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buscarem, gratuitamente, elemen.tos de defesa. São os q-ue pedem informaçõe�, quando deveriam
requerer certidões, pilgando. custas e selos, de vez Que o gue,"-,q:�eJ�Il1. não, .. lnte�e88a_8!_ povo.
- ". . .. -�.. ...

..
... ...

IConversações entre os presidentes

o deputado Konder Reis apre- í.ar íneses por intetlllwdjo do lele- sala 'j)lU'a 'prosscgun- IlfJ<S seus Ira
sentou á consideração da Casa grama. \ halh os. Foi-lhe deferido o pedirto.
uma iudioaçâo. Antes, DOTe.m, s, S. O deputado Osvaldo Cabral eu- .passamdo D citada comissão a J'un
�r.OOU Il'úmp-nt;wi-os sobre-a i1mpoT-r oamrnhoir Ú. Mesa um i-equerimento . cionar ·em outu-a ISala.
tancía do llmrLo de Ilajahy. COillS-: pedilJlrlo míormações ao Ohp'Je dO:

" .,

tava a indicação que ,se telograte 1 Poder Executívo JDstadual. I O ....JC'pllla;Jo Clt.! Laures H11)(iS ('

ao fl,l'. ,:\iinit:tro da Fazendo pleite i �st,e requer imeuín foi' aprovado.lum dos (;I)�lj)OIl(:'nLe,s d,<l Comissão.

ando-a ereação de uma Abfa�ldega O deputado ;'\UJIlC,g Varella, -Lea-:
da

.

Lei Organica. Onlem. ao 1111'

para aquela cidade. :Na dndícação der pesseddsla, solicií.ou do ar. pre-
arm t.lj�lllJ;:: o nome () Iizemos ))(,1'

pctliu também fosse .solicitado o sidente permissão para a Comissão que na_? cslavamos Irem seguros ela
.

.apio dUR .'>E'lladores �jeputados c:,- da Lei Ol'gani,ca ,]lassasse á uma; 'comis s a o em que serve.

C\IITI n palavra, o eleputado. �"'1'-

n l-ocidente com o Embal·xador mando 'Cali! disse á Casa que r-m

U
.

lU te...
'

.

IJ d ias passados pedi u que a Casa te-

IlIO, -I. 'A.1\'.) - EncCl'J"an(lo d.e manena cordial (-) amil'tos"a o inci- legraf'asse ao exmo, 81'. Genei-al

.Mfmt,f� que. r-nvolvou as f'lg'lII'U.,; di) e-mhaixadol' do Brasil na Argenl.iua.]
Dul ra, ,!Jolll'aclo ]}JIcf<lc!'einIB da

f{e-,sr. Giro de Freitas Vale ,p o .,,1'. João Batista Luzatxlo, o onanceter a1'-: publica, .pe,dmdo-l!Je 10sFe pago
:gfmtinn Juan Brnmugtia O}"I'I"'.{:f'll. hoje, nos salões do Jóqu e i C11111e, aos portuarios dI' Lagurna satmro
um janval' inbimo .ao nosso J'l'rwesf',nlanLe diplomátíco cm Buenos AI'I'e�, d-e f'amil ia a quo

'

L('em dirc íto. U

"
O

JtO qual cmnparPliCI'U!m na. qualidade de convidados f',,:p.eC\ia�. 1l0l11f�S
L 'I '0 • 'r . ," 1 ' . I .

D�PQ'esenrt,êlLI\ os 110S rueios 'Poli! icos IÜ SOCIal;:'.
f ograma OI pa ,ai o 1 u a ,onu J<l,

Dr: natureza íntima. com a tiualidade dp de"t'azl'l' 11n1l d,rsentE'Jl.ill- foi pago. POI' ISSU. congratula-se ,ruo. /, (A. i\.) _ �f'.gl�\]clo R'P d ivulga. os ])res1delltes 'I't-umuu
.'

f'

JrJp.nl.o, () jant ar of-cre.rido 'pulo SI'. Bramugfia rpriomOll pela cordi alldlHI'f". com tódos os �f'lIS pares, envian- [)\nlnl já nuciararn conversações em IÔI'llll elos prohlérnas tle 111,[."1'('."
'(,nUI'I' os ·H'uf''particiJpa[Jtf'�. EllilJ!'r OU!,l'O:'. �on1tparnccrmn os 81'S. !V'CI'e-a do aos 1l0l'(ual'io.,; ela Laguna o seu se mutuo dos E"L<1Jdos Li,niclos e rio Bl'asil. De a,c-ônlo (7Utrl a .mlo�·l1lnç.a(l,
·R<1tm{),�. ,o,�\'.l1JI,(jo Antnha, I VI] dI.' Aq Il·mo, Joao ,i\eY('$ da _Fon Lo li r,a., .]'ln'a- 'b" 'I

.

. ... 'o' çi'\o os rlois p'1'('sidenLc.� discutiram. ·rm longa 'Confel'cnol<J, a�� l�tl'CJa !lO)'
t'i Cnm'll'g'o ;\1ao·'tlh'íps Bafi�h I l' fu'do jta I Fpl'n'lnrlf's e � ,,' ('h'1 ,'<I I-aÇU (,e nn1.J.g.o qllf' "e,fnprp PI tu-

.

. .'

L I 1'1'IR(}10Jlulin;-:; "j.' 'j
l ·'0' .. , .... , ,,'A, IZ( .', .11

:
.'C i,'.. � "::<15 1(-

1"\ �i'l'\'i 10'1 tJI"illlerle""ui'lmenLe ,Slf'l1� aüallizu,d08 olt:oOllJtc.OS . .a� 'm:�dicJ,a" lllJaJ.:{ mllJ)01'a�l e�'i
. eall Jl'lam.. •

f' ,"i
.- .

. .� .... �"c
.

(. .'.

.com o,: IlIj'.olb!l�la,s do c011,LinçJtLe, i-n,cl-lwive o re·l:alciOina;do COIID o Ilnllln-

1i:'m favor dos IQ'uer" .

S'O'·vl"'e·�'\I';'��·�:�·'�"-'J-;';"p··0-'0
dte df'n�:;�)i�!h�r�/)�;��êWJ'� :Dl�U:a dl�yP.l'ão,�:.nCOJlIll'{Fr-,e 1');cla �egnllült vrz

L
I I.

: "Jt;��\;4:&'�V .,.\ �'.
.

11)(11'" ,[Jrlv�sAg\I:i;ml',Il!O da,; .súa,.,-; 1mp()]"tantes conversaçõ:rH, Em llO\'[l COTl-

..t b" I'h '..;,1 ','í!". •.... � "�.""
)

• Ú'['j'.'llcia _r1evrrão abou'rlm' D.� dois c.h-eJles de Estarlo, o" p�'oblema� bl'a-
.al"a iii' aUores TOQrJo.. " rr. P.' � "A_ União 8'ovi,t'Licá ,1' ...,1.5 );1' tditizand·!) (jú �jl,r.if'os I' as 1:('f'clÇ{IPS ('Gonômi�as ,f'n:Lo-·e os doi" lPar"p,.. :--Pl'raffi, aSé'I>�l,

C(m�elho dr. Contr'ole A!i-llllu no Japflo para- propagar II S\la irl('!ogia 1'01' fücaliz.adn!'\ ;l$ momN1ID:õm; quesLôps que aLna1me-nt,e p'l'eo;:upam (l BHl�'

lodo lJ [)oís" - r[i'<C!,U'llU l) j)1'r.sidéutr ·de Consrlho, \\'i1ham �phald. I'Tll -si!,
__________________________________--w

Vitoriosa a contra revolução
Quito, 4 (E) Venceu a] tro ;ia Defesa no já derrubad

,contra-revolução no Eq�ua;d?r. ,governo de Manch�n?, coro�'�
Apenas uma semana e tres dlas JOl"ge Maldonado 'loJedo, dlrl

depois de derrubar o Presiden- giu um telegrama aos chef.es d

te VelasGo Ibarra, o coronel todas as forças equatorl�na
Carlos Mancheno abandonou em luta,. tan.to ,�overmsta'S
por sua vez o governo e se 1'e- quanto reVOIU?lonanas.
fugiou na embaixada venezue- Toledo pedm-Ihes que

lana, em Caracas. ponham :as armas e que
Mas antes disso transferiu guarnição envie delegados

Substituiu 'o ·pres. Trumao �:u�r����:::ô�s�m� Junta civil Quito, para discutir a situaçãD.

Quito, - O coron,el Manche- Ghandi RftO
\,,'ASl1]N(:;'l.'O�, 4 (1inilN]) ___:_ ]{.énnet-h Rnbel'ts, nOOl(\arlo secrelário no renunciou, de maneira dra- .. -da ,

da .Guel'l'a há nwnqs de ,;·eis ,,;eman as, Lm']10IH<e h.njr t_lO chefe do g-o- �áüca, depois que os ofi.ciais reSIS.llra·
vêrno nOJ't-p-amerieano. ",' r,

'

contra-revolucionárlo� 'cons,e- 'Galrctlta, I. (CniLed) - Ual1cilti
Essa c]isti.nção caJJü .ao .1l1.ill is!;ro na Gl1l'rra, na 6l11�lida:de clr, mem- guiram reunir forças esinaga- ('J�t.á je,.Jll'wndo'. ClJInlo )JwLt'sLo e ex

bJ'o do .gm·(\l'!lO rlp rnaiM ca�i'goria el�nLre. 'Os que sr. encontram ,em doras tanto ao norte, como ao .pjaçüo pelos acolltecimen{os desta

Wu"llingfOll, uma W';t, (J1lf' o S+'Cl'ctÚrÍO deo Te,souJ'o Johsm1K J..iarLill para sul da Capital, '.obtendo o con- iCIi'fhw].e. Fui eLe l')]][t>m "lI.hm("lidn a

LOl1lll'I's. trole das -nrinciI)ais cidades e ['ilg'()'l'OHO I'Xa,IlW ·mérlico. e r",te de-
()llinlo. /( ([_rni.tç,rl) - O EquarJoT' '"

{
.

Pal't'C(' ser (':,;ta :J ])l'inwiya voz qLle o gOVÔI'110 dos '!<;,;Iarlos Luidos ll'nhas de comunicações. Os clal'on Cjue "Ghamli não ::;1I1'Ol' an
esfá vi:vcnrlo sob o qlla.rto g'O've·1'JIO

'

é clll'Jiado por 111<1 ,seerpl<Írio de Guel'l·a. Mas, Lal estado de roúsas não uleulbl'o'S da nova Junta Go- ulnyo jejlllJ11. visto alll'eHenlar sinto'-
nt'sk� ulrLimos dia". DCI'l'l1bado o

dUJ'al'<Í muifo. tempo, pnis. boje à t.arde, está ,,('nela esp·erado n secrp- vernativa são três conhecidos ma;: (1(' IÜp(,l:tpn�,ão arl,(,I�ial" .
.

g\oYI'ruo dr. JiJJal'l'a., llml:YP o gm'el'Qo L<íl'io rir Es{arJo M<1I'shalJ (f.!' "alla da Quilandinbn, qlll' exercI' o pri- civis, O dr. Humberto Albornoz,,dr l'vlanclwlllI, tl�e acaba decedel'. lE
-

nwil'o lugar na:, Ú1l1t;ÕI'S rir �\Jbslituto d,r 'fl'llTl1(lJ1. O dr. Alfonso Larrea Alba e o W.l�CU !::lIC.!llOo IIII-!'nl' a lima j lll1la g'overnaliya V"'UI U
'"
flUi

(]r t f'I'rr' ciyis. )]; ,esta, �)or Sblll vez, C·
.. ,

.----.;;;'---�

d
Cf

d b
'". sr. Luis Maldon'ado Tamoyo. H uma, 4. CC.r�itf�c1} - A Hülia ('

j,\ roi Sllb�[iLllida p�lo antigo vi- ontlDuarao pro UZID o o.mbas atomlcas Este .últimQ'era, mi.ni.stro do
0' Ti)"ül(lOS cni.dôs assinaram um

ce�pl'('sid'en{8 lVlari'a,no .su�]'PZ Yi'- ,

. .

j' InterIor no governo d� Man- ClICcll'flo SQbl'(' a' rva'cL1in�HO das l'opas

in[f>milIn, qllf' assnmill. a pl'esiclen- \\'A�H 11\GTO:'\f. 4 (T'lIiled) - O senQ.çJol� Mac MalwlI. t'alando llum . cheno, e aparentemente foi de OCUipàção norLe-aiErcl'i'cn.JJas ....'.
cia ria !l1'jlU iJlicn. comício do Pu 1'{ ido DI'1l1ocl'úl iCll, ill'clarolJ ([UE' os Esl.ados rn idos cou- luantido no governo para asse- 15,000 homens serão relil'ados ]lU IH

Cumo primeiro alo dQ seu go- tilllWlTI [Jl'OdllZinclo bomhas útômica:, l)l)l'Çf\11' II RÚl-;sin llHO concnrdou gurar que as forças manche- ,prriodo de 90 dias a contar dã pat,
",rl'nO. YrinLrmilla nompOl1 um ga- com a� llropo�las norl'e-amel'icanfls (].r rmÚI'('J]p alômico. flcrpsernlando: nistas ob�deçaI).l á ordem de em Cjue n tralado de j1aZ das 4 po
lJi Ilf' I r mililar de COllS·CI'\·arlm'!'.' "Cma ])1'ova dr qur ,estas j)l'opo,:las rl'nm justas C llflncsf.as, é dada llO

! suspe'lder fogo. I.I\nl'Ín:-: '('0111 a Itália 1'Ô1' dPI'Il<;ilacIG
liIJl'!'ai�. [Jln? admiDÍ-:tnll' o vai'. 'f<llo di' que (ôllas as nacõl'�, exee[o a Rússia. a aJ,oianim". Ainda de Quito � O Minis- elll Pal'i".

. ".
. ',l,,,,,itiJ! �"i!I R&NTA f,;.ATARINÁ

'�"'CJ�1tlIA.V'tO t) %. B.,r-f>'4r@: t4IT. �nn NOCETI - Diretor Dr. RUBENS .E ARRlfllA RAMOS
<h ... , 1",· ,�)" 1Il;,"· .....�.êf' $,. l1Is.l!I1Al!-CffiNO DA srn\' Á

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

Ano XXXIV Florianópolis Sexta-feira, 5 j� Setembro "j� F�iJ7 M. 10.117

N SSE LEI lEGlSL 11
Indicações e pedidos dA informações -, O Presidente' Outra
atendeu o apelo do dep. Armando .�alil-Olltras notas.

-

}bo.. 1. ( .... :\.) - ..... co.missão pr1'
marll,ente ode legislação soclai

miTli�lh'io do TI'abaI.ho .ii conelu.in
.(ÁS estll�Jos Ilf)ferenLe", ao rlc.s'c,wso

�1�ma11'al remUllel'wd{), á l-ei de gl'·e
Vil, "í l'('!'orma ,da .cons.oJi'llação das

fcj,� do ,I mba�ho e i>lla a:d'alaç1ío
aus f,['xlfls l'jSSDS üstudus, apl'l>,eiUiôos
;p(�h) cnn"li !uei'oJ1iais da Carta J\I a

g·na. Ipr·,esideul'p DutJ'fI. RPI'ão, r,nca-

11li'llibnilos -ao J.f".gislati\o, 'para os

Idte\1j.rjers fins.

\'iol('nLo ataqll(' á,; tlli\'irlarles ,so\'iética,;; rio J.apâIJ.
"Estai;: ulilizanrlo () Conselho como ni.e-io pam a{.i-ngil' fins ob�t1'\l

rilli�las I', nl'Opugal' lima i(kologia lIão c/Jose,jtil'la nesll' P<lÍf'" - "1'l'iz()1l
�,ebal-d na rpl1l1ii'\0 rI,e ho.il' 'rlo Coase'lho, i.liL�iginclo-�f' 30. !'('lJl'Ps{)nLanLe
da Rllssia. .

Desastre de no R. G� do;' Sulavi'ação
p, A,II�gTe. 'J (A, S.) - Ol\'�em as 16.BO horas, 'doi's aviões �-A ele

ll'cinmnpmlo anl11çado, p-erl.('liel1[es �) Ba.<;e A'área üe Canoas, Cjuando eml

Jomll-a!I.UoI'.:1., suIJI'-0\'oa\'wm Viam,ã.o. <ClIli'di:ra'm. !pel'cllcendo 0,;< a,vüadol'('s
Sif>.gU!l<Jos le11.1·'nl.e,<; \'aller Lopes ,da !:)oi'!"a p �ey Antão Mariens·e Soa-rp3,
kiqJll'lanitf'� dR um do,:; apa.rrl,hõf; .

():s LI'.nenl es Marion, Pe:ixoto '11 Dly J\r['ancoJ.a, ,tr1pulanLes do· outro
""ião -sillistrado, ClJillsp,gl1iearm salv.ar-.se. ulillizêWclo ,os pan:í-.querlas, 1'e
ee!bendo ['PTimen'i.o" lev('s ao ,tocarem o 8.010.

.... ('.omi,g::;Ho cstit agora, trai anqo
��a (l,1t',jj.ci,paç.fl<o dos . em;Pl'egados
�J ,; Illcni" da;; ,rnnrprrssas .e seuS

f,r·é\.ba;nlJos ClsLãoo ,&e:ndo acompanha
dos lPes,soa.laJ1e:nte O'elo mi,nif'Ü'CI do

'J'r-a.ba.Jlho. 'Pa!'a t\m:dtllme.ntal' e pos
si'biI.Íit3tl' a 'j'íxação e paI1Lil()Í[)açfío,
>ao eomis$llo .ma.ndou iPl'OOeÜcl' (jili
g·el1iclia�. ,e .a hwullt.amentos pa:r.a co

l1ihec·e\· das d'iv.PI'&a.s, a�iyiclade'� dos

;6!ll'pnga,dores'e '''''('>1.L5' h:teJ'os.' Só dc

I)oi:,; da a:l.YllI'acão- ,é q:U'e ser'ão' f1S'lu
d.ructas· as mal'geil1S de' part.icilJ.)açã'Ü
*�}S emiPl'flgw'6Is nos lu(wos das 1')))

pr,es.:l::i. f' fixaoão ,da.;; ba&) a serem

usufr,uidas pelos ·t,rabalhadores.

ENERGICO' P,ROTE'STO,
\VASHJNncroN, ." (TTni[ed) - O'Departamento rI,p Es(.ado informou

Cjtw o g'ovêrno ,c!os E�Laclos unidns 'cnh'eg'ou -ao gQvêJ'llo da Rússia um

enérgico pl'l)l.esto palo écandulosQ. ,julgament.o e prla ('.ol1denaçao do'
líder 'ria oI>osição búlgal'a. Nilmla Petkoy, em �oi'ia.

A si'aa.cão
..., .

DO Equ,ador.·,

Presidente Eurico Gaspar Dutra saud« Her rv S. Truman
na sua chegada no Rio.

Peron sauda a delegação argentina
J3l1K.\'O� AlHE:'\, '1 ILJnil.ilfl) - O Pi:psiclenle Perón teLrgl'afou a,

challcf'l.l'.r Br(1DlL1g1ia nos 3,'gllinks Lel'mos: "Em nome cio meu gO\'Ôl'
Jl') (" do povo Hl'gf'nl.ino. faço Grwgar ao amigo HI'amlJglia. p enlia' um

dos nwmJlrOl' da (]l'legaçã.() al'gp.nLina minhas cfusi\'RS Jf�licila?Õp,� pela.
t>i'icaz inLl'l'Vel)çã.\) e felrz ü('"empnnll() lla Conf80rência do Hio, onde com

l:llIlo l)l'ilhll foi rl·rfpIHJido n ]Jr"p�{.igio da pát.ria e ela sol.Wl'ania d'a Ar ..

g-enlinil. l.:oiucidl'nLps com os ideai� {Ia Amé1'i�a'·.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desenh ístas e proieí ores dI' mjtíCfltiTl�s
Laboral cristas metahn-gicos
A"ius.t�NJOl'P� mecânicos

MODA DE VERÃO od r,l'a,llzido� ;.:iio a,J'maclu� numa Eletro-ruecâuiees
na la (10 cen j J' I '. Saboeil'osOs fig'urinus de meia estação,
ct r c esce ,l () Ll)Ol: iarxo l:l cuu.u-

os de ra ou então nm vesl i·clo colante OljJeralClol'cs mecánícosU.;nto inverno, 'como de ple- Es tru turad ()T'f"S, cJI.a,peadol'ps e riscadores navais
no verão] of'eieceru, ao mesmo

nas cude iras, ll.b.l'€-Sl' ;\ altura dos J;;!Pll'i'cistas instuladmes
tempo, ,á ;nYU�he,l' a atração da llO- juebhos. 0" vorl-idos cJ.n verão, Pl'Ó- l;aldeil'E'il'ns

prios 'Para. o uso 6011l capas, en- F,n{�al'l·eg.a:dü� dfl constmieão civilvidade e <I vantagem da certeza só- �S(mLl'a.!11�"�lt'eJ:) de 1'i"".fLO 'dI'] n.lg'od'ã�clu'ern imu itas \-CSPS um bolero, Ge- ....."bre os rumos em que a moda se vai Contramest]:'es til' teCf}-1age-ml'almenll.e .muil.o cur-to, ·(:>S".'P holern ,. â
-.

j t < Iembrenhar . Corn efeito, se 'O� 'gTan- -YJC,C' nicos (e l:tU' o.m.VVI:
dos figur-inos de setembro e feve- killillfa, <1 qualquer hora l' em to- Fund ídoa-es

das a� c ircu.ust âncias. .unanno .... � íusrricõos d(� candidatos estarão aJ�N'{a$ alé o dia 30 el. &.r-reirn apresentam todas :.IS invenções
I b I I

- Nllll.;' mês,'d rO'UIJa� ,e f' ali' in ,e ,( f' pruia, ves-
fi'

,-

I'
- -

d " I
. uos mestres a costura. trazendo _

_ "QÚai.",qlwr inf'or-macões sóbi-e a" con lCOef\ UI mscrrçao e e. DO I!�,..seuntrn-as iuovações, entre outras tHjO,� de, I :c,de e grall(les, H',iLNlOS hem corno 1'1�1'('1'(mt.e..'l aos (,:Ul'SOS seT�o p1'csLa<:l;as á ,:;[[a, :Vjarec:lJal GU1-
menos lenta'doras, as da meia-esta-I d-e ,:;oll'ee nu ISllbgt.lfllllnclo (I' ea- Ih I' 1'J'!1C', ,23 . .'iNle na In3�H'tona de :]9rlSJDO, Oil! 'l}:e1a Çall(ij, Postal, 1.4
ção, gll iados lJela. e�co!ha peLas 'illiU-1

"aeo ·tio "laíllen1''': NesLe ú,l\1moll<'In.I'laUfl[Pol!s, MfLTON MARQUES DE OtLJVEUL\l'h(,l'es que puderam ,em dois JlJCSeli
caso. aS�lunw. maB J'mpm'üvncJa.

1n,,11(',[or ,de Enslllo

jll1a1lli,.festal' "uas t>n,r(:,l'ênC"ia�, 1)5-
deee ,al,c a

CH1.tlJll'<I.
.p com1{pr\P,e.IJ;(h�

,

[l'n[a,rn !modelos ,d{' algum modo ma.Jl,�'a�, Por ':"lma ·da �'tOJ!,elte" ele A 1-.0 a" Praçal'üyi"Los e ,coJ'J'Íogi1rlos, in..q)il'a;o;clo-,;.e" �Olree pOl'DllLe tl'<U1'�[l)f'mHl' Ulll 'V iJfI' .

'

.

.

ra' r'ml1á"'I·,,�Q de planta-o ao nl1P;::mo iômpo,.uo g. ênio cIo e()�- V�:L,HII) le:�'C,OlJl'1�dj�.,(JS, .00�'�l'O.� ,e �s V.-u'v� J. Br�Ub&i:.perg-r N fl-Iho�'Ou Ull
, !.LIJ'(:'lro (> nos 'g(Jslo� c1aque!a� .que

e(l�Lab :l1U<lS lJ(H "E. 11 f I o�os cleco[r �
U .. '=' � Q,.1CDia 6 Sábad'o, Farmácia Es- vl'�l(', r:: agl'cudáve! CSllldal', de 'l;çOl'-

ou eol:1O Ilo['ma S07.ll1i!1t1 o allo til)

,.StJ-C.essore.s de Jose" IrallspergerTI"'ranç'a, R'u'a ConselheI'I'o vestido, COllsel'y<.ml'Cio na� co"ias <ly'" tio ·com üs OlO'\,(I� J'ug'lIl'inos, fi g'l'auMalta, de jJc'I''-;f'�'el'ançn tios fljJ'f'll'enlcs <:l;[lanéncia de boleI·o clá.'i!'ilCo, l1l11i- Á tedos a
_ quem interessllr pessll., ce..unicsmos qUE?'Dia 7 Domingo, Farmácia Co'�LUl'eiI'os .que 'procuram com

lo InJ'l'l.o. FeCilulm-H na rl'r,nl" pOj'
]IIer centrato me 26 ttle aiZssto últime, .(jVidIl.Wlente regls--]}sperança - Rua Conselheiro Ill<:lÍlw ou 'mE'llOl' olJsLiil1<lÇão. impo[' Il1pio ([.r' d,ua� ahas, lH"gJigcnle- trade na M, Junta Comercial dêste EltlAde, em 28 d. mes-Mafra, I's(a .()'LI aqlwla moda que não lcye- mel1lr ClmClil'l'adas C·IJLI'·(� os 8".1,05 ou
mo mês, constituimos nesta cidade uma seciedilde c.mer.Dia 1,3 Sá:badlJ, Farmá�ia oxilo pana sel' ,1J."ada ilmediaLanll'n- por, uma yOJ'la-s(']()�, Es�a :(Ol'mu-
cial sob a razão social de �Viúva ), Braunslier4er &- Filho)Nelson - Rua ·Feli.pe Schmidt, L . .\'Jas, 'llizemo"s, L1ianl'e ,dessa mo-

Ia ,e mUito lla:l,Lll'Cl,lilll�'llt(' a�olada' sucessores de Jesé Brau�sperger, ctt(o obiet. será. mesDia 14 Domingo, Farmácia tÍla 'ls.-;im all,mç'uda.r J�'ec.cssária miJa pOl mllllo" cChlUIf'llO" ,palil. !l.'
mo ramo de negocio da fIrma antecessora,Nelson - RlÍa Felipê Schmidt. �el'Ül olIáadíá,':_ � '1ii'!lÍ1a forluna veslic!o(; ,dr pl'aía, .no" quaj' H,'iS·Cl1-

E rando continuar a merecer a mesma c.nside--Dia 20 Slábado Fanná.ç.ia Mo- mai,;' cl'rta ainda '_ 'j),:t('a .que ,não (lo bOJE;r'O, triunfa o 'J.lei,linlio, OU;ração quS::empre foi dispensada à firma "J6sé Brauns-derna, - Rua João Pinto. hfl.�ilemos Pnl l�llcoll1emhlJ', em 1'1'- ia ,,'jJarllC,:lhlJ'llH,.ntP hC!!JTI. �:(l- l,:r!()! ger», estamos à d}sposição de todos, à rua Felipe Schmidt, 41 _Dia 21 Domingo, Farmácia "f'l"E'i'r(l, o YB;;lirlo que so yaÍ ser
o e,jPllo dI' pCltJ1lw. I\JlHtO C'(lS-i Florianópolis, 1&. de setembre de 1�47.Moderna, - Rua João Pinto, lNUlo PI11 jnulho, _, j,ú oClll<' 1'11' COI'- �i,co. l'0Il11piíc-s'e cio pala jll,sla (en- VIUVA ]. BRAUNSPERGER &> FILH(j)Dia 27 Sábado, Farmácia Sto, ro (I rjsco de ·não estar 'lhais, em -dar.:atla ·ou a,IJ{)Loacla na .Jt'f\n.if') Sucess€Jres de José Braunsperguer

:���l�Y�,;�!�:�a!���ia �:�i,"�iE:"";�:��:,::,��}:Ü:'������: ::::"i���:i:!:�:�%:�,:::iE� I

.

romun ,-c�ç�o �n p. U'bI ico
'

O servico noturno será -efe- 111 rn O;;', fOI'am ohl'ig'adas a marcar üe lIlm ci,n,tot muito ,Iango, rlrapca- i U U U UU
tuado peÍa Farmácia Santo ]wr'jndü de C<:]W,l'a: a qu'e quel'ia elo, ou d(� faixa mllilJ(1 jusla cm'

A Empresa '<Viação Santo Amaro», que mantem;!!Antônio sita lá rua João Pinto, enc.OImpl'ilclal' e a {Jll'P {JU'pll'i::I. rncur- torno da. cinLura (' sublinhada p01'
a linha de auto-onibus de Blg'!laçÚ a Floriatzópelis e vice--A presente tabela não poderá .tal' a� sai,as. ;}<)mbo'l':1. �}�nsaSsemos uma ']Jl,,�ga hOl�zontal. tkhalXO, velsa, comunica ae público f'lue no dia 2() dl'J) corrente pa-�er altera:\ia sem prévia auto- há e1oi!s me&es, qUA r!f>vial1)ll)s ps- Müda dr \'P('ao", mnda adotada
ralizará os serviços da refetida linha.rização deste Departamento, COnUí"l' 'nOf't<as :]Jel'naIS a[;é a me,ladr. rio lwrto (' a IClllCO ou dez Cenl1l11e-, Pela, «Viaçã@ Sante Amaro:!)'Departamento de Saúde PÚ- f'is Iq,ue l1'0'8 jCQ.l1!vidam a 'descobri- tl'OS ahaixtl rio bl1sI0" Da.lí �(' 'flsca-I O PROPR/ETAlUOblica, BIll 30 de àgôsto de 1947. las il.lm pouco mais.(3 a l�aencllrtaI' Ipam }J,l'egas e ü'<1I1'7.),(10,.:; ellJa 131'-' --'''- -'- _

l í fi I' t
-

ZOe. alr-'v' tlis.so, sUi,IJer'!)l)s,Las cvmo

P d -1-
-Luis tl'Acalnp01'8.s: Farma- T1'OS&êlS sa,ias -de 1 '011 5 cOllLime- ,gU:l'a aoc,n 1 Cl a llluru (a 01:l1i Hl'a, - ,o

e e �UXI 10'cêutico..:.Fiscal. (['os. se Hn:haimü.'3 reôeio de nfio Os _-tailleuT's", ciJlC,lIn�lál1reia f'X- babude", ou mOl'gulha,udo nas cos- U

'I t I e lto ,la�, C<lll'tU;:: ,na frente e abrindO Maria Romana, natural delta,mai,� pnc!er andar se.não a 'Pa�so8 'Cetj1CHr.na. 1'eIH'·{>�en am o ,e f:'iln ,I

'I 'cidade, r.sidente no Saco doll1"C'urLO$., vamos UJertJ.er ,esse medo e maio in",kí\c! dos figu'l'i,nos, .\e- sM}j'(' um ,jalel'.o (011 falsü Ja e.co)
Limõe., com 85 anos de idade.J

'

1 I" (I,p ,i ()lll ·0m lCl).llbl'll�Le com () cos-'mar.c,he.mos a· g;ra'lll(les lYP.I11 acl a.s nllllma (',I g:m'a ,se a lI'Ima: as, , paralítica, não tendo recur.o, para0.

l 't 1.1l'''laçtlO "zazou" da cas�i'ca - dos t
-

t t tdentro de sa'ias Icnja amplidão llO;, suias são 'alguma.� Y'eZes cs' l'el ,1S, �" a suo manu ençae e ra amen o.
I I t'II'nw, ,s(}mplhn.nles a uma in( Cl'- recorre à caridade pública, afim,p g'e.Jw.rosamentc )',('s{ilui,da. 1� \'e,r- iÍs Imais ,( as vt>z·f's })I'pgueal as'
! l� 0" ,"mlli'cadins". Onal1:lo ·:ís erupas, pe�, de angariar alguns donativo•.eludI' 'que a müda SPglH'( ne.ss,p l1ar- lH1 clJm ,a gl�mas Illl'pgn" ul>",h� t

-

O. donativos podem ser entre-I, 'a' JI) cOllfr"írio. 'os cost)111'f'ir'(I� unani-
R dltcu1lal', o ,8'01. IplU'·qlW Sle 'aR lpaR�i-:- Jsa,;, ou 1()(>111 pl'{_luelW:'< ]we·g S 111-

guea nesta e ação.
I· d IL 1-1

-

dr> mi';: ,�l' in�',rlÍl'l1m, .na SOlJl'B-ca;:;a(l�l.n110:3 Cl1Jl! O", r.ápi!clos e ·fl'íol'enLoó", c: ma as. llU rg:r1.lfPos a', eJ'< 'lOS
,

.' ,.

()I.'e'.T'\"rrll'lio �8'c1l'lloras variall'Ges enl'· .,•.............., .

'J)'Plqu rn as f' gl':1nc1es '] Jl'.(�gas, ,

Os easa,cos são. ,])0 CUn,ill!llLo, lWl1 ra�f',llr)as 'Pe�alda" OU' ·em Jàzinhas � .' ....._-:
1 ' }pouco ma.is curtos, mas conltinuam 18\,e8, ,ele üôr :pastel ou azu ma11.. Dr. (LARNO Q.de CO'llllll'i:nwuLo Hl,uilo yariável, nho, , GALLETTIconl'-Ol'[J1]e os cos,j·'l'l'Cll'OS. f;ão e1p. l�, 1110 l(loojunLo, ,mod-R anais nova,

rorle {'Iág.�ieo, 0(>',111a cÜll-lma lliti- n quP. nos é trazida .pelo:; flg'llr�- A DV O G A DO
-

�
-

_ Crime e cível,(lamente' n,c,ent,u>',d.a 'e omlJro 1a1'- .nos ,de J11eja-,e:;tação, dC,]lOlS f,a ,Dr 1-
t I Coa,tituiçãCil d. Sociedada.gos; muiÍ[n 'J'\!'.os com os om])1'OR m:WBr.a, allürla llPl'J�iÜ1Tne,ll' e ar ap-

NATURALIZAÇÕESeairlo;;; .mui[( ,fanlas,ia" úom aJ1asltaíla .t� vida ao ai' lINDe ql1C os b('-
TítulolOealarat6rioa

largas c o,v.fnla,nle�, algumas 'vC- los ihas nos r,esel'y'e:m:,

I E.crit. -- Praça 15 d. Noy. 2�.
l0. andar.

Esta\leIec'imeDto Grálico Bras ii _
.. _.�_:'._:._�F0_�_�._:"�_.r:_�8�_t'''_.. _'''-:J

o E

NICANOR SOUZA

Pa,elaria e'Tipografia

118•••
41,oe
Zl,�o
1.0110
11.<\.

o ESTADO
lleok... • 1ft..... a ru J."

, Pi•• a, 5

DÍrotor: RUama A. ftAM.,S
PlrQrletéd. .' Dir••G.r....

SIDNBI N.a.l
DiretGl' •• R".çl.:

Ao DAMA2CBNO DA IU.......
Chefe da 1"aai••çio:

ftANCISCO LAJIU.l QUJI
Chefe de I.pr...lo:

IOAQ"1M CÁ.BltAL DA SILVA
R·vreaenta1.l.te,

RAUt GAiAMAT.l\
Sl'lCUl\SAL .E
A. S. LAR.A

lia. Senador Dantas, 40 - r
andar

'i'e). 22·6924 _. Rio do Janelr.
!ta. Felipe de Olho!r•• 21 -

S·' aaliar
TeI. 2-9873 - São Pu!"

ASSINATURAS
Na Ca,ital

be . .."..... 611"
hJmestl't.' CJ:J
�08tr•...... Crl

I
&fi!. ,.... Cr$
l14'tal!l4lro avullo .. Cr,

No Interhu.

h. . , Cr1 l'8.oe
lomestre (:;1'1 ".00

,'l'rlmestre . , . .. Cr' 11,00

15'.oro anIso .. CrO ....
c

uinetos mediante e.lltl'llt4f
-o·

o. OI',lglnai8; nUI... ai.
.�bliead08, não "ri.

devolvidos.
-... dfl"eç�o não 8e req... -

...bFliza. ,eles c.ncelto.
emit(do. nOI 8rti«0If,

aSilID,&dol

I Dr. Lindolfo A.
Pereira

Advogado e C&ntabUista
Constituição de lociedad••.
Planos contobeis •• Organiza
oõe. -- ParaO&!'91i1 e .erviçol

correlato••
Ruo Gal. J;3ittencourt nO. 122

Florian6poli.
Da. 1'1 horal em diant.,

DOENÇA.S NiERV'4iJA.b
C01i!!l 08 prolruso. tia ....Ie_

1Il ...�e. IS. doenÇ1Ml nervosas, ,."..di
tratatl.. em tem,o, do mal.. PN'
r",itlllmente remediáveic. O e.tIlD."
81';.0, frato da iporinda, IIÓ .04.
,r.jweliear os individuol af�"....
.... enfermi.ades. O 8er.TI�. 1'11'..
IIlonal de -Doença. lIlentala ...,e.
Ih am ÂJIlblllatórlo, 11110 at.luf. lira.
taltamente 08 .o�\td n.ry._ �...

llpat-. lia :a.. D ol'O a. &tu ,
.... II la.JI'N,. ...)."""311 ·

P'EOOA f)A�A AflA\ll QUALQUER ESPEctE nf FERf<AMfNTA, ,

.

.. -

,

,

FLORIA�OPOLI5

Serríçe Nacional de Api'endlzagem:i
Intl.strial (SEN.Al)

De uixlcru riú t 81':' D1'\ftlg'u.clo Regional para os Estados do Paraná e.'
::;<1111 a Catar-ina, convido os ,:-'l'S, f,tlid�lstriais a apresentar cand ida tos pa-·
['11 bolsas de estudo, a serem concedidas na Forma 'Cio art. (ju �. c .___.vf,;reLU-
LI'i n, !t.OMI, de 22.-2-942,

'I'ínos de ('.l.[l'SOS c!e a,perJ'ciçoamento 'e especiadízação para o!,e-
rários :

�Vf'DA

FEMI'N

convinham ,nos !(Jj.as fl'PRCOS de 'um

in;vel-no Ique se prolongou abl; 'o

m�s de maio" 'niío sã,o mai·s ,l'ol'eo

con1-fmdáypis 'c1rll,1'ant.c as ,soalllAi
ras :qlJ'Plul,e.s do y<,{'ão,A ofensiva ela
saia ju!'t.a - c ali; mrsl110 :(wavacla
- vai r.ecomeç:ar, ,tah'ez, dE\llll'O de
a1g:1nl.� ml's'es, rmas ;no mmncnt:o es

lá paraliza'Cla. ,rrsLido.s ,de praia ou

pnl'H II cam1jp0, '··psli'dos pRra a la.r
df' ou noite tornam li fmco,ntl'éll'
toda a sua lal'·g;ul'a 'f' ,sob {orla" as

fonméls· 'jJossivpís: franzidos, com

preg'a;;; f0pasR::Jdas (ln nfio., corm

pll'C'gas filnas e obliqnu�, A foLga �'e

l'ppal'(p igllalmrnl,r P111 1ô1'no d:l
cinllll'a Oll :'II:' ajnnla. na frente 1',

alg'11l110":; yeZ)p;::, !!,u.ma '111el::l-Ilo npr
nas cl:l I'l'(',l)Il,e, ,gmças a um jogo
dI' ]1l'rgns qllf' n�:Scp ,i1,t'haixo cln
1.1111 Igl'lll1r)r -llOlsa, 'gl'ar.:a� n ,11m rlra

peado

.r!i;;�rmrtr.i0ampnL.e, PSPéllha_,elo ::lO IOl1go rlp 11111[1 ]lr';-'7HI 011 yaflo-
1'o'so fll'E'gnrrlos rir ml1�;;;pli,nél �I't!!l'
rio rIn aheelm'o rIo n<l11a saia - p'ns
ta, IIfuilas -"ezcs, I ambém, pl.'rga" I

, J

Material es!!olar e de escritório.
Livros 9 Bijou terias,

encO"l"\endaSl de imp1"08S0S em

Tira.dentes, 10. - FlorionCÍlpolis.
geral.

Vend�1I1 - $e
Tre. (3) calla. de material, de-'

con.truçõo recente, por conj,unto
.ou aeparad_omente, aos segu,inteu
preçOlil: 2 ao valor da Cr$ I8,eOO,Oo.
cada uma, e a outra por

Cr$ 70.0eO 00, co_mpreendendo o",·

respetivo. terrenoll. em ponto pl'O
ximo do centro
Tratar nesta Redação ou à Rua

Tiradentes. 42 A. com J, Frainer-.

Aceitam-sg
Ruo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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': 15- CLlfBE - ;ii 6, !ábldo. SÓifé� ftrganisaia Jeio Grêmio Lira, eom illieie is ]
koras•. Dia ·20, Parida da Eleganl.ia. Dia 11 de IDtDbro�- Baile dai 6(Debllla�tes»

em bomeDag�m ao 21· aniversario do LIra.
"

------�---------------------I

,_,...

_ RUIARY C. DE FLORIANOPOUS
Mais uma vez, 'reuniu-se Social Catarmense, que será

quínta-õeíra última, o Rotaryj instalada dia 22. do corrente,
ANIVERSARIOS: ""

Clube de l.."lor+anópolts, sob a para o que convida a todos os
REll'OH: BIT1'ENCOUR'l'·' Presidência do Sr. Arnoldo S. presentes, bem como apela pa-
.Transcorre. hoje, o aniver- Cúneo e Secretaria do Sr, F'lá- ra que jamais deixem de pres-

';sário natalício do sr. Heitor
'. vio Ferrari..'

. '.
.

I tigtar essa benemérita entida-, r

Bittencourt, ativo e dedicado Aberta a sessão com o hastia- dade. . .

.gerente da Rinissch S. A. In- mento do Pavilhão pátrio,' p 1 Na hora da camaradagem/.dustría e Comércio. :Secret�rio � passa á leitura do' dez minutos para desopilar o
_',

• • •
•

Cidadão de grande conceito

I
eXIJediellte ela semana. .Com a' fígadp - in.cumbem-,se de ale-l.-__.........._�-ern nossos meios comerciais e palavra, em seguida, o .Sr. grar .o ambiente os S1's.

Toml :tS".OM .RAS1i..BmÚ?tndustríaís, onde 'sempre se Wilson A. Perpétuo faz a leítu- -Wüdl, 'ITo�o B. Bouassís e Er- ��;�.pera na campanha.destacou pelos' ex.pressivos do- ra do' parecer elaborado por i nesto Riggenliac.h.- aM�»etlZ�{\'.U) liie adultos, f::zen.dt d
.

it
- .

. -

d
'

U d lnd da voalavra 'lue (\IS teus �o-ruhecldo,s que na". es e eeprri o e coraçao, rece- �ma eO,m�ssao �ompnst� os s�n.,? ;:t�n.a, a pa aV'�1 o bem ,ler nem .eserever, rrsquen.berá hoje as manifestações de �rs. F'lávro .Ferrarí.. Joao B. Sr. Tom ,WIldI sugere seJam.s eurses no'turmos de aLf-ab01lizapreço de seus inúmeros ad- Bonassis, Mário Nocetí, Heitor trazidas. à tribuna rotária, com ,il41: Hespital de Caridade ou Ci-ru. miradores e amigos, em cujo Bittencourt, Oscar Cardoso e mais frequêncía, técnicos e pO llseolar AIlI0hieta.
número nos colocamos. do orador, a respeito da tese profissionais competentes, que.A ele, os nossos efusivos

que será apresentad-a á la Jor- deverão sua opinião abalísada
. abraços. nada Brasileira de Pedíâtría e sôbre o "étíer " a que se dedí-

Fazem anos, hoje:
. Puericultura e, de autoria do cam, aumentando assim o co-

,- o sr. Nerci Silva, funcio-, O General E " D ,. P
., Dr. Júlio da Cõsta, do RC de nhecimento de todos, o que re-,.

'bl'
..

I 1.lI1IC;O utra, resiuen- I ,_,

b f"n�rlo p�. ICO .mumclpa e

pes-,' le üa H'epll'blica em decreto assiaa-' Barretos, S. Paulo. Tra�a-se,; dun�ara nao so no ene ICIO
soa muito estlmad�.

.

,'. do na Ipasta de jllsli\.'.a, concedeu a! em .re�umo, do aprendizado I particular de .cada um, c?ID_0- o sr. Waldemiro OtavIO"d (
.

b ilei Es 'd'- profissional do melhor, .acor-· no desenvolvimento econorm-�l <;::'1' h" díci I CI ot alnl� rusi erra a � pen 1.0 ,
.

_

.

tia uI veira, eroi expe IClona-1 A' 1 I d Lib I dando-se em que se deve abo- co do estado e da nacao, com
.

t tre né
An II li. na um . o I 'ano, que c es- ' ,

I . '"d dno e que con a en re nos com, '"' '1' . '"' íd d' L' b" Ih IiI' a proibição vigente elo tra-j a melhoria elos meto os' e
" .

ti ItlPOSI
1<11100"(:' 1 a r, raoaina ern '-

Ihmumeras su?-pa las.
" 110.-'."") pu is. !Pllofl() eS'colhi,rln �'lorja-! balho do menor de �4 anos, i produção e traba no.

-.
a menlll�. Solange, fl��al nópol is pa ra ('1'11i ['1) rir .SlI'H8 at íví-" resielentes �m �o�.a:, nao atel:-j . A'p<_?B- tazer algumas cornu-

-_dO SI. Valdenm o Orlando �1l-1 d[uip.�
1
elidas p�r .1llstltUlçao de. e?S�-llllCa?OeS ele ordeI?- ínterua, ?. va,

'. I linl1li'11 viajar!o, l ulurlor dI' fibra, no profissional. Sendo unalll-iPresldente_ determma s� encer-

.� Fe� ano� ontem
.,
a snt�'1 CUlDinhanclo �('mpl'l' para n f['enlp, mamente aprovado o parecer, re a reuniao, o que .é feIto c�mAIlete SIlva, fIlha do SI. Euch-I,- ," �., "'" ,. , " l' 1\ lrtl'g'a fIJ- p del;berado fazer chegar ao o descer da Bandell'a Naclo-

·des Silva e estimada professora
.l '''l." li 1)., .. 11.1,1

,o .,1 ,m
,c, l' 1 t '.". d t I

, UH' "i' .'!'l'\ lf."ll.'; IJI"',;!a'r!,(lS H nossa f'.Cn ...leCln1ento c o au o, a ese, na,
·em c.oru,pa. ." \. I" I

. .... "'el'( (·O".t,.,u' rIo aun tradllz a

(');,.1:,.": •. 1 '1 a :lg·:ll·n
...

rollc lI111 ('.ntp-
.)

';""
1,. \:;

'-�'. i �,<. � _INOIVADOS: dllil:O':LI1 ('cm a l';'I'[,':tlll"a .\Jl1111CI- 0p.�lldO do Rv ele Flonanopo
O sr. Carlo.s Eduardo Corbet- paI :[lapa I) eal�'3lll(,ll(I), �p;m OllUS: liso

. . \
ta, categorizado funcionário da P?,J'a o.s

coIr'PO' P"il'lllie'

..

o�, d.C lIlll tre-I COl1: a. palavra, o. Sr. SIdneI!-eia. Sederurgica Nacional, emlOhl)' :fJ'onl,p]'J'o, ao Pa.layo _

Ford, N_?oetI �lZ que, mUlt? :mbora!"Tubarão, vem de ajnstar nup- hem como ,pal'a cu,nIFDua.çno rie
I
nao .pare9a, a �onl1ssao de

\
.cias, com a senhorita, Juanital uma praça ajal'r]il1arla em (Jpl'l'eno I Ser:lço� a .Comumda.àe, se vem

Bonsfiel Cláudio, elemento d€ ele Sua IPrOIll'ieJ'lade. Alias o e.dificio I
deslllcumbllldo de sua tarefa,

,-destaque 110S meios femininos
1

o!y'l1p ins-Laloll R COl1lcessão POTe1 é I pois que, desde março, vários

-desta cidade e professora ns>r-I or�gi.nal. SOhPl'ho· e ,de ji'2has am-l de seus componentes �e ac�am
malista. . pias, Ot'mHIIJ por' 11m 101'pao iluml-j em1penhados en\. grandIOsa

IAos noivos, almejamos mui- na(lo. ,campanha de. auxilIO ao real-

'tas felicidades.
.

Ao Sr. ES'pE"I'�d iiio Ami,l1, os nOS-I' me�te necessItado, procurando
,a,s- relicj·La�·õi'�.· con3ugar os esfo.rços de toda.s

.. LAR EIU FESTA: -,.------- as s.ociedades benefi.centes da
Tem sJdo muito felicitado o: '

E' .. Capital. Por proposta do Sr. --_ .. -.�--=--::-:::=-:---;;;;;;;;;,;;:;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�casal dr'. Isomel1io Palumbo e: Clube sperantlsta Os,car Cardoso, tal campanha CO" fh.�.V· IT'··'E· I DR.. � .4.ULO I-senhora, pelo nascimento ele ,I d fi" ,.
será inda mais ampla, uma vez "I .K Jaseu

.

filho Lineu
A Js�m�nio e olllanopo IS que procurará reeducar pro- _

ocorrIdo a 15 de agosto ultll110'1' fissionalment€, fazendo a re-
O Grupo de Confrat.ernizaçao n 4. UOSr

. \ r ,O Presidenle dessa enlidade, sr. cuperaçã.o dos desamparados e
da Mocidade Evangélie� de Kt-t.l"'J!NADIR CA�IINHA FERREIRA Pedro de Lllna Bn!nnelsen l'ece- .

d
.

d t h' Florianópolis tem o grato I}ra- E.opecialist'l em molea-P lapso de nossa par-, .

' neceSSIta os que mn a en am
d .",... t'd d

'"ar um ben de S. E;x:a., o dr. Jose Boabald, .energias para o trabalho. Des- zer ·e conVluar a.S au 01'1 a €S
tias da Senhoroll,te, houve engano na nota ele Presidente da Assembléia Leg,isla- sa campanha resultou a Ação civis e militar€s bem como o
Alto cirurgia .

.·aniv.ers'ár'io,· da exma
..
sra. el'l Liva, o (lfj'cio que ,se seg1llól: p01VO em geral para assistirem

Horád9: 9 às 12Nadlr Camlllha FerreIra, que· N. 374 - Senlhor Presidente, H tá comemoração civi.co-religio-
é filha do sr. Caminha e es- "llecebi, opo'rLull'rumenILe, o Ü'fi-

.

'omenagem ,sa do Dia da Pátria, a se'r rea-,
pôsa do sr. João da Luz Ferrei- cio nO 203/99'[, dess,e Clube, qu€ OI' B�I lizada no próximo dia 6 do :..-----

......--------,-

ra. '

veio acompanhando di'versos exem a av") I ac corrente, ás 16 horas no Salão
Flica, assim, retificado. o plar[)� (ia public.acão -Que é () Conforme noticiamos,. o Cen- d€ Festas da Igreja Cristã Pres-

equivoco. Esperanto?", dest�na.das ·e já entre- tI'O Intercambio Cultural, su- biteriana desta Capital, á rua

g-lles aos senhores deputados, e a periormento administrado por Visconde de Ouro Preto nO 61.
ohr_a "O instituto BmsiJeiro de Geo- uma 'comissão diretQra C0mpos- PROGRAMA
gra'[ia 'e EslaLisLica e o Es,perant;o", ta dos ,quatro presidente dos 1 � Hino Nacional.

I �rerlada á biblioteca desta Assem- gremios esturlantis da' cidade, 2 - Explanação sôbre. a so-

I
bléilt. 't",_ prestará significativa p:pmena- leni,dade.

(
,

".\gL'nde.cmHIII a g-enliJ.eza da ofell' gem a 01avo Biloo, a qual 3 - Paléstra Religiosa.
I ta, feita, na oportuhidade da constará da ereção de um mo-

•
Orador - Sr, João Sena..

realização de cang'nessos univers'al l1umento no Jardim Olívio 4 Hino-Minha Pátria 'paraI e -nacional cI'e :FJS)peranLo, augllro os Amorim. Cristo.

I· mcl"ll-ores resultad·os a.o mOVlimento "P}3sa iniciativa, que reflete a 5 Palestra Civica.
esperantista em Sa'nLa Calar i,na. compreensão social da nossa Orador - 10 Sgto. Andre-

I "Cordiais saUldações. (Ass.) José mocidade, tem despertado ge- lino N. da Costa,
Boa'bai:d, Prcsi'denl.e. rais simpatias e aplausos. 6 - Hino Nacional.

Esperidião llliu

....

r
- - - - - - ,_ - - - , ....

-II'.'"'*"'"
� SELE'CÕES��

.

. .

30 artigos ,I
d-e ma i-a,.I1
atualidade t

COMPRE $fU EXEMPUrd
IjOJE �SM()�\." (' f

:"�_:'.�����

DIARIAMENTE

.ODEON
� Ás 7% horas
ATLANTIC CITY

. com:

Consta.nce MOORE
- o novo galã - '_

*Brad TAYLOR
.

Jerry COLONA.
- No Progama:
1) - Atualidades Brasilei

ras n. 1 - Nac. Imp, Filmes.
2) - A Voz do Mundo

(orltettaCarlos EdMird.
e

JUilnita Botlsflel (ll3ualle
têm ;. llTM.Zer ae f.HiiT ti

ci".r ••$ pa.reCl tes "

Ji'SSSOilS d. s u.as Telllçõ.;!,
• seu coo tud. ele

C,.IJ4i1meCl tI?J.

FfJolis., 31-'-1947.

- Preços:
Cr$ 3;00 (Único)

- 2,00.
"Imp. 14 anos" .

IMPER,JAL
- Ás 7% horas
- Última. Exibição -

, ANJO OU DEMONIO!

Gerd

. com:

Dana ANDREWS
Linda DARNELL
Alice FAYE.

- No Prog'ama:
1) - Jornal Cinematogl'lÍr

fico - Nac. Imp. Filmes.
2) - Rapsódia Branca

Short.
-- Pre�s:
Cr$ 2,00 (Ún ko).
"Imp. 1{ anos".

_.-.I'
F""""��""'--- -� .. -, .• -- _._--

tft"T,.(jti� •• � !.i!.!f'. r.I' w(') 1!eflu/o» 1',,18 Indfutri2l, �.m�·,de II! �etu7oS HNtJT S. A.

lF.I�.J'lIJJ.'l� --- l]"rTJ·F111J1 rE rT'f'!J'�F-. J!11"1:YJ'!'.1FT.Af,?'O'N' - f"ONTA 'Jlf)PRI'-A.

í
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ACORDO ECONOMICO EN-I
TRE -A HOLANDA -E -A' ZONAl
FUANC:ESA DE OCUPAÇÃO IALEM.i
Haia, (1) S. H. I. - As dis

cussões de carater economico
realizado a 6 do corrente em

Baden-Baden. Alemanha, en

tre representantes do Governo Iholandes e funcionarias da zO-1na Francesa de .Ocupação, no

sentido de renovar os acordos
concluídos em janeiro ultimo,
levaram ao estabelecimento de
propostas definitivas com rela
ção 'á liquiddação dos acordos
anteriores e a redaéão de, um
projeto de acordo

� numa base
mais ampla. ,

Essas propostas serão sub
metidas -á .aprovaçãc das auto
ridades Interessadas em ambos
Os países.

IltlyJe ao seu amIgo dl3taDtt
11m número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição ded.i '

eada a Florianópolis, fi '1UISÚIt,
estará contribw»do para
maior difusão calmaI

de.o.......

Partido Spcial Democrático
DIRlETóRLO DO ESTREITO

o d,jrre:lói-i,Q do P;SD do EsLreirLo, 'reoeJlttemenrl·e empossado, t.éiUl
Q praser de comunicar aos seus correligionár-ios que se reunirá todas
os dommgos, âs 10 horas, na sede do Camti4st3J R. F. C., provisortamente.

Oieutif ica, também, t-er sido deliberado que os comparrheiros po�
derão se, entender com qualquer memhrb do diretório, para CXpÓl'-HH!
suas pretensões de ínterêsse coletivo, RS quais serão, €!Im r-eunião. exa

minadas com Cl'irLérrio e justiOÇ'<I, .�. pendo julgadas assnnto de consíde
ração .. PO'I' certo, merecerão a apô io do diretório, que as e!1JCa:mjlJJ�lará
� quem de direito.

Os centros lel-efônJic.os em UlcLa Geã-BreILa,nha, P<5lão seudo, grada
t ivarnente. convertidos para o serviço automático, o que, além de ou

tras' \1a,nltag\('.lliS, l1el))ll'e,serrlila uma granule economia. de mão de obra, ta
tal' de importância fundamental para a vida econômica da nação. A

, !fotografla mostr-a-nos €ng',enheiros e mecânicas tr-abalhando no
.

cen

li[1 tro telefônico de Harrow, que foi recentemente adaptado para o ser
,

viço automático. British News Service.

I

Agradeéimento e Missâ
� Te.l. Slteil!el' Si_ilO • filha., profund.mente aba

ia.sa c.... fld•• imento de .eu ines4Juicivel espeso
e "lIi H�ÃO J)A. CRUZ SrWQ. aeflsib_ilizadoli
••rcuie••m .e eora,õ,o a todo. •••eu. amigos e

g.l".as elo cIo.... a' homena.,ena pre tadc. 00

exti.to por oc••ia. de nu sepultamento e em ..articular à Liga Ope.
r.ri... "ue .e·fez re,.renntar e .0 Sr. Euclideu Cunha, pelas !l'alavro!il
aentiilall pro�Llnof.dC!l. à. beira d" .eu t'lolmulo e a todoll OB que <:Qm-

II pareceram.o enterre e fjue ma"ifelltaram o seu pezar per çerta. ou

telegrama.. •

t 1'., A!lrad.t;e� ainda ao »1'. ",re.ira de Oliveira a .prolollguda lIesis

teneia que pra.teu. cempa�ec<lOndo à. .ue r6sid ..Hci. alto. hora• .Ia
noite. Aprov.it<Am a opol'tunidade para cOI!.vidor a todo. o••euII

:fI parente. e amiga .. parll Clllaiatirem à. mia.a de Qotim., dia quo em

II.ufragio d. sua alma. mandam �elebrar 6.s-feira, 5 de �orrente. �s
7 hora•• ne altar de Sãe 1,.,88, na Catedral Metropohtana. <:UlO

11 e.�.PGLr_�i�.nto agre.ecem antecipadamente.

"i'!!: G DECIME TO
I I� Venho de publico. ext�r�ar 13 meu mai. profundo ?gradecimento!.. � 0. .. iluatre facultati"o Dr. Mario Wendhausen. D. D. Duetor do Hos

I

I pitaI
Nerêu Ramo •• ao. oeul! ouxiíiares D:s. Augu.�o d� Paula e

.Eurelio Rotulo Filho. às reverendiuimall Irmcu e funClOnarHH desRo

casa de r.lQude, p.lo ótimo tratamento e carinho que diapen
isaram a minha filha Zilma durante a .ua enfermidade naquele

r' e.tabelecimento. restituiRdo-a com G!auda a'O carinho da .eUI pai ••
f Outrossim. faço oxten.ivo eate agra1ecimento ao dr. Pereira 9

•1 Oli"eira e dr. Paulo Tavares, .por terem a principio tratado da

'I·�enferma.
com cativante e generosa solicitude.

: Florian6poli•• 3 d. iletembro de 1947.

r� JOAQUIM CABRAL DA SILVA
lt!!i �,

),1
'j!,\

Afla�icilil
"-.

MliTOJ)l):
Moderno e lHi:cientJi

Casa à venda

..

,'1'

Clrrespondenda
Comercial

(onfere
Dt'p!olM

PIREçAO:
Amélia M. Pigozzi

RUA ALVARO DE cARVaLld·O •• 5
______________�__...- _.�__..__.__..� d __

PR0®'URE

Alfaia �riJ
A

MeUa
Dr. Henrique Stodíeck

,'.,,1 ,�DvOGADO
Rua !"elipe Scllm'idt;21, 8obuEio-T.lefQne l;(4)2
(Ait.. •• (4M,'8A PARA.l5,�) - Fl.rilll)',e'li,

V I 50
A El\ll'PRBSA 6iONSTRlJTORA. UNIVEJRSAIJ, AVISA P

'PODOS OS PORTADORES DE TITULOS

D.
'lliSTA EMPRESA

IREGULARIZAR SEUS TITL1LOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS :9E'
ACORDO COM IDSTE REGULAMENTO.

,

PARA MAIORES ESCLARECJMWNTOS PEDIMOS O Ii1S
PEÇIAL FAvolt DIRIGTR-sm:Aó ESCRITÓRIO CENTRAl
DESTA CAPITÁ�L> CIT@ A: 'RlJÃ.' FÉLl'PE SCHMIDT. ED}FI-
�IO AMELIA NliTO, _ __'.__ ". '-iP',;

A •.PL.tNrnlíS..� DO lHL·\.SIL
_.eI·d••a iIstru{\ã8 de s..us fi

l}HjS. :Fl�ci �.,I1 �ue todas as Jle:g
!óas a:I.�fiWe>t.a,s fU(l'Uenten ",m
eurs••oLua... e ter-ei.g ,eonil;rí.)3Ui�e
J)ltJ'a e �J).iTes.s•• 0 Braail, ESMla
I••ustrial eu Leia Ma�(Ulica .

Cefé QUo bem preparado'
Dalicía seu convfde do l

•••
• ,f .

FRACOS.
AHiMICOS

TOMEM

1I1�. tr!&SOtltl
,"SILVEIRAu
Grande T6 ..1c;.

Senhorita'
Ao eseolher .e1l lI.rI... ,.edIL,

Iloe se trás • marca da •...,....
.,Johan Maria lF.riu.. ... " ..
�referida pela .erte _••ri.. ..
R Pedro II

C.w..oIIIl�T.IUA tI.TOPLAY LhA
1tI.JNiI!IVETlIi. 4/' 7ll.!NO()()·,j'.PAUt.O.

Ve e de-r e uma excelente casa

de material com ot imo e eapa
ÇOlO terreno, a �O minutos dI;}
centro (a pé).
Iftformações nesta Redação.

iI CAD"� ERASILElR.()
CQ(];l!�ir alfabetizar um pat-ri

ai., ••avenceade-e a, fr,e'fIUenfia;c
. um .urS6 a.turllo, 'em Itr.ve H

r�os liIlID das p.V()S mais at\ilm
t-Q••1! «e mUi••e : Gru�. Eseg.lar ,8.
J••' .u E\!i•• la r..dUrg.t.ri�1.
• .. •• ..... • •• ,. •••• •• o •

B•• bil'Ó�II.
6raud� visão

Vi.JI;ãG maior e mais perfeita
que II de \lDl. DIIm lIlílló",ula

.. _alca.n�a quem tem séhda
inl'trt)fão,

BQIUI Hv.os, sobr e tod-0. os:

8SSUII1{}S:

LIVR.ARIA AOSA
RUI! DeflGoro, 33 - P'biaDÓPOOS:

Negócio de e�asiãt
I

Aeha»n- •• C "anda !lues coaa••
d" 1'noterial. com iu.doll PO'l'••
mer, lfiit, ado. em rua ••Içado &

com paueio. no Estreito. Recebem
"9 doutas. lnf<!lunfilções co..., G

Banco de Credito Popular e A!lri
colo. de ·Senta €'atorina.. RtI.
Trliljcno. 16.

Maqvina a vapor
VENDE�SE

Com [Oiça de 8 H.'P. marca

i1'lg ez a.

Tratar com'o sr.

Cordeiro em Ribeirão.

,

lran.port.e .. regulor .. !;j de carga,. 0.0 porto de

slo FRANCISVO DO SUL 'lpara -NOV4 fURI
Informações.com 08 Agente.

Florisnópolis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Teletone 1.212 ( End. teleg •

São F,encisce do S1011- Carl()s Hoepcke S/A - CI- Telelofle 6 MOOREMACK

iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ICL-UBE--DOZ'E DE A'GOSTO-Dia ,7 de Setembre. Grande baile �e'/iaJa
.em homenagem ao Dia da Iadependencia. Reserva de mesas

-2 partir das 17 horas do dia 1"" O produ.to da venda de mesas será em

da «Campanha do Premiu»,

\

na Secretaria do Clu�e1
prol

....

27
78

Decreto de 29 de agôsto de 19017
,,0 GOVERNADOR RESOLVE

Nomear-:

De acõrdo com o art. H39, do decreto.
leí. ri. 431, de 19 d'e março de 1940:

Jacy Brito par-a exercer, interlnamen
·:te, o cargo de Escrivão do CrIme, pa ..
,d.ão F, e Feitos da FazenJda, da comar-

I

,ca de Tijucas, enquanto durar a licen ..

ça concedida ao serventuário vitalício.
Decretos de ;30 de a!:,ôsto de 1947

·0 GO\�RNADOR RESOLVE
Conceder exonel'ação:

A Amélia Isolan í, do cargo de Escri
vão de 'Paz, vitalício, do distrito da se.
,de do municiplo e comarca de 'I'Imbó.

Nomear:

De acõrdo com o art. 169, do decreto.
lei 'l".:, 43,1, de 19 de março de 18-+0:

ÁU1'ea Prade para exercer, vjtalicta.

;I�rente, o cargo de Escrivão de Paz do
,dl>Stnto da ·sede .do mun ieípío e cornar

"ca, de Timb6,

Waltrudes KobaU para exercer, ínter-í.
-namente, .o cargo de Escrivão do Cível
Comércio, Provedoria, Resíduos, Órfãos: Cem um p equeno dispendio de 5 ou 10 cruzeiros per mês

Ausentes e Protestos em Geral, da co. possuidor de um titulo do PLANO MERCANTIL es tá habüitadc:
marca de Iridaiaj, enquanto durar a li, a) _ participar de 3 sor teios redhzilâ.)� pelas .ltimas
,nença concedída ao ·serventuário víta- extrações da 'Leteria Federal.
lido,

� ....

AposelltaJ': b) - entrar imediatamente na posse do Prêmio, caas-

D� acôrdo com o ar-t. as, parãgraro . tituido por móveis, mercadorias e urif idades ti sua escethe:

únic-o, do decreto-Ie
í

n , 6.14, de '21' c) _ ter garantido o reembolso fInal das measalidades
,(te março de 1942, e ar-t. 188, item r, pag ss, acr escidas de_ZO%,
do decreto-Iei n. 572, ele 28 de OUIl!" I' ) ocorrido depois de lo ano
bro de 1941: ,;'

d -' I!IO case de f"ieclmentQ

Rornár-ío de Oliveir� Lemos, no cargo i de ins cricão, estando e t i ru ro Ym d13, as mtfllsalidaC!ies serão

"de Escrivão do Cível, órfãos,' Ausen'te" ! resti tuidas e os herdeiros
Provedoria, Resíduos e Bens de Evento, .t\3 R o d 1 8 7/
-da comarca de Curitrbanos, com o pro.

O· Ministér-io da, ::;�úde da ,Gl'à-BrêLanha resolveu .eX�Cll tar am�lo, Inspetoria Geral: A�: João Pessoa - 1 U -

" �n .' S8 as i. 819

-vento que por Ieí lhe competir, programa de experrenoras práticas para combater os resfr-iados. _f 1)- Cur itibs ,
E, tado do Paraaâ

Dec�'eto de l° de. setembro de 1947,
\ ,'ram mobiliz�dos mais de j 00 médic-os e enfermeir-as e cerca de 100 Visto: Inspe'tor Geral - ]. Pavan - Diretor Gereat e _:_

-o GO;VElR�ADOR R:�OLVE
-

"cobaias humanas" escclhídas entre cerca ele 2.000 voluntários: A fi- Dr. Lucidio L. Filho .- Fi�cl:Il do Govêrae ..:._ Armenio' Cruz

.

o �:�;::o s::8e��t:'al,ço ele 19.,W, que l�,a�idad� era verific�ll: as �,e�:dacleil'�S" caus�s elos ::�friao(�,S :� :s�u pos- O PROXIMO SORTEIO RE'AUZ4R-SE.A e'rn 29 de Setembrorde 1947
nomeou A-rnoldo Martins para exercer o sivel tratamento, A Iotograíia mostra um," das cobaias sujeitando

/cargo da classe D da carreira de' Ouar- se ao tratamento experimenl.al. British News SCl'Vi ce .

.da-San ítár ío, do Quadro unico do Es-ta-do
"por .nâo ter tomado posse.

'

Decreto de 2 de setembro de 1947 SI C0N&EGUIRJiS
-O GOVERN.A!DOR IRESOLVE

.' tu,., U� l*,u ,'ami'lo ,<11 ,(Joldu,.. ' ..

Nomear: !tia, lilNalflil..·.C9 j;l'equeal� um eur-

pe-acôrdo com o art. 87, combinado SO- llotu rne pa.ra lil}:H'e'..!lde.r a ler e

com o art. 15, item V, elo decreto- a -escr.ver, presLar'iS Ull'l granà-e
lei 111, 572, de 28 de outubro de 1941: servíçe á tua Pátria. Catearal Me-

Olga ele Almeiela Pessoa, ocupante do tre;poliíaRa. .u @;rtlfl' Is",.!ar Sã"
.

..cargo da classe G ela carr-elra de Escr í- Jasí. I
turár ío, do Quadro único do Estado, para ••••• - ••• - - • • • • • • • • • • • • • . I
exercer, em substituição, o cargo de Au" Â primeira Ap. " �)li!d_ W.. !
xiliar de 'Secretaria padrão K, enquanto tUI 1114.111.9 f.i 'al.rI_IIl. 1IAI

eiU_1'dura o afastamento ele Rosária Bento
,que se acha 11cenciada por 15 d'ias, par; t, Co�a pela Fieri_ 4, 1.1a_1I
'tratamento de saúd·e. lIaMa Fari...

Ji�lA�( AIS
Poro indu�trio. leve' e pe.oda, fabricada p.lo técnicc.a FRAN

CISCO BIGNANI, tem aempl" em •• toqu. à. t.odo. o .. tipo••
medida•• tipo fixo c>.�dantCl. sellera de 3/4 e 5 pol.go&a., todo.

eom lubrifica.çQo Qutom'cíti«lo.

I Eixo para .erra circular, oparelno para esmeril montadG com
.

rolamcmto,

_I JUNç:i�O d;.::é;;Q:5:�:�:f�:O·ta�n.�i�s -;it:�::�i..

'\·.IEltá
..mpre ao .eu diepo� a preçe d. fÓ'bric'1 à Rua Campos

8aUe., 671, !'one 4'15 .- Santo André.

Ou Clom .eu r.pro••nt .... t••_ s... P ..u!" à Ru. da MQoea. 937
Fo•• 2-1371.

____mBmE..mamR ma �--..i....

I
"

.........•......••••••••• - •• "

ELETRrFICAC.\.O DAS FAZENDAS BRITANICAS O SindiGaLo'

"QIIClIIl extr."iar o•......1' • dos Agl'icul�ol'es organizou um plano quinquenal para a pl€trificação

I certificado tle lIIlil!ltaJllel\to paga"; ele '150.000 c>,sta,bE'l,p,cirnenLü's m1ll'ais ela Grã-Bwlla:D1ha. para o qQ.llal, s,el'!Í

iIllulta de 10 a 50 cnzeiro•• 01ltr. ga�ta a imporlâllcia ele 72 milhões cIo e8tcl'linns, 'A fot.ogTafia acima

I�
Jlim incorrerá em multa de � • l� mostra a apliea(:iio ela elelricicladf' para a 10::1:1 dns animais, Bri,.tisJI

uuzeiros aquele q_ edra'viar OI News Sen'ice,

inutilizar o Certificatio III. ReaGi'

rL.'lta".

.����,�� ,�� .�.. d.G..����.�',
�staurante do L if.! ii

cnr.wAMDA "AI1ANf;A DA Im
'�ta � lIi1'.- 1Ne: IAI'
mCBNDIOI B 'l'B..UlIJPOllHI

CifraI do BelaDço d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
R�SPODs8biiidad1'!P
Recetp
Ativo

SinistrOI pago:! HOIl' últllU'). h1 "no.

ReapoDasbílidadelO

Dlrl':to('e�:

Dr: PamphHo d'Utra Fretre
de Sá, Anisio'Mallorr8. Dr.
e Jos� 'Abreu,

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5.978:401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

•

.,

98.687.816.30
1(;.73n.401 306,20

€le Carvalho. Dr. Fnmc\!lco

Joaqt1im SQI'reto de A.raujo

,

SEGURANCA DO LAR lJOI.
Resultado do Sorteio realizado pela Extração da Loteria

Feueral de 31 de Agosto' de 19ft? de acôrdo co. o

Ilacratn-Ler n.w 7.930, de 3-9-191t5
L o T E R I A F'E D E R A L

",.+.e Premio 11.937 l,e Pr emic 16,87) 3,° Pren i e 15.893
,

�, 4.W ,Premio 5.382
Plano Me rcmtu «Serie OK.

Primeiro prêmio
Segundo prémio
Terceiro prêm io
Milhar do lo pr êmte
Mi-lhar do :;:0 pr êm ie

Milhar de 30 prêrn ic
Centena do 1° prêmie
Dezena do lo prêmio

51.9i7
8'6 *75
25.8�8
1.987
6.875
5.i�8
�87

COMERCIANTE: Di um ti

'Ir" • Biblioteca do Cea.tro Aca

ti-ffilico XI die Fev-ereiro. Con

tribuirb. "4!I1Iim. p&rIl a fOl"lD&

çio cultural 00. catlllriaeonG

de am-anàã I

("c..u.Ulha pró-Ih"- tu

c., A. XI cM F.�).

Direta

QUAMIO TEUS FILHOS
te pergntarem o q.e é

UI .saro, dize-lhe. q_e Ó
IUD eDfênno qae poderá re·

c.perar a la.de c.m ,. to

a.Uh.

Inversa

A Diretoria. do Lira Tenis Clube t3m o pl'C .er da

comunicar que o reiltaurante do Lira, recem-inau

gurado, <iJstará abert o permt rtEllhmente e habilitado a

servir dia,riaments reÍeiçõsil a08 ."-ue ouoociad@s.

26 de agl:uto de 1 S47Fpolis: '

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O'omingo, no c'ampo' em' clmstrução do'"Jigueirense:--gTlndiollJ 1estivaf..:
recreativo em beneficio do .clube. Jogos de futebol, churrascada, dansas

ao ar livre, leilões, s,orteios, etc. Não percam !
�------�- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

esportivo terá _� granGe s;;; ti�fação de asststir �o gl"an-
dlose e, sensacional ,i embale entre os cairg�rjzadf)s conjuntes do Paula Ramos e

Caravana "do ·.,Ar .. -Para amanhã está marcada ii peleja. entre Fjgueirens� e Bneaiuva.

Doniingo
, .

proxune públIco

o futebolista. pro.fisSionall habilidade em
I' tirar o adver

vive do foot-balL O foot-ball é sário do campo ". Empederni-
a seu ganha-pão. Seu amparo, dos. Inconscientes, talvez.

amparo dos seus. Muitos não Raro é o jogo em que uma
são precavidos. Estroinas, Im- meia duzia de elementos não
previdentes.

.

Terminados os fique em "condições de míse
bons tempos rícam na. miséria. ria."." o Muitos, ao- retornarem.
Passam a viver da comiseração aos seus antigos postos apre
alheia. Ou vivem em trabalhos sentam-se aeovardados ou com �
modestos e por vezes em ati lesões permanentes. Diminu
vidades não recomendáveis. em suas possibilidades de ação.
Aliciadores ou subordinadores. Decaem. Aposentam-sevE is
T'ornam-se uns patifes. Feliz- to se dá, por vezes, com joga-
mente, em pequeno numero. dores- que podiam atuar mais

AI
unrn cinco, seis .ou dez anos!

guns sabem precaverse. 'C
.

funesta da.
Olham o futuro. Amealham al- onsequencia

deslealdade dos companheiros
go. Instalam-se bem na vida.

. da mesma profissão! ,

Os anos .de root-ball coustítu-
Pontapés, sôcos, .cotovela-

em motivos excelentes. 'parar das traiçoeiras no ardor da 1'e

descansa,cta aposentad�na. Po.u, frega. Códigos e regnolamentoscos, porem, os preeavldos., lbí tai t"
N 1 f t b r t

A procuram COI Ir ais ges os,

0_ gera, o u e o 1S a ,;e. Embalde agem árbitros e [uí-
ou na o quer ver as cOllsequen-1 o íb

'.

.

d d I ld d d
zes

.

do pomposos trí unaI_s.cias a e�. �a a e ou o po.u- Emba.lde !
co amor fISICO do adversárío.: VA o'

'. d
N I

.

d o tê
,: e-se, Joga ores maus, re

o

o ger_a , os Joga ores em mas baldes, 'd�sumanos são acerrí-
intenções contra os colegas . ..

d 1 De
.

' . mos InImIgos a c asse. s-
contrárros. Olham-no de tra-

truíd d 1 A bíeã, . rUI ores a c asse. anl lça04
�es; olham-no corp --:e_rdadelro de uma vitória figás por vezes
ranccr. Durante o prélío o me-

t
.

t Ii
-

d .

t tO, ti
cus a a mu a izaçao .e um ou:

nor pre ex o e mo. 'IVO para d '.� I O" t I
t d d d f

o e mais co egas. even ua nlen-
roca e pesa os esa oros e tI'

.

de atos tísícos violentos. Há I
e ac versarros.

\

poucos jogadores notáveis pe-I (Pransci-íto do "Djál'lo da
10 excesso de vio lencia. pela Noite", de São Paulo).

o «BANDITIS�iO» NO FUTEBOL

, Dire9á. tle r.IU) PAWLO MAIltAH

Caravtlna
O gran'de

do r

choque
"Paula Ramos,
de domingo

Em obediência á tabela do

I
Em nossos meios esportivos com o firme propósito de �po

Campeonato de Amadores, do- o jogo que se aproxima cons-: derar-se da vice-liderança que
mingo próximo os entusiastas titue o assento mais discutívo se encontra em poder do seu

do esporte bretão estarão di- da semana. aguerrido adversário. Segundo
ante de um prélio sensacional O Caravana do Ar que deí-] nos informaram, o grêmio das
onde dois gigantes bem equí- xou patente a sua invejável' azas tem efetuado "trainings"
pados e com ótimo preparo classe quando enfrentou é ven- obtendo bons resultados.

'

técnico e fisico travarão senhí-] ccu o forte "onze" do Colegial O Paula Ramos também tem
do combate pela conquista de j"po:r; meia dúzia de tentos, na-j feito algo digno de nota, ven

dois pontos. importantes. . turalrnente í rá ao gramado' cendo o Atlético e o Colegial.
___ o o. ----. O gr êmio da "estrela d'alva"

CONHECA O'CODIGO está em tão bôas condições co-

mo o seu antagonista da tarde
LEIA E GUARDE de domingo, esperando-se urna

I I I das lutas mais empolgantes do
DOS ATLETAS certame. 1

Art. 326 - Atrazar propositamente a' marcha da partida: .....��....,.._..",._

a) � se o quadro que defende estiver ganhando:
Pena: - Advertência verbal á expulsão de campo, e se ;;K\J FUNDAMF,l\TO AS ACrSA-

a entidade a que pertencer o infrator .reclamar da Justiça Des- ÇõES AO T. J. D. NO CAl-:iO AVAl

portíva, aplicar-se-á suspensão até 15 dias ou multa até Cr$ . PAGLA R.AMOS

150,00. Tendu em vista 0,8 comentários

b) - Se o quadro que defende estiver perdendo. : sóbre a atuação do TRLBeKA.L Dl<.:

Pena: - Advertência verbal á expulsão. de campo, e se JU:iTIÇA D'illfiPOHTIYA no caso

a entidade a que pertencer o infrator reclamar da Justiça Des- P.'\eLA. R.A.MOS x A"Aí, damos,

portíva, aplicar-se-á suspensão até 45 dias ou multa até Cr$ a seguir, P-aT'� .meH1()1' af'er irnento

450,00. das responsabilídades do caso em

§ único -- Tratando-se de selecionado ou em competi- i-ades no processo oTlJde se veriri

ção 'promovida e determinada por entidade superior, qualquer ca que, em Lodo o .inquéríto ll\:;

que seja o resultado: foco, as datas dos despachos exa

Pena: - Suspensão até 4" dias ou multa até Cr$ 450,00. l.aurarlo. as demoras nunca par-Li

Art. 327 -- Criticar em campo por palavras ou g-estos, a rarn do '1'. J. D.. que vem, ao con

atuação. do árbitro ou a dos seus auxiliares; - desrespeitar- t rúrio, sempre agindo com consi-

lhe decisão atinente ás regras de futebol: ência € muita justiça, dentro do

Pena: - Advertência verbal 'á expulsão de campo e sus- que deermina o' Código Bras i lei ro,

'pensão até 4 partídas ou multa até Cr$ 1.500,00 ouvindo as partes interessadas no

assunto para apuração perfeita das
Art. 328 -' Retíra-se de campo sem consentimento d

árbitro, salvo motivo relevante imediatamente comprovado:
responsahilidades.

Pena: - Susip�n'São até,5 partidas.ou multa até o-s ....
Eis a datas e,dp's,pachos: CAl\IPEONA'J'O DA

DIVISÃO'IData da -part.ida Avaí x Paula � "TES500,0.0. DE' ASPIltd.:N .•. .

R.amos - I. de mai'Ü.
Art. 329 - Pratiear jôgu desleaL brusco ou violento:

o

D 1 d j.... d '5 do
Efetuada a 16a rodada, a

) E' d I I Q d 1
-

rd o

a .iI a en,,1'3ua o I'CCUI ü '.

1 'f'
-

d
o

t
. . � es, ea -: u�n o o at eta nao �ua ar .0 cava-

Pan,la Ramo.s. no '1'. J. D. _ 19 rie c aSSeI lcaçao os concorren es

lneITlSmO .a quoe ,está obrigado como desportIsta, ou amda se-. I
.

� � I' d ')
. ao Campeonato da Divisão de

-

. JUIl,10 (tO (ms epO)i:) C 'tal
'

gurar ou empurar com a mao ou con: os br.aços afasta?os pa- Dala' do 'c!êSp[wllo> do se. Presi- Asp_!rª-ntes da a"pl ,e a

se-Ira fora do ,corpo qualquer advers'l1rJ.o ou co.mpanhelro; --

denl",' mandado. inst.aurar ilhqueri.to guinte, por pontos perdido.'s:
1rancar indevidament: iP�las costas,_ etc. :

. . pae3 apUl'al' !'eslpom:abiJiJdaeles _

10 Lugar - Caravana do Ar

Pena·; -- Advert.encla á ex,puls�o. de campo, e se o. arb�-
19 (]e ,junho (meSlrno dia)

. e Figueirense, 6

tro, na sumula, mo�tIvadamente .solIcltar ?utra ,penalIdade, Ao ,mditlH' paea informações
20 lugar -- Colegial, Avaí e

� .....

3Ipli.car�-á su�p-ensao por 1 part;lda .ou multa ate Cr$ 100,0.0. 20 dr. junho ldia segl1il1'te) Bocaiuva, 7

Ib) E brusco -- quando o �tleta: sem se p:eocupar com �s Dc\"olci{lo pelo <1ll'diLol' _ 10 de
3° lugar -- Clube Atlético, 10

consequências do seu ato, pl'atwar J?galda P�l'lgosa'-�om'1>'OgSl- juJho (1õ- dias depoiS)
_. .....�!.':J!g_�_.;;-....�.!._���s.:_1�7 .

bilidade de causar dano a adver:s'á�lO ou companheIro:
_ Deosig11a.c;50 do Pl'e.sidenLe de illS- Re.{jucrimemto do sr. Auditor pe-

Pena: -- Advertência â expulsa0 de campo; -- suspemlao tl'Ução do prooesso _ 8 de julho c1indü nova.s infoI"'Il'H1çÕeS à F. C. D.
.até 3 partidas ou multa até Cr$ 600,00. .

A Fed. CaL, ele DespO'l'los para - 3 dr seLemb)'o

,C) E' violento - quando o atléta, ;;em se preocupar com info,rma(,'Õf'." - 9 de ,julho (1 dia) A' F. C. D. pa.ra informar - 4 de

'8S consequências do seu atQ, praticar jogada perigosa e atingir Devolvido p.ela F. C. D. com es- sei cmbro.
'

advernário ou companheiro, ou quando. der rasteira ponta- clarecinwnlus cio sr. Comte. AI\Oa- Pelo visto, o T. J. D .. em 4 mc

pé, empregar joelho ou cotovelo: '1'0 ri(} Caho ([til' esteve auS'enle - inslrllção, não Tclleve mais de .10
Pena: -- Expulsão de campo; -- suspensão até 4 parti- 22 de agú;;[o ('lií dias de'lloj�) i"es .justos do jogo aLé o Pl'OC,PS::;o --------------,,;

(las ou multa até Cr$ 40,00. i\bpl'tul'a de vh;tas ao Avaí F. C. dias. enbendo dêsses quatro· m'eses
.

§ lO-Se emí virtude de jôgo violento produzir 110 ad�er- - 215 de agôsLo. a demol'a de 45 dias justos ao Pall- LEIAM A REVISTA
sário ou companheiro qualquer lessãD que o obrigue a não Devolvido p€lu Ayaí l<'. C. - la Ramos P, qq dias à F. C. D., po1'- () VAtE DO I'r/A l.l.t
prosseguir na partida: 27 de agôsLo. Lanto no dias. Vesse, aí, claramen- �J'U

Pena: - Ex'pulsãD de campo; - suslpensão de 2 a 5 par- Eocam.inhaclo ao �r. auditor para Le que () Tl"ibunal cumpre com aS ••••••••••••.• , •••••.... ' •. ' .. o

lidas ou multa de Cr$ 200,00 a Cr$ 1.500,00. elar iparecer - 29 de agôsto. suas obrig-ações e, além disso, vem Café Otto tradY1z qu�liaade f
§ 20 - Se a lessão impedir ° ofendido d€ tomar' parte em Requerimen.Lo do sr. AudilLor pe- apressando, sempre, atraves de Pecc-o ""O seu forn�cedor.

<luas ou mais competições, comprovado por laudo médico do dindo mai·s "8 lwras pa:l'a dar pa- seus despachos, c01Tendo a clislJ)li- . .

departamento respectivo: rece)' - 3 de s'eü!lmbro. I cência por conta das pal'tes ge.rais lJ.M ANAJ.lP,AillET{) o

Pena: - Suslpellsão por 30 a 360 dias ou por 3 a 15 par- � Despa(llw do Juiz elo< T. J. D. con-" e nunca por conta do orgão disci- fi UM eegfl. Nã'O deixes teu amig.,.

I
aa ee,IR.Í?a fia ignorân�ia. Jl)â-Jhe-

tidas. c.-edecndo - 3 de ('{"te.mbro (mesmo I' plinadol' que, "{)leio 'visto, está in- • .........-tr ...... I ....:! lUZ '".. m", Ut.•1V, evarn.'I'O-(I a um

(Continua) dia) lang'í\'cl no assunto. «urstl d� 1l.1�lihr.ti�Mão de a.dultos.

ESPORTISTA!

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS.
MAIORES ASPIRAÇÕES, CONTRIBUI� AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CA1\'IPANHA

PRÓ-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO
FIGUEIRENSE F. C.

I,

SII&.
4SStNIATBS I
edamem imediata

meDi. (JUl\lquer ine
;,wãJid'ade na entre-g8
de seas iornies.

«O Estaao'IJ não de-ve s&r

pago -eat- '-pa.,.." ajgum-a-'�
do nosso Estado per
ma.i� de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suliciente péua nilo
ultrapassar este preço.
Qualquer ma;Q.,a�ão é

BXPbORAÇÃO.

J
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Ctlclutl'O Social do «O Esfado»
P.dImoa -.0.. DOaOI� leitor., o o� ..� •

lIIIitIIIPOó abamo • �lo 'aoua ReilaçIo .,_ ..�_
� ao.te8. o D080 � Cadalao SecüIl.

�

.................................. ,. _ -
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DR. lI-IARJO WEN»JlA.S�N
Clinicá mé«ica lie- aiultes

e cl'iall�as
tilllRsultérie - 'fl·:;:ja•• , 29

'T.lef. M. 7â�
Co.suIta, lias � ás " :Iteras

ltuiilêllcia:
F�lip'3 �hA!-ilit ... 31

Te]. S12

uu ndo -.. lguém. �_e..

IIhen-o da üustracae�-� "'<l
lhe. em lU1Jàvel gesto, '1m ..wc. do
8J:<leIente aperitivo KNOT. leml>1'&- I
... V_ Sià, de acrescentar. ao�; I_, .. gentiJezo.:E$1E .É ;:411'; ,:

8f/"I'Ó I'1EU APEOITIVtJ.
fJRElJ/!.E7tJ!

""1If!

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
rnaxima rapidez to li!arantia para tr.l'Is-p.rtl" de 'UIIS meu••oriae

Agentes c-m. Flori89t)j:)l:llis CAR>L()S HGEPCKE S. A.

DI. ROLDÃO CONS8NI
:�1&_ GlIJU.L - 4l4l'.& (,,'J,
'1l1mC1& - JIOLlIiIHLU .....

• " 1OI0BAS -. PAIt'I.'08 ,. '

l',eçWIo pela "uuItIa.. ti. )(�.
riIma da UnlVerlldilae lIle !:>lI"

�, onde foi assistente por- ....a·
..., IlAEI. de 8erY� C� d.

Pro'. Allplo Correta Neto
� do estêmago e v!:a& Itl..
--. Intestino. delgado e gr�
ur61de. ríns, prõstata, bex1«9_

.a.o, ovAri.,. • tr.....�. TviM

.-Je. Ilidrooele, van.e. • h_
OONilULT-UI:

>.'ilIl li III. II hor-as, ii Rua J'ol�
Hbmtdt. 21 (altos da cu. Pa·

raísoj , ·Te!. 1.l!98..
DIIIIIJJ)SINCIA: Rua Eneva. J'"

alor. 17'; Tel. .II 7840

E quadeias
de

adeira

DR. A. SANTAELLA.
(!!:lSJllomado pela "'aculda.. N.�

lIiltIiM.l de Meilleina da Uni.,....I_
_ Ib BraBIl). Médico por oa..G'U%'·
� io k'vlço NaGiolllll de DoéB·

E'Mentais.
'Ex Interno da Santa

-/-' de 141Berleórdla, - a Hoapl:taJ
�!.co do Rio na capital �'.

-
- . deral

�A 1I1lIJ)1(,� - DOIDN\)Ü
NJaR"-OI!lAII

- Coneult61rlo: "Edtttcl0 Am6JW
"

NETO
� .. lreUpe Sclunidt. Con.ullUl

Du Ui. As lIi hora. -
�: Rua Álvaro de Cama

llI!so se IS - J'lorlanópol1ll.

n. POLYDORO S. THJA��'
-.eeo do Hospital de OarldB4.

.o-. B,IASE" rARA((}-
DO.mNCA.& DE SItl'NHORAS -

BD'1L:i8 - AFECCOEi!! DA
PD.lIl - RAID8 JNFRA-VER

JIf.'IILH(i)S E ULTRAS-V!OLETAB
o..a.: B. lI'eUpe 8ebJllJdt, .. -

Da. 9 2111 11 e dali 5 às 7 hi•.
Roa: R. D. Jaime Camara, 47

reNE 16�8

\ 1
VN /!(l(}/JiIro DAKf16l'U III/)'. (llI'f. fU6U'!()$

t;_ " ""�=,.,
..

"�"í" " " "

(f8CAlt eAltDOS@ �/A _,_,_

COMERCIO E· JN»ÚSTItI.�

i Pelo presente edital, f.iça.J1I.
/

convidados, além elos eompe
.uentes da atual firma OSC.�R
• CARDOSO iz; ClA. � comer-

I cial e industrial, com sede nes

• ta Capital, ,á rua Conselheiro

·Mafra.e esquina da rua Traja-Ino, os Srs. Oscar Cardoso Fi
lho, Olga Cardoso Benvenutti,
Nicolau Cardoso, F'ranoisco
Freitas, João Cyríaco 61e Frei

tas, Patrício Freitas, Benito
Freitas e Pequiles Mattos, para
as assembléias preparatórias,
a realizarem-se, respectívamen
te, a 25 de agosto, 30 de agosto
e 8 de setembro p. vindaíro,
lJe-.êt�_ Ça'pital• .no meruno IOGaI _

ás 15 horas dos referidos dias,
e cujo fim é o seguinte:
1°) - Em 25 de agosto de

1\347 - Assembléia preparató
ria de estudo:

2°) - Em 30 de agosto de
1947 - Assembléia de delíbe

rações:
3°) - Em !1: ele' setembro de.

1947 - Assembléia de trans

tormacão da referida firma

comlsrcial em sociedade ano

nima sob a denominação su

pra referida; discussão, estu
do e aprovação dos respecti
vos estatutos.

Florianópolis, 21 de agôst6l
de 1947.
OSCAR CAR.DOSO - Incor-

porador.
..... -

.4

de FlorlanópollB
....etente da Maternidal1e

ilIiUIIIOA !UDICA - DISTtlB

� DA 6ESTAÇAQ E Dé DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

(loBw],tório - Rua João PIn·to Do .,
- Sobrado - Telefone 1.46'1

lItAt�cla - Rua Sete de Setembro
- Olldlficlo r. A. P. da Estln)

Telefone M.. 8S�

LEMBRA-'FE!
'

Inúmeros seres humanos,
que já foram feliZes COlDO
tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 10-

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázaro.

RU.cl- João" Pinto, 44
· Telefone 1114

F'lorianópolie
PÀRTO

1IIiIIItII.,.. 'l!08 órgãos mternee, _

�!alm�nte do coraçll.o
BI,!eIlllas da tirolde e demaa

BlAndula-s Internas

1RII!fODltAPIA - ELECTIlOCA..

..OOaAFlA - ME11ABOLISMO

Poro � nHCU/"�(}!\E.>;tuduflis 01" Federois
e Exames de Admissão

Esfude por Correspondência
Português, Matemática,

-

Ciências I Geografia,
His tória do Brasil, etc.

Int.X'o..o,-o? preencha este cupão '8 remeta-o para C, Po.tal 332
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

II. PAULO FONTES
CJmlco e operadm

t.�u1tórlo: Rua Vitor Melrelea. ..
Telefone: 1.400

O>�tt.tI oos 10 às 12 e du H b la
PA1ll1d�nc1a, Rua Blumcnau, �

Telefo_: 1.&23

------------�-------�--�-------------------- ......

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Nome__� �� ___

Rua --- H,o� _

'dade __ Estado
.

-

.

BASAL

�... cUAriamente alUI Ui �

18 hora·s

..�' chamados a qua11l.UI!'1
� blc1U!11ve durante a noite.

�T():ru:O: Rua Vitor Melr.

leso 18. Pene 70:&.

\IIIIIIIf.lDD<nA: A v li> n I d a Trom·

powslU. 62. Fone '168

•. •. s. CAVALCAN'l1
(i�ea aclu�vamente de crlançu

Itutl Saldanha Madn:·ha, 1e
Telefone M. 732

CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol �1/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação' com cheque.

H·aOCR do Distrito F@deral S. A .
CAPITAL: ('R$ 60.000,000;0(1
RESERVAS: CR$ 15.(1@O.OOO,EJO

Rua Trajafio, 23 .. Florianópolis

Fabricante fi distribuidot'Els das afamada. <::on

fecç'õe. -DISTINTA" e RIVET. Po.sue um grana
de lortimento de. oasemiral. ·ri.cados. brins
bons e bal'ato.. algodõ&., mOl'iQII e aviamento.
pal'a alfaiate.. que recebe diretamente da.

Snr.:. Comel'cl••te. do int.l'iol' no .entido d. Ih. faurem 'Ima

FlorlaR6poU., � FILIAIS em Blumanau e:!Laje.. �

FA·RMACIA ESPERAN-ÇA
do Farmacêutloo NILO LAUS

·Boje e amanhA ••ri a na preferida
D...... aaclonai. e e8U&BCeiru .,....;. Bo.eopátlu - Pem

. .art.. -. Ãl:tiso. ti. berraeha..

Gara.'.... a �.ta .oMr'lluda lU rc:eettún. _Wee.

CURSO DE l\lOTORISTA
e

SerVIço de Pronto Socorro de Automóveis
.

Ensina-!u! a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados pa!('a reparos de urgê,lcla.
Auto-Esccla '-47.77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

melhores Idbrica8. A Case "A CBAPITALt· chama a ,at.Dgl.o, do.
vl.itc ante, d. cf.tu-or.m sua. Clompl.'a.� MATRIZ .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I- lçãO
coordenar

Dela ta arlnense, cOJa sera Dia u o ,

os esforços ,de todas de amparo, ao necessitado' já,'
existentes no \ Esiauo e, principalmente, promover a recuperaçã'o

do ulendígn e do desajustado economicarnenie.
----

I DRre'n�uUxilbermê
--

Socios-----"=,...._,,�-b.,._f
.....

�,-.n�em�;ii��'- ,

_"- U!tl .J oão Praíner nar vitoriosa a iniciativà.
li.. simpatia com que a nossa Não pode passar sem regis-

culta sociedade acolheu o T'ea- iro o gesto altamente simpa
tro do Estudante const ituí mo- tico de eloquente cornpreen
tivo de jubilo para a nossa UlO- são da Exma sra. à. Ruth
cidade estudiosa. Hoepeke da Silva, que, elogí
Todas as portas onde foi pre- ando o movimento artistico da,

ciso .bates-se abriram de par mocidade florianopolitana, do-

NOT'leIAS Ilr. Vl'tor I!.ntl"erre..
'1 em par para apoiar a esplendí- ou 'á nova sociedade uma peça

• li da iniciativa. de fazenda para ser conteccío-

ftESUUIDAS Firmas comerciais como a nado um cenario moderno e á
K. l� Para Curitiba, seguiu, ontem. Real _ Transportes Aereos. A altura das necessidades do

Buenos Aires - O ex-presi- o dr. Vitor Gutierrez, que até Capital, O Paraiso, a Relojoa- Teatro do Estudante.
dente do Equador, sr. Velasco bem pouco desempenhou, com ria Morttz. a Alfaiataria Flo- Identíca gentílesa teve o sr,

Ibarra, recebeu de Ouaiaqull inexcedível zelo, as funções de
risbelo, os srs. C. Laus e Cia. Celso Ramos que, inteirado das-

um telegrama do seu.. antig-o diretor da Maternidade Da. Te- foram prontas em patrocinar nobres finalidades da agremía-
ministro da Economia. sr. Leo- reza Ramos. ele Lajes. . a confeção dos programas, ção, daou o madeiramento _ ne-

nardo Stagg, comunicando-lhe O abalisado clinico, após our-I bem como A MobIiaria para cessarío ao arcabouço do re-

á queda do coronel Maricheno e ta permanência na capital

pa-I
fornecer os moveis necessa- ferido cenario.

pedindo seu imediata regresso ranaense, pross-eguirá viagem rios 'á repres-entação, tornando Tanto e tão decidido apoio
... 0 Equador. para a Capital Federal, de on- assim mais facil e mais com- calou. fundo no coração dlills

de rumará, via aérea, para os
pleto o exito do festival de nossos jovens artistas, e revi-

Estados Unidos, onde .perrna- estreia. gorou-lhe o proposito de leva-
necerá cêrca de um ano. Acompanhado de seu filho, I Da mesmo' forma o sr. dr. - rem adiante o seu o b j e t i v 0,
A Viagem do dr. Vitor Gu-

sr. Ingo �enaux, que, n�s ES--, T�lentin� .

de Carvalho, culto superiores a todas as dificulda
tíérrez aos Estados Unidos da tados Unidos, faz, presente- edil mun icípal, o sr. Gustavo does. E· para melhor traduztrem
América elo Norte prende-se mente, o curso de engenharia, Neves, no exercício interino de o seu entusiasmo e o seu agra-
ao fato de ter sido aquele ílus- ., I

_

Iiseguiu o,nte;n,. via-aerea. com
\ Secretário da Justiç_a, o Depar- decimento por tao va rosa (;00-

tre facultativo designado pelo destmo a patna de, Roosevelt, tamento d-e Educação e a Ins- peração resolveram conferir,
Govêrno do Estado. sem onus

o grande industrial brusquense, I' petoria Regional de Estatís- de acordo com os estatutos, o
para os cofres públicos, para dr, Guilherme"Renaux. tica acolheram com a melhor titulo de Sacio Honoraria á
fazer um curso de aperfeiçoa- Segundo estamos informados boa vontade e generosas pala- primeira Dama do Estado, Ex
mento de ginecologia e obste-

o dr. Guilherme Renaux vai vras de estimulo, as solícita- ma. Sra. d. Ruth Hoepcke da
+_rica na Filadélfia,

aos Estados Unidos, "na qual ida cões da novel entidade estu- Silva e ao dinâmico industrial
Lamentando o afastamento de de um dos diretores das po- dantiL tudo fazendo para to r- Celso Ramos.

elo dr. Vitor Gutiérrez do convi- derosas indústrias Renaux. ad- I E bem andou o Teatro d?vío entre os catarínense. for-
quirrr novas e aperfeiçoada Enforcadn� Estudante tomando essa deli-

mulamos, todavia, os nossos maquinária para as suas indús-
i" beração. E uma justa homena-

melhores votos reI1'z- viazern .. Hamburgo, 4
-

(Unil.ed) �

d-

•

,- b v trias, de modo a torna-las mais '"

gem aos amigos sinceros e e-
t d t d T' alemães foram condenados á mor- -

que sua esta a na erra e 10 efi-cientes, aparelhando-as para dieados da inteligência júveníl
SalI1 lhe seja provei tosa d mo te por i utorcamento, corno r(81)On-

Buenos Aires - O sx-presi- .
� e -

melhor atenderem ás suas ne- da nossa terra.
do que no seu regresso pos saveis "J.el·a morte de 15 aviadores �.

dente Velasco Ibarra, do Equa- a , '
. c- ,

-

cessídades. ' Assam prestiago e assí 1111
sa atender seus clientes com bi-itanicos durante a guerra. Es ddor, partirá ás 10 horas de ho-
-.

b d h' Registando este auspicioso Esles, ILHlviCllm orgnnizado urna aguido, o Teatro do í._ tuc ante
'" pO' via aérea de rezresso ao maior ca edaI _e CaD eClmen- f'ato, formulamos_ aos dr. Gui- .

.

. -,

só pode 'Vencer para honra'�.JE., I , , . b •

'f' 1"" b luga em Imas",a de UtJ1l Icampo de
1

.

d lt b'-se'1 1)a1's ollde acaba de v,encer tos clentI leos. a Ias J'a astan- lhel'me Renaux e seu filho, sr. _. _ _
o- Orla a cu ura arnga-ver-, , ,

1 pnSIOIH'll·O�. e loram mR8,saCl'ailos_ b
,

a contr.a-revoiuça-o, te invejave . In�w Rellaux, os melhores vo-- de
� (Iepois de recaplurados ]Jclos na-j __'_-'- _Também estava marcando o tos de boa viagem e feliz esta-

I1 I:' C • '

N
zistas.

regresso, hoje, do chance.er Ln ODz.rou da na America do arte,
� _

José Vicente Trujillo, que

A d nliJS.\.�'J'HE EiVI PA,LHOÇA \' Ass. Cívico Militar
abandonou o Conf�rência de U·m "esouro meal'an O o.rela). j \I fi Olltem a L,u'cl,c l'-egi�L,rou-�e lIm i

Marfichal GUJ·lbermeQuitandinlla. No entanto, em
.

i
r-Foda.J.eza, /, (A. X) - Informam ,ALenas, 4. (('niLecl) - 80 mil l,amcnLavel aci,cItenle de vei-cul08 ellll: }

declarações ao jornal "La
-

d.e �'lj":iÜU \'pll1a, 110 int.cl'iol' cea- funcionarias ,g'l'egos reafirmantnl, Pal1lioça. No prox.imo dia 7, ás 12 ho-
Prensa", o sr. Velasco atacou I Q 1 d 14 B C trens-e, qlle um CU'lD'Cl',cia-J1ite enCOD- hoje, fi sua -decisão ·d·e tmltar em lJom cmninbão de ca-l'ga enCOll- ras no uarte o .. 0·-
TruJ'iUo, acusando-o ter cola- ,

d'
,.

(.roll, ·ali. um iml]Jo'ltanle l.csouro" gl\l'Ve ° -govlerno f_l'z gr'&ves rumeu- [,roll um aul'OaDo'Vel que vinlla rl11 maTa posse o novo lretono-
borado com os traidores, o que . \ �

C" l\Jr'l'wvalü�cto em ma.is de dois bilhões I ç'�.;; ao::: dil.!)_,> funciona·rios, inclusi- seJllI i'do COlluHl1·io. EsLe, para -r].('-;;- da Associaçao lVICO·l.l ltar
parece tornar duvidosa sua de cl'uzei<L'os. GIO cl-r mullas e prisão. Yial'-�e .(.10 _pel'igo, Jez \Uma ma,t10brajl "IMarec�al >G�ilh�rme".volta ao pais, " .

ralpi'rln (\ fui ,de elliConÜ'u a (;al- No (lla 6 a nOIte, a mesma
x. x x

5 e m a n a da P a' t' r -. a ç.u'da. ora.sião ·em que a TlOl'linhola I entidade realizará imponen-Paris - O primeiro mIlllS- ,
_, .

h
tro Remadier pediu 'á Assem- ,,(' rubl'in e dois passag-ei-ros foram

I
te sessao CIVIca em omenagem.

jogado:> fn-ra do carro.
. I a. data Ma��a ,de nossa Histó-

bléia um voto de confiança na rONVITE Em vIr.tude da queda �olr,el·am. na, com InICIO ás 20 horas €I -

questão dos créditos para sub-
,

.

-�
_

_

-

.

•

pie,; vario� ferimemtos. Lendo rt·a-! meia, no Teatro AlvaTo de Car-'t/(venção ao carvão, E�se voto O Cnmimdo dI) 1.4° Batalha0 de Caç-adol'f's e ria Guamição milItaI; .

_ _

.

-

c •

_

., _
;

será _ rovavelmente discutido. de .Flonanüp.oh-s ,c,onvlida a.s. alllül'id11d'es eivis, mJJiLarcü3, eclesià�llcas ,qU.I ,Seg�l1ld? d ambulal1lÜla da lo valho.
r

�,
t -f' T t _

O .povo errn g::l'al; I;3.ra asslsoLm"e;m as sa·Lolll(ja,rJes asslttl'J ,pl'ogralrnMas, llna pala socorre-los.
- _;_------I{-_-N--O--T---na. prOXln:a sex a eIra. - ra a em COtmE'lmO'l'a(�(l() ,a .S(>inHwn -da ]Jatrla: -

,,'\!manhã !lacemos malO'l'i'S drLa- Tomese do proJeto d� conceder suh- Dia 6 - �ltS 20,30 horas - SesStfIJO "8Iíllmre rpI'.f>j1rno'V.i-aa pel:l. Ass{)- lhe." d.o desast'l'e,
..

vençóes num montante de oito ciação Givieo Milit.iJl' ·'M·anlchal Gllilher-mc", no teal,J'o Alwlr'o de CaJ'-
bili.ões de francos para manter v-alho.

-

H A ..... D O'baixos Os preço.s do carvão, Dia 7 - ús 'lO,OO horas - Desfil.e do Batalhão. - (As aU!.01'irladl's F R E C '

". 8 ••x x x pooel'ã.o assisti-lo ·do ;prtlanq'LJoe ar.moo-o na esqui:na .cJa ;rua Jerommo
Calcutá - Prosseguem vio- Coelho c.om Felipe ,8ohmiidt.

lentos os conflitos religio'SOs
em váI'ias partes da India.

- WW_C &59 1 PF&

waa

., -�_._----_._-------------

Florlanétpolb, 5 d. setembro II. '.�7

aftosa.
Os mortos foram um capitão

tio Exércíto, um vetertnárío e

cinco soldados. Só escapou um

membro do grupo que, depois
de gravemente ferido se fingiu
de morto,
Com' esse crime, adiou-se in

definidamente a campanha
eontra a aftosa naquele Esta
tio,

x, x x

Cidade do México - Conn.
nicam de Michoacan que um

zruoo de vaqueiros enfureej:'--,c,
matou a golpe de facão �"-e

m=mbros de um grupo san itá
rio incumbido da profilaxia da

x x x

Nilo Chaves Teix'e-i}'ll.
'l'cn. CéL Comandante.

.EILHERME TAl!;

A eonvenção udenisl.a de Bom R-efiJ'o, ao Qur llt',::cl'l'V-(\ () Diá
rio tel'minou 'em aula de gTUpO floscola-t'. Mestrlf' \�T;)l1deI'l-ey falou
hl'i'lhanLemente sôbr.E' pontos cl€ .insrl'ução oral e cívica. Aconsp

lhou '0 futlll'{) pref,eiLo a ser pOlido .e educado com o" mllnícipes €. a

bem aplicar os dinheiros públicos, Tuelo muilO- -cprt,o, j:)(jJ'(llle aten

der as pa'rtes B, afinal, devpr do cargo, .e mal eI�rlrnhal' a r,pcC] La
.r

é crirn,e definido em l�i, \l.

Com ü quI" ni'ío ('onc'Ol'damos, no (ÜiWlll'Sa do ilnsLJ'e 1)1:0('(01'
lIrlenisl.a. é a afirmação doe qUf', ali, não se escolhia um candulato'
a prefeito, ma-s o p·,.,efeito.

., ..,-

J1ssa pl'a"e de conlar' com -o 0\-0 no Il1tenOl' da galmha Jil cu;:

LOll cal'O ii U. D. N. -

Quando da,; plpjç:õ('� dI{' :: dr dezE'm.bro, o "I'. Arlolfu
_ KO�1fIeL

-Pl1l diSCIJl'-�;n m1Ln"iú�1 ico. dp,c,.lal'CHI lambem Que o BrigadeIro Ja P,,

Lava eleilo. A cnlheita rle yo[m ,:('!'ia mera al'l1wlirlarl<,. E dplJoi,;
foi o que �e viu .. _

l\.rp�ll'c \'i'anclerley parec-e que não quer aprrnde. E "em apren
d,rr lião é possivel Pllsinal'.

�(' amanhã o pl'rrpit,IJ dr Bom RptiJ'o sai!' das tll'IH\S CUI1} um
nome' di r-('l'ente cio qll'C ouvir -dE' M·c.sLl'e 'VancleI'I('�- aqlH'la;; HolavelS

vrz ameacados rlf' -ollvir (In l\!lesL'rl' \Vanclcrl('�- aqllr,las nolávpj.g.;
alllas jU-l'Ídica.� sôbrc COfl(;ÕCS, Jlulirla.rles, gabinps indpvass{tYI'lS, Ul'-
JJ<1IS \'iolávri�, eLe. - c de.

. . _ _ . _

E como as Le()ria� p doulrinas elos Trlbl1nalS r:IPIIIll'UIS pao
COllcorrJam com a jnl'isprnrlência do :'I'I(,8tl'l' \\'alldi'I'II'�', a liIsIl)na

se l'l'petirá.
__ E ('-só'as H'[)pliçõp,;. íanias 'iin. qlll' a gf'lllf' .i;\ allda a llOCC

jal' dE' trrlio, C0l110 "do r!espl'[o o poente cwnillheil'(J·· ...
.

Que tal se virássemos e di-s8-o ?

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

Monumento a Olavo BllacPOJ'a EIS pesscos de fino
paJador Café Otto é

"em par. O Centl'o de T:ntercambio Cultnl'aJ, integ-raclo dl)5 Gremio;:; Esl.udan-

-·�i{N�'i:DO�BUA;""MZ""-cú�ii� tis G, (1. P. A, B., C. L, M: D:. C: S. '1': A; e G. 'C: C: R, A., tem
Clínica Odontologia a honra do convidai' as a.JLas 3u[nridad,ps ri.vi,s, mili(;ares p eclesiásl.icas

NiOTUrtNA e o po\'o ,em g·cra!. para a lJomrngem qnc pl',e'slaní. ao majOJ' poel a bra-
Das 1-.2 ás 2:2 ,lit,o,r,as, o@m lwra ,�ilei-l'o -- Ol�l\'() Bilac - com a creção d-e um monumento no Jardim

mal'calda, a car,g@ l1le abalizado pr0
fissionwl

-

OliYio "-\IUOI'illl. fia Pnv;a 15 cip ]\;ovcmbl'n, !la dia 7, domingo próximo.
RUJa Arci"res(e Paiva 17 _

- ás 8 e :30 horas.

I" ,.

I
I
1
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