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Qud:tarndinha, 3, (A. N.) _ o pre-, à,püro da politica baseada no dese- da, Doutrina Truman. Dis ó pre- das Nn.ç(ies Unidas, como. uãu p�l'- mêsmos maios. porém serão acorn-

;;Miliem.4:e Trurnan. declarou aos de: jo' de consolidar .a pa:.:: no mundo. sidente que tilnha a esper-ança de rnrtiremis que os demais países panhados PO'l' nos com o maior in-

�adQS Iaüno-amei-ícenos em seu Oont'inuando, 'I'ruman enunciou 'os que as !países Iatdno-aaner ícarroa, esqueçam os compromissos que as-. terêsse",

"ln�CUl'.so, de encen-amenotd da eon- quatro ,principios que ,nor<t(liam a opontunamerste, estívessem prepa- sumiram conosco".
'

° presidente 'I'ruman falou pau

.f.er-êIlJcia de d·ef'Ma mútua, que ,política mternacional dos Estados
I
rados pua conu-tbuír paea esse au- 3°) - Manutenção do- potencial sadamente, acentuando sntretanto

�'.numerÜ'Sos IPOV{)S da Europa e da[Unidog,. Estes quatro nontos l'ol'am x ilio com os excedentes de sua milita!' dos Estados' Un idbs. "Diss@ com maior .'ent'ase as partes di}

""5,ia oontínuarn vivenrto sob a som- enunciados pelo chefe do executi- pr-odução. o pi·esÍldm1l.e que a natural ª,vel'são maior tl1liPorLilineiota ido seu disour-

�I'a 1('111 agressão armada". Disse, vo norí.e-arnei-íoano da seguin,Le 2°) _.:. Fidelidade à. .{}t<ganizaçã.o do povo norte-americano à vio- SOo Ao concluir a, ,peça oratória, os

lm'l seguida, que os 'Estados Uní- í'orma: das INações Onidas - Disse Tru- lêncio não modificará "8 nossa a(Plausos foram tão prolongados,
..00 continuarão rll�lel'minados _j 10) - Auxil io i econômico à Eu- mail que não esquec.eren:lo,s 0,8 com- 'doaterminaç1i,Q, de viver sob os lel'-: que ele iPrÓ'prio'ch�nioll os Iocuto

)a;.ruv1u' suas í'Ol�.c-a:s nülüare15 em t rOipa através do- Plano Marshall e, pr-orntssos assumidos pela, Carta mos das obrigações da Carta ela 1'8S [Jal"a vírem tomar 0, seu lugar.
---

:.',7:"'" ONU, e exig'ir dos outros a exe- 'I'rumam se achava sÓ!,I'1de.nte e sa

CUlal' as Hberdadcs fundamentais iísfetto. Congratulou-se com os

que consí.i uern as bases da paz in-. chanceleres e demais delegados pe

temacionaí"." I Ia conclusão do. tratado de deresa

.1c) - Intensit'icação ria colaho- mútua do' cont.inente, -rJizendo que

ração económica com os países dO! o mesmo' era uma "advertência

H ern isf'ério .Ocidenf.a I. Disse '1'1'11- I contra qualquer possivel a:gressão".
man que "os problemas dos países Af'irmmr, ainda, que o tratado pa

ÜO Hernisf'ério Ocidental são dííe- namerícano oonsí.ítniíu um exem

rentes cios da Eur-opa, pelo que nãô, J)lo, de !j)Ó'llLica de ooa-v.izinhança
poderão ser solucionados com os e de amizade intcmacioual".
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Contonme fôra convocuda, realizou-se, a 31 de agôsto úrímo, no

, muntcíúio' 'de üodero.: gr-ande reunião IpdllUca para a reorgamzacão ·dl)
N. 1•..1 1" d ir-et.orio municipal do Partrdo Social Dernoorát.ioo.

.

Ji;ss,a asserrsbléia renniu elevadissimo número de pessoas do maror
����������������������������������� des�que 110 mUR�ipio, �epr�cntando Wdas as SllU cl�s� SOCi�R

NA ASS
Presidju-a o sr. ,(;0].;;0 Ramos. ítustrc or-esídente d-o P. B. D, l)ela IÍ1A

,

, ,E'MB'LE" IA LEGISLATIVA nhã. na sede do mun icípio, ,foram eleitos, sob intensa viílJl'.a1} fio. desse
distr-ito, em número de oito. A. escolha eleitor-al recaiu nos PT{\sLig'iosos
ooa-rel iginnários FI'S. Ermínio Gardo:lU, .Jaoe,ó }.;u'rlallÍ, Joa{}u�m Rigo,

A DX'portu"a-1\ de SOl-DO Da' d I'P O
· 6· AnLô'l1'io FUl'lani, HodO'Ho .Dor0'\v, Julio H.ozza� Celeste Bono7,zi ú José

.8 V
.

.

\I U' . ti S ,- eCtillO • II BUIVerS.n, Depine. A' Larde, no rhst.r·jo ele. He.n0CIilo Novn, aiIlirla sob a preSH.len-

da fl"d!ica-o de Blu.lnHu _ Voto de s81dade a8 fondador
cita do .sr. {;cl.so Ralll10S, e com extl'umLliórul;rio entusiasmo, füi flleitll a

ti II.. rE"j}rr>,ent.a\!ão doose próspero e f'u LUl'OSO di·stri,t.o. O voto in(IJcou os se-

guintrs eleit.os: Jorg'p Schuetz. Leopoldo Koproski·. Hall!> Sehleifer. nui-

_

do gr�nde mUDI·IlI"PI'"O - O·utrgs DO tas.
lhenne (}Illlert, c<\'llIg'elrJ Viviani, Vitor KreLzsCihmal' e _A.ql.1'i'lino Bnzzl.

_

II U. Com o diTl'iól'io in!e,gTado por es�es qllÍnze. valOl'oso-s el�'mc'llLos de

A atuaçaa qU€ O P. S. D., proibida. a eXI)ortacão dess" ri'
..

.
Rorlpio, t:.l1.jos nomes indicam ainda a pacií'ic,aoão política 10C[l;I, o P.

-
.... os, 1 esponsavels, In�ontesta- S. n. ']'ee'SltJ'lltUI'Oll-S(� dt' !'o1'!ma a R(� unrpÔl' \,jof.ot'io�amenle· nos p1'ú-

yem tendo p.elos seus membros e:specie de gado, visto que a velmente, pelo camblO negro ximos rplpi'f.os, aSSlumincl·(J as l'es1jJo:nsu,bilida,:de.s poJílioNl e a;<1'll1inisLl'a:u-
eom assento na Assembléia pest€l o atllicou, em .todo ,o nosso que tanto tem angustiado o \'a'8 ele Hpdrio.
Legislativa do Estado, é das tenitorio, e que a exportação, nosso p o v O. Argumentando

--.._---------------�--------

.,q_ue bem valem por uma elo- sendo consentida, constituiria com 'pro·fundo conhecimento O partido do sr. Carlos Prestes
. ífuente segurança do cuidado a falta para o consumo do 110S- dos nossos fenOll1enos econo- Hro, ,� (,\. :\.) - O ,",,1' .. Hani,;i() Monteiro, FalalHJl1 '. 1111j)!'(,llSa, JS-
�om, q ue trat� dos' interes-ses sü povo. Contrariando-lhe o ll1i,c:os S. ,S. demonstrou-se co- �i 111 s'.. r'\ i rl'l'�"Ol. ,.:ohre () caso dos pt1rl·amf'utul'e;;:
do povo, a-fim-de qUB a sua; pensamento; �issomou '?:- tribu-! nhecedor ,criterioso no apontar

.. E"loll �d)�(,jl'<l:ament-e certo p,or inlol'maçõp.s ((Ih' 11),' r('I':un fill'IW-

�\1alidade>_ d€ democl'ata lhe na o 'deputado pessedista Sr. medidas ou remedias para
,_lida.: (!iI,' p �('rldlIO. !.ornand(J conJweil'nBnLu do J't'ell;.':i.l du, p, k. 1)" I'

l\ão. fique só pelo nome, EstivaJlet Pires. OradoI' de PUl-! sanar as dificuldades que �'em
1'I'hl:lrI" pl'ln ,",t' 1\'0 (J'Aquirio, canee1aJ'Ú os manda'!)" d');. l';:;'ia])lulla-

I )'oe" rio p;d inlo P. C. B., cumprindo, assim. () expil'.ilo do a.cordo qlll.�
Ainda ha dias ou três dias o $O eloquente, tão logo iniciou. enCo11trapdo a nossa, economia ir;lll' I' r !,i:;�.'ir·,.] de pal't,i{](l üo sr. l.lllz (;al'ln,; 1'1' ';1,\."'-

s'r. Elstivallet Pires - P . .8. D'f a. sua oração, vil:?!ye1 foi o mo- POIHtlú, Em toda a ]Jreve otl!� ...

'teve-��ma €sc;al"ecida e louva- vimento de atGllçiío\ pOl' parte çãq dQ parIame llta:r, pe,$sedisia, O caso do, governador paulistavel atItude. E que o deputado da assistêni"HI. .Analisando na- Ul'la <Só [)alàVra vito< ,�6 >'
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' u"""", s ,ex I s lHO,:, .\., ;'I,) � Ha mais Ill' unm �,'nmlla se 1'1Wontra em por].ur dn
w�B�.ücao Viana, da ba1tlCadlt ude- Iam:a 'llOr palavra a mdlCaça.ç, si!Q,.g;E!(LbUV.��..���_e�ocasse procura!!r)!' gpr'al ela Jl.ej1ública lll11fl .J'l'pI'C's'entaçiln do :vlinistrrlo tln.

nH;�a, � p r e se n t � nd? urr�al dn Séu par udenistll:' .�ostrou a. �ualquel' éwega �<ti.íenãõ- pt11'';'- 'jÚS�ll !'rr(']'(�ntl' á Si\1l�1\.'ão ,J:l.e �i\() JJau:o., E�(a lrE'Pl'f',;('?-t.rlç?io segllll,do
, -?Í1l,dlcaçao lembrou medIda, quêj que a me·sma constJ.tUll'la pela tIclpa'Ssê do 'setr modo de enca- se 'dIZ!::1 rmkm em .r1lP10? pohLICO�. rJe�tllla- ....e u .ll_:na con"IJlta no SU[lII'-

�ão pareceu oportuna, poi� BUal sua práUca arave prej'lizo pa- rar a bu,"'stãó em .� T- o mo Tl'lllllllal .Fecll?ral VIó,�1l1rlO ('�çlaf\f'(',(,l' <1 P051\:-aO' do. gllv01'nu daqlH!le
." , ,.., • "

'

.
b.', .> ':..

cau"a. a Esfaclo pm [,aee ,ela ,r(I'C1SaO do �IlP+'I'lül' Tribunal J<jle!toral (l.ne CallC('-'

platIoca 80 trana' pre,ll\l2.o p�- ra os mteresses dos pequenüs a,oerU\:do fOi o seu parecer que lou I) registro cio Parl.ldo Comumsta rio BntSll, p,n'tldo qIW., Jllntanwn�
ra os pequenos, pi'bprietários criadores, que SB VInam entre por gl.'ànde· maioria (P.S.D .

...::..... te com t) P. S, 1)., patrocinou a cailrlidaLura do SI'. Ademal' d,e Barros,

-cle gado' suíno, S. S. queria gUB's ás mãos dos intermedia- P,R.P. e P.T.B.) s:áin vencedor: Aerpdita-�(' que 't':'sa Jl1f'dicl'� rpjaciona-se com o j)rojet.o Ivo ele

,
.. _ Aquino, que �(� d('slm,a tl f'xlmg'llll' (JS mandados do,; I'elll·esen(allt.es ('.1)-

nada �e plO1blçao .para a ex- munistat-'. Todavia, (JS ekclllos polilico;>. mantêm a l'eSlwiLo .amais és-

portaçao de gado smno. trila 1:l'.sPI'nl. O 1"1'. TIIl'.!YIig[;oclps Cavalcanti, ,em !JIJc!Pl' df' qU('TIl se ,;en-
. . . conll'a a T'(\ fpriila l'r]lJ'e",plllaç,ão. vem {'sLll,daudo rl,('1 idanwnLc li, assünt.o,
HOJe, dIa que Blumenau fes- teudo ·«I'ixa.(lo cip lado tudo� (fi' 'rJl'tnais casof' ar,l'I'll� �I :'ma apl'eciaçilo,

teja O seu 97 aniversário de --.-.------

funda.ção, o seu de,putado fa- SoAbre as elel'co-es no ,Amazonaslou na As.sembléia. O deputado f

Alfredo Camp-os, foi felecissf·- Ri(l, 3 (A. :\.) _. O Tl'ib11l1W! S;u- �r. Leu))Olrlo da Crunha 2Vlelo ('1'&

mo ao fazer o histórico daquele [Jr)t'Üll' gj.eiloral ül,i.cioll, ontem; o cu'ndklato a suplent.e.de senador,

grande mll111ClplO, honra do julgamiC'nlo do recurso em ,que G pdu Padido C')<Dlunis.la, n0 Distrito

tra,balho e da devoção com que P.S,D pleiteia a anulação, Lo'ta! das J<\�deraL .\.!t'ga ainda o psn que
o 'seu laborioso povo olha a.s elei\iõrs ,de j9 -U(' janpiro úl<!"imo f,en.rlo o st'. ClHllhn. Melo cOrllSe:guido·
cousas atLn,entes aos' interesses realizad.a� 1111 Amazonas. O l't'Íe!'ido do e-ntão presidente do TSE. llli
da nossa Patria.. Referindo-.se j,dgaJl1enLo [().i, porp.m, adiado, em nistro José Linrhul.'es, um cle,srmenti.�
ao gr,au'de ,e -sempre lembrado virll'ldc de cnvDJvel' assunto de 01'- do 'Il<'l <tal l-nl,ngcl'aan:a, as .autoridade.'!
colouisador Dr. Hermàn Blu- dcm eonstilueJonal. deVel1<lo ser polida:is. 'aml1.z'OlWnS(�S j,mrH}diram
menau, {) citado. (lell)utado .. yel'- rei'n'irta,do )la próxima c[1ürila-l'ei-ra.. a di:vu1gação do me.sino.

dadeiramente, comovido, se rê- Por
<

fYwti,\,o de ,ha\;,erllll1 .g:e üecl-a-

Qlerem . pro'cessar' O prefeito' �.
. f�riu a fatos. referente á s'ua f'aílo- imp,e{iirlos, ,Hãó pal'l.icipm'um

r) (A'N)' 'NT
-

1 '" M
..

'IVlda.
do j\!lg:un'en:lo ÕS ·1IÚ<n,islros. luhd�

II. (. 3 '. i' _
--- j a ses�ao .[ ,e (ln�'6m ria Lamal',a . UlllCllxtl, () ·y,e-' .

reador Carlús 'La0C.l'<Ía, a jYl'oposito d<� assinatura do contNLto entre <\ Terminou, a s\�a ol'acão, pe- rr) i}tl ·Co,sl.a, 'Gnn.lm MM!} e MaerHt

.Pl'cf<eit,nr.a e .() 1\linisl0;l'io .ela Viaçào, p�ea a:s i:rradiaç,õe;s :da R.acli� Ro- dilldo fosse in:serido l.ima ata do Grllim,1I'ães, qlle .foram sll;bstit,n i_

�uete J)mj,(�,.. lDdag'Oll >l.l Mesa, qu aI a atllude (fll-.(\·, tOI!1?-J:a PU1 �'f' laça0 ao. dos trabalhos de. "nt""ul, fi.. vo- clos, J'e',;,pec.th:amente. 'P'I,luE; m�nIB
;.tto do prel flltO. Des,e.}am os l'epl'eS'entm:rLBs> e.anocas. 'r,hsS-t\ �'�,;::p()nsabr-'

-

.

>

,�.
u "".U

";" -".,' 1 a;\'rl F 1Ú'IÚl;ãé Sam-
Jjzal' criminahll:ellÜ� o chefe do T�xecl1t,ivo Municipal por "iolal' u Lt'i to de regoslJo pelo que Blume-. tI�� HeihlWJ 1< ,�l <,. "._
()l'g'anil\a, pois ':;;,ua aSRinat.u:r"a ao c.ontraLo contl'ariarj.;) dispoúl,i\'08 de, llau é uma ,grand,eza do Brasil PªJO eosta e PlliJ.ll0 Gum�araes.
lei 'Cm v,igol'. ,A Mes�, qu'!] n� oca�iào era we�idida pelo. vEl1'!)adol' M()U- e ele lembrança do seu ilustre 'l'-oc\�via, na

.
.sessão (le fintem, (\

].'a "Bras�l, .jJ�??tU ao v�{:..�-j),t\�sld{'nf.p: '�� G.Oll1lSS<tO dll .JU8,t;�!Lt I�és�e �JS (Íc- . ''fundador. nÜl1tstl'ó Há Fi.JJJó, prOlhlzi'u o rela-

�],(Io� [::'ielcl� :,cA)md,ElllLtút; la. ca-sac,o l!J�IC1 tld�I1.): D. N . .f' Pl;>,,�;J.d,m�w>, .daqduela
. ,

tório dei eitado l'NlUI'SO, hiCiI.Jwiail-
.....on?lSS;I(), �l.. aX,I.o -,ueIO _.urÚOi:lO" ,e� a�(Jll que (} o. 1C1'0 tapeaI_! o a; O Sr. Cardoso da Veiga _ , . .,.'. ". " .

.eopla do- contr,ato cJ.E�ru entr·lMIa. na ComlHséw de JUSLlça, LU.I. manhH �le ,..' do os Jl!'J�!iamr.nLo� do .lI1F"mo. ,.0-

�.flj,p,m, � que a Comi,ssão reUl1ir-:'le:-&. exbr.aorcl in aI.'hiÍlH'D !,e l,lfll'a Lratar P.R.P., F€ll'elrat de Mello -

g'UlltlO n FSJ), dunmLi1 a rase' que
...lio ass,unt,o e caso o prefeito ·esL-eja enq�wdl'adó l'!0s disp(lsilivo�!ln Lei U .D:N. e Saulo Ramos --'

P.T,B.\ a.nt('(I(>,d(m () ,pleil.o quü h:!ve lugar
'i9Tgi).!ll_ca, �'l?- proporá a ,sua u�esp()nSablhda(!e: ,. .

_

ru!)Olaram-Ihe as pal'3vras, • .\ ' '" '[' ·i I. 1I1al Eleitoral
J)JSS� amda ,o JlQfll""'I1rj:emsl,,� q�j;W () pref.{jllLJ :z;cJ'a J111gad',l cmtuo por .

.

' ., . "'.
no" maZül1a�, o . ,.\ :. :. .

uma ComissftO .eq[l1f,lt�$la, de tiI'I�S c!fI,·"flJ11})argado)'(1s.,. B ,três v".)'ea�fores, Segul\ld;.e'C()� a ,pal�vra' o do alm!J!ilo' R"Üll'.lo' Iunmouo,u de

Çfu-e são eRcülhi.dos p01' ,l';;('rutÍl�o secreto. Na p.l'oxima iltirpa,rm ",f"xá en-. deputado Joaquim Pinto de modo in�g'nlar, poi" a e·onstituição
tI·egu� á Mesa o lrabalho da ·Corl1iss�\O. Arruda - P.S.D. Referindo-.se doi" seus .r116mlJl'os �l,ão e,sLa,va de

____________- .......---- -.,.__4�_·:""_::_L;-,"� .. S..s. ao Departamento' d� -Saú- u:côl'clo éOm as disposições da CaJ'�
. de oe Assistência P!Íblka, que la l\Il3i!;IHL Aleg.a também o reeoI'-

comu.l"sf -!IS .te�e, ontel_l1.·o dia de Aniversá- rente qUI', ,dur<ln�� as 'I'lpições.. bo1.1-
.. rio de 'sua instalação.

.

M!lstr:e ve coaCHo .e fl'âude. E :pl'o\'a essas

do assunto, o operoso deputa� ItTe'.gu,lu,rirJa.(lf'� Dil)1'eSell(.ando· 79 Cairo, 3 (U, P.) - O Comil.é de

40 htstoriou a. vida da l'Balisa- d0011I1l1e.ntos. 1.'01' último, ,o p,SV Libf>rdad,e do ValI" do Nilo 'revelGu

ção do nosso governo, realisa- sus,If"nta que, 1101'à� .antes da l'eali- seul' planos rle ongmn.ir,ar "Bala

ção que no dia 2 p. p. comemo- za:ç&o di) 'llleilo foi 1 r'3!nsmilido um Ih15e!; de I.i}l(wLação" em {.ot!o ()

rou o seu decimo . aniversário II'JI.eg,rama, 'f1<lJ'a Ma.nam. rliz,pn,(lo 1':gi'lo, tl'lt ... IIPr1io (,rpi,Tlad(),� ;por ot'i-

de fundação. que • SNl candiàatcJ aA Sen:otdo, cí .. i,,' 1'Í"lfomnar!'os I" dOl. reReeY� •

J Ouinta-feira, 4 lIe Setembro de 1947Florlanóp'oUs

Demitiu'!se O presidente do Equador
QPJTO, 3 (c. 'P.) �- T>pmitin-se Mancheno. J)i\'er�a� fonl,es hem

jnfnl'inadas a>�segl1j'Qm qllP fi CUI'ollP1 {)SCrI'YI'Il �U<l !'í'núncia (> 1l!'r!('!lllU
às Buas t]'()j)a� qlH' cessa,;;:em fog'o.

lega'do O Mandato de Segurança
RlO, 3 (A. N.) -- o Tl'ilmnal ]i}le i LüI'al (Jo Drst)'il.o J�l"r:J.rl'al (lel1('

goU', nnlJern, n nra ndirl o' 4i,e' segurança impelr'ado POl'· dezoiiJc rnfl111brns
do, diJle!.ôrio c,ll'ioca fio Parti.do 'l'J:allalhisla NaeionaJ. Os impl'Lrantles
:foram Bxpuls(l:� 'CIo a.hldido dil'dôl'io, e. pretendiam '!'f\ing'l'essal' no

ltl.Hsm,o.

Tl':iJes:�e, :} (O. ,P.) - Ai; aulori�

dafle,s. l'e0ehcram infol'11w·ÇÕe.S fi.e·

(fl1� n <}o\,pü -çlH SI-a::vtk.O Ul'sal'�l1,
dinet,o,j' J:!ü \]�11 ,iol'na,1 ftl'\lti-COjm'l_1n1is
L� ,d;t:' OQPi,zi:a, fiA .c,n((on1:t'al(]o- I 'll:a

'noi:(J(� :.pÇl.ss'<l:da, �1a.S, IP'N.lxj).nüdades
da cil:jai:1-e, ,l,!:)ndó. p'etlL1ra�ões dll

lrês balas de pi'sto'l<ill...S'egJ.1:)'lyj(} $.

í'll.fof·m�)U UI's:,\l'�h terlt�va oiI'/!{a
lli?,'8l' u:m. mo";iment.o 'esl\lfvü Cl)ijl-:.
tra o ma,recJh'al Tj,l.o, Lendo si,do 'as
sassinádo quall!Clo retornava:""dc Ca-"

po ifIsteiu &tn :ma mot.ocicleta.

AssassiDa�Q "elos
verllelhas

Sôbre
BafAlhões de
libertaçãoo recurso dos

lHO, :3 (A.. :\.) - O procll.l'adnr "ud hac" Alceu J'mrbedo entregou,
.n1.em, ao Tribunal Sup,p,rior EI('if.oral, o ,sen p,wp'crr SOhl''(1 () recurso

�tl'ao}'(IJ11a.rt.o inLI'I'J),()R((j.. pplo peR, para. (} f;np['�mo Tl'ibunal Fcil;eral,
·�a {.'pci"i:,o da Ju�Liça E1,eif.oral cnss'anelo o seu l'egis�I'o. No sen pUl'-e'Ceu',
AI sr·. Alr,piJ. Bal'bl',(]O- Con.sidf'ra ilTPeOl'riwll () aeanl(} elo T�E qur jjo
."'011,1):1 i!pg:alid:ade, () Partido COl1luni"la elo BI'a�il. sri,Sl;�Jltall'I,,1 niio ('<1-

"imell�o du rer'�l'i.d-o 'recul'so.

.
,
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o ESTADO
1Il••• (}fioiu. A MIa J

Piate a. 5

Dk.tor: RUBEN� A. ftAMtJQ
......rfetjrio _. Dlr......r_..

8IDNBI N.CBn
DiretGl" de RNaçl.:

... DAMASCENO lU. _T.&
C'_tile d. Pqt••çi.:

I
I'RANClSCO Ult.ü Qn.
Cbefe de IlII,�o:

IO'&Qr'm CABRAL DA '1IIiq
R�\Irellellilllll te:

I RAUL CAiAMÂY'.ll '.

I!,
SNCUPJíitU, .E
A. S. LA'PtA

,
a•• Senador Dant••••0 - r

filo !Z�5924 and�r. d .. J...lr.
I lha Felipe d. Olh.ir.. :U _

8° ajular
Tel. Z·9873, - lile P.a••

ASIUNATlJltAS
Na Cápital

'

u 6r� I ..
hIajNItrtl .•...•• C�.. 41".
ll'f..estr. O" Zí.-;J.
lUis ..........•. Cr' .�...
.....ro anI8e .. Crt ot,.:.lllii

, No Interlol
ü. C", 1.'.00
lheeatre •..... "'

r

CrI ".00
Tl'lmestl"e .•...

'

("rI
.

11.00

IRi.�ro avulso
'

.. C.,.' ..

b6�eJOII m��iaat. eo.t .
,

'_

o. oriainaia, meamo a••
,ublicado8, nio ••1'10

devolvidOL
.. direção não li.' .....,.""

aabiliza pe�Of! eo�e.lto.
-emitid.os. noa artigo-

aaaiaadoa
.

:IartUáci-as d·e plantão,

pia 6 Sábado, Farrnácta. Es-
Rua Conselheiro _

'RACOS.
ANIMICOS

TOMEM

.. treI811�1:
"SlLVEIRÀ"

Grand. Thic.

Dr. -·Henrique. �todieck
ADVOGADO

Rua Felipe" Schtnid't 21,
"

8obc,sdo � TeJefone 1062
{Altos da (CASA PARAISO) FIor iEtn6polit

Horario Aereas

iIi.- 1 Regra! Abundar'.'H. H�'7'(j, ' ,;'(
N.· 2 Falra ou Diml' úr'c;'ôo ::I,., �.., 'I 'Clt ·','f.'.:'V�·

REG. U L'A D.O,R •. XAVII,.R
c:,'

,

'. * fJ .',
.•

,',
· 'u.' '�'. - :

'rJ4,
" ,,_. * . ,:�i��t:':

DUAS FORMULAS DIFERENTES PARA' DOIS MALE: ,,)·HP.ENTES:

;�a COlllvençãu American ist a de
Pai-is. u SI', HasLão Ferreira de Al
meicla êwnj�{'nltoll uma' mc.mol'ia
sobn� L1'm :mapa <CIu ,lHO ·de J � 'I8, qlle
localizava e(}l"l'ellan�enle a cosLa

llol'Le lJj'a�ilpiJ'a 1[4 aJllO� alll·es fIe

Colemnl.m .E' 5:2 anos antes ,je Pedro

A']vares CabraL A'l)N�SpnLou llma

c,opia foto;;lati'ca dum mapa COll:l'f'C-

l'il).nad,) em V (J,neza, 11,0 ano de t4�8, C t
-

apelo cal'túgrul'u Andn'as Biancu, f' OS Urelf
dis;<(' ·qlll' di;l opimão ,de \a'10S

, Acehto roupa d� creonços

g.e�graJ'o� lião 1)oue ha\'er dUlYl.da"'j e senhoras, '

de (1[1(" a co"la selenl,l'lOnal brasl"- Ruo Silva Jardim n. 258
leira eFilá al.I 1)('I';['t;'llamrJ\le rjcll-. '

,.

11f'ada.

o BRON8UíTf

VENDE-SE,-'''ü rna.pll d.e Bia,nco ·é indllhíLa
m('JlÚ' :gnnu ino, clis,;o Almeida, 'E

f\-"�.;'· ma,pa, sub a lilJ,ha equaLo·rial, í Um armazem de secos e mo

aVl'('sf'TlJla llma MOL'!DP ilha que lhadQs sito. à RU8 Tbereza

Cll::bl1la (1(, "Jllla :\.'\1 Lên·[jca ", >J)l'éCl- C,istina 264. (Estr(:'ito). Ver t

sÜim('nle 110 ilHJ1l'lo �,;;:;' Cfu.(' fica a tratar com o proprj(tario DO

co�I\\ llorl.e�i)l·asikiJ'a.}�se é o j}l'i- mesmo local.

i

Quã."dQ' alguém. tal como o ......
Ihelro da UUBtracll.o a-cima, ._
lhe. em o.má",,] gesto. 1UD câ.Iioe do'
excelente aperitivo KNOT•. lembn>;
8b V SiDo. de acrescentar, �&� �
"..... gentileza:E$TEE TAI"'!-

"

ar;11 "lJ I1EU APEiUTIVO
I'RED/!ETlJ!

EHA DESTINO _ EIMPREZA . HORAS \-- ,

;: i:�;'�i norte I �:�igS.,'A, \.; _ ,1�:�� 'S'�M',''A',"
: -,

DAPATRIA2a- feix:a CrUzeiro da StH "
;: �:��� �::;i�' A.'· t .1;:�� , \'No' QUartel do 14 8. C. �

3a feira Cruzeiro do S�l Tiveram inicio ante-ontem I
Horas: 8,00 r- Provas des:-:

3a feira Vúig . 12,30 no Quartel do 14° B. C. aJS so� portivas.. .

3a feira Panair 13,15 lenidades programadas pelo Horas, 11,30 _ Palestra por
3a feira Cruzeiro do Sul respectivo 'Comandante, Sr. um Oficial da 2a Cià,
4a feira Cruzeiro do Sul Ten. Oél. Nilo Chaves, come- Dia 4 _ Local: Quartel do

4a feira Rea,I S. A.' 7,38 morath;as da "Semana da Pá- 14° .B, C.-
4a feira Varig 13,00 tria". Horas: 16,00 _ Palestra por
4a feira Real S. Á. 11,30 Ás 16,.30 horas aquele Co- um Ofidal da. Cia. Mtrs. Mt�ts:
5a feira: Panair 12,25 mando inaugurou o Servico Dia 5 _. Local: Est'adlO
5a feira Panair 9,50 de Alto-falante, melhoramento "Ten. Cél. Nilo Chaves" - 14°
Sa feira Varig 10,20 que bem di,z de sua gestão. FOil

B, C.
5a feira Cruzeiro do Sul lido, então, já pelo microfone, H?ras: 10,00 _ Provas des-
5a feira Cruzeiro do Sul o Boletim Diário, portlvas.

..

'LE"�I'AM""" 'A'" 'RE'"'VIS'"'T':A""-6a feira Varig 1e,40 Ontem, esteve em visita Horas: 16 00 _ Palestra por6a feira Real S. A. 11,30 aquela Unidade, o Sr, Dr: Miá-
um Oficial d� Cia,: Cmdo. Siv. O VALE DO ITAJAJ6a feira' Real S. A. 7,30 rio Cantizani, Delegado do De- Dia. 6 Local: Estádio6a feira Cruzeiro do Sul p�Ttamento Narcional de Saúde, "Ten. Cél. Nilo Ch�ves" _ 140

•....... ..:. .. ," �'

6a f®ira Panair 13,15 ne13te Estado, que, servindo-se B.' C.
'

8 TALiE »e ImA.JM
Sráhado 110rte Cruzeiro dó Sul do alto-falante fez uma pàles- aRras: 10,00 _ Provas des- Pt9fnlreiBllá Agi•••
'Srubado n.orte Panair 9,50 tra aos praças, 'sôbre molésti3!s llorti'vas. PregIr.Mso,

"

Sá.bado tlUI Panair 13,15 venér1eas, sua preservações e Local: Teatro "Alvaro de LIYR:A���Sábado lllorte Panair 9,S'e profilaxia. Após 'percorrer to- Carvalho" _ Florianóp.olis.S4bado sul Cruzeiro do Sul (las as de.pend>ências "móstrou- Hor.as: 20,30 _ ,sessão so-
••• •..... . .

Domingo. s-úl Cruzeiro do Sul se ótimamente impressionado Iene promovida pela ASSOCia-I �r'H·o""""r
..

a
.....

"";.-..........,.-d
..._"............_--... III.Il.U. _I!r-=o:i..........:io .....i....

-d.,·wr�- ��;ê:�ca�������� eef6�lõoe: �oI�iVicO�,M�li�l'oo"M�eChal ,Dr. LindolFo A. G.. I

.

rl8 �s empresas ro. aViarias ;���to a úmpeza e ��ss�io ge- da��Oe::��:r�13;e�:�vo ��e��en� Pererra
., l�e Flol'ia::Il8p,9lis para La-lla.:

'

." O 20. T:e·ll. 'DRA'GA. da la te.. Advoga4o e. Contabilista
'" - ..Dl C,on.tituiçõo .

de l",ci.C}ad...E�Jlresa Glória: 3as e !).as - Saída: ás (PJ] e 2% laGlra.s.! Cia., ocUlpando o m.icroifohe fez . Dia 7 �,' "Dia da Pátria � 7 Planoi! 'ç:ontabeÚl •• Gr9"onillO-
�X'Jill:��SO S: _Cristóvã€): cliáriamente, exceto a@s d�:rnillg0s um� palestra spbre as cohlemb- de SBtembro _ D01uingo.

.

9õ••• - Parecere. e ••.rviço.
- �}rh:l;�" .a,s, 7 llera:s. '

raçoes desta Semana. 7,30 horas _ For11].atura do correlato..,

"'-:;iit'õ-Víação Catarinellse _ 2as, {as e S:ls feiras - Sai�a:

I
"

Hoje, como inícios ás 8,00 Bat;alhãO., ".,

Rua GG1�l!����;:�:t nO. 122

ás 6;00 }.lOra-s. horas, terãó' lugar v:árias ])1'0- 8,00 horas - Hasteamento, na. 17 hora. em dia�te.
. De: F.I_8ra,J1t)P.6�iS a TulunÂ@:vases'portivas'eás11,30horasdaBandeiraNacional ' IAuto-Vlaçaf) Catarmense: 3as, I)ag e sáloJae1@s-Saiga:ásumOfidalda.Cia,Mtrs,Mtrs.9.45horas _ Revista ao Ba-

-

-

.•-.-.- -.-.-.-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.- -.-.-.-..
6 horas., . ,.' .•

Sobl�e o "Dia da Pátria". talhãio, ',passada pelo Exmo, Sr. ,DOENÇAS :MI!JBV?"JA,h-}hma.@p4tli� �ltl'#l .JoIRvlle: A ,continuação do programa GoveTnador do Estado, na Ave- (Á. oa pro�"'8G 4 �
(TU" BlllltUIIUlll) de comemorações da \'Semana nida Hercilio Luz. ls.Je doen� Dervollu. q III.·

JAuto-Viaçã.o Catarinense: DiáriameJl.te, excetf!J a@s •••ilt- da Pátria" � organtzado pelo 10 00 horas _ Desfile do Ba- tnta4 tempo, .lo .alu ....

gos.
.

Sr. T,en. CéL Nilo Cháve6-, Co- talhio 'eltamRte remecUivela. O nnnu'.
. .'

.

,
. . .

llkao, fruto ela iporilleia. a6 pM.'De Fpolis • .para CllriUlola (via J8illVilfl): mandante da G'uarniçãó Militar 12,00 horas � Posse da nova ,r.!.llfear 08 Ind.ivi4ao. afeta'" �'
Auto-!Viação Catarinense: Diáriamente -:- Sai.a: .ás i de Florianópolis e do 14° B. C., Diretoria da Associacão Civico � ellfermidall.. O 8e.....I{. N�

boras. estiá assjm elaborado: MiHtar "Marechal Gtiilherme". ei•••1 d. Doençu meataitJ 4..,1fi'
De Florianópelis para Jl'ôrto AI��l'e: Dia 3 Local: Estádio Local' Quartel do 140 B. C. 11e •• .Ambulatório, qlie .t••••�'

,

T' , . •• Ildlam"nte O" ioentes n.en9l1!H tlllll'-
Auto-Viação Catarinense: 3as e 5as, ás " lloras. "Ten. CéL Nilo Chaves" �llo Chayes 'IelXeufi 1tpJa_ •• :&tia DMelOA � Qa� �
Rodoviária Sul Brasil: 2as, 4as e .as - ás 3 hora,s. . 14° B. C. Ten. CéL Comandante \9 11 IM..... cHArt:na .

perança,
Mafra .

Dia 7 Domingo,
--

Farmácia

Esperança -=- Rua Conselheiro
Mafra.
Dia 13 Sábado, Farmácia

Iii
� ::��:�14 ���i���;::Fl��� CrlstoviO Cul·8.mbu. e a· descober�il da· Am.érica

Di� 20'Sábado Farmácía Mo- Pal'is'; .u. P.) - Crisl.ovâo Co- mr-iro mapa até
.

�g()I'a 0nnl�e�jíio cI(; com exdt..idão. �\1as cliill1ensõh:
derna - Rua João Pinto. lombo não rio '\1111 grande d(.�-c.()- da Amér-ica do ·Stil,. e

í

nclica que o (' �ell� oootornos, 11.: terceiro que e-

Dia' 21 Domingo, Farmácia br idor. 'r sim um pspel'LaLhi1n ({UH \ovn Mlllldo roi descoberto alltr�s ;m1'1)<\ situa essa ilha a. 1.500 mi

Moderna, _ Rua João Pinto. soube enganar a muita gelll·e boa da primeira viagem djr Culonnhn ". lhas do Cabo Verde. ou seja um
r Dia 27 Sábado, Farmácia St.o. - iucl us ivo a rairiha Isabel. E' o, O r iení ista ihrasile·iro cha.mou a PITO de �pena�' 80 .mi rhas na dis

'Antônio, -- Rua João Pinto, que alirrna o ,Ciil�nüsta hl'a�ilE'il'O atenção rlos convencionais para al- tahoia exata fie 1.580 rnibhas que,

Dia 28 Domingo, Farmácia Gastão Ferreira de _4dmeida, d(>]>o- i g·utUs. p'll'JlW!101'üS do mapa, que separa o Oabo Verde rio continen-,

Sto. Antônio, Rua .JORO Pinto. 1:3 de Il'lH1UI'IOS!lS estudos a ['pS-· cnnstdera dec isivos, J'I'JnWll'O, que te sularner.ioauo.

O serviço noturno será efe- peitn. a ilha ,rJE';;('nllCltla Lüm pl.'()pol'çües Baseados -nésses dados Lodos. li'

,b,Jado pela Farmácia Santo Diz pJe {.jlH' a Arnérica do Sul OI 'a conl.inenta is. POl_çonlparaçiio com 1"1', Gastã-o Ferrei ra de Almeida d.iz:

Antônio sitaú rua .João Pinto. eonhcoida ',,, anos antes da.elt.ega- o tamanho que o rnesmo mapa atr
í

que o J)l'oblcma da descoberta da,
.

'

A presente tabela não poderá da de Calombo, em 1892, e que o hue á A í'r-ica. 'SegUindo. que esRa .A!ÍDériea deve ser submetido a uma,

ser alterada sem prévia' auto- J'HUTIII}SO navegador mentiu quaudo ílhu I·Cpl'f'''f�!1,l.a a costa [lol'te
.

do revisão 'fl'el'al, Ipar-a o que está re-.
. 't'izaeão deste Departamento. disse á ra inlra LeI' navegado por cont i nen Le su l'ôllJ)1f' ricaun, mo.-üaT\- unindo mais pormenores.

Departamento de Saúde Pú- ·ma·I·('s üesc·o<!1,hecirjos .para deeeo

blica. em 30 de agôsto de 1947. brir lima nova rota mar-il.ima ; pois
Luis d'Aeamporas: Farma- conueoíu a ex istcncia do contíneu

cêutico-Fisca1.· les sulan1t'J',iea,no, quando suas 1.1'6s

(
••. :. car-avelas largaram de. Palo:;.

'I' ''ul'! /){)OOUTO DA /(1'/0'H,llto.�CM..r;rrwROI. : j
____ IT1."4.1 '

.'
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'Gja�'de Comê-dias fUm·lIol.meato ISerTÍçe Nacional de Apreadizlgem
·!��i!!!tlu�II"�:)ma i po_llllllllO IlIa.: In••strial (SENAI)

'Tte S lL011 lO ARRU I
HO!IENAGEM A OLAVO De (wue.m do SI'. Delegado Regional para as Estados do Paraná 'Ir

.. ' ••• .L .i "DA pu at-es artistas nacionais, quer BILAC San la Catar-ina, convirjo O-S ',:-:l'�. Lrudlllstriais a aJPresentail' oandídatos pa-CAMARA I no 'teat.ro, cinema e rádio, de volta No (proximo dia 7. ás 8 horas ra bolsas de estu�o, a serem concedidas na J.?rma do ll:l't. 60 1.'" �,étCL'e"v-

Aniversaria-se, hoje o sr lde sua gloriosa excursão pela ca; 30 d h
- .

d d ' LeI 11, 4,048, de 22-2-942. ..

:Salomão de Arruda
.

Camara, j piLai gaúcha, de passagem por es-
e "a man a, a moei a e es- Tipos de cursos de aper'feiçonmento .e eªvecia.1ização ;patl'U (.IpI-

.. �distlnto oficial da nossa Polfcía ta nossa Capital, realizará a sua
tudíosa da nossa terra presta-] I ['ál'ios :

Militar e aspirante de ordem estreia por estes dias, dando um
rá justa e digna -homenagenss (

Desernhístas e ·pl'oIietore,<; de n)il1qllína�
ao maior poeta brasileiro .:» Laboratoristas metalúrgiccs

"do Governador do Estado. Ilimitado número de recetas com n , .....justadores mecãnícosOlavo Bilae, inaugurando um
RS meLhóres comédias cio seu esco- Eletro-rnecãnicos

• .:'.�l'a. FERNANDINA

8AN'ros/'
lhido repertório. A peça de estreia

monumento ao vate imortal. &boeiros

. AREÃO será com a comédia "O pae de mi- Aquela hora haverá grande ()[J)eradores meeãnicos

T concentração do estudantes na ];':st1'utw'aDores, chapeadores ,e l'iSCaidO'I'-CF navais
ranscorre hoje, o ani, nha t'Ulha", que..grande exi.to tem Eletr ícistas ínstaladores

versârío da exma. sra. d. Fer-: obtido em todas as plateias, .�:lém Praça Olivio Amorim, seguindo Caldeireiros
_ nandína Santos Areão, eSlpo�,j do incomparávql- Me�l)hn,h,a. fa-

se o hasteamento do. Pavilhão Encar-r-egados de ecnstnução civil,
...1 J

-

d S
"

. '.', ' Nacíoüal ;.e !'t.... 't!;hb��gít\'jilo monu- . Oentramestros de fia.(ião de ''a:lg(j.{l.ã@,<.11.10 sr.,' oao os antes Areão:', zer,
n' .paI'toe dO': conjunto 'atti.s:t·as co..

mento a" Prereítura.,
,." t t d' I.:: L

,

'",-O!l .rames res ' e' "ece agem
. nhecidos C{)!l10 Aug'l1,s·to Aníbal, Me,cânicu.s dr. auãornével

F·...·em anos hoje e Natara Ney, a graciosá 1 R d
. A festa que se deve a. uma ·f:i'·'tr·""dl·d(,';""�"Ui" - w o sba o 1'1-
feliz. iníciatíva+do' Centro de

' ..H' ! .>,!'."" "

- O sr, Celso.Rflla, inspetor guea ,
e ,gtlitr-ÓS.'\ Acha-se a, erta 110· �. .'� ,As in:",(}Til;0eS d(J candidata-fi. (l,!lLaJ'·ão abertas até o .d ia 30 do coe-

scolar: F'" M·· ',"<' I '" I Irrtercambío Cultural de que e l�enj,e mês,
"€ ar, o sr. ranc!sco eira CS.CTI�ul'lO (a .I'..Impr'eza rio Teatro .

d te t I tos .' Quaisquer inf'orrnações sõhre as-cone ições de lnscrição ti de botsas,.Junior, o sr. Dl'Ogo, d'a Silva I Alvaró de Ca"""1110, urna assinatu- Opresllden M 011 aFe.n1hoso JOv,em b f• v '- ".. o-o em corno r'1� 'crentes aos ('U1'liOS serão prestadas à Rua Mar:oohaI GUI-
_:_ a sra. d. Nadir C. Ferre'ira I r-a para cinco recit:vs, aos segnin- :ásva o eho 1 o, tedrnlma- lherrne. 23. se·di' da lm:,'j'w!.(wia de .Elnsino, 011 pela Caixa Postal, 1,64 _

d
' ,

. r por uma omenagem os es- FI(ll'J·"·n·A'T)oIJ'�<-.esposa o sr. Gumercindo les 'preços: Camàro-tes, 5 I-eCltas
I t à ,_

' <n"''U ".,
'.

-Caminha. j Cr$ 300.00 _ Pollr.o.na.5, idem ""'1 eOHa�es q1ue, CemI Ccoro, enH? Ia? �nL'ro N M}illQUES DE OUVEU{.A

, o mo (O e o mo a _.I.p&petor, d� En.sino
- as sras. d. Almeida de Li-J' Cr$ tiO,OO - Prcç.or-; à\llulsos: Ga-

B d" .
.

.

l'
.

'd "
. -

ma' Dutra, es;posa do sr. Izidio, rnaroles, Cr$ 75,00 - P(lllll'üTlàS, d
an �11'�, cUdJa etra e e latV�:� I '••1111 da Pátrl·••• ,Pa'.....-de Lima Dutra; d. Marieta Me-( Cr$ 15.00, ? p-rlllCIpe OS poetas pa 11 ••tI li. "

"'" lo Matis, despachante adualH�i_l CIOCS, tIOS festejos comemorativos lhoçâ, terão este Ano, grande
'1' TI La" • d C L' '- ongra u amo-nos com a da Semana da Patria em Pa- bTilhanti"mo. Para isto a Co-o a guna, . armem uz -ãC' ."'M _·.. com -O? ...

ti ad
,.,

'Collaço, eSiposa do sr. dr. Joe;' ,ti;�;er:�;o::;.ka tie �:lle�� va

d
e ag�'. ecemos a -- "..,..". _-_..- missã.o Orgal1iza:dora elaborou

"Collaço; d. Josefina B, Salen,�I<.lf ebz.0-•• de �duIt9S, fãzui. ben 1 esa o connte. {(,Revistl Dr-DSQle» esplendido 'programa ClVl00,
proprietário do.. Foto Studio' �'�Ht os t.U'.s MIlltac.jif,rn; tu. liã. sa- com concentraçã.o de escolaretl
.'

' '.'·lj;l �e,r "am &'Snrev!tr, fnqu!&uLf.. O novo m.agazine impl'es- i h t
-

t d Bd'- a sta. Mana Luiza Gema" IS $mS&i ••lfUiflllIS tle dft••(iM- siona pela Sua ótima confeção,
m sea, as eamen.o a an el-

professora;' a sta. Ciret� Teive tu: y.�jtal de Caritiatle lU at'u. ....Iáafir!.. dI ,.......,

� ra, recitativos alosivos á data
Luz. I". )l�..11T A...lti.t.. 1IWIGRra1l"'0IIII pela abundallcia e distribuição e grande parada esportiva.

.

1\'" I . �._- .. - .. ----..

RI
.

1Ir"
da materia, ,pelos dados precio- Du 'f t j t'- o menino �ano Sergio", .fl II . rante os eH e. os espor 1-

, SQ.!;:; que colige e apresenta a.o
-filho do sr. professor Ari Ma-i vos, haverá venda de doces, ca-leitor e pelo gosto artístico
n-a.

"

I: IUtONOUITe5 que presidiu a sua feitunl..
fé e jogo� populares em bene-

- a menina Maria Alice, fi- A tr��y,éa e um .tub41 tí.n'!R••a IM ,Com expressiva capa enl,frre,s.- fido das Associações Escollilr
-lha do sr. AlcideS Flores. uma S�Ü� lIIe ánéis, 4t\. p.n�éIli(.' sa nit.idamente em ,papel aiJ.se'- re-s,.

c"r�lIllt.. V«m ..tê a al:ttil;. 4le>s ftUl- -

míSes <mAte se elivhle em .JS r•••s, ti n13;(1'o, 'vale por uma, g�nde T-"'-'-----x:--N....".,__O---T--in_b, um �r" cad'.l fltulmll.. A �- ,
"

til' d. p..nto .ruI. se Qtvnl�, II tta- . -vitória do periodismo barriga-I.,
-

O·�, .

quê.a p"'!1'a .. ae ollllmar b"lI!JqlL�"'�, u..,-;,
A tr'.quêa e GS broll ..�."s4!t�(It verde. .

t ......�'__- _

��!�I{��;s "'ft:;;l'i�r;;�1iI-:.s�lia� Agradééci1do ,; a '(}ferta do r' .A1\NOLOO��� em"a.
M!nf.lamagãll-S «os BTonqui.,5, oha· exemplar, con:gfatulamo�no:s' �inh�. Oünt.l.rj.a
mimo,' bró_quihs. @ p�'igo GI",& 'NOTUI\NAI,,,·c;nqutt.s., rMide 'o f"to, otosta fo- con1. O seu ofO'anizador pOT mais '" L

..
(Iamaç.;'''' se prel'qar aol'> pulmiiH, d

b
-

d' t li! ]i)�.'S t' !li! 22 Mr.a.S,'" It.ra.
"'Ue tolde. connecam és "m�",s e essa' emonstraçao e ln e -; ,�f\(>aU�, � ta,rct •• :I'.b�Hi��. ,1'.-
&ravhfMdes. gente trabalho dos filbos de, f.l·'$S1'-,";>t pl'e,,;s.. qUft �o aliviar" tesse, t) - .. 'I

medic:a:fj1-ento tcaça efttllaparecer es� Brusque. t ft:íi;lJa. .'_r�i"r'!O<'. Paiva. 17
Jn��n,'aqAo (Jo:s brOll(ij_J;lÍOS..
A·c.ll'llaJlda II tos�e, � ,a.r",nqul�&s
ol"lmi<:as.,'" ffi'�Qttl<llm�o\o 4eve,aIiVi."r
O: d-e..nte. da j'e.<nlo.ir�'·, â<fl,t aCé:S$$s.,

'.' tl[.fnG!�lf') ..n!!,' lI'el.. Hil>l'L.....ã.· quando
&er..l!fu�Nte' .ai;) m�js' Illt:etrs'íI5.· r
FISA'rO�II\'E, um xa:rt>",e Il .au .as
vitam>:;,lóts do I!)Jeo de t�Il"'I'iCl de b�
c�l.hlul, liilivia � t<ilsse "vi�a flS ......
iOS elas br""''luites e a il'IlIIC'eiril.
F.1GATOJiSE é um tl?>Ilieo ,ara os

or.,.ãos regpil�tórlos.

.�\,

e I},

mi

Um

dís-
que·
neu-,

(f,

d.i�
clli..

1m!L

re-

�Po!"a •• "....o. •• !in.
paJcuiar ••f. Ott. '.
'i'

••m; 1110,..
ODEON

- ás 5 e 7 % horas.
ATL_'-\:\''l'lC CITY com Cons- '

tance ?I'lOORE - 13l'ad TAYLO.H.I
'Jen-y ,GOLONA.

· La.jes; u Balduino ,Ca1"dnso, em No, Pl'og-ralma:
Por'lo União. No mesmo

..

(',xt}l\ci{:io 1) - Aatualidadrs Brasileiras n.

determino,u, ainda,_ Q .go'verno, o' 1 - Nac. lmp. F.
inicio d�s �(:ms,�r1.1ç:õ1�S _

s€iguiul,e,,: I 2) � A VOí'. do .Mundo - ALuali-
.'fJ1l1 STUlPo i'sc.olal', em São 'BcoW'; '(laTI!!..,: .,e >- ' ,,,...

HIl't: ,Posto de Puericultura, ,cm Preços:
" .!

,·üresciuma; tlIm Cent.ro, ,d,e SUude, Cr$ J,OO \ÚIÜC9) - Geral - 2,00
-.em, Blumenau; e tum grupo escolar "LIV'RE" - l(�reança� maiores ele
i'm Timbó. 5 aDOS poderão- en.trar na 8e,;S'ão de

"Voltamos, a'gota, á m-ensag'ern de 5 horas-.

1929, ·da qual transcreveremos o

_ se'g'U'in(,e trecho: "Dllra·n.lB o ,exer'- - ás 7 % horas,
,cicio de 1929 realizou o Govêrno CHAMPANHE PARA DOl'S

-Comunicação ao' público
A Empresa "Vi.çfio Santo Á.aro", qU$ mantem

li linha tie iiuto-enibu3 de l$itvaç'Ít II FloriliFl6pr;li3 e vice

ver.a, comunica •• �úbIic. flue no tii. 2. d. corrente pa
rl!lizará os (Iuftviç.$ d. ref"tida linba.

f.ll! eVi.,;;. San t. Âmar9.
.

O l']f.(J)l"IUETAIUO

FI GA'TOSSEIM'PERJ,U.

UM p'!',elllute tio lalltocatóde éa

'vultosas e nUlmer'{)S3S Ü(}\-U;ll"l.19õeS
· 'destinadas aos varios servIços da

�"ldmi.nis\traçã{) pUbliüa, destacando-
· se ,pela. sua imiJ)or-t.arwia RS seguin
Le.s: Palario da JusLiça, Penit.e,n

ciaria elo .Estado e Cohmia .rfie �!\.IIe_
nados ('!), Villa Operaria Aôol['o

Konder, quartel do Corpo de Bom-

,
bekos c 'baias do Quartel rIa Força
Publica, grupos esco�ares 'd� Artu'an

h'Uá, LiTnt�ira, Pl.ll:l1or:l. O!']e1�ls

"Campo Alegre e São José. coleto!'ia

estaDual da, cIdade' de Marra c C,les
DE ElMBN�.:.EZA1Mli}NTO DA CAP f
'TAL (o g,rifo é nosso) .. Na f'ealI

zaçãQ dess'as obras desrptlnd8Jtl-Se a

im,poría.ncia de Rs. 1,592: 2.68$740".
QUleNIDlos crer que haja algum

''9ngano na menswgem ecrn apreço,
Jfi.e 1929, pO'l'(jIlJle na de 1928 eilloon

l.rámos o segui,n:t.e perioclo: "A ave

n ida d� aJ(',cesso- á P011 (,e li r roi lio

Luz, o CAES DE. _EMBELF2A
MENTO DA CAPITAL e o ·edit'lic;io
,da E'B:cola Lauro Mü:ller, em Ila-

· jahy, ,iá estão concluidos e PAGO1=>

(os grifos são no:ssos)".
Muito Leriamos que eSC1',ever se

I

Jõsp-emos analisar .e cOIIl-f,rontar, sob
todo\q os pontos de vista., o quc s,e

cons�gna no relatório de 1 S'd, elo

6nr. NeI'cu Ramos � o que consLa

(Ia Mensagem de 1929, govC:l'n,) (;0

"m. Adolfo Konder. Não há necessi

dade, porém, ele fazê-lo, P.OTCJ1.1P o

povo já julgou os dois bomens

'pubhco-s: o pi'limeiro, elevou-o á vi

'.ce-:presidenc.ia da Rcpubli".a c o

segundo, ..
O pequeno confrO'Dto Cit'::' fi:<('l11os.

poréJYI, é o bastanLe pai'a Cjue os
· 110SS0'; IleiLores' julguem.

Não voltaremos ao, assnnLo.
Cesru' .<\ U (/11 S/o.

\'0 Programa:
1) - O EsporLe ('Im Mal'cJha n.

H9 - Nac. funp, .Films.

2) - Ra'psoLlia Bl'anca - &bol't.

Preços: ,

Cr$ tl,OO � 3,00.
-Imp. at� 14 anos".

HEPATIItA
H.S. d� P.",ha

AVtDA DO FI6ADO-
Aviso à Praça

Viúva J. BrauDsperger & filho
BOles.sorls de José BrlDISperger

A todos II quem interesSElT peSSIl, c._unÍcamt!Js (fue

/I.r contrato de 2.' ,I_e a�CJo!!to ú/time, tievida.,ent. regis
trafl•. na M. Junt:l Comerci:lH dêste- Eltacfo, em 28 d. mH
mo mês, consti,tuimee nesta f:idade uma secied;;l.fle ce.er·
cia] sob a razio social de '"Viúva J, pr'iW1!Itsperger 8J> Filho»
-suc.seores da José Braunsperger, ÇV.J0 t!lb;tlt9 será _ mes

mo raWlO de' negociv da firma antecessora,
Esperando con tinuar a merece, I!l mesma censide

rlIÇ�O que sempre foi dispensada à firma �J(JJ$é Brauns

�ery;, estBmos à disposição de todos, ii ru .. Felipe Schll1lidt, 41,
FlorÍanóptllis, 1". de setembro de H47,

VIUVA ].- BRAUNSPERGER 8J> FILH(i)
Sucesseres de José Brauflspertuer

Materes __•.cHIa_. _e�
� PellllOl 3.tal - .,..

,Só USO Ko+ynos.
diz Beverly Slln�Ons

famosa e$freli,fll:l" d. UQ'it'erM' Pi..
tvres )tiv�TeS ��G.��••

"

X:N,OTJU':CAAVENT DOs
� .. )!'"'::�..._ ...,.._.../------
I FOí?Jl OAQUI, Pli!; t?A!3tJNDC> O

!

\.

APLA. 59
p

# ler"",,;tla seu l#i_�« ,h. tte �ta.c'i p�l,! 1l4dálStTia. (,.�io e S.gwos KN#JtII' 5 A,

IIP_ftHAI(tf!) ,- J)!J).tJ!·'1JU� IIE P!'f.Jp��- :J:J�T�A,�S' - G'ONTA ��A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., .TAJ)C\}-Qu'''•• f.lr.· 4 &te Setembro d. "••7
-----�.�-....,....,.....-

lnáeros seres humanOl,
q8e já f.ram felEes como

tu, apwdalB lea aDIDO pao
ra fI.e p�a&l ",,}W á 10-

«iedad.. Celabera' Da tam
PaBa Pró R..-Lelecimeoto
da Saa1ie do Láar•.

. Empreza de nBveg,aça6
CHER E M

OSCA� CARDOSO �/A
CO}[�RCIO E· INDÚSTRU.
Pelo presente edital, fica�

convidados, além. dos cornpo-.
nentes da atual firma OSCAR
CARDOSO &: ClA. - comer-I
cial e industrial, com sede nes- �
ta Capital, li rua Conselheiro
Mafra e esquina da rua Traja
no, ;os Srs, Oscar Cardoso Fi

lho,a Olga Cardoso Berrvenutt.i.:
Nicolau Cardoso, Francisco l
Freitas, João Cyriaco de Frei-I
tas, Patrício Freitas, Beuito

Freitas e Pequíles Mattos, para
as assembléias I preparatórias,
a realizarem-se, respectivamen
te, a 25 de agosto, 30 de agosto
e 8 de setembro p. vindoiro, I

nesta Capital, no mesmo local

ás l[i horas dos referidos dias,
e cujo fim é o seguinte:

10)' - Em 25 de agosto de

1947 - Assembléia preparató
ria de estudo:

"A bancada do, 'Pal'tlrlo.' Soclat-:· tínção d;e mandato de par-Iunucuta
Democral.ico, ,na Aq�emblela Le- ires auti-dernocratícos 2°) - Em 3D de a.�osto de

gislativa de l-ianLa Caar ína, ,�'€:prü- Não r admissivel, outrussirn, que 1947 - Assembléia de delibe-

sen,Land,o ?S se�tlmCn(;Os .cr ítãos d� um Parí tdo. _cu,m o seu [pg'lst.ro rações:
PO\ o

.

bar-r iga '\ erde, tlecídíu votar cassado, contínúe a manter ,L"epl'e- 30) _ Em � de setem,bro de

UnalI�J,memenJe: ,co�t,ra o ,le�,to ,dO S('nlall!!e,,· nas Casas . Legisjauvas, 1947 _ Assembléia de trans
tele,g�a�a de .�.\�tolI'a da. nÜ'b�,é ba,n- que, longe ele servirem á causa [JU
cada trubalh ísta, em que s�. p10- hIICH. vêm ',nu Parlamento injurr.. torrnação da referida firma
testa _co.n�ra o l))l'OJeto _de let espe- am.rlo' o. (�()verno, (i"e,&mof'ali�aJlfID as comlarcial : em soci,ed.ade ano

cial, l,elel pn[f\ a, extmção dos rnan- insl itutçõos r, 50.])['(' ludo. o renden- nim� sob a denom.inação su

datos; parlamentares; apresencado rio a digrrirlado das IIOSBflS Forcas
pelo ilusl.re líder da' maiorra, ,no i Armadas. .

. pra referida; discussão, estu-
Senado Federal, senador Ivo, ae i :-;o.�sa [fti I ude é clara, insotísma- do e aprovação dos respecti- D'Avila pelo modo fi ..bit e humanitario

Aquino.
.. , \ve! e corajosa. vos estatutos, I

,0 projeto visa, entre outras 111- A quinta COILl'lHl vermelha tr-ama Florianópolis, 21 ie agôsto 'durante a minha enfermidade, bem como,

póteses, exí inguir ü mandat9 '
dos contra a Pá tría e contra 11 1)pmo

repre,�:ntaT1L:s e!:eItos ou nao sol! cracia, Cumpre-uos, pur'isso, alf'l'-
de 1947.

Iegendas par tidarias, quando Irou- IUI' 'a, .:\Iuf;<lO. .

OSCAR C.4.RDOS0
ver sldocas,sa�lo o l'�gls'�ro. (I� �<Ll',- .\if'sLa o'Pu,l'iuni,!ladv,em ([lIC, :,;p po rador.
tido pol if ico a que ,taIs lf>pl eserr- comemora a �emana. da l'a"ll'lH,

JLa,nl,PS pel'tenç�:m. ,No ,c�cso ,em �: df'i x <1l'i'1os �om o llOS";Ó VOÚ1, qu PI' "., ••• , •• ,..... . •.•••• , •.. , •• ,

[)Irço,_('nCJllalrlla-s,�, claramente.i.a ':PJa Mm])Clji,có. nommat '(IU secre- d
iii

t",üuaçao cios [Jal'lamer::lal'Pseonn,l- Lu, Q)(�(.e,)il!t.eacj-i) o n/)ssfl.eiv.i�mo. 1\JI ftra eClmen O 'A.
JllsLas qll('" pc.Ja IPI, nao mais 11 ara0 O honrado (}on'l�nador do }<)iLa- lf!aqv ina a v � D {)Y ;;J �

?a, tribuna, paI:lamental',' veICulo: ele do, sr. dr. AcI(�l'hal Ramos ria ;';jl:"
tr,

ij
� Técla Steiner Sim __ o II filha, profundamente oba-

Hle�as �,o�CJh,eVIst.a;. '," ".' "
va, ,qlll' hoj,e pl'esirlp aos' de�tmos . VR:"Nntc""SI:'

lados com·o falecimento de .eu inesquicí"el eapolio

,.:'\0 .BJ�,:ll!, n.1el.cLde.J)eu�:�Ja TIdO e!c :-ia11ta Catfll'lUa e ao qual' não L VL L • pai JOÃO D?-\ CRUZ SIlVIÃO, aensibilizada.

]la elJma pala",l lmp'lantaç�l() rio fwlt,a;o no�so ap6io c inconcllcionai agradecem de coração a todo. oa nua amigoll 8

,regIme COf1lUIlls,ul-,- .grac.:as as mf'- soliclarip{'[arle. j<i em sua hisl Ól'lca
Com fOI ça de 8 H.P. marca colegas de clone. al homenal1ens pre.tada. ao

cllcla's ,posLa em -praLIca p.e,lo G(}Vcr- ca.D1ipaJl;ha politica aLaC<1\'lL com ing eza. extinto por oCOBíão de seu sepultamento e em partict:lar à Li;,a Op.-
no da. R'cpuhllCa, c� o tecIUll:;ru- \'ucmelrcia, os inimigos da...

llrmo- Tratar cotp o sr. APSl'lcio rario, que se fez representar e ao Sr . .t-::uclides Cunha, pelas palavras
to da Jtlventude. COmllTIllst�· e Cl'aeilr: ' Cordeiro em Ribeirão. ,sentida. pl'onunciadas à beira de seu tumulo e a todos 011 que eom-

com. a 'dotlt�)� JUI'lcJlCa c1�CI';.:ao tio Soli.citamo� .que esta rlpcl,Jl:tlç:flO parec,erom ao enterro e que ma.üfestaram o seu pezar p1llr cortali ou

maIS aJ.lo 'I II blllla El,Cl LOl ai" .que de voLo "seja lranscl'üa ,na :t.La dos
.•......

� : -.:
..

te egrama..
.

cassl)\l () J'P8'J�lro 'do PUl'llClo (,o\fnll- tl'alla.lho� ,dr hoj(' (" hem tl-S-SHY1, N.ü6i1ACIO �8' ftC�'SI�n Agraqccem a.inda aa Dr, PQreira de Oliveira a prolongada afllsis

Dlsla BraSl!C'I1'll, t.\'anlscl'ulo nos a.naif; (1,\ _;X,;;semI1IPI<l . 'PyU '.

U \\J 1lI au ',tencio que prestou, compaoecendo à lua resid"l'lcio. altol! hora" dO'

:'

,\_ e.xtlp\fln ltos ,n.1,an�a![r)t d���I�J'= a jTllt:�gJ'a:. qtH' esla ac,oJnpa'hJla,.!la ' A,c-ham-oe à vlVlda du.n, CoiSi.!b,1 ncite API'o,",oitom a oportunidade para convidar a t�da, 0& 8"'1111
1 e, lSsO ao, (a ca�saçao c o J ,o'� JlJsllúcar:,Jo dr <l1lnll\'OS do q)l'o)t'IO -d.. material. com' fui<>dfll3 para C) parente. e amigo. pak'Q Oluistirem à mina de !letim, dia qU<I em

tro ,(�() l)artl.�(l, CL1'J? ]Jl'ol?rama ... d('� (lI' Ipi a,presentado ao Sen�lclo '. ria mar, Itit ado. em rua "...Içada' e 8ufrogio de sua alma, mandam celebraI' 6 '-feira, 5 do "orranh, às

moel(:,.tl,cO� ll� apa��ncl�: VISa",\ a Rl'pública,l'eJpl'entr h cas'�.a�1i() rios com ponei0, no Elltreito Recebam 7 hOlas, n" alter de São JOEé, na Catedral Metoopolitana, cujo

ru,.,sL1lC�çao d:: no,., a PaLrla, C( m manda,los parlamentares. lie ofertai " Informl)çõQII coc" r campa, eoimentEl agradecem antecipa.damente.
a transtOl'l:l_açao ,e.m coloma ela S. 8. e,m 10 rir seLemhl'o dr 19'17, BOJ\co de Credito Popular e Agri-

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

Rl.1s;;]a Sov:ellca: '

, ,. ,,'
Nunes V01'elln, seg'uem-se a� as- (coia da Santa Co.ta.rinQ., Ruo AGR D' E'�.?u,alque:l ap(�lO� de ,nossa pa: L:, SJl1atllTas do,,; df:'mal� memlwo" da Trlljano, 16.

�()lS lacaJOs de Mo::;(}o>u e .um ult.ra,g� banNLda pessedista. \
tal .

{l fmagem de CrIsto Gmxltlcado, I
'

�olemente e.nLronisada nestllt AS- LiMBRA-HI
lSpmbléia. 'É: g'rave ofensa aos nos-

60S s ntimenlo.s de b\'asil.ida{le;
uma injuria aLú'uda á Jaee da Na

çno; um aónte 'e desrestpei·l.o nos

bravos que monel'am lulandO' pela
dignidade e ,honra nacionais.

() P. S. D. desde o dia em quI'
fôra :1presentado o teltCgrama de

protesto, em PI,ena,l'io, iql,surgiu-SB
contra os se us têrmns, porcj'ua.n to
é manifestamenLe fa,yoravel á ex-

4

NAVIa-MOTOR "ESTELA"
mexima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria,

Agentes em Floeianôpolia CARLOS HOEPCKE S. A.

AGRADECIMENTO
Agenor M ance I Alves ag radece penhorado o se. Di, New ton

com que tratou-me

Para indu.trial le"e e pelada. fabricada palo técnico FRAN

CII3�O BIGNAN�, tem llenlpl'lI em estoque de todol o. tipó. e

m.d1C�Il., tIpO fllCO os_ctlante•••Uerl de 3/4 e 5 polegadas, todol
com lubrificação automática.

I·
Eixo pClrCl .erra circular. aparelho para es;me�i! montadQ com

rolamento. I
I

JUNÇÃO do Clnéis • a peraÍu.o, Anéis de pr�iJ,iie. é
EiXQ paro: tran.mial!ã.o d. todo!; a-s bitolai, m

I
Eltá I.mprs a. nu d&&po� a pr.çCl de fóbric'l> à Rua

campoal
iaU.I, 618, Fone 446 -- Santo André.

Ou 110m �S1a rspl'•••nt.llt••• Ião .Pau!. à Rua da �OoCCl, �37
F••• 2-1371..

'

í**"'"""B' *!'" 1B3S s�" ......

Declarocdo
.bcncadc

de: voto da
pessedistn

(."OMPAm1IA ,-A.IJANÇA DA Imta

f..w. .. lHI � t!ici1o: I A I j
GiQi1DIOi B �nJf8F6ll&nl

Cifrai do Baiaoco d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
RespoDlli!ibi1idad�,
Recetlf
Ativo

Cr,
Cr$

861.�oo.606.30
5.978:401.755.97

(,7 .e53.245. 30
142.176.603,80

agradeço a inda as

enfe meiros e enfer-

•

•

Revrnas. Irmãs do Ho spit a l de Car idade ,

� Iacor-

" . .. .... .. . � � ..

EDITAL N. 402

pelo meu restabelecimento.meiras que tudo fizeram

De acôrdo com o disposto no art. 881,
do C:ódigo de Processo Civil, para conhe,

cimento das partes ínteressadas dá,se pu
blicidade no "Diário Onelal elo Estado"
de que, ne"ta data, na sessão da Câmara

Civil, foram assinados os venerandos acór
dãos cujas conclusôes sâo do teor se,

guinte: Agravo n. 1.666, da comarca de

Florianêipolis, agravante a Fazenda Esta
dual e agravado o espólio de Júlio José
Vie�ra: "dar provimento ao agravo e, con

sequentemente. reformar o de�pach;) agra
vado que exigiu fôsse fundamentada a

.,......._""'._..'1111 .........-rífi·<$>1_........__...._1•• "' ..... ""·....."'" Impugnaçâo feita pelo relJresentante da
Fazenda do Estado, ao valor dado pela
Inventariante nos bens arrolados. Sem
custas", Apelaçâo cível n, 2,726, da comar

ca de Araranguá, apelante Angelo Antô,
nio Cittadlni e apelada Madalel,a Balbina
Pinheiro: "conhecer e negar provimento
ao agravo no auto do processo e, por una-

! nimidade, .conhecer da apelação e negar,
lhe provimento, para confirrriar, COIT,O

confirmam, a sentença apelada, por seus

próprios fundamentos. Custas ex-lege".
Apelação cível n, 2,771, da comarca de
Araranguá, apelante Angelo Sartor & Ir,
mão e apelado Ivan Vilar Rabelo: "conhe
cendo dos recursos, apelação e agravos no

auto do processo, por cabentes e oportu,
nos, não prevê-los. para manter a sen,ten
ça de primeira Instância, que, por seus

justos e ju:rídicos fundamentos, bem..

apoiados na prova dos autos, decidiu acer

tadamente o litígio. Paguem os apelantes
as custas". Apelação de desquite n, 468,
da comarca de Orleães, apelante dr. juiz
'de direito e apelados Boaveritura Canuto
e s/Iu,Jlher: "negar provimento à apela- .• , .. .,.... . .

ção para confirmar, cor.� confirmam, a

sentença que homologou o desquite por' A GlI.ANOIlS.A DO l'lRA-sIlL
mútuo consentimento "os cônjuges Boa, _.e.d. li.a i'aet'vução de 5'�U!l 'fi-
ventura Ca�uto e Mar". Silveira, por te-
rem sido observadas as formalidades le, Ihi)�. �.i CPl que ,todas as 'J5es
gais .. Custas ex,causa", soos �;aMad;)etas iPequenterm \]Im
Cartório em Florianópolis, 28 de julho eu.rs'o :aotUl'IlI. e ter,eia cOIllÍri.buide

de 1947, ... '1 E
.. _.."'--.- o:a_....._.....

Vitõl'ia F. Aralltes ajte, subst. do €Scri 1)3!I'a f) �r.p'e&Sll do _.;,ra.SI. scoloa

______-_*_"_�"*S ... '''' .��__

vão.
'

•

-

Industrial ..u Lt>ja Maçonica.

Sinistro. pegos DOb (ÍUj o!!QOI l\l ano.

Re.poill.bilida�ellJ
98.687.816,30

76. 736,401t .34l6.20

..

DiretGt�s:
Dr: P!ilmphU•• ':'{I!Jr� Fl'cire de Carvalho. .9r. �r$ii1\1!lGCO
de Sá, Anisio Wa... rra, Dt. JottQl.llm Barreto 6l� Araujo
e J••� Abreul

TO
Venho de publico, externar Q meu mais pr:>fundo agradecimento

(>u ilulltre facultat •.•/o Dr. Mário Wondhausen, D. D, Diretor da Hos

pital Nerêu Ramos, aCI/I neus auxiliarea Dra Augu.to de Paula e

Eurelio Rotulo Filho, às �everendiním"'8 Irma. e funciona.riall dUMa

cosa de !laude, pelo ótimo tratamento e carinho que dilp�n'
lar<llm Q minha filha Zilma du�ante a lua enfermidado naquele
a.tahalec�mento, restítuir..do-o co,,,, aauda ao carinho de seul pai••

Outroll.im, faço extensivo �.t9 agr'aiecímento ao dr. Pereira e

Oliveira e dr. Paulo Tavarell, por terem Q princi pio tratado do.

enferma, com cativante e gene�olla solie tudé.
Florianópoli., 3 de ntembro de 1947.

JOAQUIM CABRAL rA SILVA
------- ---------,_ ------

!Senhorita;
-

V d'Ao escolher eeu pertnme wenn.1 en eIII ., se
.o.e se trlÍs a marca da perfam.m T 3) d

. 1 d
• . .. .

re1J I (l0.01 e ma terlO, •

Johan Mana Farina que já .... ccn.truçéio recente, por conjunta
,referida pela eorte imperial fi ou UPQradamente, aos seguintn
1). Pedro IJ preço.: 2 00 valo!' de Cr$ 18.000,SO,

cada uma, IS a outra por
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cr$ 70.eOO,Oo, compreendendo o.

respetivoD terrellOD, om p�nto pro
ximo do centro.
Tr�ta� na.ta Redação ou à Rua

Tiraa.erittoS, 42 A, cnn I, Fuainer.
. . .. .... .... .... .... . .....

Café Otto trcduz qualidade l
Peç� -o (:l o sou_,fê>!ne_Eec!!lr.
............

QUANII TIUS �LHOS
te perguntarem o que é

am lázarQt dize-Ihel que é
um enfêrmo que poderá re

c�,erar a S8ade com IA te.
auxilio.

,S�'Õ���:RCfAt
aP!C1AUIJADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-' I fi) 1ST�.w- Gu.,,'. 'e.r. 4 II. set.m��ram' .

O
do profissional conseguiu entreter

·CLUBE D'O-Z.·E DE .AGOS-TcQ--;-:Dia 7 d'4tal urua 'discussão com o soldado,
ou- até que chegaram vários popu-

em ho g D· d I d d la Re�ervauumm lares e desarmaram o covarde

t . mena em ao· Ia a n epen encl II � agressor do operário. tentando

a partir das 17 horas do dia 1 II

'" O produto da;o�� �::h�;;� q�� fO!o���:�� p��
.bom Exércíto, que levou o crimino-

da «Campanha do Pr(fsão so para a delegacia do 21° dis

trito onde foi devidamente au-

·"tl .'.

tuado em flagrante.
.

O operário Antônio de Paula

foi internado no Hospital �

tulio Vargas em estado grave.
r II .»",·.....·5........ _... +�... '-��. C '&"04'#'

TEUS FILHOS

.,laadirão te. (eHO-,
....ado 1811berem fI.e C4tIa
boiaste ptó Restabele.cim.
to da S••de do Láiate.

U

'.-
TRIBUNAL PLENO

Reson.ha dos julgamentos realizados nas

. sessões de 18 c 20 de agôsto de 1947

Habeas-corpus n. 1.718, de Tijucas, írn

petrante dr. João Bayer Filho e paciente
Godofredo Benevenutti. Relator o sr. des

·Guilherme Abry, decidindo o Tribunal,

por unanimidade, negar a ordem írnpetr-a
-da,

Habsas-corpus n. l.712, de Curitibanos,

:impetrante des. Mário Te'xeira Carrilho e

·.paciente Carolina Pires Ferraz. Relator o

.s«. des. Luna Freire. decidindo o 'I'r ítru

.. .nal, por majoria de votos, negar a ordem

impetrada. Vencidos os srs. des, relator,

Hercilio Mederros e Guilherme Abry, seno

.úo designado o sr. dE'S. Edgar Pedreira

para lawar o acórdão.

Rab�as-corpus n. 1.719, de J"açaba, írre

"petrante o dr. Max Bayer e paciente AI·

círico GaIvão. Relator o sr. des. Luna F'rei

'Te,' decidindo o Tribunal. prelim1narmen

te. conver-ter o julgamento em diligência,
· para que se solicite do sr. juiz de paz no

·

exercícto do caa-go de juiz de direita in

formações sõbre o motivo do excesso da

,demo",a na formação da culpa e em que

-rase se encontra o processo .

.

Habeas-cor-pus n. 1.713, de Araranguá,
'impetrante d�·. Agenor Viana C'arn e iro e

pacientes Antôn ío, Zeferino e Silvio Ce

chinel. R,elatol' o sr. des. Edgar Pedrei

ra: decidindo o Tr'ibunal, por unanirntda

.cíe, negar a ordem impetr-aría.
Rabea,s-<:orpus n. 1.720. de Florial'l.õpo

·Us. impetrante Roberto H. Pedroso e pa

.ciente Antônio 'Cunha da Silveira. Relator

.-o sr. des. Edgar Pedreira, decidindo o

Tribunal; preliminarmente. converter o

julgamento err,- diligência para que sejam
.soltcitadas do sr. dr. juiz de menores tn

fOQ'mações sôbre o alegado na petição.
Habeas-cor-pus n. 1.715, de J"açaba, im

petrants e paciente Erotides Ferreir" de

Lins. Relator o sr .. des. Hercílio Medeiros,
· decidindo o Tribunal, por únaritmídade,

negar a ordem impetrada.
Habeas·corpus n. 1.717, de Orleães, irn

petrants Teotônio Bittencourt e' paciente
Benjamin Oliveír-a. Relator o sr. des. Nel

son Gutmar ães, decidindo o Trl1�unal,
preHminarmente,_' converter o julgamento

em diligê<ncia, para que o sr" Juiz de paz

no . exercicio do cargo de juiz de direito

informe o motivo do excesso da demora

'na f01rrrJ:tção da culpa e que o processo

seja avocado para instruir o ped ido.
Resenha do. jUlgamentos realtzaríos na

sessão de 27 de agõsto de 19-17

Habeas-corpus n. ' 719, de Joaçaba. írn

petrante· dr. Max Bayer e paciente Alcírrco

Gaivão. Relator 'O sr. d ss. Lun a Freire, d e

cidindo o Tribunal. por unanimidade, ne

-gar a ordem impetrada.
Habeas-corpus n. l.72'0, de Florianópolis,

Impetrante Roberto Hes.ckett Pedroso e pa .

... iente António ounn s da Silve',.�. R.elator

O sr. des. Edgar Pedreira. decidindo o

'Tripunal, por unanimidade, negar a or

dem írnpetrada.
Habeas-cor-pus n. 1.721, de Joaçaba. imo

·petrante e paciente Augusto Vitális. Rela·

�'iior o sr. des. F'lávírr Tavares, decidindo o

"I'ribunat, por unanimidade, negar a or

dem impetrada.
Habeas-corpus n. 1.722, de Palhoça, imo

petrante e paciente Pedro Francisco Joa.
- �ul.ln Rodrigues. Relator o ST. des. Hercí·

lio Medeiro�, decidindo, o Tribunal. preli
'lIunarmente. converter o julgamento em

diligência para que seja avocad" o proce",.

30 original e sOl'citadas do sr. juiz de dI.

l'eito informações sôbre: o motivo pOl'que
não foi dada nota de culpa. ao paciente e

da demora n" oferecimento d:1 denúncia.

Habeas-corpus n. 1.717, de Orleães, im-

petrante Teotônio BittencoUl·t e naciente

"Benjamin Ol1velra. Relator o sr. dêS. Nel.
"son Gui_rr,arães. decidindo o Tribunal, por
unanimIdade, conceder a ot:dem impetra
da por ser nulo o processo rlesde " inter
rogatório da instrução criminal 'em virtu
de de_ não lhe ter sido dad" curador, soem

prejUlzo de nova ação.
.

_

.

Revisão cri?,inal n. 117, de Florianópo.
11S, em que e requerente C'antídio Neves
Fllho. Relator o ",.. des. Nelson Guima.
rães, dec-idlndo o Tribunal. pelo voto de
·desempate do Sl·. des. presidente, Indeferir

_

-o pedido. VencidoS' em parte, os srs. des.
FlávlO Tavares e Osmundo Nóbrega e in
totum os srs. des. Guilherme Abry e Ed.
gar Pedreira 9ue defel'iam o pedido.
Embargos clVeis n. '2.822, de Jaraguá do

Sul, em que são embargant�s LeopoÍdo
August Gerent e Ol)tI-os e embargado Ca.
loprem & Cla. Relator :) sr. des. Guilher.

�e Abry, decidindo o Tribunal. por maio
.t'la de votos, receber os embargos para
r�stabelecer a sentença de primeira ins.
tanCla. Vencid<:>s os srs. des. Osmundo
�ôbrega e Nels'on Guimarães. Antes do

. Julgament_o se declarou impedido o sr.
d<ffl. Rerclllo Med""ros, por ser um dos
advogados da caus'n-seu Il'mão.

CAMARA CIVIL

Resenll!. dos julgamentos I'ealizados nas

Isessoes de 18 e 21 de agõs(,o de 1947
Agravo n. 1.660, de Florianópolis, agra

vantes a Fazenda do Estado e agravados
O'SI fllhos menores de. Álvaro Campos da

Fpns'e?a Lobo. R.elator o sr. des. Edga!I'
Pedrelra, decidindo a Câmara Civil oonhe.
cer do agravo e negar-lhe Pl'ovimento,
para.confIrmar a decisão agravada que
demdlU com acêrto.
Agravo n. 1.664, de.Tijucas agravantes

CanUdio Timóteo AlveS' e sU:a mulher e

�gravado o espÓlio de Maria Anastácia de
Azevedo. Relator o sr. des. Edgar Pedrei

ra, deCldmdo a Cãmara Civil não conhe

·c<;r do agravo, por não ser cabível na es

peCIe.
Conflito de jurisdição n. 1.662. de Ca.

çador. suscitante o dr. Juiz de direito de
Caçador e suscitado o dr. juiz de direito
de Pôrto Uniã..,. Re11tor o "r, des .. 0Smun
do N'6br,ga. decidindo a Câmalra Civil co.
nhecer do CO'llflito e julgar o mesmo imo

pr.ocedente.
C::mflito de jurisdição n. 1.663, de Bi

guaçu. suscitante o dr. juiz de direito de

Biguaçu e suscitado o dr. juiz de direitó
-da la vara d2- F}o'rianópolis. Relatol"o sr.

de.o. Nels"n Guimarães, decidindo a Câ
mara Civil julg-ar procedente o conflito e

competente o dr. jui!il de direito da la va

ra "'lra decidir a espécie. Antes do jul.
gamC'lto s� declara:ram impedidos os SI'S.

des. �dgar Pedreira " Osmundo Nóbrega,
tendr tomado parte no JUlgamento os srs.

<leso Flávio Tavar�·S' e Hercílio Medeil'os

pr,; ...····mente convn'c<.:toflns.

App.lação cível n. 2.790, de Laguna, ape·

_-f,.

�NDEIRAS

SI CONSElGUllRJiS

tue um teu am�{) '00 eoaae

cide :malfoa.DflILo frequei1t� um eu�

so aotunne para aprender .. lei' fi

a escrever, presLM'ás ·lUiIifl graMfI
serviç€l a tua Pátria. Catedral Me

ano. tr@li)olitana eu Gl'1Jt)8' ....lar si.
bría- J88.. ,(;

Os 'comunistas
e,íD açãl,
I'S. 'Paule), (A. N,) -=- o De

partamento de Ordem Politicá

e soctaí, á vista das informa

ções que conseguiu de que os

empregados em empresas de

transportes se' declarariam em

greve- no� dia! da chegada do

presidente 'I'ruman, j> determí

nou sé procedesse a um policia
mento especial nas estações' de
bondes, garàges e mesmo nos

veiculos.. . .

Por outro lado, o DOPS en

vídou- esforços no sentido de

ser
.

solucionada, de ema ve�

a srtuação dos condutores e

motorneiros e o resultado das
demarchss entaboladas foi a

Companlria M Q n i c i p a I de

Transportes Coletivos conceder
um descanso , semanal obriga
tório renumerado, conforme

era pleiteado. Assim, foi impe
dida a greve nesta capital, per
dunando va ameaça de manifes

tação de desagrado, patrocina
da pelos comunistas contra o

presidente dos Estados Unidos.

Envie ao seu amigo difttaR'"

Ilm nÚJIl.er,o da redsta O VA
LE DO ITAJAf, edi,ão dedi

e cada 8 Florianópolis,. e &ssbr

U·.e,
de, estará cont-rJ,builldO pM'a

� o mo- j maior difusão e1tlturaJ

!.ll'TO, O d� nOS88 te...
. M 'o. .

FIA
Confere
Dipklnw

"

Parti ((jJICll.l·sfl�·Eslfl(/Ullis ou Fede1"tl�O
í. ___

€. Exames de A�mi5São COM CONFORTe E ELEúÂNCIA 7

Esjude por Correspondên�ii}' PROCTc1RE A

,n:�:�:::&·����}���t�:��:�;!�:Ep.:·;.g::::�Jlària Mello
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

DE CARVALHO, 65

l Felippe Schmidt 48

�����-�-�-M--A-Ç-Õ-,E-S-:---·-�-���-·---------------------------'
I

do

lantes Enedina Moreira Neto ": outros e

apelado o espólio de João Rodngu�s .Mo
reira. Relator o sr. des. Osmumio Nobre

ga decidindo a Câmara Civil não c(}llhe

cer da ape}ação, por não ser caso na es·

pécie. .

d
Apelação cível n. 2.793, de Jaragua o

Sul, apelante Pia Dematte e apelad.os Ota·

viano Tissi e sua mulher. Relator o s.r.
deõ. Osmundo Nóbrega, decid�ndo a Ca

mara Civll conhecer da ap�laçao e negar·

lhe provimento, para confirmar a senten-

ça apelada. •

Apelação cível n. 2.797, de Jaragua do

Sul, apelante Madalena Romana. Diaa e

aperado Antônio Marina André. Relatoc

o sr. d2>. Nelson Guimarães, decidindo. a

Câmara Civil conhecer da apelação e ne·

(\'ar·lhe provimento, para contirmar a sen

tença éluelada. Vencido em parte, o sr.

de. Nelson Guimm'ães, sendo designado

o or. des. Edgar Pedreira para la'Vrar o

·acórdão.

Aneloção de desquite n. 472. de Flori-a

nópolis, apelante o dr. juiz de dvreito e

são apelados Álvaro Vieira Gevaerd e sua

mulher. Relator o sr. des. Nelson Guima

rães, decidindo a Câmara Civil conhecer

da apelação e negar-lhe I>rovimento para

cr,nfirm'1r a sentença hornnl-ogatOl'ja_ do

desquiLe.

. -" .. ,. -'

•. 'TÊSOUÍt'Ü" -t.rMI�
Fabricante e distribuidores 'da. afamaia. con-

Da ins-tr'utã,o está ao L11.1 facçie. -DISTINTA· e RIV'ETi Po••ue um "1'01,\.

d,e todos, Dá esse tesouro
•

amigo analfab-eto, levaJIldo-<
de .ortim.nto de oasemira... 'ri.cados. tir!!:,.

curso de alf:libetização no bons • barato.; algodões, morin•• Cl1'iamento.

Escolar São José, na E5eol� ,pol'a· alfaiate.. que recebe diretamente dai

Lrial .e Flori.anópolis ou rlr.�. Com.rClI••te. do interiol' no ,entido de Ih. fal: rem 'lIDa

dral MetropolItana.
,••••,••••ltI'iClIl6poU.i � FILIAIS em Blumsnau a�Laiell.· LI

CASA MISCELANEA'

�

buidora dOI Rádios

_�_07.l_IIE!II!I;"","",,_illlll!Git.\ll_:rr·w_a;

Victor, Válvulas e T

Rua Comdbeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FÜilllIlJ ,enJJfvkladas I·o,das as Ilessôas ,rJfl ,seID:Urnerulos llOIJ!'CS, li cotU
JII'ar.e;cerelr:q a se&são de i'lmdação da Soci,eeJa:de df� Almpal'o aos 'J'tnf)erCU
��f.lISO:),\, ,q:ue Te-anza,l'á no ,Sal;; -do ,Clube Democra,La, dia �, d,o eOl'r'CIllte, as
'20 <h (Y!:tJ,IL

"

:F}oo';at\{�polis, 3 de self'.rn!Jl'o c!,e 1!H7

bole as arraquinbas em" pro
Mendicidade Irmão Joaquim.

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

o Tesouro de Ittadt, COMF ,O· ,TANDO
Ba c81J1panbl d. '

.

t:.I'<1 nosso in'lento' ocupar e:;Las� Es-iadu); GI��\P?, escolar lrai'áó d(>."

P .

· colunas sómenl,\ para (l:comelh,�rl H�o. lk�ll�, em Ut'USsangil;, A C()�·« rOIl'.» o nosso povo, certos de que assim IÓl11a de Santana, no mumcipro dt·
-

Do 'I'esouro do Estado tornos não estaríamos oonu-íbuíndo para São José; a Delegacia Regional ct.

informados que. em feliz mo- que o jornal fugisse á sua vertla- Policia, a Escola Elementar Agr íco., .1\

menta, os seus ·servidores se dei ra rinalidade orient.ar a op iruao Ia Caetano Costa, o 110\'0' pavilhâe-

congregaram em torno de seu publica':
'

do Hospital Nossa ::)(mhora .dO.!!
outra não rui IlO."':O i ní ensâo ao Prazeres e o Servico de AbasleCl-·

Quem,',' .CO',In [erro fere.... ch�l'e� o ar. Major O_ctáyio de
puhlicarrnos "Voltemos <i Lnlà".' mCtl1LO de !�glUa ('�8Ú' último pl'oje-

.

".

... O,llvelra, em cooperaçao.a carn-
A;lJes[li,nhou-!��, porém, u jÚi'JH11 do tádo e consu-uido pela Secção clt!

Rio, 3 (A. N.) - Antonio de 1.1t�10' de um matagal erivou-o de balas, panha �e amparo ao Jazaro,

e,
senhor' Adolfo, pelo falo de a.f,t'- engenharia do. Departamento da�

�(lrut�l1iho, de 23 anos, mais conne- maaando-o.
. C<?n: o rito de col:tarem r:u:n_e- rnarmos que "Nerôu Itumos I'Oall- Municioalidades). lodos em Lajes;·

, eido por "Sapo", per-igoso desor-] 'I'ratamdo de [,ugü', depois de jo-
rarro bastante pala a, aquisiçao IIOU unais em '10 anos. do que todos o novo !pavilhão do Gl'UP'ü escola!' .

lIi�iro e que asassínou, a tiros, no ano, gar e revolver :lwóximo á vií.ima. de PROlVIIN e cura de um .doen-. os demais goveruos enter inres reu- Lauro, Müller, em Flor-ianópol is ; e.,

Ij)letssa.do, IlL\Jl1 clube oarnavalesco de lo descoruh ecido rui porseg'uido �-e,. �o .menos, tendo partido! a
n idos, mu ito embora se ríesl.aquem, 'ainda, � conclusão das obras dt

Ni1,ci·,?i. o guarda do transjto Jair '.1 pelos guardas e por populares, InIClatIVa,. de n�sso antigo entl'e estes, admiuisuadores que I aumento dÇl. Centro de '�liude de

Esi-eIJta, tem como um transeunte, sendo preso rog'u adiante, companhelr? �e. imprensa e
mu ít o fizeram pela nossa terra." .E i Joinville, 'ã consu-uoão da Escola

Garlos B�t.eJLi, tendo sido auxiliado A caminho ela Delegacia de Vi- zelo�o_ funClOnarlO, da:quela re- naquele liguaja.r que ,bem traduz o I Elementar Agl'icola Vida.l Ramos,
ifiessa, sangT'enla empresa (1)01' seu gi lane.ia e Capturas, porem, um su- partição, sr. Juvêncio Duarte ódio dos seus. escrcv inhadores, em Canoinhas, e o Posto de Pucl'i--

Braaa " Iir0Inão Manoel de Melo Coutinho, JeiLo decentemente tra.jado, saltan- b' sempl'e ,que se uala 110 MAJOR CA- oultura, em Laguna.
vulgo "Mané Sapo,", roi l�Ol'LO, a·� do elo carro 'de aluguel n. 1-20-64, Para tanto, �oi el�it-a e em- 'll-\IIUNENSE DA Kl'UALlDADE, 01 Verificámos, ainda, qUI>, lluqw"ll"
-tíros Larmbem, ontem, l[tlêllldo, c

e5-1 dirjgiu-se aos soldado" e, dizendo- passada U1�la dll:_etona,,,q�: to- célebre jornalioo tece uma sér ie de, ano, tiveram prosseguimento ou

flÓl1.3JdO por dois soldados da Fnr- se iuvestigad o.]' de policia, tomou o n:ou a deslgnaç�o ,.de Dir eto- couside-ações mentirosas, 'COIm o' f?,ram üüei.IlJdla>s as seguinte» olrras :

I}.;I, Puhlica {lo vizinho Est.ado', 'ia preso ,rias ,mãos dos nws,nws, IW!1- l?a de CoolJeraçao, a C��panha O'b,j€ti'vo, lIiaturabmen-te, de enganar! D�leg'ada �le PoUcia e cadia pu....

. bOlmal' tbaulho de luz no HOS'pital do-o DO au�omoYel, qlle tomou üe1l- de Amparo ao l.1,azaro
, tendo os leitores do inter'io!' do 1<--:sLado,· btül&, em J./J,jes; De,l,eg'Rcia de Poli--

São Joã.o BastisLa. Úno iglllora!do. sido eleita, p�r unanimidade, ao po,nl-o de a,fiemal' que a nossa Ca- ci'fI e cadeia, punho!!, ,
em Al'aranf'

O -deJill(jiUanbe subi,a o ,tll(lTI'O (l'ue

I
O :fiaLo, ch-c..ga-llüo ao co-nhúCÍlrnen- para seu, P:'BsIdente de :aonra, pi;tal IpO,S�,ll(', aJpe,na"� três gWllJpos es-: guá; De.legac.i,a de Policia e cadi.:.;}

telm a dé.)10mi,na\ião daque']e nO',;o(;o_ !.D do emnilss:'H'io ,de serviço nn:quela a benemeunta pessoa do Sr. pr. colal'ps, e all'i,ll'uindo a :-.!1'I'Úll Ra- publica, em Rio do Sul; novo p:avl
Mio, qnando um ínoívililUo, de i'ÔJ'j del(�g'a'cia, Jevou-o á inieial' 1:1tlig'eu- Aderbal Ramos da Silva, muito mm, a ,C'u�j)<l ,de uma ��['ie de acon-l1hão da, Fôrça Pol1cial, em Flori�- ..

lu<an.úa, a�to p belm veslitlü) ."aimln' eia" para IoealizaI' I) clono dD vei- digno Goyernador neste Estado LeChlllentos com os ,q'uais nada l€iTn i nópolis; �rupo escolifllr Alexandnr'
-(',ulo, que e () molol'i-sta A;tarinho que em tao bo:;t hora sou?e el11- que ver (J iJluslre home,Jll plliblico,: Gusmão, e.m BO;m Retiro; ,g;]'upu j?;;_.

Josfl Gorr,êa, pCl'l' int,el'mooio do prestar, com seu inestImayel Dissemos em nosso artigo mlte- e.olar M'3'tuÍ:, em Tubarão,; grupo.
'

O
..

I» qual f:'Svr,ra a autoridaa.le localizar apoio, ° acatamento necessário rio[' que deveriamos "a�lali,sal' os esoü-l,al' Floriano. \Peixoto, em Hajaí; ,

S «quIs logS) II r('irnino-so Joragirdo, bem como o que s-e deve a uma cam.panha acontecimentos dos dois uU,ilTlloS grupo escolar ,Roberto Tl'ompowsk,L
falso inv,estig-a-dul'. de tão nobre finalidade filan- luslros e cou!1'onti--los com o::; 1tO, em C!'u,ze�ro; grupo escolar Paulo'

noruegueses "SalDo" p;;;tava cL�In:priTldo ,].o.nga tr6pica, como o é a campanha anos iiI' J'�IJública antf'l'i()['es a .. ,.1 Sohiefl'e'i', em Caca>Cior; gTlrpo es�·

, Reci.fe, 3 t..;\.. N.) - ° Co- pe,na, na Casa de DeLenção. assim para a aquisição do PROMIN. ·1930", e dian,Le. lklR a,fil"maçÕes fio colar OS'valdo Ol'UZ, ,em Rodeio;
m.andante da g'uarnição de Fer-' como �ell irmão . .]1jSÜ" no enta.nto -Düüio da' Tarde" vamos annlisar g:l'll'pO escolHI' Mar'eéhal Deodo.ro,
]lando de Noronha: procedeu a j;ugiu. há Idia;s, e :IO'go wpós ·tentou Paulo 8ôuer apE'l1<lS dois exel'Ci'ci(�s g',}\,Pl'llanwll_1 em COflcórdia; Hospital. Nel'cu Ra,...
rigorosa busca no barco norue- malar um eklaoclão, numa leiteria [-ais: um de anLe·s de 1930 e ImIl do I mos, em Flot;ian@o'!is; Materniclar·

guez "Solbris", no qual chega- de �itrr(Íj, Vindo pal'a o Rio, pro- gm'Pl"110 Nnl'f'l1 Ramo:;. Para, i,.;;�olric, e'l)} Laj,es; .MaLernidade, em ,fo-
raUl aquela ilha, fugidos de mn\'ClI' uma desoJ'(!PIn na Lapa, sen- t.umá:mos. au aca"o, L1l11 ,lio" n'.lató- irwillc; prédi,o paTa ml'a,c,eração do

o.slo-, nove "quisligs" norue-' do (;lJtiío pl'P�f) (> recolhido ao Xêl- l'io,.; ,d,' :\f>I'êLl Rarrlüs. o do pxcl'cicio linho, em Mafra; Resirlênda d:�
gueses. No iate foram encon- drp;>; do 5° d isll'ito ]loliciaL (j{. I 9 \1 ; f' :r:;,S(}(JLH "P},\,10,:-;, da� Di,l'cLol'ia de Estl'uda,5 fIe Hodagem
trados apenas instrumentos de l11Cll,.;a,g;(>n� fll) .p(·l'iodo gOY('I'lHlnlf'll- em 'PlIharão: a,u>m€inlo (],o Ge·nl,n.

pesca e utensílios comuns em Critica 'a sitil(Jl'ân hll do di', Adu],fo Kondpl', a CJlllé :"c'dr SaLl!lie, em Canoinl1as; arutrnf�llln
numero reduzido. '." " J'rl'rrl�' ao a'll(.l de 1929, Ltlll'pspnla- dp duas sala, nos Gl'l11pUS 'I'cl'p'sa 'r.

Os tripulantes, em numero em Rnito da á _-\'�sp.mlJlr'ia pelo dr'. Bulcão Ramos, em Hansa; Profe'ssoL: 1!;<l---,
de onze - unI capitão de mari- 'l Yhllla, EO"l',nHlemo:o Pesa ,pOI'C[llr f\ pagf'SSl', em Cl'cs-Ciurna ; Duque de
h J h rrh' d L d k

OUi�O,:1 (li. P.) - Os ,jornais de
1.1 41J(i ,!.s,;inala maior g'C1StU rm 1 Ca-xias, e.m M'aJ'ni,' c.onsbt'ueão da:>n a, o- n 10' ar a.n mar', Qll'itrJ, no ám de oo.nLLJ'ibuil' para

.

e os demAis carpinteiros, pe,s- Olll'as ;'.uh]i.cas dUI'::tJll,c n qllal,I'I(j- cozillhas (',;:,colar',e5 c!us (-l1'UPO;; Ruia t-l'a,ncj"uili.clade da -cidallt', fazem lHO- 1 9;_,b/1 \129, B I J' '11 C 'I G{�adores e me·canicos - di'sse�
um :1}JêJ.o ao _Jlo\"o {I� QuiLo para ,P:nllll} \'('jamf)�: em 19U. com a

a1')08<1. em omVl e; , aIOS o-

ram ter vindo da Noruega, "fu- ,n1f'�, em lrnaru í' PI'0J'.P8:;{)1' LaIJH-'� q.li'I' se lllanti�nha Cl"lIlll c.ol'Teção, l'l:c"lla :1lTp,carla.cJa rie Cr$., .... ,.
'.'

"imos á perseguição dos C0mu-"d'f ,�
-

, , 959 "O t· t a
gC;;H'. ("111 C�'f"s'ci,uma: JOllé Bl'asi-'"" b Il!estes momentos 1 iceis pelos ·11.::> 1[ .... ,"', onrm gas ,o,,,, sol,

n;stas" Declararam que a No- licio, 'em Biguassú; Hercilio Luz.�j_ •

_ quais alra;vessa; ,o país", contribuin- Dll hl'i'ca "Obra',; Púb�iCias ", CI'$. '

�uega nao parece ter um 0'0- �m T'llhal'ão: Ana Gonrl.in, JI�1 La-',
.

• . . '? ,riu af\si'lll para a l'PS1.êlll1N1Çií.u da 6.956.88:�,97. ou :::pja1ll qlla;;:i 15%
.-erno democratlco p 'eSIclId' gllna: 8ih'piTa d'p SO'Llsa. em Flol'Ía-"

., I ; o orL].em ,sorial (' da cLlImpJ.cLa vaz na da rec'cita, Em J92�), ano 41H" nO
Pelo rei

I J: I' "1\' t'
,

L
.

, I d '] 'I II· núpo'li,,; .To"é Boile'llX, rJm Silu Jo-: . rnprr J lC3. 1,eSI as CmC'1lI1;;' n:nc.ias penor o e g-ov.enno (O s-nr ...":C ° ,0 ,Os crlmmo-s?s de g�lel'ra no-
_ "izCJJl1 os jOl'llai.;:; _ é ll1istél' KiOlll'J,el', mais se gasLou em Obl'a� sé; Olí"io Amori.m, (!lII1 Flm'j,anó�·

ruegu.eses. estao alOjados na ü()!1' '1' ün-l1) o (tipóio 0 a ('f)n')ll.!o�tl\- P.I,'�bliEa�, com, lt
..
receita al'l'c.oêlcla-I

p{lli� (Trincla,de); Vida! R::tJl1l?s, erl!ii

CompanhIa de Guardas de F"er- ,

- .

. -

[
. Conclue na 3a p�glna

.

'. .
ra "anca dr Lodos M habiLanLcs ' --"':.:,----

_,
,

• I ela d(_) Cr$ 19,�74,996,OO, a rle;o,pcsa
��__ ...

a

J?-�do Noronha, com s�nt�nela da iClJ1Jita1". Os jOI'nais ,fazem êsL-e Visitoü está CapItal, o SI. nesse setor fO'l de ,Cr$ 1.515,701,00'1' . '-�,--.-------
a vlsta_ e a)rd_s.entam SInaIS de

arl o s'em a,bordar l1f:;["j,hum :1;S8UI1- Paulo Baúer: Ja tendo regres- nu sejam menos de- gok. Esses (Ia� Arno Bau'ert'o�aça? e a 19a'b cons:quen- to "o.JíLico, lafllc!o po]' ohje(,i\,o ape- saào a ItaJaI, onde exerce, dos nos dão, ta:mbém, o e,n�ejf) deIe� a VIagem em. arco lm?rO- na, ,contri,buir ij)a-rR a mil'll.ute.nção alem de 'outras atividades, a' alj)ontal' mais uma meut ltll) do ni�t-
prlO para travessIas oceal1lcas. cip lHidE"lYl. de gerente de importante fir- rj,o da fa,ndei\ (j,úai SeJa a ele a,l'il'-Não ocultam a inquieta,Ção pe- ma Carlos Rerraux S. A. qll,e N',êI',,,.,i ,R�,>Y>,o,s1 d

. mal'. U,<, UllU govel'llOU -

o estino qU€ os agu:;trda, I -------------------'-- Navegação e Despatcho. com um Ol'came<nto, 10 vc,ze" ;:,ujJP-Os "quÍslings" fugitivo's Exames dA rad"rA Recebemos um exemplar da dO!i" aos an�E\dlOreS, pou; como semostram-se comovidos com °/1, ,ti ti
'"

excelente 'revista "Brusque", vê, (�m 1(}29 a a-r;reca'daçã,() foi de
tratamento s-erverp mas huma- telsgrafl·stas .a ,primeira editada naquele mu- Cr$ 19,2,74,996,00 e sm -1911 fOI
no que lhes tem sido dispensa- (j ) nidpio e que ,se deve ao e,sfor- de Cl'$ 47.5'14.959,90. }�'ID C-OQD!p{'l1-do. Na ilha, gosam de relativa: Na piretOl'Ü1 He.g-iolial oos C01'-

ço e á inteligencia do sr. Ciro f'Ia{)no <l!S despesa" com Obra" PÚ-
liberdade de movimentos, po- reios e Telr;gr'afos dê.sl.e Estado, Ge,vaerd. blie<ts flll'wm qna�i cinco -vezes m;
dendoipasseiar pelo&, arredores, esi,ú, aiberta, de 1° a 15 do corr,cnte, de 1\)29.
já que não ha 'peri2'ü de nova a, inscri\;ií.o dI! ea,ll'di!flt�t.ol5 ,pa'l'tl os V·e..I·culos malta. d'os�

.

Pt'ln J'cliJ,t.6rü-, em ·aná.lisf' (1941)fuga, vIsto ter sido o seu bal'co pxanWH (h� l'a�:liotelp.gTf:tfislas, cujo cio snr', .�erNl Ramos, Vfll'iÚloo,mo-s
ocu:pado militarmente pelas crltl·;:,! e!l'f,á afixado lia PO.l'Ílaria ela Palta de matriculo. - caminhão

, que naq-q,ele &no f01'a:m inaÚJ8'1ll'a-autoridades !brasileira's. rof'ôr1da l',�partil}ão. 1 placa 1-4.6-58 - alllonlO\',el �)la()a ]
.

I b I 'I
. ., '., '.

! 1-44,-44.
'

. " , .. ocas �ti S�,g'UHH:S- Gd'aS C8n'0IiHfa-s:

S
·

d d d I T b I"·
' '. Mal'oenarH� do, A!t:lr.rgo 'de IV',encn'f)s;,

ocne a e e 11m-aro ais ,�u ercu ISIS PltJ;O,l' (lf�!:�:ado �f)_�tew ltO - QlL Gantr:o de SaÚd� de TuJ:Jial'ã0; De-
P t,OOlÜ1H,I. pl,he,a 1-15 30 liC',g�U)Hi' 1ilEl ��o,h>eMl de. BNl:s:qu-e;

C O N..V ITE. E-stadonar em lU{jw' não pel'mi- GnUlp(') �s(\oJ-a,r Nel'én RULmos, e,m

lulo - �ntomovel ptu,ca: 2-20-2.('" Sa;1i1Lo Aal'1af'}; Gru'pl'l .e;''CI}I�r San-
.. lÇ);cesso iii' 'I)e.loc'irlade - cumi- j'I)'" r.1·'�I"'( u,.nl' U!"l,nle'nall G'1'LlIPO' E''''_""

, .•, DI ,,,,-,, -"'" U" D'.. '."

esteve .em Floria116p.oli:i;� ()nhãll 1I'lwca- l-Ml-07. . l<}scolar A)J,mil'Rm/ft T,aúl�!liu,f1al'Ó, em '

,
." sr. Arno llauer, industrjal, no.Deso-bedi,ência a Ud'l'1n" (ii'd!1TI1 le- Bananal; "c,SiU"l de .B-e:IH�1'i:Cja.menrLO

gaJ - camin�l1i.o p!n,ca 54-63. do LoiLt�. em F!j)r�aJló,po!i-s; GNlpO Vale d·o Itajaí, elemento d�
Tl'a,j:egar cQn>tr'a-rll�.n· - C'l'lwio- nli'eoJal' GUFi�a"Cl'�-Gà'P�lema, em Ut>.- �esta:q?e naquela c�dade, on�e'

" "

J ') 95 12 tú!iiO V:mhis; 'O:fiJ,l.'�líl1i.l.(t,I,.',(! JíU'a-gU: .•
e candlda,to 'á Prefeltura. Mum-ne'�e p .aca,_,- -'. �, , .

.

(eonsl�"lÜdQ. pel() ll1UlTlíéipi-o com '(;)1 icipal <pe}(j:;' Partido Social 'D'e-
Rllxilio ,de trinta mil ,CTllZflil'Ü's (lo mo.crático.

Prosseguirão

D<'sd-e (}J1,hem, ·de '(fl:lanrJo em qnllindD, o telefone âqui da
reda.ci'io pede a presenç,a de nosso dil,ptol' para recebeT a agT<1-
d>wvel notilcia, de ,que, lTlluilo em h'tt'J\'c, "ai ser processado!

A. voz .é se'n'l:pre a mêsma.
O l'P1!-101\tel' Isso esLú, ao· que 'parece, muilo p.reoc,upaoél.
flOl' qlH'? .... .. .. .,., " .. , .... ,.,

EslurJ.t' ,Q que ,s.eja exceplilJ 'I.'el'il,atis � viellg'a, no maii •
GUJ1.1HF:lt-tMcE 'L'>JG

.
.... ,

I

.

�.

I. -I

--
. ,

Florlall.�'-. 4 {te setembro "8 ..7

Dur'vaUna Alves
Clüo de .')O!l,SIJ. Dias

.. Hen'illf.t CUI'!ZhIJ NlisC'irnen/;fl
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