tendo tomade
.o lotação n. 41.547, dirigido.
pelo motorista Tácito Gama
Leite, chamou a atenção do
chauffeur para o estado deple
rável em que se encontra a rua

São Francisco Xavier, á esqui
na da rua Santos. Meio suge
rindo a escolha de outra rua,
menos sujeita a solavancos. À

sugestão enfureceu o motorts
ta; que passou-a .agredír a 89-

. cos a senhora, ao mesmo tem

po em que..a expulsava do car

ro, fazendo-a projetar-se deste
a rua sofrendo ter ímentos con

tuosos pelo corpo, A policia es

tá íntsressada em localizar •
maltelter para lhe dar depoís
o conveniente destino.

DOENÇAS N,ERY4)SA..b
ç�a. OD prOIii'ClnOl1l ia ae4tdi'lmt

.<:tJt.. .� '.t�ei:l.-(M nerVQ;$M, ,1Il.i!',�"
lnt.das $I!l t<0mpo, do lIIal" !W'l".
-fli'ltament� ·relr1ediáveia. O caRa.""
z.1Ifiao, trato da lporinciA, DÓ .1I>ff.
�cAlear u ln,àivídaoi1 ateaul_ �
,_ eDfenbhl...... O &r:riC. NA.

• .7illl d. DOdU;U .umb" clk�
..I g' h t La-"- � te .......bulatório, ,.e ateBu Pl!llot

.e 31an O os em '. et3 .:ttdL'amellt. era fiOlmWo lIl.rv� D
�1Jl_ l1li Bu. D-MI'e Mo dN ,

Dems,as TIIUVCnS d/e gaJ.uJlJho,(,os sl()bl'ev.nu,ram a cidade de Lajes, ás, 15 .� U .....J.'lNiI.,. �Ái��

IhMas d.e ante-ontem, S,égllnclo telf'grama pal'liclllal' que ,genLi!nllmte •••• '0 •••••••••••••••••••••• •

nos foi npt·esentaclo.' .

A GJ\ANll)ElSA DO BRA'SIL

Os d.pstruidol'cS aCl'idios eram') em Lamanha quantidade que ii ex- . Dep:e!ld1e. da,instI'ução de seus fi-
1 lhos. ·F1a,z'�1 com q'ue -Lodas as 'p.es
s,oas am.aMabe'las frequentem um

ClIl.rS·1) noLurno e ,ter-ei'S conrtribuid-O
va.ra () �rogresso do Brasil. Esclüa
Indústrial ou Loia Maçonica.

lho, que vinca a cintura 'e permhte
usar {j'u"l/lqulCl' .v�s-L!do .iusto,

Comece.m a fazer e'�!OP flx-P.t"ciei,o a

pad,iT de amaifJ\bã. Não ,3(I01Ie·m a

s(1].lIlyão (la p1\e.gmiça {llllf' cOlnsi,w
em comprimir a oin:tuX'a. pa1'3, po
ele!' L1S�T os veslioos da, úl1lirna mo

dla,.
Modr.llE>m. vocês m e,o.mas. os c.o1'

pos pe,l,a ooiLtUl'a fisica. Nana as

impedirá (le u!S,a/l' a ci:nLa-mo:dlelad{)
ra que aÍfnda mais a.oentu·ará a

grac.i osidtadte nta,Lural Ofl cintu1'a e

lhes ,dará, na eCl�La, l10va sil'huela,

I Um casallluslre
! UM CASAL ILUSTRE é o:
! tíUl? do livro de estréia do jor-I
nalísta Nuno d'Eça, que a re-I

'vista ATU�IDADIDS lançará
do histório escrito corn . ortgi-]
nalídade brevemente, É um

I

trabalho. Trata-se da biografia
do ilustre e venerando catarí-l
nense coronel Vidal Ramos' e!
de sua digníssima esposá dona;
Teresa Ramos. I'Nós, de O ESTADO,. apre
sentamos á' iniciativa da revis- íta ATUALIDADES, que se en-I

co:1tra vitQriosa:ne�te no

ter-Icerro ano, os mais sinceros pa
rabens pela feliz ini.ciativa. E(
ao dístínto colega de imprensa,

Ijornalista.'Nuno d'Eça, formu
lamos votos de completo suces

so pela sua próxima estréia li-'
teráría,

Dores
nas Costas,
Nervosism·o,

.

Reumatismo! .

.-' alimentação inconveniente, o exees
se de bebidas. reaíriadus, etc. obrigam
freqüentemente os rins a um t.rabelho
forçado. 0$ transtôruos dos rins e <lo
aparelho urinário são a causa da r�

h·�n<..·ão do ácido úrico, freqüentes levan ..

tndae noturnas. dores n[1B .pernas" ner-
· ....osismo. tonteiras, tornozelos inchados,
reuruatiemo, olhue ernpapuçados, e, em

aeral. H. impressão de velhice precoce.
Ajude seus rins :':'I, purificar seu sangue
)'11'1' me-io de Cysi.ex. A primeira dose
começa a trabalhar, ajudando seus rine
a e-li ihinar O eXCP8SO de ácidos, fazendo
n ssiru COB1 que se aiuta corno novo. Sou
l!Oi'3Ha gnra ntia Cystex deve ser intei
ramente satisfatório. PeçaCystex em

nualquer farmácia hoje mesmo. NO"8:.'1a
zarantia é sua maior proteção.

t;ystex Rslral3lllllllélle:
C STITES. PIELlTES E URICEMIA.

GintuJ'a f'ina, cintura dr. 'Vespa,
modelador para o busto, cinta mede

ladm"a. são: "slogans �
ouv.idos, por

,todoa" parte, 'este '<11:110," trnn:to em sa-
,

?las há outra strlução: para (,cr' a

Iões d.A gJ'êWI?'OS costureiros ,cor�lO cmtura 1'iiE,l8. exigida pela moela.
,�tl'lPJ os professores de cultura h-,llll1'1<a. solulÇao que, certalll1�" pede
Slca, maIs esf'orços: e a cíonura íísíea.

.

--: "ESlLe v-estido 'UlU1!C'U me �Se<ll- Além disso as duas SJe completam,
sra, ,te'l1lho a cl:nLnra mm to gros- mas um <1'ua1'Lo de hora doe g'iJnásrLi
sa", eis o que dlq, a dama um pouco ca, pela ,ma;níhã ·e á noite, lhes dará
gorducha, ao ver .a, esbeltez do ma- uma cintura derínitíva de vespa
lIeqlnJm. que o corpete e a cinta modeladora
- "Muito s imples, responde a só lhes darão -ternporar-ia rnerrte.

vendedora. querendo consolá-!a. Use Eis alguns bons movimentos:
uma ciritua-a modeladora e a perde- 1) - De pé, as pernas aJa:s tada s,
rã,' instantaneamernte, de 8 a 10 os lJ1'3.(,;08 ergmidos aC!Í'D1a da cabe
eell1ll.imetros." ça, mclinar para a dir-eita, acen

,Ci.n,t.a. unodeladora ou ginásl.ica, tuundo bem' a flexão para o lado.
am,bas permitem realizar o :ne,:;mo Volta)' á posição prirruid.iva, d:p'Jlois
,i()TIlho: ter cintura (jll:llga.d3o, Sao 1'('5- inclínar para a esquerda ip{H"a, rit-

ponsáveís os costureiros por ,e:'la mar o exercício.
IIONa exigêooi·a: Rpr€SlE>ntaruJffi, nos 2) - De pé, as _pernas aJtasl,wlas,
últimos fig'Ul'i!nos, v-eslidos de LaJ sog'l1'lmt' a.cima da cabenl urna bo
mo'dJO justos na cÚTlIliLJ;l'a que dá \'011- la. Gi'l'a,l' sóbt'B as ('Ia/leha,s o ma,iR
{aDe d'e' pergum-lar como 11m cOl'pa ']):)ssivel f' calocar a bo�a atrás,
Jlól'mal dte lIYlullhe.r:. ppd.e -ser des?,e Yo�Lal' á pÜlSição pl'imiLiíVa. lnc.li

j<>.lto. Foi MameI ROClhas (ju'em P9S nal'-s-P. e gir'a,l' para o: outro lado e

d cilD'.Lura novam.erut.e em 1'oco. De- i�' pl'OCUIJ:'a,r- a bola Q.ll!c1e foi doeixa
poi",. ou.lr.üs costureÍl�s .acompaITl!ll'l,- da. R.epati:r esse moyimellJlo vá['j'as
1'lUlll e a cj·ntul'-fl se tornou o pünLo V87-0S. TI: exceleil1lt,e.
maitl' impor-t.anLes da moda. O es� .'3) - Descy'-evel" 'um :CÍl'Cll,10' rom

pa.rLi:lho - � muito antig'o. MulhB- o btv&lo, i.DJCtinanIC1�s'c., p'am a fl'f'n
rj).s gl���fi. º nnY]ana,� @!'{)Iavam no te, á,cli,i'ieiü.l-, I?at:at!'�s, á eS{fll'er'c1a,
j)(}TI]:)()"'ex'Lensas lf.aixàs', "a,per-lan'do· os parl'lI di,rU'ttc,. -ei{o:, .. 'tudio isto c(in
seios t,ec�ltil;a,S com linh.o firui:ss'imo 'Ornando iunoveis ca.deirrus �

pernas.,Dlll, �l.lt.]Jatltd{)' ,elas a;b&sta;(fl1s, d,e ma- EJ\qna,nlto chu'ar ô'éx,ereic!i'p. ce)']l

I'l�as p.� ou�o, EsLe C-0S1tllme manlLe- ser,,\ral' Q:S braços €lsLiCial('!Q6 po-r ci
ve-l'ié ,d'll'l'(wte tolda a a.n.tIlgulda.de. ma, da calheca,
Xa Fil'ança, ao t.empo de Garlüs Ma.- -I) - 'Se'll!lar-·se no chãJO, a 50
..g1l1O, os oollews t,cH'uar3im-se vewJa- ce.nrtlÍíTl1rLro.s ooma. parcde.-Gi,tOal' Sô-
',.:Ieiw,s .estojos COSbl1ll',a,d'Ü1S nO' COI'PO, bI'e o !:J.nSÜt cio lado dineli'Lo- ,e. com

:Là� ap,er-tados que faziam ;as ;'ezes Q mã'Ü dine,il/a, .tocar TIa parro,p,. o

dos espartilhos. Mas. fOI ruO' seenlo mal" I,(}ng.e ,posslve1. Drpol�, gl1'ar
XTU qu.e, na velxlade, ap,a.�()c'l'am t;a para a esquerda. e fazer o mesmo

"cotaiS" ou vesUdos de MIXO, aJu?- com a, mão teSrllvewla. G()IJ1:se�.'\'aíl'
la.da's por uma ,ciruLa que abranS'_I,a imov'ej,g as c-adeira".
:a ciillJtulI1<t o eX.Cless'lva,mellil.e asilr

ni-!lintes.
Conta 11Ima lenda que,' naq,uela

epDca, um açouglleir-o ,empregm:r o

,;flSp3.I,LiJhD 'p,ela primeira veíl na

�ula D1'uIlhel', corno insLrllme.ntü de

torLUI'a, p,uITlIi:l1(lo-a p,ola s'lIa loqua
�id,ade. No- séoulo XIY, os e.spall'tl
lho" I OlIDlam-se mais am.plotS. SellIltpr,e
justQiS :na ci,rulul'a e dotados d,e m<ln.

gas. P'él;l'.a. 3JS oerimoruia.s, .
f.aJ:Jriea

\,alnl-itlOS" maravilhosos, d,e pano dou
!'ado e. de pel,e. No século XVI, ntalS

"bargru i,nes", e's'péci,�s de {la l-eles dr.
I'ormato (h� funil, guarnecidos de fio
de latão, ,colocaram-se, pela p,1'imei-:
ril veCl, ba:rl:.a.. tail1\as Ipor /blaixo do pel
io,lpal:,a. conserv,á-,lo' mais eü'é1o.Ca
(ari'na de Médic'i,s importou dfí Itá
jia (';or;pe.Les ·de barhatanas de baleias
jnsl.arposLa:s, v·er:drudeira.s eoura()l1S
m<;tálicas que machuc.avam hm'l'I
wAme:rute. Os c.orpetes w),uRra:m á
moda. no !',eina.do de Luiz XIV. A.s

.moc,as j,unLara.m, lati'n;:la paC!' cima,
� lU11la gargaitlJti.lha ele f.erro, f()!l'I'a{.la

de veludo ]weto, qu.e sel'Via para
JDlIillll.el' crg;uicla a cf\l]J,eça. Ao tem
Po dle Luiz XV. p.ela primflira -voz,
()S cspu.di:lhos começaram a se mlll

lliÍr cI,e ,laços ele 'am3irrar. Gom a

Revo1ução o corp,e,te foi l'eduz�tdo a

<Ylgu·mas baliliaLéllTIJ<lS finas e LomoLl
o liame oficila� de 8'spal'tilbo" Desa
D!lllccerarn no I,rnpério m3JS 1'-e-ad
Ql1iüram �€!ÜS dir,eiltos ,em 18H e

f1zeI'larn fluror. Todas as mul,heres
<lu'is'e.ram usá-lo.
.Elm 1830, 10rnou-se pesado e

'VOliumo>z()!, ]\'0 � e g"U 11 cI o Im-
!lério, t.inlha o fOl�mato ele mei:1-
luz, de,slacundo os 'srios 'e fazendo
.I'e.ssaILa.r a cintura. No fi,TIr do SIJ

(!ulo, passou por numeros.a:s, ILral1s

formaçõ,es, semlp,re .no sentido de
ap'l'a,ndar a.s ,suas mo1'::15, fl.exi,ve,l,
1lCompa'l1 hando l\,S formas d-o. eorpo,

�b'em bal'batan,as, feitas de p.alTIto ou

Ol'I'aClha. E agol'a, faz um tímido
l'eulluIN'cimCll1lto, enCiLlTtado, poela�lo.
l�eduzido á mais si'nlples exprcs�ao,

.

. lhas �om barbaLam,as, rigido. Ao UM ANALFABETO
It!,e<S'l110 tempo que torl1laV/a. a elar á é um cego. Não deixes t&U a_igo

;lllli[l' !'a :0 lugar princip·al,. Marcel na cegueira da ignorância. Dá-lae

I\ocli:lS mVel1ltJ3iVa a prlmell,ra cin- a luz da instrução, le-vMlldto-. a \1IIl

1a-rr.Jde1adora, \'enladeiro 'espalTI- ClU'SO de �lfab�Li;?;açã•• 6 a.wlN-I.

graças ao saboroso c Pó Dil:estivo
DeWitt, que, desde a primeira dó·

.e dã alivio 'ás dôres ilgud8S da

álá digestão e faz d<!saparecer o

peso e os ardores cflu&acl06 pelo
·excesso d.e acido no estomago.
O c PÓ Digestivo De Witt, corrii:e o

mal no seu inicioi estimulando a di·

gestão. protegenllo as mucosa! gas·
1n'0 intestinais e neutndisando a >lci
dez exce�siva. I:embre.se que com O

c Pó Digestivo De Witt. não se de·
ye ter receio dos gostosos pratOll
da a·'te culinaria Bra�ileira.

Peça na farmada o

-

DATILOG, FIA

. r. . .. . ...

�r �DA :J3RAiSILIW\..
1I_�t!®Ui1' alfa:betililar um :pa.Lll,i

.i., •.o-nv-encwdit.,e. '3, fllequell:Ôl'
um .U1'5' ._oturno, ,�m ltr.ev@ !I

punes '1iIIn fÍOli IHWO! mais Iodift
b,dofl tO ffl1lIIIdtl,: GnllPO :ate.·lar, S.
Je?Jé .u �•• la: IJK!�S'kial.

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

A. G.I

(onespondenda
(�mefdiJl

,·'.1, €caMre
Dtploma

I I Dr. Undolfo
I

I" AdVOgad�e;e��;tabilista
Con.titui9ão ele .ociedades.
Plonoll contabeis -- Organize-

I
gõeo -- PQrecerell e .erviço.
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Da. l'7 horoe em diante.
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DIRIlÇA6:
Amé:!la M:. Pigozzi

_ METúI)'0;
-

Monenro f) 'ttie:iente
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eeN':PA CORRENTE POPULAR
Jurol SI" 8. a. - Limit� Cr$ 3(M:Y08,80

Movimeatação com cheque!

Bauo dI D.trito Federal S. A •

CAPITAL': CR$ 60.i)OO,OOO,Ot!
R-EsERVAS: CR$ 1'5.000.000,00

TMt�O. 23 D flor�&ftópolh
. -. �.........,.-;-----g

Par'tl { OJlCU I'''''OJ; /-):;liu/'ucf;:-; (')'lI FelJereis
� Exames de Admissão

Estude por (orrespondência
Português, Matemática, Ciências. Geografia,

Hi.tória do Bra.il, etc.
Inte�".Q-e? preencha eate cupão II rometCl-o para C. Po.tal 333

FLORIANOPQLIS - .SANTA CATARINA

PEDINDO INFORMAÇÕES:

FRACOS.
AHIMICOS

HGme __

RuiJ, ,

' H: .

làade Estado _

"SILVEIRA"

Grande T&nl.

Nuvens

lensa coluna levo\l vário� minutos para üesa,parrci't',
Reilla. 00mo é natural, gTande receio de que 0:< l)1e,-;mos l'epl'odu

z.am .OL";I fll1m'me,s dalliol'> de há pouco· le!Illij)o.

. '.,,

cp )

Firm� pXDortadora de São Paulo desE'�ü entnf em

contato com produtores de· Tapioca � derivadGs,'
payando, bons preços.

Cartas com detalhes, preços (Posto Bordo) amostras
e fontes de referênda ii '

Comercial e Importadora Los Andes S/A
Caixa Postal 5600 - Sã.o Paulo.

$'4# S?#dMS PW 4 H4'8t'R!eaw. Mi'
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El\'l DEMANDA A PôRTO ALEGRE, ONDE ATINGIRÁ A ZERO ,HORA, DO 'DIA lo DE SETEMB-RO, DEVERÁ CHEGAR A
ESTA CAPITAL, HOJE� À�' 20 HORAS, O ARCHOTE DO "FOGO SIMBÓLICO"� QUE ÊSTE ANO FOI INFLAMADO NQ CEMI.
TÉRIO DE PISTÓIA, NA ITÁLIA� ONDE REPOUSAM OS HERÓIS BRASILEIROS QUE TOMBARAM NA SEGUNDA GRANDE
GUERRA MUNDIAL., A CHAMA SAGRADA DA PÁTRIA SERÁ CONDIGNAMENTE RE.CEPCIONADA NA ME,TROPOLE

CATARINENSE

FOGO SIMBóLICO

I

t:

.PROGRAMA DA RECEPÇÃO NESTA CAl'ITAL ,

O Fogo Simbólico da Pátria, inflamado êste, ano, no C'emitério Brasileiro de �

tola. onde repousam os bravos da Fôrça E"cpedlClOnána Brasilell'a, chegara a esta Ca-

pital hoje, dia :27, ás 20 horas , ' , ,

Reunidas no gabinete do sr, Prefeito Municipa'l, arta.s autoridades ClVIS e mtttta

'1"€3 estabeleceram o seguinte programa de homenagem à chama Ex;pédi,cionária:
a) "Recepçáo na divisa do Muni<?íplo, pelo sr, Prefeito da Capital, do archote,q

FO$o'SlmPólieq, que por é, exa. sera entregue a um ex-combat.ente, que COl'reI'1L .'

•• .J
•

'_A PAUL
primeiro trecho dentro <lo Munldpio;

,

1I'•••e
-

V ti, O MAIMII , b) no Largo Fagundes, será o a.rchote pas�clo às mãoa do ,capitão expedicionár-í..

--...--------__....- ...::..___________
'

Osvaldo Varejão, do 140 B, C" que correrá o uitrmo. trecho até o Patácio da Assem-

bléia Le<6'islativa, onde será armado .o Al'êar da Pátria;

Encontr�ndo P I R dllll
•

f I-
pu�Jo ���;I�r��ir�l�i� �:'p�,�f::l,�léira.,���:�0:,g�o�1��g���� �����tee��:;-

U o' ao a . amos num Ia, lO e II, :::�t;f.����:::s::::"::�:::::."::�n: ::�,::::'::;�:�:;"�

O força e Lm extreou vencendo por 3 a 1 ren!L�!;:;M�g�f�/��!1:fuJ��:�:h1;��::!::';!::::·,-
Enfrentando o esquadrão do sico capaz que atirar a grande local. Tatú fez boas defesas, D t d Ati' t- 3 1Paula Ramos, vice-lider da distância os jogadores, como falhando apenas no lance que

erro an o o e .-co por a " o
Capital, o possante "onze " do aconteceu com o extrema Lá- redundou na conquista do ten- F L

'.

Força e Luz, více-Iíder do zaro que vigiado constante-: to inicial, pois querendo fazer
- erça e uz saiu iavtcte

campeonato gancho de íute- mente mal podia se livrar do bonito calculou mal a traje-
'

bol, extreou domi-ngo último peso do brutamontes zagueiro tórla da bola atirada com vio- desta Capitalno estádio da F. C. D. esquerdo que o atirou diversas lência de fora da área por De
O jogo foi assistido por gran- vezes ao solo, talo perigo que Camilis.

' Ante-ontem, "Dia do Solda- mo, Detefon e De Camils, pa-
de público, mas muito inferior o atacante do Paula Ramos re- O zagueiro Naldi teve atua- do" o Grêmio Esportivo Força' ra o quadro visitante. Bráulíe,

ao que presenc-iou ás exibi- presentava 'para o seu quadro. ção satisfatória, Lutou com e Luz, vice-líder do certame marcou o único ponto Atlético,

ções do América do, Rio de Ja- É uma pena que o zagueiro valentia e entusiasmo,' ernpre- �ort(;alegrense de futebol pro- Na partida preliminar, em

neíro, isto devido ao mau tem- Sordí tenha feito uso de joga- gando-se a fundo na anulação ríssional, despediu-se dos me- prosseguimento do certame

po reinante e á pouca publi- das proibidas, quando podia das investidas dos dianteiros tropolítanos catarínenses, rea- amadorista local, o Paula Ra

cidade, pois somente quarta- muito bem apresentar-se com ganchos. Chinês não conven- Iizando sua segunda exibição mos derrotou o Bocaiuva pela
feira é que ficou definitiva- calma e desembaraço. ceu e Morací que o substituiu no estádio da F. C. D., entren- larga contagem de 7 x 1, ten- ,

mente assentada a vinda ,do no segundo tempo atuou com tando, desta vez, o "onze" do tos feitos por Carioni (3).

gremio de Porto Alegre. altos e, baixos. Clube Atlético. O clube rio- Mandico (3), Lázaro, para g;.

O 'préllo interestadual dei- Na linha intermediária Ne- grandino levou de vencida a vencedor, e Testa, para o ven-

xou muito à desejar, principal- nem foi o melhor. O médio partída pelo mesmo escore de cido.

mente á medíocre "perforrnan- esquerdo constituiu uma sólida domingo, "goals" de .Jerôn í- Devido á carência de espa-
ce" dos locais, que nada de barreira para o adversário. _.......__,......_- ...�.._._ " ço, somente na edição de ama-

belo e aproveítável fizeram no Ivan, fraqulssimc, f'oi substí- mando em realizar uma defesa nhã Ipublicaremos ampla re-

gramado, diante de um qua- tuido por Chocolate aos 32 111i- clássica, com infelicidade dei- portagem Isôbre os jogos.

<11'0 treínadtssimo, integrado nutos da la fas-e. Apesar de não xa 'passar a pelota por' entre ODEON
por jogadores de estatura alta ter feito grande coisa, Choco- os braços" atingindo o obj-etivo _ Sessões Para-Todos ;:-:

e robustosr-verdadeíros "tar- late jogou melhor, tanto no visado pelo atacante gancho. As 5, 7% horas+ .: ,

zans"!:'� "'" ,_., -, - I '. centro como na aza direita da Força e Luz 1 x Paula Ra- AS IRMÃS DOIJIJ'Y
Quem esteve p�1esente·, ao linha média. Minela, Irrecouhe- mos O. ('l'echnicolor)

campo da rua Bocaiuva deve civel, foi substítuído por Jair Aos 24 minutos surgiu o se- com:

ter saído. decepcionado com o aos 11 'minutos do 10 "half�ti- gU11'l10 ·tento; . Jerônimo cen- Betty GRABLE JohJa
desfecho da pugna, tal a péssí- me". Com Jair no centro da trou alto e Detefon cabeceou PAYNiE _ June !-IAVER.
ma impressão causada pela linha média, passando Cho- com força; Tatú, num salto No; Programa: - 1) _ Q

equipe do Paula Ramos qu-e es- colate a jogar como médio di- espetacular deteve a trajetória ESPORTE EM MARCHA N.
teve num dia amargo" deíxan- reitc, a linha intermediária da bola, mandando-a, porém, 148 _ Nac. Imp. Filmes.
do que o seu antagonista exer- funcionou melhor, embora Jair - aos pés do mesmo Detefon que 2), _ Coupações Imusitadas-

cesse um domínio quasí abso lu- não tenha realizado algo aceí- com a maior facilidade arre-
_ Short Colorido.

to. tável, talvez por encontrar-se matou ao fundo das redes.
_ Preços: _ Cr$ 2,00 (l)'n:i.-

Na. verdade, o Paula Ramos exgotado, pois atuou no dia Caído, o guardião do Paula co) _ Geral Cr$ 1,00.
'

jogou muito aquem das suas anterior na peleja contra o Ramos nada poude fazer. For- "LIVRE" _ Creanças maio-

'Possibilidades, ,pois quem viu Atlético,
.

ça e .Luz 2 x Paula Ramos O.
res de 5 anos poderão entrar

a sua magnifica exibição fren- O extrema direita Lázaro foi Aos' 40 minutos, Nino em
na sessão de 5 horas.

te ao América do Rio de Ja- o UlllCO que se saiu bem no completo impedimento recebeu ÜIPERIAL
neiro, poderá aquilatar o va- ataque. Lázaro foi um ele- a pelota e mandou-a a "goal

,.

, Ás 7% horas

]01' do quadro de Irajá Gemi- mento corajoso e intelígente, tendo o árbitro agido com jus- AI;EGRIA, R.APAZES!
de. sempre mal servido pelos com- tíça, anulando o tento. No Programa: - A . MAR-

Certo é que desde a sua panheiros e frequentemente as- Aos 13 minutos da fase com- CHA DA VIDA N. 68 - Nae,

brilhante "performan ce" fren -

Augu.to. e .utor d� goal sediado pelo herculeo zagueiro pletamentar, Augusto aparou Imp. Filmes.
te aos cariocas, a produção do co.loc::till Sordi, que por vezes pôs em bem a esféra e num sem pulo FOX AIRPLAN NEWS 29 :r

quadro alví-ruóro-negro decaiu Na linha média em primeiro prática o jogo brutal, chegando fulminou, mandando-a ás re- 62 _ Atualidades.
com considerável rapídês, es- plano apareceu o "center" a atirar ao solo diversas vezes des, sob vibrantes aplausos da Preços: _ Cr$ 4,00 - 3,00.
tando necessitando de um treí- Dorvalíno que foi um batalha- o "garoto de bronze". Láza- assistência, Força e Luz, 2 x "Imp 14 anos" ,

namento adequado e eficiente dor incansável e produtivo, jo- 1'0 é um dos elementos que Paula Ramos 1. . ..•.................
_

.

que o credencie á lutas de gando bem os seus dois com- mais se vem firmando no Pau- Aos 30 minutos, Deteton, RITZ _ Hoje ás 7,30 horae

gran-des proporções corno a de panheiros Alegretti e Lázaro. la Ramos, estando-lhe destina- em impedimento, marca um Última exibição
domingo. No ataque o que mais im- do um belo futuro, "goal" que com justiça é in- Claudette Colbert - Ol'S�

Assim, deixando de apresen- pressionou foi o meia esquer- Carioni e Fornerollí. um validade pelo arbtro. Welles e George Brent - em�
tal' um padrão de jogo mais da Detetou, que fez uma. par- tanto indecisos nos passes, dei- Aos 31 minutos surgiu o 3° O AMANHÃ É ETERNO

apurado, pois o quadro é pro- tida de gala, muito dando o xaram de construir ataques os tento dos gauchos e o último No programa: Seleçóe$
-vido apenas de força de

vonta-\ que
fazer a defesa contrtária. quais muito poderiam influir da tarde; Detefon recebeu· a Cinematográ;fica;s - Atualida

de, o Paula Ramos viu-se qua- Muito técnico, calmo, discipli- no resultado do embate, Não "e:sfera" e num esforço deses- des .RKO Pathé.

se inteiramente nas mãos do nado e o'portunista, o louro corresponderam em todo o perado burlou a vigiilância dos Preços: _ 6,00 - 3,60.
vice-Hder gaucho que, diga-se atacante demonstrou a sua transcurso da partida. Calixto, zagueiros e do arqueiro, apli- ROXY - Hoje ás ,7,30 hol'�

de passagem, não teve .grande grande classe, podendo ser completamente descontrolado cando vários driblings, termi,- última exibição
dificuldade em movimentar o considerado como a figura e sempre mal colocado, nada nando por mandar a pelota ás Bette Davis _ Gleen :@ori
marcador: conquistando cinco mais ,destacada da partida. f.ez, sendo substituido por Au-I redes. Força e L'llZ 3 x Paula

_ Dane Clark - em:

"goals", dois dos quais o juiz Marcou três belos tentos. um gusto, ao iniciar-se o 2° tempo.l Ramos 1. UMA VIDA ROUBADA
anulou. dos quais foi anulado pelo ár- A única cousa que Augusto fez' Com mais algumas jogadas Censura: Proibido até H

O clube dos pal1lpas, se bem bitro. Nino, De Camilis e Na- foi tirar o zero do marcador, I sem importânda, terminou o anos,

que não tenha exibido um jo-' dir convenceram até os 30 mi- conquistando o ponto de honra encontro interestadual, com a No programa: _ Noticia:s da..

go tão bom e padronizado co-I nutos -da �egunda fase, pela in- do Paula Ramos. Mandico tam- vitória dos gauchos, pela dife- semana - DFB.

mo o do esquadrão do Améri-I teligência demonstrada com bérn deixou muito a desejar, rença de dois tentos. Preço único: Cr$ 2,40 ..

ca, pelo menos soube corres-: passes curtos e certeiros. talvez mal auxiliado por For- O juiz Antônio Salum teve

ponder ao público.
!

Jerônimo, wntigo extrema nerom e constantemente vig},a boa atuação, deixando, porém, da corrida do Fogo Simbólicfl'

O trio final é resistente e po- do Corintians, foi o ponto !'l'a· 10 pelo médio IJázaro que não de rePliimir o jogo violento de 1946 deverão procurar Cl:

deroso, salientando o zagueirp co da equipe visitante, não: 'he clava tréguas. praticado pelo zagueiro Sord'., senhor Manoel Ferreira de Me-

Hugo pelo seu' jogo calmo e i parecendo aquele elemento qUl� A MARCHA DO PLACARD lo, secretário da Prefeitura.,

perfeito conhecimento da pO-, há anos vimos preliar, enver- Aos 7 minutos, De Camilis DIPLOMAS DO FOGO para receber os diplomas, rela:-

sição. O goleiro Cláudio' f-ez gando a camiseta do campeão de fóra da área perigosa do SIMBÓLICO DE 1946 Uvos áquela prova, fornecidoS

'brilhantes defesas e o zaguei- paulista do centenário. Paula Ramos desfere violen- Os l'esponsáveis pelas equi- pela Liga.. d'3 Defesa Nacion8!1
TO SoreIi apenas possue 11m fi- Agora yejamos o esquadrão Ussimo pelotaço que Tatú, tei- ;pe;; de atletas que participaram I do Rio Grande do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II. SAVM LACElDA
__ 1Mfl1oo-cl.rtlq1ca de OLhoa
- � Nu.ls - GUp:ota.

P...crioão d. lente. d.
.

ClIC)ntato
�BIO - Fel1pe 8cJlmi

di, ti. Du 14 às 18 horas,
�CIA - f:onselhe1re ...

� 77.
�0NIilS 1418 e 1:106

Ausente

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

OoIu!n.llt6r1o - Rua Jolío Pinto II. 't
- Sobrado - Telefone 1.«11

Jtuldtnc1a - Rua Sete de Setembro
- (lllYffclo r. A. P. da Eati.,..)

Telefone M. 8M

DR. MARIO WENDHAl.1SliN
Clínica médica de adultss

e crianças
Consultório - Trajano, 2S

Telef. M. 769
Consulta das 4 ás 6 heras

Residência:
Felip= Schmidt iii. 33

Te!. 812

._--.,._-�-------

Dl. NEWTON D'AVILA
� - �l,{â UrlnArJu -

� dila. mtestinoll, l'IÜO
-

•
.... - Hemorroidas. Tratam_

to d!a coUte amebíana,
r.!ato�er!lPla - lSlIra Yl!l'Dlelllo,
ccm!ulta: Vitor :Meireles, 28.

:&tade
-

dIanamente 1. U,ao U.
� , tarde... dai 16 hl. em cttanÚl

Bula: Vldal Ramo., M.
rOPa 1087

DR. ROLDÃO CONSONI
�lA URAL - AUrA m.

iil!lIlIWu - 1I0L:88T1AJ1 DE ldJI,
• • •• lOI"ORAS -II PABT08 .

"""'0 pela- Faculdade de Jle<!S-.
.- da umversmaas ue "lU.

i'rrtao, onde foi assistente por 'j'a·
:da ano. do Serviço Clr11rgloo !li!

Prof. AUplo Correia Neto
� do estômago e Viu If.
lI!l!.Ne. intestinos d'llgado e grOllollü,
tIr61de, rins, próstata. beY.llrll

Mero, 0'V4fl0. e trompu. VVlGO
tele, Jlidrocele, VRrUeIl • ll"",,,,,

CONSULTAS: /

.. I .. 15 horas, à Rua r",lXI
1leJlllmdt, 2.1 (altos da Ca.. Pa·

r.llo). Tel. 1.1598.
.

IIiIBIDlIIINClA: Rua Esteve.:. 111-
mor. 17.; Tel. JI 74M

. /
-

l�
l
�-

DR. A. SANTAELLA·
'�dc pela Faculdade Na.
-.r-al de M.eulclna da Univer.l_
'!/IIIoI t!IG �rasll). Mealco por ...cnc ......

• b Serviço' Nacional ·de DOIÍn
llI!:entals. Ex Interno. dià Santa
d. Misericórdia, e Hosp'.taJ
trlco do Rio na' C.apitaI )1>.

deral
!II\UElOA II:8DIQA - OOIill'i\)AlI

NERV�SA8
- .()(mwltólrlo; Ed1flclo Amúflll

NETO
- ... rel1pe Schmldt. Con.aultMI

nu 15 ás 18 hora. -
.�cla: Rua Álvaro de Cana.

Il1o •• 18 - J'lorlan.ópolls.

R. POLYDORO S_ THlAi�n
......, do Hospital de Oaridalh

de FlOrianópolis
.a.lBtente da Maternidade

RaIOA lW:DIOA - DIS'l'Q.
BD08 DA GEBTAÇAO B DO

PARTO
� <108 órgãos internOfl, _

paolalmente do eoraçAo
llleuças da tirolde' e (Í'emalJl

gIAndu!as Internas
RBOnRAPIA - ELECTKOCABo
VoIOG:&4FlA - METAIIOLlSMO

BASAL
III!IIIIUwltu d16.riament� das l� l;j

_._----_..._- '''_.� '.-

Dr. BIASE rA�ACO
DOENÇÜ DE SENHORAS .

lIHrliLIS AFEcçõES DA
Pl!IL:!!l - RAIOS Th'FRA·VER·
KJIH..4lOS E ULTRAS-VIOLETAS
06a.L: B. Fefipe 8chmldt, .. -

Doa 9 àll 11 e dos 5 à.. 7 hrs .

R.s: R. D. Jaime Câmara. 47
lI'ONE 16ol8

.. PAULO FONTES .

Ol1nl00 e operador
iOoIuaUltórto: Rua Vitor )lalNl.. •

Telefone: l.�
�du 10b 12.<Iu 1... 1.

Belt4hc1a: Rua Blumeaau. U
T�on,.e: 1.823

-------_.,._.- - --- -�

18 horas
....... Chamados a qualllul!!'
.... blelUB1ve durante a !lolt••
-.uLTO:m:O: Rua Vitor )(e�

•• •• S. CAVALCAlm
.\Iadca exclusivamente de cr1an!,1u
__ saldanha,. �qJl'J.nbo. 1e

.

Telefone ·M. 732

leIS, 18. Pone ''1G1.
_«tA: Ay.nlda Tr_

po"skl, l1li. Pone 7M

F'ARMACIA ESPERANCA
-�

do Farmacêutfeo NILO LAUS
Hoje ê 'amanhl ••ri a 11111& )Dreferlda

Dr"!C.. lU\elonaia e estrangeiru .- Ho'meopitiaa - Perfil

mariu - Arti«os 4. horr.uha.
Garante-.. a exata ebHrYl..cia •• re.ceUúrie .HI""

CU'RSO DE
e

Serviço de Pronto Socorró de Automóveis
Ensina-!.Ic a dirigir automóveis
Amador e ProfiSSIonal

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Aten'âem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47 a77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

*1&

7

Transportes regulares de cargas do pôrto

SÃO FRANC,ISCO DO SUL'�para NOVA YORK

-�"-----------_........-..,.

Flori•• 'polis
São Prancisco

lniorm ações com o". Aqen t.s
- Carlos Hcepcke S/A - CI - Telefone 1.212

do Sul - Carlo! Hoepcke S/A -"CI - Telelone 6 ( End. teleg,
MOOREMACK

Preêisa de com
,prar algo?

Falta-lhe dinheiro'?
Procure en lão Crediárie Kaat,

que mediante a módica percentagem
.

de 10 por cento, resolverá ti seu

Flroblema, faeultando-lhe a com.
. pra da mercadoria que v. s. aecessi.,

I

lar, pelo preço corrente da praça I
sem qualquer outre aumen te.
CREDIÁRIO KNOT.
Rua João Pinto 11. 5 - Anexo it

Bedação de "O ESTADO", Telefo
ae 1622.

o OU H�I�O �HD� B�����O
Faca com que o seu

renÇla bastante
o leitor deseja obter, uma

renda mensal, semestral ou

anual, á·tazão de 12% ao ano?
Confie- então •. os seua negó

cios ao Crediário KNOT, á rur
João Pinto n. 5, que, em com

binação com o Escritório Imo'
biliário A. L. ALVES o em

pregará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 p�r Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do €re·'
diário KNOT, ou nesta re(ila-.
ção.
••••••••••••••••• J •••••••••

ÉS BOM BRASILEIRO?
En.tão c'Oopera TIa campanha de

aMabeLização de adulLos, fazendo
que os lcu·s co·nihsci-dos que não sa
bem ].e1' nem escr�ve1', frequentem
os cursos notmmos de .alfabstiza
ção: Hospital dI! Caridade ou GrU
po Esco·la1' AIllcllieta.
........................

'A Agon�a
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos
Enl poucos minu tos a 1IOVA. recei ta

- Mendaco - começa a. circular 1"It)

8angue, aliviando os acessos e os ataqu6�
da asma ou broJ1C)úite. :b}m pouco tempo
é possl-vol dormi-r bpln, rC:'spirandó livre e
facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que" o lHa! s�ja antigo, nórque di�soJ ve e

remove o mucus Que obsLrúe �s yias res

piratórias, minand.o a sua. energia, arrui
nando sua ::.:aúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente "elho.Mendaco tem tido
tanto êxito que 8e oferece çom :1 garantia.
de dar a.o paciente respiração livre e fácil
rapidamente e conlPld,o alívio do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje IneSlTlO, em qualquer
farmácia. A nosea t!aralltia é a sua maiur
proteção.

'_

Menda c o A�·�:mc:.m

r '4'I '

I melhol:'l'I"

1Il... ••w�uirli_lIII!:I_mlIell!i,qIlll_:liiI:�l:II·_1IIi'Bl\lIIIIIIi__!I!!Ii::ICróll.....IIõ-:tl,�__�_-_Ió1I"'ô!Ilii:r,.rg.pt .. 1lõ71;II"IlI!'3.ts&:IiiiDlWlIl1IlIiI_lIe_e;l'l:j._I·Itl""_' lIizm_� =.J.4J4FtM5&AM""�""·�����":IIIII_.all}'

Agora tambem a (r $ 10.00

IEClleus
o fWollil para seu

desenvolviment.

n'JceUÍta de 1:éen••• '

em todas as

p·J'ofiasõea
J

'.

Livros Tésnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Det9do-!'o, 33 - FpoU••
AteI;\doe pelo Serviço
Reemaolso Po»tal.

Inspetor de Seguros
Uma da. maiores e mais çonceituedQs COlTlpenhic18 bro.ileil'_'

de aeguro (ramo. el.mentarn), tem vaga p'arCl um inspetor no E.taco
d. SalF!.ta' Catarina.

Ordenado e cominêe,. D8.'''.sos de conduçõo.
Cortai. c,m detallle., pura MACHAIDO & CIA. -- Oaixa Po.tal,

37 .- Florianópolis.

• 1•••

V�AJANTE
Precisamo., para o E.todo d. Santa CatarIna. Ramo: II\IIeticid�

8 produtos químico..
.

.

Ordenado, 'Jomil.ões, J!)e.peaa. de coadução.
CartalJ. com detolhaw, para MACHADO & CIA. -" Caixa Putal.

i;7 .- Flori.:mópoli�.

R E P R E S E N T' A N T E'
Precilla·.e, para a cidade d. Florianópolis -- para trobalhar com

artigo. de granele prócul'a e facU coIoE:ação.
Cartas indiCIando r'eferencios. para E. COLLI & elA; LTDA.

.

Ruo MendeG Junior n. 16-0 -�-sAõ"i>ÃÜLÕ: ... "'<

Fabricante e distribuidores das afamadas con�

fecções -DISTINTA" e RIV'ET. Po.sue um gran
-de sortimento de casemirae, ·ri.cadol, Drin.
bonl e barato.. algodões, morio. e ayiamento.1f
pal'a alfaiate.. Q'ue recebe diretament. daI!

Snr.� Comarol.ate. do int.l'ior no .antido de Ih. Ea'll. rem t:ama

Flol'lan6poUiII. � FILIAIS em Blumaftau .�Laie9. '

Idbl'ica.. A Caaa •A CAPITAL- chama a atengllol ,dOI
vlmita ant.. d. efetuarem .ua. compra.: MATRIZ em

"

I'"
I"

11
"

a

o

e
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Amanhã, às 20 h'oras, nu Clube 'Doze de Agosto, a cOlvite ,do Govêrno d'o Es
lado, reunir-se-ão todos, quantos desejarei -colaburar na «Campanha

do Promin», em beneficio dos lázaros.- IM

\

Nossos rebanhos -serlamenle- ameaçados
Car�cem ,de lindamento, no momento, as afirmoU, as contida

na reportagem do (Gorfejo do POli»
Drasticas medidas estão s endo tomadas. - ,-,-,� '-�-" -. --,.

PETTIiONILA L,A, PQ.rt'J'A Vl'J1ELLO

Luiz R. Vlirl,eHo, José AJJ1rgf'ln IJ. Vi'tello, Jo&e,fi'l1a O" Lia, pO'l':,a, Fe-

l,' O La PD'l'ta ,e Familia l\>hguel O, L,a p.orta SonhOlla. AItLll Ü. La
Ippe" ' .

. "I 'ib'['ld d
P<or:[.,1; {l Seruhorra 8 Renato PimaZ;O'l1!I e Fa:.l11l,l1a, ,rt?!POSSII 1 I a US, e

A:Ig;a,deccr-e;m Pe,ssourlmp,nLe a, todos os Pal'�ntes e A;n,ugüs que se Asso

lIüara.m 1)01' qualquer forma a gTande dD:' que os .ferl'llr, com ° Desa,[la

rne'Úimento da querida ,e Sa'udosa,Pp:lrOlllla, rog'alll-1hes aOOl lar, por es

te Ine10 () '5!€<U profundo reconheCltmo.n.to.

CaféOtto traduz quali�Qd7' Idellar Garcia
Peço-o ro seu fornecedor.

o "Correio do Povo", de P. cha o, seguinte telegrama: I suina em terrttórío cataríns
\ Alegre, em sua edição de do- "Correio do Povo" - Porto, se, e na margem do rio Pepe
mingo publicou uma reporta- Alegre - Havendo esse con- grassando na propriedade
gem assinada por Antônio Car- ceituado jornal, na edição do Raul Teixeira, distante 20 q
los Ribeiro, relativamente ao dia 24 do, corrente, pági-jlÔmetros de Dionisio CerquNão somos profissionais do jornalismo e muito menos fa
surto da peste suino nos vários! nas 28, publicado uma repor-I' ra, que está sendo atacado

p-olitica. Somos, simplesmente, parte integrar,ce do povo,dês-, ,

Estados sulinos do Brasil. tagem de Antônio Carlos RI-, los funcionários do refert"..e povo que vê, observa, escuta e julga, É porisso que ocupa- Acontece, porém, que, no que beiro na qual alude que: "só Serviço.mos; algum espaço de jo.rnal somente ás, vésperas das campa- ,

,
' ',. ,

, '. ,�
diz respeito a Santa Catarina, em Santa Catarina, a Rog-co-

�has Ile�torals, pOlique'lnos �lopomo� adI,nd,IcaId ao nt,os>:>o po- pelo menos, a reportagem não lera, já dizimou mais um mi- Esta Se:retaria de Est

'.o, nas epocas.em que e e vai exercei o íreito e vo o, o ver-
d

'
_ 'I d d f Ihão de I}Ol'C.O�" aduzindo aín- sabe perfeitamente que o c

i d '. 'h· " , . 1" dd' ,·correspon e a v eI c a e os a- . ;:', '. ,',

,'la enolcamm o a,segull, pala felícl .ad,ed edbem estaE"I t ddOl !tos, Pôs esse motivo, o sr; Vi- da 'outras considerações, apres- bat� a ,Peste Suma é assu

nossos ares, 'para' segurança e prosperi a e o nosso ; S a o.
d 1 Ra

'

N' t . respon- so-me senhor redator em es-' muito 111 zra.to. Apezar de
o, ta' 1 dí t d

a mos • e o, ora "1' A. ,

cupamos es s, co unas nos las que an ece �ram o me"
detido pelo expediente da se- clarecer que essa reportagem, gorosa v� igancia que esta s

morabvBI 019 d€ ljhaánelro; oc�pa-Ia'8-��Ofld'" agora, .athe 23 de

I�o-I' cretaría da. Viação, Obras Pú- no que se reters á Santa Cata- do exerCIda.:. e d.e. todos os �
vem 1'0. canse mos, entao, o verna erro carnm o a segurr: blí A .ricult . �. rina, não exprime absoluta- mentes que estão sendo me

Ad b 1 R d Sil li..:� 'Icas e Agrtcu ura. passou ',..
e1' a

_

amos ,� I va; aconseinarernos, agor�, os nomes
àquele orgão da Imprensa gaú- mente, a realidade dos fatos. llzad�s pIo referido ser;Iç

��e trarão a relícidade 'para nossa enca�tadora, Ilha: os car;-
.

/0 Inspetor _ Chefe' da Divisão a�torIdades .do �staao, lIa o,
dídatos a serem apresentados pelo Partido SOCIal Democra- Dr. Davl·d Resríonal de Defesa Sanitária, rigo de, mars dias metro .dl
tteo.

_ .' _ .
"

.
Animal em Florianópolis vem; a terrivel e devastadora ZO,oI

E nao se trata de stmplos paixao partídárta. Trata-se, Ferre-Ira' L'eIIDB mantendo ativa: e estafante vi-I se propagar-se por t9do o'.h
simplesmente, de, analizar os acontecimentos �o� dois últ�mos güancía em tôda a fronteira! nho catarínense, Cui:npre,
lustros, confrontá-los com os 40 anos de república anteriores Para Pôrto Alegre, onde vai com o Estado do Paraná e' tretanto, ponderar que na p
a 1930, e dessa (anlálise e confronto tirarmos as nossas conclu- tomar parte na reuniâo dos. Se- dando ciência de todos os tatos te ref�reil.te á/Santa Catarí
sões, cretários da Fazenda do Para- ocorridos ao Diretor da Produ- a aludida reportagem, ma

Aqueles que governaram antes de 30 aí estão, pOI' si ou mi, Santa Catarina e Rio Gran- ção Animal desse E:stado�

SÓ-I
testamente, está exageran

por seus herdeiros, nas ófileil'as da U. D. N; e os atuais diri- de do Sul, viajou ontem, via mente dia: 14 do corrente cons- Atenciosas saudações. (A
gentes do Estado, integrante do P, S. D., estiveram naquela aérea, o sr. dr, David Ferr-eira tatou o primeiro fóco da peste - Vídal Ramos Netto.e

escola de administração pública que vigorou em Santa Cata- Lima, ilustre titular da Fa- ----.I.

rtna ele 1935, tendo como figura principal aquele catarínense zenda. «DI-a do Se, IdQ"do»rlustre, cujo nome, grande demais para aconchegar-se nas ___

fI'Onteiras do nosso pequeno Estado, foi reclamado para o se- Uma vit' ria I Conforme estava programa- ções, realisou-ss a solenid
nário da politica' nacional: Nerêu Ramos.

I do, realizaram-se," ante-ontem, do juramento á Bandeira pe
E é em nossas conclusões que nos convenceremos que da mocidade no Quartel do 14° B, C. as sole ..

,
Conscritos incorporados

Nsrêu Ramos realizou mais para Santa Catarina em 10 anos, Inquestionavelmente, a es-
nidades em comemoração ao corrente ano,

do que todos os demais govêrnos anteriores reunídos, muito
tréia do Teatro do Estudante "D.ia do Soldado", I 'Após o juramento foi can

embora se destaquem entre estes, administradores que muito
no dia 22 do corrente, no Al-· A;; 8 l,lOras. com :oda a uni-I �o. o Hino Nacional e �m

'fil'íeram pela nossa terra.
.

varo de Carvalho, constituiu dade formada, o SI. Cornan -, guída os recrutas desríla
E êsse govêrno dinâmico, de realiçõe, e d.e bem est�r uma brilllante vitória da 1110-

dante procedeu ao hasteamBnto em continência á Bandeir
publico, pTossegui-!o-á o ilustre governante eleIto, o maIS

cidade estudiosa de Florianó-1 ela Bandeira e em seguida fez O Sr, Cmt, do Batalhão

�emo,crata dos governos democráticos, o dr, Ader,bal Ramos
paliE, 1 ler, peJo, Ajudante, o Boletim' cedeu, em seg�ida, a entT

aa SIlva.
, , A. ' Os jovens artistas, apezar de al�sIvo a data:, I da con�ecoraçao "Medalha

Homens educa�o.s nessa �'Scola de �Ivlsmo e de amaI ai estreiantes, se portaram mag-! As 9 horas, Ja com a preseI?--, G:uerra' . _

;:lanta'Catarina, serao os' candIdatos a selem a,pres�r:.tados pelol nificamente no desempenho I ça do Er'xmo, Sr, Dr. Governa-I Clrados os Qapltaos Olarno GI

PSD; é por isso que, ao aproximarem-se as. elelçoes, !omos i dos difíceis papéis que fazem o! dor do Estad�, ,

acompanhado I ter:hoff G�lletti elo:, Tenen'
buscar as' nossas armas que esta�a� ens-ar_llhadars, afIm d: enredo da peça "A Virgem dos de seu S�cre,tar�o; Exmo, S�, Jüao Dommgo.s da SIlva e

voltarmos 'á luta, ao lado do povo, mdlcando-lhe qual o verda
Lábios de Mel". C.n�t. do 5 Dlstnto Naval e Ofl- Wildi Júnior, da Reserva da

rleiro caminho a seguir. Todos os comentários da CI,?,lS de seu Estado Maior; Sr. ela,sse, por terem cooperado
CESAR AUGUSTO

enorme e culta plaiJéa que en- C:l.,: Ghefe da 16a C. R; Sr. �a-I e�forço de guerra, quando:
�

chia aquela casa ,de diversões p'l�a? dos, Portos; Sr., MaJ�r tI.ver�� convocados para. o�'

são francamonte favoráveis MedICO DIretor do HospItal Ml-, VIÇO atIvo.

'aos inteoTant;s do Teatro d� lHar; Sr, Dr, Antônio Nunes� O Batalhão desfilou em

Estudante, a ponto dfl decla- V��'ela, re'pres�ntando a A�s�n:r- tinência ás �utoridades, em

rarem ter o espetáculo ultra-· bIela Geral: CeI. ?,n�t. �, OflclaI,� I
rano.o-;;e _�ssIm as goleni�a

passado a espedativa, geral. da nossa Força l\'hhta�, Repr� I
•

No Sal,ao dfl Honra fOI

Disso foram testemunhas os s�ntante d� !3r, PrefeIto MUIll- VIda aos presentes
fartos aplausos que se ouviram CIpa}, F'amIhas e representa-' doe champagne.

,------�--------------�.
no final dos ires atos bem co-

mo nos. diversos números de e'8-

plendido ato variado,
Com e.feito, de jovens es

treiantes não se podia esperar
mais, e só temos que nos con-

De Joinvile, onde é acatado· gratular com a nossa mocida
industrial e prestigioso pres,i- de :pelo grande êxito da sua
dente do diretório 'municipal festa artistica.
do P. S. D., chegou a Florianó- A estréia foi uma vitória,
polis, onde tem recebido inú- lIma vitória de boa vontade, de
mero;s oumprime-nto-s· de seus persist.ência, de ideali'slllo e I
amigos e correligionários, o sr. uma vitória da arte.
Adernar Garcia, que ainda hoje Pambens e que prossigam
retornará áquela próspera ci- para o hem da cultura de nossa
dade. terra.

Voltemos •

a luta

Precedente de Joinvile, de

,cujo prós'pero munidpio é di
namico prefeito, chBgou ôntem

a esta Capital o sr. Geraldo
'Wetzel abastado industrial.

S, S" que veio tratar de

assuntos de magna 'importan
cia para o .seu muni-cipio e que

hoje retoTuará �quela progres
sista comuna, tem sido muito

cumpdmelltado por seus, nume

rosos amigos, e correligioná
rios.

F R E C H A N'D O .

I.
As I'onvenções po/fticas são a cOljueluche democ)'ática ti()

momento. EJ'igênciu, :cio regime, elas me1'ece-rn apln.u(i'irlas )for
lodos, E7�1, tÔ)'/w dessas '}:eu.niões. u im'}Jl'ensa pOl'I idá1"ia faz alúl'
úe, PIl-SI(/(/1l{lo os pr'/,nU'17'OS pa.�.ws ,ela emnpo:nho eleitoral.

�\ da. C. D, 1\\, P/lI, j [I/.ja:-í, pm'/,r,e111,plo,Iqi snpünpa, a. \mel'e-
,ce:,' te o ])Ját,!o" de an/e.ontem, 'l,1.lIW, Jl;d'nu:r��v.el, se!JlI.r/�/o, ad I/i
leram. II en1J'l(/([o do .7U7'7Wl 'l/,den:�sta'.l'fJ.illl:l:ravel, o ,�(1lao g'Uo,1'a�
ni. 01/./{.1< se "I'ellliz(J'II. e lutmJnível o chefe que (a p1'es'id'iu e (11.0 q'/LIll,
a huras san/as, levaram () l'("SIl<l,(,a,.dol ,do ll)l'Cilt,o e tIne era as von.[.a-,
<ic do", p I'r'�(:\njtes!

A..dminivel lli1U/.rI, p p01'vent'Ur'a mais ndminivel que :0 ladnl'i.
j'(Íl'el sl/llio e o 1:11 e/e admirúvel, roi n entusiasmo, fi noite; Tão
(/((.mil'f.Í.vcl, l/ue (J Di'ária. ú j'egistra C01l/0 um �nJin:usia;smo de ,mIJic
s·e o s-a,ngal!C ao J.'O" lu. fUnda bem que estacionou, 1'10/' rd! Se voi â
caue('l)., . ,

:'vessa ol'asir7f), o SI'. �1I'ldr1'iCm''O(!lhó, em homenagem (/,0 CO'II
dú{(/I.o. lasco//. (I mel'bll I,uni", tr'no, Adnâ?"avelmente, qu,e é mo.

ro de talenlo! Cüou. tO'1lit'icado /I(/, lJis(ú)'i(l" os 1I0'II/,e11.s Üu.strl'$,
"iI' bonu$. de ftajoi os 81'S, BOl'lwnsen, 'j'onico {{anws e (JJ]rll'Ós.
Lauru MalLer C V,i;\Á),I' Kan!d-er ficaJ'am ,flntr-I:' O;:; onl.rols,

A.rl'lnirável e \(�clm:i'l'(í:lJel· âos adi'lld7'r.íveis, fo'Í a <promoção eJ,'

a.b?'l/.plo, cm)/, que o ad1'/l.i'f'abile enviado especi.a[ .clisli11.f/1.âll espe·
f'ial'lll,enlf� o ;cons]Jicno llilrlarncnlo)', S1', Rmni'i'o: Eme1'enciarw:
sem água. va'i, pcspe(j07I.lhe á ,sin(Jelezl/. 'IlO1'destina o fonnidan
do titulo de ilusrke ,técnico do's nnssos pl'obl-e,mlliSl e'Ct)'nômi,cos! O
boníssimo e P(}('ot-issimo :galm'doado, (linda hoje, ha, de anda.)' a�
sustado .rJ.e 81: mesmo e da admil'âvel descaber/a de lant,(f. 'l)il't1(Oll
dade introversa!

O sr, Konder Re'is, aeta:s iDlfm1:lJi[lje, lctt u.m' discU7'SO el'mlito
m..� (sic) em, que lamentava ia c1'ise de valores menlais da époc(/,
.oi essa altura o canrl'iclnlo recem - (;'s('olkido ap(/dou com um I

l)igaJ'1'o S(1CO! E logo depois faloll, lJ(l/'O (J(lI'ml./ir ({ue )1filJ ('onltecin o

('onl7'oto ({'Ue o seu. /JIlInif'ipio aSSilu.í"11 CO/lI o Esllld(l, no caso dr
líbastecimenlo de ágllll, }), como o ,de[llllr/(Io Rondei' ,f{('is livesserle
'I)Q/.v:i(/o o pir/(I'}'}'o, o fuLul',O JJl'e,f,('j,J,(} fOI: cllove)' 111) molho((o paT(I o

lado Ide ol/lI'os p1'oblellWS ndminíveis!
Depois de {untas (111m ir'abilirl((((e,'I,., (� possivel que os TfI's'llllo

fios da ell!iç'{Ío sej(())/, cle a(t'/'/I iNI1'!

I

AGRADECIMENTO

.Pref.Geraldo, Wetzel

" GHilhame Tal,

.'

Auxilío-fleel1ça
RIO, 25 (A, N,) - O presidente da República expediu

decreto dis,pondo 'sôb.re o;; casos em que é decido 'o auxilio

doença e dando outras providências.
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