
. ,sse ornem e rn-, que o iarro o ogra QU ou em, nao po e ser aque e que OI aos s a-

. -tlos--Unldns co-m" ,8. missão remunerada de estuda,r a profilaxia-.da para,lis.ia. infan.tU,. e abocanhou
8 dinbeiro do povo sem cumprir o. contrato assinado! Não estudou coisissima nenhuma e guardou

,

.

o dinheiro roubado ao Povo. Quem é esse «homem de brio» �

I NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O sr. �opes Vie�ra ,n,a lrib��a.--O. sr, Saulo �amos Um grande· passo para a pazde a cordo.--Artl'meftca politica ..

--A readatacãn do RIO, 29 .u P.) - deputado Sol Blooan, membro da l.e,l,ega.ção doo

�
• };'s.lado:; Unidos, afiordado pela l'c,[)(wlagem sobre os rumos da Gon.le-

Hst '!.l fulo dns F" ·
· O t . t ,N�neia de Qu1talndil1llJa, declarou :

L" ui..., UQCIOnarIOS ..
-- U ras no as.. - «'Nfl'O podia S€l' malhar, nal!UJl'MmEmr.e haverá qLN'lfi diga, pÚI'

fisn, qme ela' Iracassou poc: não n,j'lIl'eseIUltal' indicios mais talllglive'is €J

pllálli,c-o& Porém o tl'al{.ail.a fi·na/l será rum ·gl'a'Tlide passo para assegurar
paz ma:b dua-adonea e cooperação -mais solida 'C'IbL1'C os var-ies países
amerieanos ''.

Não ,entendemos hem a causa que leva grande maioria Lia bancada' o deputado Lopes Vieira foi. da ses-

udenista, em nossa Assembléia Legístatíva, àquela quase costumeira
são de ontem, o seu primeiro orador. A

atJt id Q d d
,U& pr-esença na trfbuna não fui, -como1 e:

.

uan o um eputado udenista esLá com a palavra exigem <Juc :leLxou dito, v.ara bordar' assuntos poli.
todos O ouçam com atenção, como é de fato da ética parlamentar. Acha- ticos. Estava ali com outra finalidade,

';108 que assim deve ser feito, Mas, quando o deputado com a palavra e essa et-a de prestar homenagens a um

oe pessedista OU () sr. Cardoso da Veiga _ do P. R. P .. mormente SE' um
gra.nde cidadão do Brasil - o coronel

';" bsi
. Gustavo Hic'hal'd. Referindo·se a UI,) .tus

aesses, ,SU sldianuo a ,sua ora()ão,� I.rás al'2'umenLos "LI'-l SI' ele\'a�l l),nla� 'i , "C' tre va.rão. que foi um dos maiores ado
lflxpressão de verelade ·e também ]leIa oporLunielael(' ele que se l'iWestem, ministl'adol'es do "os�o Estado, dado

muda de técnica essa grande maiol'ill udenista: apartes violentos indfl� que foi por tõda sua vida um p,·eocupa·

lieados at.é muitos dêles, são ouvidos numa única .c exclusiva fi:lalida- do com oS intel'es'ses públiC,os, o orador

� .

.

t" .'" '..,
-

referlU,se ·em pormenores a sua exem,
.f€ que.: ,l<lnS�lUI -o oladUI da conclusa o do- seu ].tensamento, Esta bolo- R[ar vida de cida'Clão e polit;(;)

re�j,.a Lec:llCa parlarnentar já ele há muitu s.'e distanciou de lJarlamenta-1
No

semH.10 e. na Cânia.r:a, Federais. on

res que :-:e prezam, pl'OCUl'anelo. h011l'a1' () mandalo qlW lhes atrihuiu o
de por d1versas vezes fOL levado para

eleitorado, na just.ificável aspiraçi\,o de quI' no.s seus trabalho;; o qUi'
.
representar �nta catarina" isso o .M.n-

, ,'. '1.' L' ,
.

" ,
.
.,'

. " .

segUIU com V'lVO .e esclarecIdo patl'lotls,
6Cl la ) n Mio PI a o mtcI e�se publico. e nunca aquele y·elho e pmpuei- mo e ,a<môr' ao povo. pois -o velho nun.

rado inl.erêsSfl partidário. Há pOUCOS -dias, fala"tt no plrnárÍo um depll- I ca teve .ou-tra atuação se não aquelas
tado utJ.enisLa, conhecido clínico nesta cirJadr. Todos, ,I) l1mito especial- que dele .sempre espeTOU a Pátria e-a

. �lJcnte O 1\ S' J? e .o d(\j)ul.arln do P. H. P. o ouviram éOnl átençiio c 1.r8-1 �:::�a 'que muito dignamente repre·sen.

p-ctto..

, Al'jó� a ('S::1r dellut a-tlu, uwu da ]lalnua �ml dep\llado f)(�s.sfelil'ln}-· I_,onge '$emIlr� ,d9" il1.tel'!rssef que l1ã9
ta1l11wI11 J)1edJco. ROIS bflJll, COlllO na ypl,ha poesia "O J""'tnaarit(.'. ...Afs{lcjà� c(,)1l-"",lt��",,m:'.M· 'ta-t;r e 'Ircl'd'l<'fte,- i[:,u,ig.;
no". Ludo mudOu. Tãci logo o éif.ado pal'larnenlal' iilicioll (J 3PU rlisrul'�o, ni-da'd" das suas flmçOes; O Yenerando. JHO. 29 IA. !,.) .� 'FiÜ'úll .ele.&L1lÍ:l:iyc;l,l;11<GJ:);w..�a,da P�;l:a o�ia 4. d(.·

da grande m�úOl'ia' rêü'lzÍJ1Út' 'tia bancada ndenista clto\'.'{' ()'..'.
cidadão passou pelos diversos postos de ,�,eLClrnlb,:l'o a "',f'iiISaO cxn'<1:m'�mal'lá dtÇls. duas ('asas elo 'COaJ�Tf:sSo 'P'll;l'fI a

" ......
.. , eldTI.� DJal" mandõ tom mãos 'limpas. No govêl'lJO J'/oICJ8:11ÇU() eO/l]\)'UJTI'to ao '[n"esldol1l,e TlrUmalJ1J. Ao Q1W s.<uhe�If1·o.s, i!í <C/hMe da

acres ·e vlO�eJlLo& apartes, nos qltaJS i>e \'1<1. uma única in(,pnção, que pra do 110&SO Estado, foi, então, que se ,.TH1Çãü 'l1'Ol'te,-americxlJlla �Yi'(}1111tl1cia:l1á a;P'CllJ<ll:i .'doi:S ,rtisCUl'SOS 110' BraH.if:
-de lhe prejUdICar a palavea. 'l'odovw, o cll'pulado oe,::sedist.a, ('l11bo1'a mostro'u ás alturas das no�sa9 esqueci· 11m no P·all·á,ci:o l'il'MJ,enLps e OQ11LTO '00 üC)Jl1,{'':'I'encia, d'e Q:uiL�oIlj(linll.a, pOl'
um tanlo agasl.aclo eom 'Ü modo rlP so VP[' aparteado, saiu-sr com hl'i- das aspirações: Por isso e por muitas oc,als<Í,ão \Ii() seu -elllcC'f1rall1i(',nLo.

.

ltlallt,e gal'lbadi:_t da bal'l'agr]J) d-e apHetp8, hem ,,-ervindo a causa do ]10\'0.
outras razões, não- pode passar sem

Ienubra.nça o tentenário do seu n,a&-ci-
A nossa Assrmblf\ia, que pelos seus componontr�. \'ill11a danelo 1)1'0- mento, Co-rOl�el hono.rário. do nos-

va" d·e grftnc1c llf'l'l'epçãu d\'ica d.os seu:; d·ev·eres, cerlamente que não so grande Exército, e grande republica

iiná ]1'('Jm um.� pass-o �)O.l· s'emelhwIl/úe v0ne:dü, a, lnenos (fll/e se ,"anila' cO- no. lüstórico, não se vê por todo esse

Jocal' na ImmenCla I.alv,ez u+) re.tardal' a. objet'ivaç:ilo ela "lla finulidnd{'. setor ele sua vida, um só ato que a não

(
o eleve sein pre. para a nossa honra e

) primeiro oradol' d·(\ onl.em, foi o deputauo LOPB" \'ieil·a. A sua nos"o justo {)I'gulho de barriga,verd'es.
VOZ ti bem conhecida de toeln" (jLlanto� l'r-equenl Um a ASHPll1hlriia. Since- Chefe de família exemplar, politico
J'O e na. constante disI10�i(;ã() da,,· IJuas CUllsas. semprr é ouvido COlll hon·raelo e sempre digno, administrador

at(�tj(:.;1o. elos lllai� eapazes, seu' ,lem.a sempre

O ]
foi -o da -honra e elo digmidade.

S1'. SI.!Il I} Ramos, falando logo dr>!)ois do seu ·r.()leg·a LOl)OS Yicir,"," Suas obras não fora'm daquelas que
disSH do seu apoio as palavras do mnSll1O. deixassem esqu-ed.do e a ;ma memória.

O deputado Nune::; Varelei, "le<tr!"l"- Jwsspdista, enviou 3 mesa o se- Palácio eLo Coog.reS8óo.• Bí!blioteca

glJ il1te requ.el'imenLo: P<ública -do Estado, Agua, I,yeeu de
Artes ,e -Oficios, Dil'etoJ'ia de Higiene;
Luz e já O a,,::mçUj:l.a estudo para
a constru'Ç'w elo EsgQto sáo os seus' ser

viç-os a 'liaS dizererl.l da sua grande de· pel'il)]' El('it.oral, em sua .sessão de meJ1lte amanhã ás 'onze horas o pOl'
vo,ão á felicidade dn -seu povo. O gTaJ.l· hüj,p, -Lr;ala:nclo da qllest..i'lo do for- LO des,l.a capiüt! pa.ra em[H'endicu' sell
e varão bmsileiro, o grande varão bar· uecimento de mat.erial .para as .pl'O- ruruun/CÍ'3ido c;ruzeiT,o pela Thl'l'O[JU l"

l'iga"yerde não ficará deslem.braào .

.\��' d" áQ' xi-mas fJleiçfJoes il11u:nicil)uis em l'aée ,paises da A'meei'ca do Norte, o na'Vio·
.""""ll1L pe la m-serç

J
na· ati\. dos u'a·

'balhos:de ontem, um voto d'e g'l'ande l'e· du. eXIWsiçã.o Cei'la por alguns Bs- {\se.ola "Almira:nLe .salda,llha;', :a cujo
conhecimento á sua memória, dando·se ta-dos que alf�gaiOJ d'(·,fid<i'!1wia ele jlJll'UO v iaj.ará Uilm� i(.l1'rmil de gU3Jl'-
disso OOI1hecimento aos, seus ,1'ilihos e

J',,'(,'Ul'SllS fi.nance,il't1s, J'esoI!veíj a;pJ;o- 'da �ma.I'Íl�ha..

ftThas, -jX,m {,'Omo a sua exona. néta es·

'pôsa dO' d'fPuta<lo João José, vaI' ao sngestií·(). fe�-ta ·no sentido ele. A via.g�m dessa ·um·jdade de nOS,..

o Sr. Blilcão Vianna Ü'léSCl'evera'se tam. ,�,rt' solic.iLa.cJú ao miuÍ'stro da J.ns-
I
�l Mal1inha llliC Gu.elTui .uul'aná C8-1'

l-.ém para prestar hOlnenllg'4ms II mem6. t.íc.a. um �w�<lit() de um milhão de' e,a d-e S'.ete imR:s-es, veJllee,ndo-' um
ria do .nosso digno pa,tricio. Sohl'e a sua (',t'·uze-irrÍs. p.er:l)Llll·S'O -de viTrLe mill e 500 mi
illl,&\.re pe)'sonal!{lade. _já o djsse rmliw

l:>em, (;Qui pa:lavl'as nobres e sinc.el'.as, o
ll:l.�s. ISeu con1.a;ndant�B é o' c:aj'pitão'

seu colega Lupes Yleira. NãO' él'a possi- Uenos do"e's . de 1'11:&1' ,e Uuel':ra. Hug:o Ma.rare.s

vel que tiío d-eTI:odado patriota' fossé e&-
1� " Jlo;r�bes. A ,g'U'âmüeã.o é. com[lo&La

qU�Al"do po'· UIU podDj' CtlJ'O pala'c1'0 =or" BRil·rXIl�L�S.',\ 29"' (n. 'P.) - AnllU- '3' 1�- ,.' �'. '-�«. _ <dI) 26 ()fieHÜS e ,'1 -praças.
ele mesmo que () con$truirll. ciÜ'll-se que :l YBu(J.â.:de bolas e i[ll'O- .Ai 'lé' d' Ia rpwr-Ild.a o "Almi-
Hoje, clia- do centenário. do s.eu l1asci du1.crS d<(': .-nu::\llela,ria s'�l'á J1T'oihida n;.s l"{' SIt "

'

m-ento, di ... que- o pOlVO pon:t1111& com ,as ....... .' ,
r(mrt..-e ,Sa 't��m la será visitado. Pi!/í.�

mais gt'atas refer€:11cias, m.arca para <li
dLH'.(lltlilü diÜl: dras, PU:' se.mi'tn�: BHJ

presidente Dutra.
história da nossa terra um aconteci-'

t.oda a Be],gliC3, 13m VIsta das
.

at.u

ment.6 a perdUl'ill' par'u () nosso encora- a i.S' diJ'iEl'ultda.dt's nos fonne�il!11í!ilt'os
ja111ooto· cÍvreo.

. .' ·.de cer:e-ai-s". Os. a-C·O'llgUlÇS sm'ã() fé...,
_"-ssnn, e iUten'amente de 21COi'do C�.�'I'l c.hatiús :LrumMm flunmt,e dois dias

o
.

seu colega Lopes Vieira, apola a;s 1"-'"

meria,gens peelidas, agJ-eganào"lhes que pOI' s·ptnana.
----------__------

J ;,i;(� AlN"r-t!iO (}UA'!O D. aun'A CJ1·r�l:N ...

�A6tbto • D. Qere.te: SmNEI NOCE'TI - Diretor Dr.':aUBENS lU} A1:U�,fJHA n..\')[OS
tH1i"M:4l>J' .t. Iteslqh A. D.AIUIIC1lNO DÂ SImÁ

N. 10.112

j

'.( ,

.. "'

Exmo. Rr. Presidenle ua Assembléia .L13gislalivu:
O infra-assinaelo, com fundamento no arLigo 2.1� d(J l-wgünenLo Tn

teeno, vem r·equcrer á V. EX;t. se dig'llC, após ou'irir a. Casa, nomear' uma
Comissão ]i�special afim de que Be possa inieiar os trabalhos ele elabo
pação da revisão dos Estatutos dos Funcionários Públicos do :Est.ado,
ora em vigor, adaptando-o its condições atuais, Úl{lrmente em 1'l.Ilaçil:o
aos prjncípios 'l"posados pela COl1:-tit.ui-cão do :Estado.

• .

N. '1',
.

� P. De.ferimento.

Alv�s. em nome do
as homenagens 1'e-

Rala das Sessões, 28 de Agô�tn ele 1\).17.

An�ô'nio Nunes Vm'eln
O sr'. CaJ'doso da. Veig'a, iniciando a 'Sua oração eslBva pelo que ha

via.m dito os deputados Lopes Vi·eira (P. S. D.), e Saulo :H.a.mos (P. T.
]3.) com .l'eferôncias ao,; llensionistas estadllH is. Depois entl·ou l).ci as

.sunto qUfl o I.f'VOU à t.ribuna lwla se demorando p-nr clll'los rtrinulos, pl'O
J'lwt.eudo ao� l:iot'US eole.g-as ltdeniHta dizer I) cnw lwnsa /:,(1111'<' o (j'u-e ti ma

tf1n)Üt.i(}í:t-política.
E (I<;pois foi. ellcm'rilrla a s,essüo.

COt.llf:;Si\O Dt CONsrl'ITnI(�.W, ],l<:nrSLAGAO ]!; .JC8TIÇA
Ontem, sob a pr-esidcncia rio St'. r.lepuLado Nune.� Yarela 'rêullill--se,

lU eomissfi.o cJ'e Ü]inl�1 iJtlriçi1o, r�cgiJ8Iaoã(l e Jus:biça, '0nnst�tuicla 'das
fWS. d<-;plll.ados .João Jü,<;t> 'd€ Snn,<;a"Cabr'al, João Hibas Hárno�, A.u.Leno)'
'raVai'PS ·1' .Tos!" Maria (;ard05o da Veiga, afim ele tomai' eonhecinwnjêJ. dfl
mna. prLi\;ão dirigida a Ass«lmbd,éia pe.lo· SI'. (fi�p'll>l,aldo GaawJooo \11;1. V'81ga;
rio PRP, l'l'fr.l,'.ente á consLitnição 'da Comissão Pel'manellt,\. 'O .trahalho·
(Jo de!1ulado· populista, qlle é longo, foi após uma ·e'xposiçã(J feilà-p.elo
I'pj'erioo 1'epJ'pf\entante, distl'itnlidb ao sr. députaôõ João José d-e Sousa
Gabral, para, na. qualidade cJl' J'rlator, êl !}I'·psen Lar' o SPU l)arecer p'el'anlp
a Comissão.

Discutido o parecer, na Comi:;são, 'sel'á o' mesmo; logo após, levado
ao conhecjmento do plcn:íri'o, para decidir sôbre a matrria objrLo da

petição daquele' representanle cio PRP.

se e'(1eel'l'e OI. S'essão em honras á sua

memóJ·ia.
Ü deputado Braz

seu Partida. apoIa
que-!'itl'a·s.
o ·deputado Cardoso <la Veiga, u;;ando

também da palavra, disse qU'e é da "Car·
ta ·e �il1cipios" dto. Prur-tido de Repl'esen,
tação P·opular. o ·c·u'lto da memóriá. dos

�rande� hom·ens. Em fli.cll disto, e com

Contra o aumento de preços
RIO, 29 (A. N.) -- A Comissão Centra.l de Preços <não se reuniu de

vendo, /ell'[,l',eta'llI[o, t'aze-to amemnã, -quando deverá examinar e d·enave-r;
a questão do 'trigo;

Ouanrdo ao 'cwslo. do preço do pão, as tdlHig1encí.a.s prosseguem espe
rauríó-se para a lP-l'OXillUo' semana o !,fmmino dos :LnaJbaJUhos l'esjpelc1ivos
Dessa, rorrna, se Ide.balterá pl'imei'l'o a questão do tni.go para depois se

d iscut L!' o. caso elo pão. ",'

A jiarte unais impO'I\Va;l1it,e dessa reunião sem uma sxposição a Se1"
!',ei,la Ipe,lo cel. Mar io Gomes, dando .a conhecer aos membros daquele
ôl\gão o ponto ele vista do íp,relsâdJetnte Dud.ra, que -é Ta.clii,éalme,nte contra
toda e qualquer outra majoração de q;ua!bq-ueI' outro proouto ou utí ü

d�de de eal1'stumo'i.nldi/s[[}erusav'el. ,teryQ'o' em vista que ,itá é exoessdvameu-
te elevado () custo da vida no Brasil.

.

Não ,

e
•

comunista
Guaí.eenala, 29 cu- P.,) - A :[)I"t-:si-d'lmlw -do Ü()ntg�'�SlSú de mumeces..

Gumersinda Paez, {lo Panamá, negou que houvesse tendências comulllls-

tas êu,flllvimciallldo o Congresso, :ELa se deolarou o!lJtól,jé;a e eleil'mJ'Cll"átlca
c afi.I'IlTIÜlU' que mio part.iciparia do conerave, caso surg'issem suspeitas
sôhre o Congresso.

Rejeitada a proposta
Lake S'Uice.�g, 29 (li ..P.) - o Conselho de ISeg:rurança da. ONU rell'f�

!Iu ;p'e.]a ·e",c:.\.S-�a di1'eee.nça -cite um voto a ,p,ro.posta do. Brasill ;no sElnLldo
de q,ll,(} ü lit.i<g·io ang]o"7-egilpcio fosse l'esolvido atl'avús ,-_lo negociações
dil'elt.a.'l euÜI'(' a. Grã-BrE'Jtanha e o Egito, Em eODse.qU!flTl'c·ia do qílW a re

fp'l'ii:l.a .pm]JLlsta foi l'eli1'wda da, o.rdem d'o di·a.

Retirou-se a delegação equatoriana
Qiuita:nd,ia.nha., 29 (A. N.) - Esp,pci,al da Me1'Í(lionR!l) - Pr'gcislllmr,n

'Ue !;\is. iQ ,11oiCa,s e 40 minuLos, deixou Q;u,itll!ndilnha. ti (lcJega:ção d.o EquaÚDI"
aba,]]!(Í.Otn3Jlltdo, assim, d i.rHni Livam·e,nrLe. os II ra,bruVhos ela ·Gomf.c·re.niCla. (}
p']"ime-i!'(} a. ml1Ibarc.a,r, dtH I,(Á.gl'es�o, foi I) C,hlliDiC'ehcl' ']'l'uj,í'IIO" chr'l',[' da.

delegação r1u;aLoria,na. �

IrU_Dlan,D será r.ec,ebiio DO Congr.eSSD

União aduaneira europeia
PAiIUS, 29 (U.,P.) -- Ci11lco ,na.ções f�lI>l:o;peias apoiananl a JJ,l'opos<la

bu··j-ianic.a, para que ,{)- comité dle c-Qo.1Wl'a(;ão eJoonómie.a" intt-eJgTwo por
16 na.çõp:s..el':'lLaibe.l/eç-à o gl··UpO inCilllmbidl{) l.te CSLllidal' a possiv1cl CI'IJ.<'lção
de mna 'l1lniiio arllla;ooira. .

O PI'l}j-eto de l1!ma -ulJüilo adllWlwir-a roi orlg'ina.1'i.l1Jm011t,e 'e�hoçaüo
pp/I,a !(jd·eg·aciiú it.alia.na 0 J'ece-beu o :woio ,dos n()l'te-,<tmP.!I'j,c<tn:(}�" ilflH.'CO.s,
hoM�Il:dies0s, 'bel,gas e j'r'ltttlld<Hses.'· . I

Material para A viagem do «4Imi-,
as eleicões

.

rante 'Saldanha»
:ru,d, 29 (A. N.) - Tribuual �u- RIO, 2H (.A. N.) - Deixará d'ilHLI-

Tambem na r;rança
PAi!u,s, 29 eu. P.) - o govrrrw'

ai:J;uneiou niui;> I'Bduções na,s rações
dial'i�s de pão, ,em viI"�l1de ·do "dc'

ploravcl es·La<.do" da,s' colhei-La.s de

j,rigo deste àno. Um com!L1lnicado'
oos'Le ,&cllItidG foi emitido depoüs da

l\(ljunião minis,lel'iaI qu,P i'e r,eali

ZOll na m;lD'lú'í rlfl ;hoje, ,-'.:s rn,ções
spl'Í'ín I'ellllzi.das· elr 250 gram,as dia

ria" val'a ;:>00;.

vet'rJ.�deÍl'o or.g·ulho de brasHek·o e barri·

gaNerdie, clava �eu apoio e do seu pár.
tldn 20 lembra'do pelooS. seU!! cole,

gas Loj}es Vieii'a e Bulcão Vianna ·e

ar><üad.o pelo deputado do P. T. B.

'Podal'ia, acha!Va que a vida ele tão

ilustl'e .&I1"íáo ·ex.cedia pelo. .seu valer e

alta' significação, ao� l1mites c1'e um dis·

Clltl"SO,

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEDRA PARA AFIAR QUALQUER ESPECIE DEfERRAMENTA

CAI)(A P05TAL=139 .�. FLORIANÓPOLIS

Folheando. {\ü;lJ'a,id,1lD1le>nll', urnu revista carioca,
í

opei com U:xLo e

í,lU'st1'a,çõels sobro as vár-ias tn-ibos dle íud ius que povoam O Al'í.o Xingú e

de quem mu-to H� J)a,lau e eS,(�I'8'Ve"I, quauulo roi da paotida, pm:a aque
!1VS hruvias regiôos, da missão de :eir'nli,sLa,s q'l]O lá roi ergani zair; I) 501'

Procure então Crediárie Knot , viço de prol l\ç:ão ab selvfcola, a exemplo cio que já tora realizado ])U1'

1�ue mediante a módica per?6lltagem Rondou.
'

ue 10 por cento, resolvera o seu
i'il'lIlmm Iu'asi le iru peusando pod,p deixar de arlllJlÍlrâl' Ronrlon e sua

problema, facult.ando-Ihe a co�. obra, pela sinice;rü:ladle e espdriilo de sacrif'icio com que se laru.�,(ltl1 Ú Ipra da mercadoria que v. s. aecessi>
.comqu ista elo íncola para um padrão do vida mais alLo c mais amplo. \

lar, pelo preço corrente da praça Coníudo. ou não sonsígu COInlpr'ee,nlüer a primazia que SI,> dá ao indí- I
sem qualquer outro aurnen to.

geria em deíairuento 'do cahoolo. Preí'erêncíe racial não pode ser, p01'- i - ' ,

CREDllRIO KNOT.
que ô"te úli[.imo é mais 11oOI&s.o pobrioto qlt,l�) aqarele, visto como nele já I CI b d Fu' c·lonaRua .Toão PIn,to n. 5 _ Anexe á I I I j' I J' J" d' I'U fi OS n' -"
se processou o ca { oamcn o cem lUSO, ue {JU!' J rOYJCm�s. ,!. ' e crer, flOl'- '{j

Redação de "O ESTADO", Tolefo- . ,

I ítmo
'

I' Vne 1(}22.
tautó, s,r'l.jll, ma is faCi.lmel1l,:' e "I�a,is raplcJ,a�rrNmt'e »ncorpuraoo ao, 1'1 .mo

ri'08� iJub I' "OS ·11'· S 1.
do prngresso e da oividiação. 'I'érn mais af'irudades connosco, I:\SÜI num C, \J '

}

tem" diniiiero" ·1
.. ··

·�'���:�;�x�n�;��t!&:?I�:ls.mai� aMo ((Ive o selvagem .e não carrega o ,;."wlaJ' de na, GatorilH
Como un ídade socia�� o eahoclu ta,mbrm lGya. a palma ao primit,j� i AVISO AOS S�S. SÓ�IOSll'Iuito ou Pouco. �ão Importa! V,Q habitante ria [PlITa. ::>ao ,1mhÜl� mrlctl('lnll'!ô, Iatalistas, descnnf'iados, I De ordem do :::Jr. Presidente, ..

o leitor deseja obter uma intr-nsus á muríança rio rítumo -de vida, inianjgus do progr'csso, avessos comunico aos Srs. Assocíados.
renda mensal, semestral ou a qualquer modalioade (le Lrabalh o, que ']1<10 seja o sedentário, mas, que o Conselho deste Clube •

anual, á razão de 12% ao ano? 1.ncgaveç!tfnml.te, o caboclo p"tá Imaj.,;;, pr-óximo do nós, porque fala a n08- decidiu, de acôrdo com os mé-
Confie então os seus negó- ,sa, lingtllél. e-mho.ra dteLul'lla'Ja, I1ÜOo'rI,("sconlwc,c completamenle nosso dicas desta Associação que só-

1118,00 cios ao Crediário KNOT, á riu: siste.mra (k' vjda f'amli,lial' ,e social p l{'m ideia flp ])eu�, Não tém, além n'lente serão atendidos no con-"

João Pinto n. 5, que; em com cio mai,s, inlsli,nlo ,]Jl'imil,ivo e be,�Lial ila IlnlLa, não praLÍlCa o ass'alLo ,e o suitório do Clube, ou no dos,
binacão com o Escritório Imo saqw' como m�c't'ssj,cléIJdo biológ'ka e nilo ,u.pI�c'CÍa, o salbOl' da (;wr'ne hn- respectivos médlc'Os, os asso:,bi1iá�io A. L. ALVES o em- maWl, () qllL', pal'oU nós .civHia{\.os, r ba,stallLe Ll'a'nquilivauor. ciados que alpresentarem ca't1:ão '

p!regará, proporcionando -lhe .'5el'ir. I11pl',i'(.Ól'io. f' at,é, v;},lllajo,�o. t;l'3Z'C1' á ciyjlização c n,ll!g'l"O,;:'Sêlr fornecido pela Secretaria.
com isto uma renda anual, se· noscsa pO'P'111aç50 com' es'ms 'TI'l1IJ1l1crO;:i;}S ,tl'jbo;; que 110VOa.1D i,mpns,as re- O mencionado car+'ão será
gura de Cr$ 120,00 por Cr$ .. g'ió!.!$ i:nl(}L�llns, mas tal o'b1'a dÓ [,e,rir.:t razflo ele sel' inioi,ada. dep,ois qUf' forneci'do nas horas de expe--
1.000,00 empregado. pl1lrle,3'SPIJl1'Ü�. (1m CÜtl1l.'lciênüia, dizeI' q:ú'e üs 45.000.000 de hrasiIej.I'O.� l'e- dient€ da Sêcretaria.
Melhores informações e de· c1'l1cia,üos fliío ]\raLmelll[;e civilizados,

-

pal'l,icilpa,m eOlllJl:08'CO. em maio]' Os srs,. m&dlcos atenderão á,
talhes nos escritórios do Cre- (lo\.( nWdUOl' gl'án, das \canl,agems m(1l'ai", p"l1iI"Íluai,g {' .[llat.cil'inis, ril{'COl'- noite, em ca�os excepcionais,
diário KNOT, ou nesta recia" l'ente� !lo progresso hodierno. mediante apresentação da Car
ção. lCo,nL.uclo, fôrça Ó, eünQ'c'S'saJ' q�ln as ahanrlonarlats popnlac,:,õB� qnc teil'a de a:ssoeiado.

'

\.
. . .. . , IlO!llülh3Jm noss'l) im(mÊo hilo,ral, ]wrn como as CjUI:\ se (!'i'strÍ'jbU'Clm pe,lo Outrossim. comunico que ai'

,SI. CADA BRASILEIRO rlO;;Rll \'asto '\llinGrl'lln,nrl" lliâa cuem, {jÓl1k;cit'-ncia é níão p:a,nLicipam ,sini'io 'r"'ferida Carteira dal'á aos, só-ComsegJuir alfabetizar um patri- , V'

cio c,o.uv,etliCe.ndo-o a, frequentar nmiLo es'caS,,)311nernGr, do (,0'll111'liI('xu'ptr,cice,s�o 'na vicia civLlizada, com seuo ciós dire�to e compras em esta-
uem' curso noturno, 'em breve se"'", al1isej(l�, sen,s- j)'l'olblelmas, s.n�s p'(�l'plll'xirl[l'L1L',', é hem verd3Jdc, mas tarn- belecinIentos com.erciais e en-
['Cimos Blm dos po'vos mais a,dian- 1Jém 'com Sl"ll,� l'('�ru,iI)Jl'e�, 'suja,í:s C'Ül1!fÔtl'L05. ;;.uas \'H,nLag'ens. tradas em casas de diversões, .. 1

ladoés dOEmUJ11dor: Gdrllp? jESco.ar S.
\',�O'('lf'l 11,�ln \'iy,e ci l)()]me c.abO'C I o, rm ,mei.o ela ignorância mais

com "'b'atl'mento especl·aI·s .

.

!"-,._", _. JoS 'Ou sco a n us"na. o,' .'

{"" .

Q.I

, á· d' I ·t- ., " Cl'a,�sa. l'111 mÓJ'hi'da 'inlcloJ,elJicia. (',S,qtlllf"Cldo atI' das pr,erogaLlva,;; e fia J:,._ relação desses estabeleci-'arm ti as, e p ao ao " ",,!
,

•••••••••

····1 clignirliailt' da SI1n cOll1fdição lTll.ma'na c dia fil1laIi:ela,de úJl,ima do seu mentos será pwb1icada OIp�rtu-
'- I 'L1'e,;lJil1!o, namente pela Dire.tOlia do Clu--

- Estarão ãe plantão,. durante ,o
.

Dr., lindolFo A. G. Jt cI�5Ibi,1 üe IÜl'I,:,as fis.i.cas c 'nwmi,s. t iLJaço, IrisLe e Y80ncielo 1)01' 10- be.
, mês ,de j!.�:��dci::: seguintes Pe re i ra

f,' ela 8-.01' [oe I� \[p'a,le� Lt'üpieaIS. f\'pé1l1üll La dOslCo'DlhlecN' os la({Oos ,lJille. ,o li-:-
2 _ Sábado li'armácia ga,m ao pa.s�acl'Ü, ao l)'l'es,enLe o au flllLul'o 'o ni'io s,e s,enLo ];espoJl��;wel

N�lson _:_ Rü.a Felip'e �hm.idt. Advogado· e CDntabilista pel"alílH a famíLia r a jJú!lI'ia, ,S'l:\m 1'[I.la1' 1l0lS s'eus dCNoC"l'CSt para com Deus,
3 - DomIngo -:- "Farmac�a Con.tituição de .ociedade..

que não C'lM1.lij)il't' t' nii.tl co-nhe,ee, O ·ea.bO'éIo JlIacioual viola quasl c,a.m:li-
N 1 R a F r S h idt Planos 'contabeis •• Organiza-

, � .e9son Sábaduo _:'�fr�ági:�mMo� oõe. -- Pareceres e .erviço. ;Ja,me!],1 e au cl('7, ma,nclaman:Los da lei di "i'na c, pÍ'illlcilPêl1llmeflllLo o 11Iano é

d'er.na - Praça 15 de Novem- cor;elato.. t'nl,nc(I,mcrnLu deS'I,C':iij)t'ÍL3Jelo. mm rar.ão disso" fHhl)s Sl�m nome (]ão "ida a

+, bro. Rua Gal. Bittencourt nO. 122 outro,,:; fi HIO" �ém �lU'I1W c a J'amlÍlia, no 's'l'l'lão como no IiILoria I, é pl'a-
10

'

D' F ác
.

a
.

Florian6poli.� ümlllgo - 'arm, I
Da. 1'7 hora. em diante, liçall1w,nl,r' Íiwxistf'.nt'e. j)Ol'l1Lre O qlle a el'ige como fl1ncl:amemILo CO'lU'S-

�e����� - Praça 15 de No-
if'lnl,áeulo Ir!;a ,;,oeiedarle é a '�'U,â ulljda,(]� o ".slabilicladn, c tal não se pnl.-

16 - Sábado ,_ Farmácia Lio) ontec as 1l1(),;�aS 'J1o'Dulaçõeo il.et,racla�.
Bta. Antônio - Rua João Pinto. _, ..A_ escass(�z rne!t1t.al, filha da. a})sl)llulla earôJlIeia (k� rme"io.s de alaJ�ga.l' c

17 - DomiJlgo _ Farmácia DOENÇAS NiEBV�'Ãb nlWiqL1l'Cl'f' o 1()00ll'l-'údo ,es!pil'i,llual ,e ma tL'rjwl da vida, joga Ü' c.aboclo
Sto. Antônio _ Ru'a João, Pinto. Ce. "OI prorroeuo. 4a .MJelDll ' -,

.

23 - S'a'bado' - F'aI'ma'cl'a I cI _.- II.'a.... ·• n\1m' in-di 1',PI'(HlIti..'lnlO'ILJlItL\ só c.lJIOê1l'a. o mOiml:\l]lo que pas�,a, en o &Nl as-
. ,<!, I!... ' oenças nervo_... ..".

" ' , .' ,_
'

'

, '_ '_',
'

. , ,

Ca!tarin-ense _ Rua Trajano., Inta"" e. tem,o, .10 aalu .,. PO[.(l n'lc3}'S utIlJ,L,a,'JO. Na,o 1.('.111 <1rml)lCües, !101',q'\1le ])Iao clesüorLlllla 110l']-
24 - -:Oo,mingo _ Farmácia .#&amenk remêdi'vela. O e.nI zo.nL('s 11)a)s "hwg-os para si .ou 'PU I'IR a 'lJ]·ol,(\. Alirrnenlta-se mail, e!,c mad,l-

GaJtarinense - -Rua Trajano. buno, fnto da imori.ela, lIÓ .M. {!.inca 'lll"Clpoa1!demute'mellLe, e.dislciplina o co,rIJO prura sUipürlar a 31gres-30 _;. Sábad'O - Farmátci'a troj.fUear Ol!l incUvi4.0. afeta......, . ,>' . rl . • 1 D' to> ,� 'I d f' I IRauliveira _ Rua Trajano, _ .... .entermi""'.. O 8em�e !(a- 11a' f' n1JCII'emL'll�la uO ,melO llJaliura. e linuliJ.. e, ('.om e,e 121 111l1a a pro e.

31 _ :!)omiD:go _ Farmácia ·i••al ,d. Dóené.. menta.. .u.... qualqlhór ])rasil,etil'u conseiêll1.Le senl(,e -p-êjo de l\o\'ela,l', aos olhos do es-

RauliV'eira - Rua 'l'rajano. A.1_ 'ÂmbaIaC6rle, ,ao .t•••• ara. ll:all,jeil�o, 'o t's:peuác;u!u conLr.itruclor e dC'Iprimell'to deS'Ela'5 miseras po-
O s.ervi({o noturno será efe'� .1 :lltame.te •• lIool.. D.n...... Plllaç�p,g,.

'

,tuado pela Farmácia Santo An- i1C••-' a•••• n....re a. tu. ' '..
J'

' ," .

( 'f" '. 'I '

tônio, sita á 'rua João Pinte. 1 _, n M..... cüirtaa••..; '"Do ,pa,hcl.o qQJ<'l,r,r'o aCJ;ma, qll,e !J1l1.la IIllUl,l) supeelCllLll11'eJIhO um
"

dOi" mais sérios Pl'llÜlp'l1l8.s da lla:cion:a,lidarl,e, brol>ê, a evidrênc,ia (h� (jlW
-,. .._.,-..............::r...T...... ._. ._:u,u.JiIIIIiIIV.i._

lai·s '1)Oij)ll'l.a(:.c�es ',e�[.ã.() c,ar,pcenclo de auxíLio, a,,;-;istBncia e pio,LeçAo oI'i-

eial ,p- (';;"ra-o'ficiaJl. afim de se. inLl'tegTa-rerm fl'e Jato dte:I1ltro da civiliza-

\:i'i'Ll d(; ,pl''Ügl'pi'lSH, pam büm delln c, rmüs .ainda; para gl,ória do Brasil.
',' .

, 'Nftú é. �Ó :de a,l,fabeLi7Jaç�o ("tiO neces'sHam 6s'S,es' "rmargitnai.s" da I Pede �.uxl·II-OciyiliZâJç)'io .. f; ú�'lle tulrn g'l'an;cle 'passo, um lilJl.'go passo para a 1',Ila reeu-'
_ lU!

De, Floria;llópolis para L'agllna: .

_ pe.ra\,\ftü· !';(),cjal, pnnque a J,eLra é, iiJ1lcli'S!c:uiti\'o1mE'llLe, i.llsl,11UI1l'Plllt9 )J<lI'<1 Maria Rorrian�, ,natural delito
Empresa 9-lória:' 3as e 5as - Saida: ás 61;2 e 21/2' horas'la'h,l'ir '0111,) 1[111'gla,s c;sL:l'allus os rslreit,os g'PfJlln'eir08 em que ea.nülihà o PtJ-lcidade. residente no Saco. dOEI

Expresso S. Cristóvão: diáriamelJ,te, exceto aos domingos' bre cá,lJodl). :\I';h' não basLa a!,!'abeüzá-lo. }j Ipl1rcisn dar-Lhe uma noção Limões, com 85 anos de Idade.
S 'd .

. ,., h . '. ' .. . , '., L paralítico, não tendo recur.o. para>- aI a. as ( oIas. mm,; aHa da \'l't1a, enB'jna�lo a OOlllslder'a['-;:� como um c.oo,penarrl e (), t
- tratamento. - .

'

a a .

. S 'd'
"

, .,.",. ',I a .ua manp ençae e ,

Auto-VIaçaO Catarmense - 2as, 4 s e 6 s fenas - aI a. j)aTt.ici�)mmPIl[,e .Ila In,oli1ol'm soma:l, aJucl<a�lo a J'f'J�qlllpar-s� '{le lllL�Üll!rrlL'� I recorre à t/ar;dade públi.ca. afimás 6,30 horas. tal do traba'lho, 've['.wI·-Hle O'L} cura,l'-lihc [I fjl'ElgUl(:a, q'll'e e clüenca ou 11<-1

I
de angarial algunil donabvo•.

De Floranõpo1is 81 Tubarão: II bilo 111e0111a.I, J,evá-Io [I Yal,o�'izm'-sc como S'CI' fisieo e moral, c,nlc,ami,- o. donati'll"qs p�àem Bel' entre-

Auto-Viação Catarinense: 3as, 5as e sábados _ Saic1a: ás 1l'há-J.o a ulrna nlilização mais inleligc.llIlp dOR sé,[ilS própriü, ree'lill'iiOS r

I
gues nest� .��d�?�.o... . . . . . . .. . ..

6 horas. . I incuLirJ.Jw 'Ulm ;;.aIClio amOT á terra. _' A_' GRANDEJSA DO BRASIL ;",J
. :Florianõpolis para Joinvile: '

'Duldo i."s!O po.rJ,cna els�ar i'l1relrllido num "Stc'l'yiço de pl'olpçao :w ca- Delpende ela insLrução de seus fi-·
, "

('via Blumenau) ]J.odo", mais 1l118,riLOQ'i'Q 'e mais urgemt,e que o "�erv,iço de pro,t,eção ao

I
lhos. }<'a,z'ei oom Ci'1!e todas as pes-'

Auto-Viaçao Oatarinense: Di'áriamellte, exceto aos domin- .índio", p[lra o qual s'e j,l1'v'elst�m quantiosos capitais. soas aJnatlf.abe,tas tfre�uenotne;nrl'bllul'd'�.
"

, .

'I' ,.' curso no urna o ' er,e1'S c '" '"

go,s. TnICOl'j)ül'em-sr a maqultna do progresso nacJOnra os, H1ll1lnWI a\ rJ S : para o progresso do Brasil. Escola
De FIlOli):;. l)ara CurUih.a (via Joinyile): rodízio,; ('m{j1I'ITarl(\.-i que se ctsval!Jnrm por iodo o yaslo IIto�'al r 11e.lo, Industrial ou Loja Maçonica.

Auto-IViação Catarinense: DLáriamente - Saida: ás 5 i &Cl'ti'io ,(' rint,ão, t1r�)ois, será hOl'a de p('Inrlrar )Irlas rlf'IlSHS 1I0f'f,,,Ül,.; (' I . . . . . . ..
.

.

11OraS. I ürriynl' prla mnrg't'm dos grandes rios na pall'i61ka (' benemérila cam- AP,ENA8;t Cri ""tI '" li
. .. ,.' .' f '. I '

. Com efóE� tnf mil C!lI!m� • • "til"
De Florianópolis para, Pôrto Aleg'l'e: i panlla d,r f11f'alr ao melO CIYI!Jzu(lo o '11o�"n srh 1coln r az, - o um Cl-

e.ltÁ l!ltlxillando fi) ce. f'rodJ!lltI!'.
Auto-Viação Catarinense: 3as e 5as, ás 6 horas. Ida:dão llilil e lH'Csif1,l1ic á colcliyiLlarl,r .. \d(l l.ú,. (lrix�mo-Io na dôcr 19l1O- Contll'!bna p�r. a Cdu. �h E!l'ô:\��
Rodoviária Sul Brasil: 2as, 4as e 6as - 'ás 3 horas. 'ranc,:ia das Yarntag:el1s o cJ,esYm1tngcn� 'ela c1vl!Jza�no. o•• huUltoll..... Fl'n&llÓ.qjID:!.

I
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a.. Felipe de Oliveira. 21

8° andar
T.... 2-9873 - São Pu'"

ASSINATURA!
-

Na Capital
b•.......... Cra
1e1llNtrt! Cr$
'rrllllestre ". CT'

... •... : •...... Cr$
"'.oro avulso .. Crf

No Interior'

bo '" � . . . . . Crt
hmestre Crt

••••••
41.� ..

'2$, ,"
I,u ..
ti.>',

0,00

l'rim4lstre ,.
" CrI ,I.,oo!

liimero avulso , .. CrI .... i

I
A••nciol!l mediante eoatreCt!

Oe originais. mel!lmo' ale

,ublicados, não serto
,

devolvidos. •

:A. 41lreção não se ,reepolI··
lIabiliza pelos eone,eUo.
emitid,os nos artirM

assinadol

Quando se forema!l dOr.,.
agudas após cada refeição e desa-

pareçam os ardores causado. pele:.'
excesso de acido no estornago, ....
sim como a azia. que é um verda·
deiro vexame social, torn.·.. e-'"

vida novamente aprazível.
'Porque contínuar a 1IO!..er i'

A primeira dôse do saboroee ·N'�

Digestivo De Witt» dó. alivio ime
diato. Este afarnàdo produto res

tabelecerá em pouco tempo a funçãe
normal de seu aparelho dígestívc
de maneira suave e p�oporcioDIII"
alivio com s primeira dôse,

'Pe98 na Farmada o

João Teixeira da Rosa ,Tr.
Secret!ário do Conselho

inf�rmações úteis

Dagoberto Dornbusch e
Senhora

participam aos parentell e

pe.sSas de .uml relações o

nascimento de lIua filh .. , q\1e
na pia bl).ti.m� receberá o

nome de

LEATRICE

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

Maternidade de Flo�ian6polip.
. 23 de. agollto de 1947

Círio· Pedro . da Luz e

Adelia Regis da Luz
participam aOll seu. 'parente.
,e amigo. o no.cimento de

.ua filhinha

IARA TE,REZA
ocorrido dta 13 de ago.to no

Maternidade, de Florion6polis
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A5S0ciação dos Ex-Combatentes
Edi,tal D. 2

A' ,,-\.ssoejação dos Ex-Combatentes do Brasil _ secção de SanLa.

Cal;arina, tem o maximo prazer em conrv.idar aiS aruLoridMl'es civí,s, mili
t.ares e eclesi.a\S1ticas, e o povo em gera,l, Í)'L'Im ,como, os di,gruos s.Qcios des
La associaçào, - para 'aSllisLir·elll as �ole!lidad.es. que serão levadas a

ef'eilo 'dia 30 do COIT,e,nte mês, ás 19,30 horas nos salões do Lira Tooi'5

Club, _ quam:do, serão di,plomados, {loS sooios que fiz,erêlil1l jús ao titulo
de htm'Ünn'ios.

o urso fugiu
do circo

DR. SAULO.
RAMOS· I

4 ameaça dos lala- Partido Social Democráticonhotos .�. , DIRlETóRIO 00 ESTREITO
da Força Pública o auxilio dos

O d:' I' " I pCD do E"treilLo reoentemfmLe empossado, Lera
,

l'
..

dí I
.llle"OIJO co <Q '" ,

des,tacamento� p� iciais
.

se Ia-
o prazer de comunicar aos seus -corl'elig'io-nál'ios que se reunirá todos

dos nos mUllle�plOs,
'I

aSSIm co-
Q,S domingos, ás 10 horas, na sede do CanI1i1s!ta. R. F. C., provjlSoriame-nl:,e.

mo a colaboração
..

nos alunos
Cientifica, também, ter �id,o delfberado que os, companheiros , p�das escolas pn�anas. �ra�as derão se entender com qualquer membro do diretór-io, para expõr-Ihe

a tal esforço do :lustre técnico
suas prefensões de iruterêsse coletivo, as quais serão, em r-eunião, ex:ót

e �os que o auxilaram, conse-
minadas com crítérto e justioça, e sendo julg-adas assuruo M consine

gm.mos ,o. resultado ?�stante ração, ,po.r certo, merecerão o apõío do dh'ocório, que as encarrnilllhul'á.
satisfatór io, ??�as. as dIfI?yld�- a quem de direito.
des que a propna improvizaçao _

da campanha antepôs - de
frustar O levantamento de vôo Pro .uberculo- IIde novas nuvens em 90% dOSl I
casos. SO� pobres

� -[

ATUAÇÃO DOS 'l'F.C�TJC(),S I .A Diretor ía Provisórta desta

Campanha, avisa ao público em ge-
FEDERAIS ral ,q,'tw, o expecjacúlo e l:esüval

- Seria injusto se não reco-I da .

União B.,R. Operár-ia, em bene ....
nhecesse que o Ministério fez 1fcJ.O dos tUlberCL�lose� p,obres, seru

t f lt d
realizado amf�TIlha, dia .31, li" 20

tudo quan o a a a e r�c�rsos horas (8 Iioras da noite), nos sa
e aparelhamento o permttíram. Iões da f',efpridf1, Soüiedade.
Seu pessoal ampregou-se sem-

.

pre com entusiasmo, energia
e, direi mesmo, abnegação, na

tarefa a seu cargo. E' de se sa

lientar ainda a camaradagem
e o sspir lto de colaboração que
demonstraram para com seus

colegas do Estado. RITZ - Hoje ás 4,30 e 7,;301� Que pensa da invasão des-, horas
te ano? 1 ° Cinédia Jornal - nacío-.
- No corrente ano, no en- nal. ,Itanto, o caso é muito mais sé- 20 Joan Davis - Jack Oakíe.'

rio. Apesar de ainda não ter- AUTOP'.,A GAIA'rÁ !
mos saido de um inverno rigo- 30 _ Ann Cório James
l;OSO, já temos infestados em Busch.
Santa Catarina quase o dobro lUISTÉJUO DA SEIJV;\,

,'\"...... '.'1 Gr,-'eA 'm,to Li'r ".I
de muntchpíos em confronto Censura: -;- LIVRE.

III aos do ano passado. No Rio
Preços: _ ás 4,30 horas

Assinada: a data de roje. a pas-
I

A dir-etoria dessa novel so- Gra.nde :I0 S_Ul. ai, que.consta, 4.40 - 2,40. --I A tençôodc aní d Srit a sítuaçao ainda e mais alar- á
' ' �

.sagem o anrversario ala. ciedade solicita o compareci-
. ,s 7,30 horas 4,40 unico

•• , .

.Roaa-Mariã Lins, ornamento de d·' d
mante. Do que acabo de ex.poI'-'RQ:XY HOJ'''�'' 4 30 horas' Vode�se a met8d� do PiedlO.

mento e to os os seus asso- '1' l' _

"lo.,
-

, "'-...., , :,-, ''-c-
_

• •

:rea,l:c.e na sociedade Floriauo- .

dI" A -podera ava lar com q11e anSIe
1° Seleções cinematoO"rnfí- ulõdo' -3',&e Fehpe Schmtdt

Cla os e (emalS lllteressa-uos, dade o Governo e o a.gricultor ,o j- 2 (L' d d PIS)politana. pa"a ma i
-

l'
.

cas - Nac. n ,8 o a raça •
-

Muito cativante pelos seus
- • ,� d reLu�. aoTa r.ea ICzalr-bse do meu Estado esperam do

20 Ann Cório James' Tratar com Carlos Richard

d· l'
A. d

na se·c.e o 11 a ems u e, Ministério do parlamento e da ; A '

.

d T
.

k S2({lotes e lllte Igencla e e cora-
hoje, ás 14 horas . A .' , • Busch. . e Vetll a 'ompows y ,

ção, r�ceberá por C:l"t? 8: ani- Nessa reunião �erã,o tratado� P:��ld�ncI� da ��publ�ca, pro- 1USTÉRIO nA SERVA Ne1ite

'"versar�ante �e suas amIgull1has di.versos I assuntos de interêsse VdI enCIas e mo e�, esgu�r= 3° - O MORCEGO. .. , .

a.s malS carll�hosas provas de do Grêmio
ar a nossa economIa,

.
sena Censura: _ até 10 anos. r.mlNe, (kavat.l, Pija,mOl,

,-estM.11a pela festiva. data. .i' mente aI?-eaçada tam�m pela Preços,: _ 3,50 __ 2,40. M�ia' d•• melhol'új- pelo. me-

LJi:DA-ROSA CARDOSO

1
peste sulma, dos temIdos pre" ,1lOI'CI ...... "na CASA MIS

Vê passar hoje o seu 2° atlÍ- Pe'llro M. Scherer e Zila
juizos Que as invasões de acri-

...

iióxy ._:_: 'á..� '7',30' ho���
...

CELANEA - Ru•.c; M_a. fi

versário natalído a interes- deos fatalmente a.carretam.
, 1° Seleções Cinem.atográfi-·

•••••••••••••.••••...•...••

'.sante garotinha Lêda-Rosa, Souza' Scherer (Do "O Globo" de 25-8-47).
cas _ Nac.

encanto do lar do nosso preza- partidipam aos parentes 2° - Ann Cório - James
;,do conterrâneo sr. Nestor de e pessolls d. suas reI,,- Busch.
Deus Carnoso, diligente

fun-I
ções o nascimento de MISTÉRIO DA SELYA

<:ioIllário da Assem.bléia Legis- seu filho 30 - Deanna Durbin,
hlJtiva do Estado, e de sua CARLOS ANTONIO I. Franchot Tone.
exma. espõsa d. Claudina Car- BiMuaçú, 21-�-47. POR eAUSA DELIJE
··doso. 4° - O MORCEGO.

MANOEL GARCIA .-........_.J"w.�_..__� 'Censura até 14 anos.

A l'liver.!l a! i f u- �I': OJ11 t l.lil, " !Ir. - O sr. Raimundo Vieira, _�P�r�e�ç�0��!�n�i�co�=_2C�r�$:!.3�,5�0�'__�_J����������g__:Manoel GlIci!!l, fun;:lrl1ário 'li .. funcionário público estadual.
Capi :enia do� P 'He!! .. !TI L'Il - a menina Rosa Maria, fi-

. �unll. onde ê �"u;' ,.·t,",'.f'''. lha do sr. Alberto Maya.
nu. ARTUR PEREIRA E SR,A. CEL. MARINHO

OIJIVEIRA Festeja seu aniversário hoje
Trans.corre hoje a data na- a exma. sra. TI. Maria da Gilória

-talicia do sr· dr. Artur �e.reira Marinho, espôsa do <;r. tte. ceI.
-e Olivejra, abalisado' clmlCo e João Candido Alves Marinho,
,digno <;le projeção nos nossos, sub-comandante da Polica Mi-
meios sociais. litar do Estado.
DR� .TOAQUIlU MADEIRAS NASCIMENTO:

NEVES Tr m f< cr bl0f1 muito!! cum.

A data de hoje assin,ala o f'ri""ert'"l!l o clI�al p.dro M.
'aniversário do sr. dr. Joa- SrnNI"' -Zde �. Scb�r�r "ele
quim Madeiras Neves, concei" nl!�(im�nto cle r ..u fIlho CarIo!!
tuado médico nesta Capital e "'nt()();o. f.lCOnir!0 a 21 do
·.grande e:x;pr,essão nos nossos corrente, em Biguaçú.
meios culturais.

. nEVo P .. WAL'l'ER. HOFFER
Comemora seu aniversário

na.talicio hoje, o Rev. P. Wal

ter Hoffer, M. D. Provincial da
Cia. de Jesus e um dos grandes
vultos do clero católico.

-

U. P. FR. XAVIERi I
ZARTRURANN I

Passa hoje o aniversário do
IRev. P. Francis'co Xavier

j.,. Zarthurann. zeloso sacerdote
da Cia". de Jesus.

Fazem anos boje:
- o sr. José Otávio Lobo de I

Figueiredo, f�mcionário Públi-jco federal.
- o sr. Mário Costa, aprecia"

do poeta catarinense.
- a sra. d. Cidolira Medei

.

1'os T"ieira. espôsa do professor
Alfredo Xavier Vieir3..

Pai-is, 27 (Uníted) Um Ul'W f'u

Continua O ESTADO fazen giu do Jardim Zoologico, ,e anda

,do distribuições d� valiosoe li-I pa�,"'ca,[1IClo no .baírro, Jardim das

,,,ros, inclusive reznarrce s mo-: Ptantas", causando surpresa e certo

',' 4/ernos, entre as pe"IlSOiiS que' pamco aos desprevenídos traseuntes,
-soristem de -s e u ce dns t ro so ,.embora .Q. animal, também eSIPan

.eiel, .! �Mo com a multidão,' mantenha-se

As pessoas q.ue ainda nã(i) pacifico.

tha;am preenchido o' clfJup.n Os guarda tentam captura-lo, mas

,,,ue diariemerrte I'PubJieamos quando eles se aproximam, o urso

,lf'oderão ie ze-Ie, e4�G..,.a, halDi- _l'l'slsle, mostrando-se zangado ...

Jitaado-e«.. assim, .8 .eoncat re-
Foram chamados .os bombeiros, pa

Nr.m a tão interes.santie inicia- ra dom ina-Io 'e s,e não conseguirem,
,tíva reulieeâ« vsa]» o patreci- o animal será abatido.

eiio da LIYRARIA RDSA, 01 C;U·O�t:b;;;;;---;':-;::d:,J/leodoro n. 33, ne.sta Capital. DelicíG seu convidado!
...1:> •

• • • • • • • •• o ...... � ••••••••••

I
4 S. Judas T8�en

Especialit'lt� em moles
tí ea- der SeIlh.oros.
Alto cirurgia.

Horâr io: 9 às 12

DIARIAMENTE
����------------�

Pa,.", �8 p�SS(!os'" de

po'ladoT' . ,afé Otto é
fing

Por URla graça recebida

Cl'.em par.

Or, (i.ARNO G.
GALLETTI

AD'\lOGAD0
Cl'ime e oível

Con.titut,ção d. Sociedaclea
.

NATURALIZAÇÕES
Titulaa Deolorat61'iOll

s.crit.• - P"oça 15 d. N�., a�,
1". andor.

R••id. - Rua Tíradent.. 41. IFONE -- 1468

OLGA

Galinha a um

cruzeiro!
Parece men tire : galinha e

galinha recheada a um cru"

eeiro ! Onde?
Nas barraquinhas do Asilo

Irmão Joaquim, nos dias 30,
1/' e 2 ,de setembro f'

SERVIÇO DE
METEOROLOGIA
P.9•• ao tewnp... _tê 14 horoa

io dia 30 na Cop'_l:
T"nlpo,: bom
'J' ..m....aw.. : ".to.e1.
V'N)t_� variavei•.

T4!_tapUOtSMII 1I:III,b"1Ia11. ele ontelO:
ma:sirna 26.4 ft\i.im� 11.4.

Flol'ianúpo]is. 2R de "o\go�to dp 19'1"'.

GERSON BOSCO DOS SAl\'7'OS

AVENTURAS DO

Presidente
P/I.. U[,,,O GEl'AERD FERREIRA

Secretario Geral

KN'OT

/

pc

Cferf't'iftla EelB J.ifous df' «0-\ FFf .'h» peJa l11C"(;sfTiB, Cc u'€ldo e Eet'l"; os BNetl 9. Ã •

CF l'BIAPIO - ll'.r 'tJS1I'iIt'IA DE,. EBBIDl f- R'EPFEEH TI ç[rs r,: 1.\7 Jl. rFér�lI'.
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Clube 12 de Agosto-Dia 31, domingo-Tarde-Dançante, das 19 �ás -24�horas.
4 praga dos gafanbo
tos no II.. G. do Sol
Porto Alegre, (Ao N.)

A reportagem dos "DIARIOS
ASSOCIADOS" percorreu de
avião vários dos 36 municipios
atacados, pelas novas ondas de

gafanhotos, que o minuano
trouxe dos pantanais argenti
nos e que estão dtzmando as la
vouras dos Estados sulinos, tão
prejudicadas .ultimamente com

as constantes invasões desses -_._._---

terriveis ie vorazes insetos. R- tf. ta"uranta,o Rio Grande do Sul passa por � � �
uma das fases mais difíceis de
sua vida econômica, subvertida
bruscamente, quando parecia comunicar que o restaurante do Lira. recam-inau
que esse ano seria um dos mais

promissores de sua oxístência. gurado, Estará aberto permanentemente e habH ta:lo o

Uma terrivel estiagem assola servir dioriamente refeições aos .eua ossociados.
O terretório rico e produtivo ,FpoHs., 26 c;le agolto de J 947
dos pampas, dizimando o gago
'8 matando as plantações. Por
outro lado, enquanto o homem

do campo procurava dar com

bate a esse flagelo, surgem os

acrídeos. arrazando os trigais.
tão necessários para o abasteci
mento das populações brasilei
ras. Os quadros que qe apresen
tam no interior do Estado não

podem ser descritos numa sim

ples reportagem. São milhares

�o�i����e�em�;t�'o:ri:z��:s� D·' T I LOG A F Iacossados por uma mesma on- A situação Muutcij.c.,; =ova. n.,-petoria re-
da de gafanhotos por duas ou sorve fixar o ponto terminal
tres vezes sucessivas, que, J�ad� (orresponden<la WJ'lIfe·r-e-' na Grecia das. linhas de auto-ônibus de
perdoam em su� passagem de- Comercial Dfplema Palhoca. São José, Biguaçú 'e.
varando tudo, que lhes possa Atenas, (A. N:) - O prí-B' La

.

arrerros no .rgo Fagundes.
servir de alimento. Existem

DIREçAO: ME'fOOO:
melro mi n i s t r o designado, nnde serão instaladas as pla-

municípios no Estado,
.

onde 'Amélia M. Pigozzi Moderno e Efieients Constantín Tsaldaris, teve na
cas indicativas.

não se pode ver uma folha ver- manhã de hoje a terceira con- Essa mudança passará a vi-
de. Se alguma coisa se salva] RUA ALVAAO ..DE CAftVALLII O. 65 f'erêncía, em dois dias, com o

gorar do dia 1° de setembro do
na primeira passagem da on-

=-
Vllli " embaixador norte-americano, corrente ano.

da quando f.o

reto.
rno desta,

'I
cLlncoln lVtacVeagh e anunciou -- -- - - -- - -- u -- U - u -- -- "'"

tudo. o que sobrou desaparece.]
CONTA CORRENTll POPULAR ._

" -que pretende continuar as ne- araronr_qUM 'ANAL:tiÃBÉTD-:- - ."
.

. - Jurol' 51/,. a; a. - Limite Cr$ 30:000,00 . - . - é lUA cego. Não deixes teu ami{tlilOs acrideos tem pro.pensao pa- M.()vímentação com chequei gociaçoes para a orgaruzaçao aa cegueira da ignorância. Dâ-lbe
ra alcançar a costa do Atl�J?�i:- � do novo gabinete, por sua pró- a JUIZ da instr-ução, levando-e a um

co. Entretanto, como. sempre, D,'aoco do Dis.trito Federal S. I. pria es(Sl11a. Ao que parece, eurso de a.lfabetizaçãG de adullifls.-
são levados pela força do ven-

'

êste fato precede a rormação de - .......................•

to, ao mudar de direção, toda CAPITAL: CR$ 60.00o,_OOO,Oij um governo de coalizão. Tsal- V da onda tambem muda. e assim, RESERVAS: CR$ 15.000.000.00 darís visitou, logo depois, o rei en. eln - se
um municipio, que já tenha so- lIua Trajafto, 23 - Florianópolis Paulo, para lhe expor os últí-

frido o seu ataque, pode de re- mos fatos. Espera-se que
.

em

'pente se ver novamente envol-
.�-;'.......-"" '_.. ·,,,..... '''ó.., ..'''''''''_ ... = ' ..._... -

breve sejam anunciados os 110-

vido. O que 'era verdejante e éOMPANBIA &A.IlANr& DA lill- mes dos novos ministros. A

belo.r.os capões das coxilhas '\IB Grécia está sem gabinete, des-

ondeQ"ô gado se abriga durante lP_ftô .. 1578 -- ruo: I A I j de que renunciou o primeiro
o dia tonrtdo, os centenários UlCJIIl'fDI08 II TüJl8PO..UI ministro Maximos Demétrios,
umbus, as hortas vicejantes. no sábado último. Em fontes

Cifrai do Balanço d. 1944:
são cobertas pelo pardacento: extra-oficiais se disse que T'sal-

lençol de milhares de gatanho- '� darís estava pronto a renunciar
t Q d t 1 t :1 CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900,606,30 d t

. .

os. uan o es es evan am '� ao seu man a o, caso ISSO aju-
vôo, nada mais resta. As hor- j Responsabilidade. Cr$ 5.978:401.755.97 l dasse a resolver a crise, con-

taliças desapareceram, deixan- i
Recets c 67.053.245,30 i tanto que a tarefa de organizar

do em seu lugar o solo nú: dos ! Ativo • 142.176.603.80 o novo govêrno não tosse en-

capões só restam os esqueletos ;�, ' tregue ao seu príncípal rival
das arvores muitos' dos quais :.j

Sinistrai pagai nOIl tlltlmo. h) 80011 98.687.816,30 politico, Temistocles So.phou-
quebrados pelo peso de milha- I Responsabüidadee • 76. 736.4çd ,306.20 liso Pouco depois de 'I'ealda-
res de milhares e milhares de ! ris ter deixado o Palácio Real,
acrideos que

.

se amontoaram I Díretores. sem fazer qualquer declaração,
em seus galhos. O solo limpo, � Dr. Pamphilo d'U1u Freire de Carvalho, Dr. FranC1sco o embaixador Mac Veagh, cuja
qual de um deserto, eis a pais- ! de Sá, Anisio Mallforr8. Dr. ]o'8quim Barreto de Araujo resídência prátícamente é ao

sagem de muitas das mais pros-' � e JOlé Abreu. lado do Palácio, se avistou com

peras comunas do Rio Grande. ..-_._'", .. _�·�.�<_",">·é�""')"",,_, _," -."....-"""""""'*=""- ... o rei.

'Ponto dos «nibus de Palhoça, São
José, Biguaçú e Barreiros

A Inspetoria de Veículos e desse
Transites Públicos, desta Ca
pital, acaba de tomar a seguin
te resolução que por certo con-

sulta os interesses da coletivi
dade:

"Çonsiderando que é eleva-
-

do. o número de linhas de au

to-ônibus que possuem pontos
I

terminais a os lados da Anfan

dega e imediações do Mercado
Público, congestionando e di
ficultando o tráfego de veícu- d
los;
Considerando que

.

o desen
volvimento rápido da Capital
está a exigir a deseutralízação

.de lira
A Diretoria do Lira TeR s Cluk e tem a prazer de

A DIRETORIA'

QU�R VESTlR.SE COM CONfORTO E ELE(iAWClA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua fi'ehope Schmidt 48

Tr.. 13) ca.a. de matariaJ, dil
conetruçôo recente, por conjunto
ou .�poradarn8nte. aos segui.!' te.:
preço,,": 2· ao valor de Cr$ 18.000.00.
cada uma e ,o outra por

Cr$ 70.000 00. comp1'eendendo ,_

"8l1petivoe terren·o•• em ponto pro
xírno do centro.
Tratat' n.. tn Redação ou à RuCl

Tiradentes, 42 A, com J, Frainel:'.

Maqvina a vapor
VENDE-SE

Com fOI ça de 8 H.P. marca

ing eas ,

Tratar cem o sr ,

Cordeiro em Ribeirão.
Aparício.

Costureira
'Aceita roupa de creonços'

e senhoras. ,

Ruo Silva Jardim' n, 258.

Negócio de ocasião
Acham-•• à venda duo, c;)saa,

d. material, com fundo. para o

mor, ..it,.adoll em ruo calçada e

com palseio, 'no Elltreito. Recebem
se ofertaI! , Informoçõe. co", o

BOl1co de Credito Popular e Agri
co)a de Santa Catarina, RUGI
Trojaoo, 16.

,-------------_..._�-----.,.��

r\tLh
tiL.

WETZEL 1 NDU�'lltlAL-J()INVlL�l E (l\'6fC<1

ESPE(t tlD
, S����:P.Ct�
tsPf..CiAt:J:OA9,f.:

IA

TOlli�A A ROUPA BRANQUISb1MA
_____�w...�__,... _
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o ESTADO- Sébaclo 30 de flgoslo de "M7 5

atse;w aaum

Estabelecimente 'Gráfico Brasil'

TENIS' CLUBE-Dia 31 do corrente, dominqo, 'cock-Iail
donscmte, das. 9 às 13 horos,

.

( �. J!��iIi�a��o o p�ojet���!:'�da �e�o te��!ip���!l s�t�r�ará�!c�l!���e� Real SIl Iransportes Aéreos
de extinção dos mandatos, on- grafo 13 do art. 141 da Consti- cência, incomodo quisto dentro \
tem entregue ao exame do Se- tuição Federal. Se, nesse ca- da própria Constituicão, des- SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

nado, tem a seguinte justifi- so, 'da anulação do registro do virtuado da sua viva:' finalida- H O R Á R lOS

ficação: partido politico não decorrer a de que é a de proteger o regi- FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE

No regime da Constituição extinção do mandato dos elei- me democrático. JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

�.de 1861, decorrido do seu texto I
tos por ele, burlado ficará o O projeto oferecido tem, por PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS

a adm.issão de quatro figuras, dispositivo constitucional. tanto, elevado objet.i.vo politi- FLORiANÓPOLIS - PÕRTO ALEGRE

de extinção dos mandatos le-I Nem se poderá compreender C?' que é o d� ?onsolidar o ,re- SEGUNDAS - QUARTAS - SE�TAS-FEIRAS PARTIDA

gislativos, assim enumeradas qu�, p�r defeito de forma, a grme democrátíco e defende-lo ÁS 11,30 HORAS

na lição de Barbalho (Const. anulaçao do registo de um par-I contra 9S que dele querem' ser- AVIÕES "DOUGLAS DC-3",'PARA 22 PASSAGEIROS E

-F'ed. Bras. pág. 59 _ la. ed ) : tido .não acarrete a da eleição vir-se para envenená-lo o des- "BRISTOL" WAYFARIDR PARA 36 PASSAGEIROS - O

"O mandato legislativo pode de �eus representantes e a anu-Itr!-Ü-IO.
I MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.

'

, extinguir-se: I _ pela terrni- la�ao d? :eg�stro do partido]. Lei, politica, politicamente UM NUVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA
ão 'da legislatura; II _ pe- cUJ� .exlstencla enfrente dlS-1 deverá ser apreciada. enten- VOE PELA "REAL", PIDRFEIÇÃO SEM IGUAL

U _ P?Sltl�O expresso da Constitui- dida e votada. AGENTES: O L I V E I R A & C I A.
ü- çao nao traga a mesma conse-I Nem será deixando a demo- RUA JÚÃO PINTO - 18

quência. cracía a mercê dos que mais es- Telefone - 1.358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL"
Aliás, bem explicito é o tex-I timam a sua confusão, que da

to do parágrafo 13 do citado remos oumprimento politico á
art. 141.

.

Constituição.
"É vedada a organização ou E são de se relembrar aqui

"financiamento" de partido as palavras de Carlos Maxirni-
politico, cujo programa ou I' liano:ação contrarts o regime demo- "A prática / constitucional
crático" . longa ..e uniformemente aceita

O funcionamento e ação dos pelo Poder Legislativo,. ou pelo
partidos politicos se exercem, Ex.ecutivo, tem mais valor para
assim pelos seus diretórios e o interprete do que as especu
comissões, como pelos seus re- lações engenhosas dos espirf-
presentantes eleitos. É prrncí- tos concentrados. São estes,

palmente por estes flue, a rei- quase sempre, amantes de teo-

guardo das imunidades parla- r ias e de idéias gerais, desabí
mentares e da inviolabilidade tuados a encontrar dificulda
da palavra e do voto, poderá des e a resol-ve-Ias a cada pas
continuar a "aç.ão" do parti- so, na vida real, como sucede

do, cujo registo tiver sido cas- aos homens' de Estado, coagi
sado.' l dos continuamente, a adaptar
E, admitida essa interpreta-! a letra da lei aos fatos ínevítá-

cão. o dispositivo constitucio- veis. .

.ou 1-. ,'>

-de cidadão trN�l5"..�.__,�
,

Pelo texto da Constítuição
"·de 1934, alem das figuras ad

mitidas pela de 1891, foi consi
derada renuncia do mandato

.a ausência do deputado á� ses-

-sões durante seis meses con

..r .secutívos.
, A Constttuíção atual,

.

além
.

-das figuras admitidas nas duas'
.cítadas Constituições. anterio-
·

res, previu os casos- dispostos
fiO' 2°, do art. 48 e no � 13 do

ar. 141. Refere-sé o primeiro á
· perda de mandato do deputado
ou senador cujo procedimento
seja reputado pelo voto de dois

· terços dos membros de sua ca-
·

mara, incompatível com o de

coro parlamentar. Quanto ao I'
· segundo, é a proibição da 01'- ---------�-------------------

· ganizaçâo, registro ou funcio

namento de qualquer partido
politico ou associação, cujo
programa ou ação contrarie o

regime democrático, baseado

na pluralidade dos partidos e

na garantia dos direitos funda-

mentais do homem.
-

O projeto de lei, que ora se

apresenta á deliberação do Se

nado, tem a finalidade de exem

plificando os casos admissivéis,
· de extinção dos mandatos, re

gular a forma pela q�al a sua

tledaração é externada ou pu

bli-cada, dando-se, assim, cum

primento á própria Constitui-

ção. ,

.
O silêncio da Constituição

de 1891 e a falta de legislação
reguladora quant o á renuncia
de mandato foi ronte de con

troversias entre os comentado
res daquele Estatuto, a respei-Ito da. forma pela qual se pro

cessaria, e a que autor idade, ou I
órgão, incumbiria dela tomar I'conhecimento.
A ausência da lei a esse res

peito poderá atualmente, sus-
j

citar as mesmas dúvidas em re

lação á deda ração de perda de
I

f; mandato, que, em certos casos,

decorre da sentença judicial e,
I

em outros, da deliberação
.

da'
camarG), legislativa. i

Os casos enumerado" nas Je ..

'

tras "a". "b", "c", "�" e "f"J .......... -.... _

do [I,rt. IOdo proieto dispensain
maior justificação, pela llatu-I
reZB !'lo lpróprio contendo. I
Q-'l,nto ao caso da letra "e" I

do r.lesmo artigo, sua inclusão

D E

NICAN.OR . SOUZA ':�-' _'
.. :;.

Papelaria e Tipografia
Moteriol estolor e de escdtório.

Livros e Bijouhlrias.
ASflitom-!IQ enc:om'!lndos de impl'ElSlilos em

Rua Tinde.ntes, 1@. - rlori-a�ópoli•.
geral.

Seguros
Uma <J.. maio�e. e momo cOIlceituadas Cen'lJ!Gnhi•• 'hroaileira.

d•••guro (ramo. elementaree), tem voga paro um in.petor no Estado
de Se_ta Catarina,

Ordenado e comi.lões. 0•• ".510. de cOll:ldução.
Cortas, C'm chtalhe. poro MACHADO & CIA. -- Caixa Po.tal.

37 .- Florian6poli..
'

••••••• 11 •• 111••••• :.11•••8 l1li;:119 ...

Inspetor de

,/

v � A J- NTE

DO�ES HA CINTURA E HAS :;i!l'��
JUNTAS PROVAM A AÇÃO' DEFiCIENTE DOr' RIHS !
A causa fundamental das dô- tema urinario. O tratamento
res na cintura e nas juntas, apropriado deve fazer voltar

� dôres reumaticas c: perturba- os rins ao seu .estado normal,
ções urinarias enCQ!l�ra"sl; na . afim de poder] ser filtrado o

falta de cumprimento de sua acido urico. É por isso que as"
tarefa por parte dos rins. Es-: Pilulas DeWitt conseguem' dar
tes, que devem eliminar todos'

.
alivio permanente nos mais

os traços de substancias to�ic .' 'rebe1'des casos."
I

cas ou impurezas do organis- As Pílulas De .Witt atúarn
mo, estão permitindo que um '. diretamente sobre 00 rins,
excesso, de acido urico se' devolvendo-lhes a sua ação
acumule e penetre em todo natural de frltros das impu-
o organismo.

'

,." rezas do :organismo.
Este acido urico rapidamente Terá V.S. provas visiveis dessa,
fórma cristais agudos •.. á serne- ação salutar dentro de 24
lhança de agulhás, que se.alo-: . horas após o USO .das Pilulas
jam nas articulações, causando De Witt. As legitimas PÜulas
a sua inflamação e rigidez, as De Witt para os Rins e a

cruciantes d ô

r e s do reuma- Bexiga acham-se á venda em

tisrno e outros males do sis- todas as farmácias.

PJeci§QmOIl, 1001'0 o Eatado de Santa CatarIna. Ramo: lnaeticida
e rroc}t tos efüím;r ........

Ordenado Semi••ões, Dalpe.al de coadução.
Certos. cc « d�tolhe•• paro MACHADO & CIA. -- Caixa Postal.

{;7 .- Flol"i.:mópoli •.

Resolvido, enfim, seu problema financira,1
Adqw1r& TUDO de qu.. n.ooHGti&Jr,

4e liMA SÓ vn,
.,m.l'aD.do J!-AltCEL.&D-A.JIlIIII!'B,

{0.O'la *,9 VAD'T.AGEli. d.a co_pn. à v�,
te.rV'Índo-s. 40

S;STEMA
,

CREDI.ARIO "NO'

ITl

�s
Qdpde.

_",,,Ss
tidls.

Qo8adolrM
Sle'dfJtal
Jólsl

",""0$
Clta;pétQ.
h.talatiieo eI6trIus ...�
Anil_ ..... �a!l'I'hI
"GIM
ea.c.

Quallf4lIUOr�

o Vidro grande de Pi/u/a. De Witt, ',<'nlendo duas vezer e ",eia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcior>o/mente muito menos.

POl'U (OllClJ,f's(i!<Esladttrt;s OU Federais
e Exames de Admissão·

Estude por"CorrespondênGia
Português, Matemático, Ciências, Geografia,

His t6ria do Brasil, etc.
lnte�•••n-e ? preencha eate oupão • remeta-C) para C. Po.tal 332

FLO�IANOPOL-IS - SANTA CATARINA

INDÕSTIUA, cOMboo i SEGUIOS KNOJ S. A.

I... " '

I .... li .. • .. ,., a. ft ...
.

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

PEDINDO UjFORl'4ÂÇ()ES:
Home ___

RUd __ __M." _

Idsde Estcldo .. _

A V 15'0
A EMPRESA CONSTRUTORA UNlyEJRSAL, AVISA)

TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITL"iLOS::JE ACORDO COM O DE}.·
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DB
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O EH
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE:SCHMIDT. EDIFI
CIO AMÉLIA NETO.

'Henrique �!odle'ck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, sobrado- Telefon� i062
(AltJS da (CASA PARAíSO) - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti o EB-TADU-Sábado 30 de' Agesto CEs ,.g� 7

ais UM -GRDNDE JOGOo fOGO SIMBOllCO
Quarta-feira, dia 27 do cor-: Quartel do 14° B. C., unidade

O Cl b
"

. , rente, chegou a êsta Cwpitall que .preparDll e forne?eu um

,

.

u e Atlético tentara derrotar o líder invicto I o. "F'ogo Si�ból,ic.o", fel�z ini-, con�l�lge;tt.e pa:·a.a .Força Ex-
l cíativa do Díretórlo da LIga de psdíclonárta Brasileira.

Um grande encontro de fu- rense e empatando com o Ca-, Isto quer dizer que hoje te- Defeza Nacional do Rio Gran- Entra pelo portão direi
tebol está márcado para a ravana do Ar, o clube do 14°. remos um duelo sensacional e de do Sul e que êste ano teve to. percorre todo o páteo in
tarde de hoje no' campo da F. B. C.' que tem a presidi-lo o

I
disputado, prevendo-se um bom como ponto inicial o Cemité- terno, passando em frente

C. D., em continuação ao cain- destaca-do desportista Capitão I movimento de bílheteria.. Trio Militar de Pistóia {mico de todos os Pavilhões das vá
peonato ?a cidade.

. _

Osvaldo V�rBj�o da Fonseca, Provavelmente os' quadrosl pedaço de terra est�'angeira: rias Sub-unidades, sob prolon-
A partida que hoje travarão perdeu a více-Iíderança, encon- serão estes: que o Brasil reinvidicou na Se- gadas e significativas salvas ?B

os fortes quadros do Avaí e do, trando-se puesentemente no .' aunda Grande Guerra para palmas saindo pelo portão
I,· d 'I b ° . A.vai: Adolfinho, Fateco e I:>

. • ,

.5-At ético evera evar uma oa 4 posto, com 9 pontos perdi-] ..

T' h ). L' repouso de seus heróis tomba- princjpal e rumando 'u. Sao.
assistência lá praça de des- dos, enquanto que o seu anta- DamIH,l1l. (ou avmFol:. lUIZ dos nos campos de batalha José

d B' t d .

d ,II Bráulío e Boas' e ipin 10 .'

portos
t
a rua

.

o�alllv�, t e�s° ?,onlIsdta d estado tar�e esta bem Nizeta . Tiã,o Arí �,Saul �o� 8e:rjanl; 20,30 horas quando o Quandq de �ua cheg3;d� eds-em VIS a o gran e m e,re. e ISO a o os emais concorren-] ,

." Archote que simbolisa o fogo tavam .presentes no Palácio a

que vem de�pertand� nos CI::" t�s, 'com apenas 2 pontos per-
Zackí ):

". .' . sagrado da Pátria chegou à Assembléia Legislativa oS:.
culos osportívos 10C�1� e, ,em se dídos,

" Cluh� AtletI�o. Cm ru, BTlt� nossa Capital, sendo ccnduz ído Governador do Estado, Autort

tr�tando de l.l,!ll prélio �ntre Por um lado, o AVal terá que e .Ivam; Rodrrgues �o�' Ar) pelo destacado esportista Cap. dades Civise Militares e gran

dOIS. dos mais. credenCiad�s e��regar eno:mes . e��o'rços GIl), ��nseca � �llávlO, ca�:- Oswaldo Varejão da Fonseca, de . massa de Povo, apezar da
conjuntos que dísputam o vt-. para '1'1tlillter a invencíbtlidade. ta, Médinho, Nilt.inho (ou Nel- do 140 B. C., e que integrou a chuva que caia ... e no dia se-

\.torioso c�rtam�e. .

'1 P,or 'outro,. o Clube Atlético te- son) ,Mirinho e Machado (ou valorosa F. E-- B., até o Palá- guinte, P • ='.D--""'�--

O A.t1étlc? nao tem SIdo mUI- ra qu: .evItar un�a derrota, do Irassu).
'.

cio da Assembléia Legislativa para
to 'fellz ultimamente. De::rot�- cont�no .passara para o pe- O:, quadros d� .

aspirantes onde se achava armado o "A]- pit
do pelo Paula Ramos e Flgltel- multímo posto da tabela. reallzarao a prelimínar. ,ta:r- da Pátria", sendo entre-

gue, á entrada, ao Prefeito Mu

nicipal, ao 'som do "Hino Na- co

cionaI. Após o Sr. Prefeito o, P

deposita no Altar sendo o

"Fogo Simbólico" saudado
pelo Sr. Deputado Schaeffer e

Pelo Sr. Gerson Bosco dos

Santos, Presidente da Associa
cão dos Ex-Combatentes,

cão de Santa Catarina.
Sob a guarda de praças do

Contingente da lfia C. R. esteve
o '''Fogo Simbólico" aceso du
rante a noite, no Altar da Pá

tria, prosseguindo sua marcha nâ
ás 8,00 horas do dia seguín- Ra\- ,�_':":"'O_�

te, partiu desta Capital condu- Avante, Brasileiros, olhos:

z ido pelo atléta Oldenei Lima fitos no :'Fogo Simbóllco ",
dos Santos, vencedor da Corri- caminhemos para o Futuro e.

da da Foguetra de 1947, sen- levemos a Bandeira da Pátria.

do entregue nó 'Estréito á com- aos- píncaros magestosos da

ponentes do 14° B. C. glóría !
E então o "Fogo Simból i- -----é}-.-T-Ji-SO----:m,.-·--Q----

co ", empunhado p€lo]O Sgt. .a i.S't,1\Ufão- está ao alcaoo�
Fernando Pinheiro o ladBa(,IO I ••.too08., Dá. esse

tesou-ro ae

.

t6U.

pelos 3°s Sgts. Jaime Medei- amIgo analfabeto: le:yando-o a um
. em'6O d. alfailletlza;çao!lo 61'u,-

ros, �rmand9 Quadros e SI�-llIMcrJ� Mo José, na :Eswla rnduJl�
vio Caetano Marques, que fl- {irial d. FloritilóJjoll-tS em na '€:ate
zeram parte da FED. dando-se� traJ M.-ír.ltJitau. " .'

um Úíto inédito na históri�'
..:__-----

deste Archote. As rendas das
Pela primeira vez, o "Fogo

Sim b ó 1 i c o" ingressou no

. HOJE ft I-TARDE:

. , Dire�. de, PEDRO PAUtO MAGDAH

emos é O favorito
I

«mateh. de amanhã
buscará a reabilitaçãoColegial

A partida de amanhã em con- O Paula Ramos procurará impressão causada no prélio
tinuação ao Campeonato Ama- manter a sua posição de vice-icem o-Caravana do Ar, no qual
dorísta de Futebal da cidade se- "lider, sendo já considera- foi denotado pela alarmante
rá travada entre os conjuntos do favorito da pugna da do-I contagem de fi x O, revés' esse

do Paula Ramos e da A. D. Co- guelra de amanhã. O Colegial I considerado talvez como o

Iegial, .um jogo que se anuncia e�t:á n�cessitando de uma, =: �aio,r que já sofrerar:l ?8. "me�ensaclOnaL bIlltaçao que apague a ma nmos de ouro do ColegIO Cata-
-------------'--------- l'inense em partidas o.fi.ciai.s.

O 14· B C e a corri-da Ambos os quadros apresen-
• ,.' tarão bons elementos, desta-

d F h 'M-l·t
' cando-se no Puala Ramos: Ta-

O ac o
"

1 I ar \ tú, Naldi, Chocolate, Minela,
Regressou ahte-ôntem, de compt;ltição, tomando parte Cario�;j, Chinês, F�rnerolli .e

Cur,itiba, a equipe representa4, doz.e (12) unidades concorren- �andIC�, e no <?olegIal: Katcl

tiva do 14° B. C. á Corrida do teso pIS, Bitmho, GIl, Lauro, Aldo,

"Facho Militar';. Tendo con-l O primeiro lugar coube a M-<;t.Oil'zinho, Renata, Pedro e

quistado galhardamente, . nas ',Base Aérea de Curitiba,

se-l Hellllh?eliminatórias realizadas em�guindo-se o 15 Batalhão

deft-----'-------T--�-·--'-Joinvile, o 19 lugar entr'e al!'\ Caçadores e o 3° Regimento de cy "abr!ll elVmUnidades sediadas neste Es-' Artilharia, unidades ali sedia- " II u "
t3Jdo, seguIu a re'presentação das.
da unidade do EX.ército, sedia-! A nossa Representação ob
da em nossa Capital, á Curiti- f teve o honroso 4° lugar, pelo
ba, séde da 5a Região Militar,! que, em face das circunstan
a-fim-de. tomà.r ,parte na provai das, 'é mBrecedo,ra de nossos

final. I mais calorosos amplexos de fe-
Dia 25 do co.rrent8, "Dia do licitações, extensivos ao 14°

Soldrudo", realizou-se a grande B. C.

autarquias .

·

._ ....__ ... _ .. __.________
RIO, 29 (A. N.) - Esteve 1',8!U!UJ-

da mais llma vez a Comis,são 00

Inquel'ill.o so]w.(' a <u'N�oad.ação e

apl'ic,ação das reooa.s dias i,nlStttul

ÇÕ0S de pJle-videnClifl, SOCi,31I, que

I.-em como Ipre,�ide!n:t.e o SI'. ACI\lI'C1D

TOl'l',ClS '

\f'>f.sa reunião, scus membT.os t0..-

ns. _

I mal'31m conhecimento. ele oficios .e

melt.l'a,g'-8Im) eomll'nicaçües de vaiTios pr.esidoe-u:'
ll,es ,de autarquias P ouLi'Ia.s E'illtida-.

dns 'olubmetidas ao j.J]queri,t;o em

{['u'csulo. nos qua_jJs� dizi�m estar

Jüpl Me CREA lJrol1'los a prestal' infOil'ma,çõ'c>s �

Jlc,bty FIELD ,exibir os doc}Umentos de (rue ,a Go--

1.1 _ ,missão necessitasse para o d€lsern-·

CEtGIL B. cI,e" MILLE: penbn de -seu fim.

V
.

s Àe"'ut"'do� ·t,I''''lLsmiLira.nl
P'RJ,O VALE DAS 50MB'HAS a'I'IO' '-l' i1" 'w "_ <"

(Tec,hnicolor) com aos ISBUS pal'C:s os resullva<doo,· de

GARY OOOPER in.qi\ll8rit.os p,eSOloalmenLe feilLos, bem

Lawui!nlP DlAY w11jo de infol'lD,eS que ha.vioon 00-

Si%1l!e HA.8S0 t,icl,o .

em cara,ler pal't.i1c'ull1ar ,e qu�

_ III _ ,p01' c·cdo muito auxiJIiarão seu.

O� T.\MHO.RJ<:'.S DE FU MAN-CliO, trabalho.
'

.
,

_

üorn
' O jYl\C!sirdEIDLE' da CamllS,S-àO recc'-_

,_ HarTv BRANDON bem, ].}UI'U o de,-'id,o und<ame,nio" va.-

REGISTO NO D. E. R. C;lor-i� F1RANKLIN !'ias requerimenltos ali ap'!'olWldm;
O Departanjento de Estradas Hoje faz anos o nosso ta- 50/G0 :mPi,wdi,o-s. atilmlDt.es aos obje.Livos que tem

de Rodagem'. "f!stá publicando lentoso colega de imprensa Acy l'ío Pr-ogI',arrna-CAllVIPüS A'fUALT- ,em vilSLa.
.

C bIT
. .

d I Dia 10 de seLeJmbro pl'Oximo, II.
umAviso no Diário Oficial do a ra elVe, apreCIa o ocntor DAD:E.S N° 2 Nac. Imp. F. '

Estado segundo o qual, para a da conceituada Empreza de _ PREÇ,ll-S _ Gl:$ 3.00 (UI1ico) C{)mi,s.são reali"Rllá mai,s uma 1'00-

exeeução de obras a cargo da-I Propaganda Rádio Guarujá. Gof'eal ....!. 2.00 .c.... I1Jião.
.__� _

quele Departamento, firmas Colaborador dos mais assi-' "Im]), 10 (DEZ) a1l1,o5". -

-RESIDENCIAinteressooos dev,erão providen- duas que possuimos, o popular TMPERlAL
ciar o res.pectivo registo na- cronista vem prendcndo a a- - As 7% TIS. -

quela repartição. tenção do público pela sua in- PEf,;O VAJ.....E DA,S QO,l\1BRAS

Na. sede do D. E. R., á rua teligênçia e conhecimentos téc
ArcyprestB Paiva, 1, os inte- nicas sôb�e os esportes em ge
ressados poderão obter melho- ral, revelando-se um, dos mais

res esclarecimentos. dedicados ince'ntiva-dores dos
____ . deSlportos em Santa Cata:t-ina.

O VALE D@ JTAJAt ,".o E'stado Esportivo" sen- 0) - A. Voz do Mundo

'Procurem na Agência te-se ufanoso em registar o - A:t{Ulaltcliades-

Pr6gl'OS89, acC?�ecimento, enviando ao - P'l�eço: -:-

LIVRARIA 43, LIVRAlUA companheiro de lutas os mais Cl'S 3,00 (U[lji,co)
R-üSA crescentes votos de felicidades.

o Paula

o

Clube Náutico Francisco. Martinelli
. CONVOCAÇÃO

De ord€1m do Sie. Peesifj.eJll1� fic3Jffi convoúa,dos paJ.'a a. Q'etumião dia
�H do CQ.l'ee,nte, com inicio as 9 ho'ra.s da mMllhã, 'Lo:das os I'cmadoc-es
ill1soriw6 pelo, C. N. F1ranc.ilsco Ma1"L�neIli, reunião ,esLa qne se realiza
§'á na seiie so('!i.a� do club�.

Serão tratados import,wTIws a!S\<;'Uil1lt-oS f! a,inda sobre a re.glaua que
(} cliuJb.e ol'gautâzará pos'Siv<clmernt� no .mez d-e. Setembro próximo.

Sylv'io Ne'll SonC'ini 10 SeC1'Mdr"ío.

804 OPORTUNIDADE!
para quem lem multo
ou pouco dinheiro
D�seja empregar 'bem se"

-capital a juros �ompensadorelJ
rle 8, 16 011 12 per cente?,

Procure hoje .es.o o

Departamento I_o.mário, d<
'CREDIÁRIO KNOT, á rua Jbã.
Pinto nO 5 (anex.• a redaçã.
,de "O Estad9 I'), �UQ t1�
balhaudo em cl"lmltinação com!
,o IDSGRITÓRIO _IMOBILIÁRT(
A. L. ALVES, firma espe
cializada com vários anos de

pratica no ramo, poderá o.fe·
recer-lhe a máxima garantia
e eficiência nos negócios que
lhes forem confiaRes.

�
,

do :e

,a..
.'

UDEO;\,
A� 3% e 7%

\]),widó á g't'artcl�
-[-

TRIl':r;PO SOBRE A DOR
....

c,o'ffi

----:- No Programa
Vp.nde�l'J� uma à TUa

Bocaiuvo.
Trator a rua Alves de

1··· ·�s··:����:s�:�ô� ....

En.tão c'O{)pera na campanha fie

at1f�betiza()ão de adultos, fazenoo
qu-e os teous conlhe-cidos Cfll08 não sa

bem Ie.r Them escrever, frequentem
os cursos not.u-rnos de a1fabetiza
,ão: HOSipital ele Caridad·e ou Gru

�. liseola-r Ancll i@ta.

1) - O E'�'p.Qr:Le el).n Maw;ha

N0-151 - Na,c. Tmp, Filmes.

2) - Ocurpações 1in!UJSii'La,das
- Rhmlt COllortdo -

-"Imp. 14 anos".
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o �STAI )(.)- Sábado 30 d8 Agoslo da í'j'?9l41

� ao. � diatínto. leitora, o� de preencher o

,�n abaúr.o '. Nmde-Jo • DOIN Redaçlo afim .. comphtlM"moI
�. ���� antea, o nono aovo Cadutil'o Sodail.

>� ou �IO G t!

I

Illl. SAVAS f..ACEROA DR. l\IARIO WENDRAUSHN
Clínica médica de adultas�N, m�re, de Olho!!

-- �mdOll. N&rls - Gll'aantll.
• PNI!Cl'içao d'e lente. de

aontcto
�1Ii'�mJ.li)óRIO - Felipe Scllml·

'�t. 8. DaJI 14 às 18 horaa.
�ltDOIA - ConselheJra JU,.

h.77.
�NES aI8 • 1206

AUlef,t�
,

e crianças
Consultório - 'I'rajano, 29

Telef. 1\1. 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Residência:
Fel ípa Schmidt n, 38

Tel. 812

DI. UNS NEVEs,
Moléstias de senhora

�tórl0 - Rua Jolio Pinto IIL 7
- Sobrado - Telefon,e 1.461

l'lNil1fru'..1a - Rua Sete de Setembro
- (iIldificlo I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dl. NEWTON D'AVILA
� - "fió UrIl:l&rfu -

�l1ÇU dOI! lJntestmO,ll, nto i)
�_ .- I:if:morrolde.s. Tra�

to da conte amebíana,
J'WiQ!,eraple - Iafra Termelho.
Con'.!ultll; Vitor Melrelea, 28.

A",JW,s!e d1ar1amente ,q 11',ao u.
.. fi tzrde, dlÚl 16 hs. em <11aJ1t.

Ruld: 'VIda! RamOll, 1541.
rem. 1067

Dl. ROLDI0 CONSONI
a.nGIA( G:IilRAL - AL'J.',4 elo
-illlBGIA: - �OLtl:STIA.IJ DIll O\JI.
'" NHORAS -oPARTOS ,. ,

9cnaado pela Faculdade de Me4f.'
...nwa da, Unlversldaae ue 1!>4"

�1llo, onde foi assistente por ...a,
Jlq _011 do Serviço, Cirdrgtco 4.

Prof. AlIplo Correla Neto
� do estômago e nu ....
� intestinos 'delgado e groao,
tJr61de, rins, próstata, be:lr1.Jr.

!MI'o. ovarias e trompu. Vuleo
f1I1e, Illdrocele, var�8 • ner�

CONSULTAS:
... la 15 horas, 11 Rua "0)'[111'
I't4IJmúdt, 21 (altos da C.... }>ao.

ra1.so). Tel. 1.1198.
�CIA: Rua Esteve. "a·

Dior. 179; Tel. .. 784

DR. A. SANTAELLA

f

�í1!tf.lDlomadc pela Faculdade Na·
rR�! de Meuiclna da UnlvflI'.l<Js.
'F>� liú Brasil). Médico por eoncue
l>i\ ":..0 Serviço Nacional de Doéu,-

entats, Ex interno da Santa
• Misericórdia, e HOBPital
ico do Rio na CIIpltaJ 1"1.

'"iMmOÀ' üDW"I!. :'::'-OOE'NtyO "

.

'

NIi1Rl'jlSAa
� �t6lrio: Edlflc10 Am4llia

NETO
'

,_ fte. J'ellpe Scbm1dt. Co!leUl'tUl
nu 115 As 18 horas -

,�bc1a: Rua Alvaro de Car'fll'
.. :II- 1'8 - l1orlimópolla.

ilIlL POLYDORO S. TRTHH�
.� dO Hosp1tal de OaridaCle

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

lI:tJ'lLIS - AFEcçõES DA"
PIlLE - RAIOS INFRA·VER·
IDlLHOS E ULTRAS-VIOLETAS,
Oou.: R. l!'ellpe 8climldt. ... _
Da. 9 à. 11 e dali 5 àll 7 hra,'
Rea: R. D. Jaime Camara, 47

J'ONE 1648de Flor1anÓpolis
At.IIdBtente da, Matern1dade

'MiUlIOA Ml!:DICA - DISTOB

m08 DA GESTAÇAO B DO

PARTO

,,� 40s órgãos internos, No

peo1almó!nte do coração
�ças da t1rolde e demaía

gIAndulas 1nternas

,t!III!!J!OVERA,PIA - ELECTIWCAB

iIIMIOGlU.FIA - METAIlOLISMO
BASAL

,�ta. d1àriamente I1IU1 111 ,l:õ

PAULOII. FONTES
CUl),1co fi operador

'Clot!irultóno: Rua Vitor Meireles, ..
, Telefone: 1.4()Il

OG!uuItu das 10 às 12 .e dali 14 ... li
P.6tI1dêncl.a: Rua Blumen&u, 12

T�on'fi: 1.121

18 horas

"'..... chamados a qualq�er
,1lUa. 1J1c1UB1ve durante ,a nolta.

llIODULTORIO: Rua Vitor MeU.
leso 18. Pane 702.

eumamA': A v e n ! d a Trom·
, J,lowsltl. 62. Fone 768

'I. II.' S. CAVALCANTI
.>lIJ.'Iúca excluslyamente de crlançu

1!.;W1 SaManhll Mvln'ho. 1e
,

"l'êlefone 'M. 732

--FARMAC'IA ESPERANÇA,
do Farmacêutleo NILO UUS
Hoje e amallhA ..ri _ lIaa IIreferitla

.. Dr....
'

..clollais ., _tr_DCeiru - HomeopitiU - Peda
••ri.. - Artico. 4. bon.aehL

Garallt...... ex.ta obsert'lllda •• reeeitairk ...._.
------------�-------------�----�------'-----------------

CURSO DE MOTORISTA
Serv'ço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensina-ee . a dirigir automóveis
Amador e Profi�s!Onal

Teoria e prática -: conhecimento do metor.

Atendem·se éh:;ima1os para repuo, de urgê"cI8.
Âuto-Ese,')la 1-47 a77

'

GAR �nl<' UNTAO -PRACA GAL. OSÓRIO. 40,

7

Cad'asllo 'Social "do <'0 Estado)) Por causa
do ciume
Rio, (A. N.) - Floriano

'I'eixeira. feirante, era sócio do
� ..� ,. _ .. OI...................................... ..•.

-nororlsta Abílio Bispo. Depois
.Ie uma longa amizade, grave

,� �

'

•• Dsl. Q"ril •••••••••••••.• 1). N [suspeita ocasionou a ruptura
I

violenta daquela camaradagem,:-•• ••••• ••• • _ •••• o ••••••••••• � •••••••••••• terminando CO!11 Ull1 crime de
.-.':_� (a.; II ................................•••••••• ,. morte a desavença surgida en-

tre os dois homens. .

Pela manhã de sábado, entre
Floriano e Manuel surgiu uma:vartS3 do Pai (mãe) _

desinteligência, quando ambos
.:�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• � •••• _ •••••••••••••• trahalhavarn na feira da praça

Quinze. Mais tarde marcaram
.. "

,
...•.•••... - ..••.•.. '.......................... unl encontro 11 a casa:" do sogro

AaJMOOooJ"lamOA•. tmmbêm, 1\ pnWBil do Doticlu de� de Fãcrtan o. O feirante pediu
�ento. e ontru, � �toe MI de PNSOU a.mipa. ao motorista para passar em

sua casa e apanhar sua espô
sa, Rosáría Leopo race 'I'eixei
ra. pois ele iria em outro Iugar
antes.

O objetivo do encontro era

uma visita a um terreno" que
ambos pretendiam comprar,
naquela estação dos suburbios.

, Acoutece, porém, que o feiran-
te apesar do atrazo na viagem '"

chegou áqúela estação antes de
. LIVRARIA ROSA

sua espôsa e uma velha suspeí- Livros Têentcos Rua. Di!àdol'o, 33 - Fpolis.
ta surgiu-lhe no momento, t01'-

I 'Ate.nd", pelo Sarviço
I turando-o. Muito tempo depois em ge ra Reem'801ao Po.tal.
j chegou o amigo e sócio em

companhia de Rosária. Entre
marido e mulher surgiu acalo
rada discussão e Floriano. num
assomo de raiva, sacou de uma

faca e ameaçou a mulher. Seu
sócio então convidou a espôsa
do feirante a acompanhá-lo.
Enfurecido, Floriano avançou
para Manuel para matá-lo. Es
te afastou-se e sacando de um

revolver, alvejou o .sócío duas
vezes matando-o. Manuel fugiu
após o crime.

I<;nvle ao seu amigo d!stantt
um número, da revísta O VA
LE DO rfAJAí, ediçáõ doo.
cada a Flortanõpolís, '�. assbli

estará contribuindo para
� _

.:. maior difusio'· cultDtai'
de Bossa te...

OSCAR CARDOSO S;A -

COll'IÉRCIO E INT>lISTRIA
Pelo presente edital, ficam

convidados, além dos compo
nentes da atual firma OSCAR
CARDOSO & ClA .

.____ comer
cial e [udustrtal, com sede nes

ta Capital, á rua Conselheiro
Mafra e esquina da rua Traja
no, os Srs. Oscar Cardoso Fi
lho, Olga Cardoso Benvenutti,
Nicolau Cardoso, Francisco
Freitas, João Cyriaco de Frei
tas,

.

Patrício Freitas; Benito
Freitas e Pequiles Mattos, para
as assembléias preparatórias,
a Tealizarem-se, respectivamen
te, a 25 de agosto, 30 de agosto
� 8, de setembro p. vind,oiro,
nesta Capital, no mesmo local
ás 15 horas dos referidos dias,
e cujo fim é o seguinte:

10) - Em 25 de agosto de
'1947 - Assembléia preparató-,
ria de estudo:
2°) .:_ Em 30 de agosto .de

1947 - Assembléia de delibe
rações:
3°) - Em 8 de setembro de

'1947 - Assembléia de traús
formação da referida firma
combrcial e·111 :soded.ade ano"

nim� sob a denominação su

pra referida; di.scussão, estu
do e aprovação dos respecti
vos estattitos.

Florianópolis, 21 de agôsto
de 1947.
OSCAR CARIWSO - Incor-I'porador.

I �',

I m.lhol'lItll)

..m2=-e=__2CCDI����m=�mmaa�ZF ..........__........ .....__.a__..mMmi...6_e�·- ,anBa�aEme�m===��

TECHICOS
(1) Brasil para seu

desenvolvimento

necessita de técnico.

todasem as

'p"JOO fissões

o NOVO' HORARIO' DA VARIG

DE PIO� E IR'E>S'
R SERV!ÇO DE V.S.

/

2aIs. - De Florii3Jn6tpolil.'l pi.1'9. Cur.itiba. s�ó Pau10 e Rio de J&DI&Q

DOOQi1ag,em ás 10,40 h01'a:s�
3a,!l:. - De Fl{)I'i'runópolia PUQ Porto Alegr,e. :aeoolagem ás t2.30 bn-.

4'a8. _,.. De, F.Iori,runÓlpfilis para OUTiÜba '6 Sã,o Paulo. Deoo�ag_
!Ís 13,00 horas.

5as. - De)r,l,()il'irunóPolis pa.ra Porto Al,egre. Decolagem ás 10,2(), br..
6as. - De F1o.ri,anópolis para Curitilba. São pa;ulo e Ri,o de Janeiro,.

DeooIagem ás 10.40 hOIlrus.
,

, ,

Sab. - De Flortaoopolis para Porto Alegre: 'Decolagem ás 12,30hn.
PASSAGEIRüS - CORREIO - CAlRGAS - VALORES - REEMBOLSO.
- FRETE A PAGÀR -SERVIÇO DE ENCOMENDAS � 'CARGAS PARA�

,

EUROPA J?ELA K. L. M.
'

FILIAL V A R I G - EDIFliCIO LA PORTA - PRACA 15 Dili
NOVEMBRO - TELEForuiE: 1.325

ra. riIII JFo.brlcante e distribuidores ,d:tll a fama ias, ,con·
'11'11 i.fecçõeSl,"'DISTINTA" e RIV'ET. Ponue um g�can.

�e sortimento de c-asemiral. riscado!!, tirin.
bons • barato., algodões, morins • a.iam.nto.
pal'a. alfaiate.. que recebe dir.tament:. dai

Snrs: Com.rel.at•• do int••ior no .entido d. Ih. f.ru.,�Qrn '\ n'

Florlan6poU•• ...;; FILIAIS .m Blumanau • 'Laia••
fdb!'iC:Ut:I,

<r;e<l'fU

A CCEC ·A CAPITAL- ohatna a at.ng80 .do.
Cllltllfl' d� efetuo!:'i&m 81.:�a. compl'a!!>. !I,!., TRIZ 'em
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atarinense SI O rmão oaqulm merece o teu amparo. In elro que gas-;,
tares, amanhã, e nos dias 1- e 2, na quermesse em beneficio dos velhinhos e das:'

velhinhas' asilados, é empresta'do a Deus,.
--------�-------------------------------------

ft ameaça dos gafanhotos em nosso EstadOí
Oportunas declarações do sr, dr. Leoberto Leal, Seêretario da;'

Via�ão, Obras Publicas e Agricultura, á impr.ensa do
Rio.- Aviões para combater os acridios. '.

época articulou-se pronto com 'nártos técnícos e todos os ·1'e-'

Reportagem d'O GLOBO en- os \sfçyiços do Ministério da I cursos materíais e fin�nceirol:f·
centrou, na Divisão de Defesa, Agricultura, logo ái? primeiras' de que necessitou. Para tanto,
Sanitária Vegetal do' Minísté- noticias da invasão de nuvens, I deu-lhe credenciais, com as ..

rio da Agricultura, o Sr. Leo- tendo mobilizado' toclos seus. quais, em qualquer parte do
berto Leal, secretário da Via-, técnicos, retirando-os de suas

1
Estado, ele retirava, nas cole-'

ção, Obras Públicas e Agricul- funcões ordinárias e levando- torias estaduais, os recursos de:
tura dó Estado de Santa Cata- os ao combate na zona invadi- que tivesse necessidade. Nas,

l:illa, que ali Unha ido, t:atar da. Poucos dias depois do apa-, demai� repartições, o pessoal r:
de assuntos referentes a mva- recimento dos gafanhotos, che-: material, veículos, rerramentas.
são de gafanhotos no seu ES_-j gou ao Estado o Dr. Armando e combustíveis, lhe foram ce

tado natal; S. S. mostrava ao - Ferreira Lima, agronorno fitos- didos na medida das necessída
Dr. Magarino Torres, diretor son.ltarista do Ministério da des. Deu-lhe ainda - o Estado
daquela dependência federal, Agricultura. com 'a missão de franquia nas estações de rádio-
um cabograma" do governador

I
superintender os trabalhos no r.esto

na 3 a pá�ina""
de Santa Catarina, portador de "Estado. por parte do Minísté- • - - ._,.•• -.Ao-_' ......._......Ao_...._..........

noticias alarmantes sôbre umal rio. A Secretaria confiou-lhe de Uni desfalque de .

grande nuvem de gafanhotos' parte do Estado idêntica fun- •

que :v�n�trara. no Est�do pelo ção pondo a seu dispôr. funcio- 1.200.000 cruzeiros
«ProInin» :�f:���Oad�p�,�;�c::��;� A�:�� D

.......

o
....

m.....,.,.e
...

--n-;-g
......

e
....

·m-·_,.-·a-
.....

�·-_.-_·-_·· cil:��e�teu:a��l!:O �!� �,�,e['c��'��;.�
ouvir o secretário da Agricul-. I li �,

vem tendo gr-ande repercussão o llO--

Conforme fôra
.
anunciado, ta exposição do tratamento da tura de Santa Catarina, que nos mUJ-or Iara 'R'I'b�" tióá,rio referente ao VIUlLOSD d!1sfal-

realízou-se, ante-ontem, ás ' lepra por meio do Promin, sa-
disse: ti. Il'J til .' fi tl querlescoherto ma Delegacia Begio-

20 horas, no salão de festas (lo lientando as curas extraordí- - Os municipios de Itaiópo- ])iy,('I'SO� amigos do SI'. 1rajor nal do l.A!PI., no setor de Campíuas '

Clube Doze de Agôsto. a reu- nárias que se vem obtendo lis, 'I'irnbó Jaraguá. Blumenau, Lara Riüas lhe oferecerão nnn jan- e Araraquara.
nião que o Govêrno do Esta- com o precioso medicamento. Itajai. Gaspar, Porto União �all', TIO G1ub,e 12 de. Agosto. a G. de Srube/"'lse .que são 11 os pl['Í:úi�Jai&
do .convocara para lançar as

.

Videira, Canoinhas. Campo�! ::;etemlJro fJJI'ÓXimo,. ás, 1.9,30 'horas, iroplioados, senelo qlli() cinco ICIf'SSCE

bases de uma grande � .inten- Engaioladas Novos e Concórdia têm sido so- .llomi()�a:g;eulafllJrlo-o,. assim, pela sua terão seus bens sequestrados pelo
sa campanha ern benefício dos . brevoados por nuvens de acrí- �I,naçao '1l0 exel'C1CIO do cargo de JAll,C, além do competente processo

lázaros, co� a angariação de as «J·ulie.as) dias, sem, no entanto, ter ha- I:'l'pslrl-AnLp dn mesmo !�Iube. i crímínal, O desfalque eleva-se a

fundos destinados á compra de'
A 'ddi. t d

vido désovas. O maior perrgc, As, Iis l as de ruscriçao acham-se
C'Cl'Ca de 1.200.000 oruzenros, divi-

I10Ssa el a e em �TII' ue· "na sede do Clubp ·e com o srrr Lou- .
. '

'

Promln. " ,. que Julgamos, sera o mes de .

,

v

". dildos em .parles 19ua.lS nas duas s€C-'

A' hora indkada, achava-se da falta de l�z, �sta se transfor- setembro, épo'ca em que deso-, l'lval
.\ l'n1l'.nJia. IlO Banco :\g-nNila ,

r:ões. Até agora são princj�)a'];m€nLe
o salão repleto de exmas. sras.

mando no Jardl� dos amores. varão, já que, conforme é sabl-

p
.. . f'iLrucl-os os nomes elUSl .",rs. J();SÓ Mar�

e elevado número de pessoas Romens. e ,Julletas enche� ,do, cresce de muito a vor��i-J onto dos ODlbus tiniS Sarn.tos e Sydnei Cet'TsOti'imo, quI-:'
representando todas as classes

as ruas escUl as, sem a menOl dade das femeas nessa ocaSIao

d'" b"
' ,eram os eh,eJes do Ins:tilt.uLo naque�'

sociais, como membros da ma- consideração ás '!amilias que'8 os s.altõe.s dos gafanhotos, e uam Irela Ias cluas ciclades. Em principiO de.s-
gistratura. de ordens . religlo- p�r,V�l�tura transItam 1}01' essas nascidos dessas ,�esovas e_ ain-I ,A 1íllispeLoeÍa ue yeiclllu� Il TI'i't'll- te· ano o .sl'. �osé i\fart.ins, �'oi I1OOl1ea-_
sas, de as,soCiações culturais,

art.ena". da em desenvolVimento sao os 1'][;0 PlJblLOO 1.,I'alliSh�l']l1, o ponlu [ler (lo para 'chefIar a Dclegacl<1 elo TAPe

_ deputados, jornalistas. advoga- �e�:n av1sada andou a nossa grandes de.struidores de lavou-:.n�i,lJa! Da linha de auto-ônibus \'J[l- ne;s,La .cl1rpilLal. Para seu SUlbstituto'

dos, professores, comerciantes poll.cla �ue ante-ontem deu
raso Por outro lado, o combate' Ç,�lO l:-3a'DlLo Amaro, cio lado ,ela Al- em Camp�nas foi de:s:igmado o ",r. \

comerciários e industriais mi�,uma batlda em TegI'a, recolhen- só é eficaz com os meios -quellaTl'fl.pgta, ,para l'U'a, 7 de S0rtemllro. Gersosimo. O fum·ciall!á-r.io qlH' foi

litares s-ecretários d'Es'tado I do ao repouso do Xadrês in�- possuimos quando por ocaBião' O} eanos da ,refenda linha cles- e1wÍ,[I.'f]0 para o pos10 deste uilLimo'
,

'

'I meras "julietas" encontr da
" I üel'UO pela rua COl�seN1e,n'0- ,\falra. . .

medicos e professores. .' .

, . ,.,

a s, das desovas se .atacam oS.B�t?-'lfi,nali'ZM1ldO o l.1'ajeLo na 7 fie l-ic-
'I"m Al'fll'oa{lLl�l'a, fnI q1uem flesc()lhr,u

A�sumindo a presidência da vagando pela nOIte a fOI a. I res de postura, logo no llllC10 t'embro. as ll'IIp,g'ularldad'es (jiue j,clvaram •
a

seBsão. o sr. Governador Ader-
__ .2:_

da edpsão e quando os novos I Gom es;:a mcclida vi.-u a Il}!"fl"- :wur.ação rlo ,d8'�fallque. Os falos

bal Ramos da Silva. con:vidou Campanha contra insetos ainda llão se disper�a- t01r�a de. Veiüulos mr.l�oraJ' carla l'I'z!'agor.a
cO!luh0ci,dos" oC�l'reram_ cntre

rpara a mesa diretora dos tra- . ram, Com este metodo de açao, mais o. (.1'an81'1o de \'elc.ulo em JlO'�- 19-115-19!lG, 1l'a'8 admlmsti'açf}CS an-'

balhos, os S1"S. DeB. Urbano Sa:- us «mocinhos» evita-se qüe novas nuvens 1e- sa cWínLal. ',lp'l:iores.
'

les, Presidente do Tribunal de A nossa reportagem alpurou
vàntem vôo. Para tanto, porém,

F R
'

J'nstiça, dr. José Boabaid, Pre- que as autoridades policiais indi.spensável é o aparelha-' E C H A N 'D Osidentf' da Assembléia Legisla- iriam promover uma call1fPa-
mento do Serviço de Combate, .' .

• •• '

tiva, Revmo. Pe. Bertoldo nh.a contra os desordeiro.s que ta�to do ponto de vista de ma-, Faz€-l' o Pelo sina.l ... ilS guam!)aS rlo Diauo e falar em gl'llpO
Braun, re'pl'esentante de S. com sua inevitavel presença

terlal, como do de pessoal. De-l escolar aos jornali,sLas da üposiçã.o, equivale à J1!'ovocação de um
Exa. ReVIDO., o sr. Arcebispo nos cinemas bancam os "espi-

vem os depósitos der insetici-I pavor i'gTII�I, em ex;LPll1iÇã,o 'e inlLe"1:s'ildtwde,
Metropolitano, Gel. Nilo Cha- rituosos" soltando piadas Ín- das, nas zonas ameaçadas, es- Belzpbú od,eia o signo erisLã'o, da mesma fOl'nía que os url€nis-
ves, comandante do 14° B. C., teirame,nte sem sal, prejudi- pecialmente de gamexame, e8- tas elo Diál'io ficam possessos quando se fala em grllpo e�colal'.
dr. Tolentino de ,Carvalho, 'Pre- c'ando os esp'e .tador '"

_ t.ar inteiramente pro.movidos E ambos têm Tazão !
.

-4"t 'M
..

I d B'
c e"" que vao d 't' 1 b P�e: o �lllcI'P,a e r. ,enOll\ .8, .f!�tes 'estabelecbn.entos ara

estie. m &,': .e r 1 a
:

em ara Pedl'i). Botelho a. persig-nação é a_ cer�e,za de que �i'tá. ern. '

RIbas, dl,retOl doDep;�r:tamen- esquecer-se das labuta diá�ia c0.o:0 dos polvllp"adqles e de- presença de um lDJnlIgO i'lgadill, que lhe TltvO conoefl,(,I'á Qual'Lel. na
to de ,Sande. E' P'OI'S dl'glla d,e to'd .

: malS armas de combate. Se eterna luta ,entr.e as forças do Bern ·e os exércitos do Mal.
f\ se' 'G d

" (') apOlO .'

d" d'
_

P
. .

.

..

• g'1ur, o SI. OV€l'na OI'
a inkiativa q p . te d ·.lla . lspusessemos e aVlüe:S ou . ara os pscrlVlllhac!ores ndemsltts, o gl'upo ,Ascolar é {i fanLas-

ri' d f' l'dad d
. -

. ue se J e n e
h I'

,

t 1 d'uIS,S:. �s ma 1 es a reul1lao pôr em praUca.
e �cOP. eros, .a exemp o a ma qn,e l�es devora a Pl'Opagand� política.

..

e pIO'pOS que se fundasse uma Argentllla, aSSIm com.o de pes- Ba (lIas, nlmLo a meel'Ü, [) Dw]'/() f.ez uma referencia aos grupos
sociedade civil. lodust

- ,,- soaI espedalizado paIa este da Capital, afirmando qlle o sr. N-el'ên Hamos. ao assumi!' o güvér-
.

Aprovada essa sugestão fo�' ,riaS varl8cas mistér, poder-se-ia combater as no e'nconLl'ár'a DOIS deles ,em funcionamento e, ao sair, deixára
ram escolhidos os srs. dr. To- da T-lotas ,nuvens voado:ras antes da de- apenas mais UM! Essa história .está mal contada. Florianópolii>
lentino de Carvalho, dr. Beno-' ti· sova, tarefa impraticável no não IYOSSllP som€lltü TRES gmp-os, O Diário -esqucc.eu-se de C[NCO !
ní Ribas, sra. Carmel1 Colonia, Pelo rep.resentante da mode- mOIDBlit·O pelos motivos expos- Ao todo são OITO: G. E. Al'quidiocesano São José, G. K Arquidio
dr. José· Boab�id e jornalista lar oI'g�nização Indnstri-as Ca- tos. cP,sano' :\llclJi-et.a; G. K Lam'o Muller'; G. K Si-lveira de Souza. Ct. K
Batista Pereira. <, l'loca,s' d� Tintas S.A., sr. Her- - Que nos diz da campanha Cl-eLúlio Varg'as, G. E. Jüsé Hoibeux, G. f!j. Dia" V1.)111'O c G. 1<::. Olíviü
F'alaram, ap,resentando SUo:- minio Moreira, esta.belecido á 'reafizada o ano passado em seu Amorim,

g:sfóes e fazendo comun.ica- $t. Joã-o- Pinto nO 18, recehemo'S Estado?
.

Os dois pdmflil'os, como o nome indica, são arquidioe,esanos e

�es, os 81'S. Clito Dias Sidnei diverssas amostras dos arti�os - Jilm Santa Catarina, o Go- lembram a IWTlemét'Í,�a col�bol'ar1i,i) dr or(üms l'eligiw3íls enin n Es
Noc.etti. e Pedro de Lima Bre- fabricados por aquela. firma, VerllO do Estado, pelas Secre- taJdo.

nhe�sen. todos eles de sUIP,erioI' qualida- taria de Viação, Obl:as ..
Públi- {)s s'e.hf' J'f'ciba,a(.,,& f(}i'a\m eOTlislnlÍillos po,f' ü1es gpwmrnrudOT'cs.

Fmalmente o dr. Tolentino de o que merecerão, por certo, cas e Agricultura, s'ob minha Vlda,l llamos, e'11J '1912-1913, (�ül1:sk;uiu (J,cüs: o "Lauw. j\lüHer" f}-'

fle Carvalho .fez SUGinta e cla- grande preferência: do público. responsabilid.ade desde aquela o ",sihiCkll de !Soma". ViTlw ,amos de;poi'S (até lla,nlúe t'nmalniCe MI'
"', ..� Dlwmas) ,qllj3Jl1ido"��4�.mil.eA 11',eí.'RIIJlt.ús s.oes eT'arrp'l)a�'&ados (aL<� }):1-

-------------------------�------------------------
T'c.ce fna.se. de' A.lf'lwC'arJ/,'.A:l'isii,li31tI9, Rrurnüs cÜ'u,�L1�u}Ju mms !lrYls:

O "[)j'a:s Ve,li]l{)" e o "Jol&é Boite\lu" ...\ {�(m':-lt.nlç,ão ,d,é mai$ doi" CÇ)U

be a N{�I'ÊlL1 na/mos: o "Gnfil1ilio 'V'arg;<L'5" ,H o "Olívio .�l11<o)'im'·. - 1
VtÍldall. A)r'j'Sl�i!Lia,no e Nel'êu, Lodos RAMOS, for·um (JS ,cül1ti:\1iI'11Ül

l'e:s 'e1e tod�s as -gr1u\1)os que ° lt,S/bado' e,di fi.cun ma Calpita,l.· E. nOJLe

'!:i'f', {I .sir . .A!ri,sLilliJano, q:uam:e1iO OOlILs,lHUiu o.S ;;'C'll.:"', le;sua;va, do< là:rlo cli() m\.
A.i 3J ,razão Cpll'8 Ilf:'va o Diâ1'io a 'pn"p(}i,�al' de eIorcililmàs, rqfU::mld9

se fal,a. em ,gt'urpo ,('ssol'a1'.
aI: 'alSi5li'ffi camo 'D3Jda um {/>Qs lrcs l-ta'l11os (Ra,lilos pai e lio, H"a

mos \'>ÜlbrilIllllo .e Ramo's ,fi111O), têm a seu cl'-écli'Lo ,tnals d,ps·sas uni

,n,aeles ,escola�',(�s, os do ])iári() IAm l',azü'o du'as ·Yf.Õzes: (l, ,qUf' já (;'

Slla ,p a, q,lllf', S€.J1lf]{} 11!(),ssa. nó.s 11l'H 1j.:J.m,n�. l'econ!H'c"''l1lfl.o ql1P I) �('()�'e

de ti x O é j,relfl1e.ulda\n1�nl(Je impi.d�...........
'

IJtLilhel'lM Td.

Florlanõpo-lIs, lO- da Alosto de 1947

A nossa Edição Especial em

hemenaaem ao Soldado
Do Digno Comando da gUi&p.ni\:.fió f'ro homenagem ao Oondestalvel crú

Militar: de Fíoríanépolis e do 14 .H•. uma' demonstração de civismo e

C. r'eoebernos 'Ü seguínte neurose . um preito ao Exército Na:c.iüual.
of'ieio relativo a nossa ]!J.di\.'�10 Es- Por êsse motivo, Sr. dísctor, o

peeial em homenagem ao Exorcí- Comandante do 14.° B. ·C. e da
io: Guannição MtliLar de. Fpolis. 3..[11'e-
- Bste Comando louva a vossa senta os, SCilM' mais sinceros agra

e-olJa'bo,raçao éx;poo1.a.nea, nas CO'IlleO- decírneatos aos dirigendes desse

!Il>(),raçÕles do dia do Soldado, hl'ilha,Jl!Le 01'g�0 de imprensa, bem
A edição especial de "O ESltad:o" como' a ,todos que labutam aresse

Impér-io e aos gloriesos chefes mi-' conceituado periódi.co.
libares do ,p&ssrud'O, é, sem dnviría, NUa Chaves 'I'eiueira

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

Cermponho do
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