
As co emurações do Dia da Pátria em Florianõpolf :':�ttaluiidas em varias in-�
monias civicas e num imponente desfile de colegiais e de militares, - ale G JdÇ :<1:

tonstituirem. um empolgante, exemplo de. brasilidade, foram ti pen�o� _seguro
.

ta1!
que o Brasil nos encontrara sempre DOIdos na defesa de suas mstltUlçoes de

M
;, craUcas e de

.

sua soberania nacional. w = .a

O deputado Protogenes Viei-I ção. Fellctssimo na sua oração'l tempo do seu profícuo e labo
ra, ...- P. S. D" foi o primeiro o deputado pessedísta diS-1

ríoso governo sempre cuidou
orador da sessão de ontem. Re-I correu com ,segurança e co- de pacificar de verdade a vida
:presentante do município de I nhecimento sobre o

.

assunto. politica nacional, curando-a de
Mafra, s.s, assomou à tribuna' que o Ievára à tribuna. Fazen- choques de sagrentas rebeldi
para se, referir a uma data de l do ligeiro hístorico do seu mu- as como se deu com o levante
grande significação para o: nícípío, se referiu à pessoa do do ex-Contestado de cuja res
mesmo muníoípío : a creação] grande e honrado brasileiro ponsabilidade não podem fugir
da comarca e município de Ma-j Weusceslau Braz Pereira Go- os politicos de sombrios inte
fra que, ontem, comemorou o Ines, então presidente da Na- resses {l ganância de mando,
seu 30° auíversarto de instala-I ção Brasileira, que por todo Por esta altura- o ilustre par-:

lamentar peesedísta se referiu,
á impressionante porsonalida-

M

d P P P
de do insigne brasileiro que

r�·g iistro O
". foi � G,eneraJ de Divísão Dr .

• ' ii.
'

iii •• F'eli.ppe Schmidt que exercia,
mo, 8. C\_,.N,) - o Tl'ib.llJUtl �llllf'J

..
-ior EJeitont] 'J.rv,urú 1H,'ul.!Jln,Cial'- naql.18.1a E)ip,oc.;a ia� alta.S, fl.ln;-l,n. na [JI:()Xlill<t senurn.r H'\IJI'í'-(1 VPlHdo do I'f'�isll'(i tJi) ,l':lr:lí'do [Jnplrlt,r

.

� ,', "

G - :,) d l' d nossoProgrcssistu, n�qul'J'ld() I)!-'ln ,eu pl'c,iden!,(> e ex-senador �\jll'l Ohev- r ç�es _Cie ,0' eI,x;a" 9' o
..

non o qual
í

em como VJCe-1H'r,;ldr:lllt', corun se sabe, Luiz (,al'lo):\ Pl"fl,'i- f Estado, ao qual mumeros e�lg-Ite,.; ..Fune ionarú como relator nn [l1'OCC�SO (\ desembargador Sabnirt Lima, níttcatívos roram os serviços
�ul' E;stú :ex<t�li,llal?do os documento- anresoutauos, ínclusrv« a lista Je que prestou. Voltando á perso-;)0 mll rlt.JLu] es eXlgHla peja 101.

nalídade de Wenceslau Braz

SO'
. • • - d

ii Pereira Glome·s, o orador acen-

crfAt"'car nao a lia·nta tou, mais uma vez; a sua lar
II '" .. I ga visão de governante e pací-

LONDRES, 8 (U, P.) - O LOl'rJ pr-esidenta do Conselho e "premier" tícadar derinintlo a carun
mtorino Herbert Morrtson desafiou O� conservadores a apresentarem chosa questão de limites do
seu próprio plano, para a ;;()Ill\;ãn da cr-ise nacional ou do conu-ái-ío ahs- ,

terem-se de cr-iticar o govérno trabalhista. que resultou voltar a comu-

Morrison censurou cnorgícament e ao" que querem "desalojar os nhão do Estado uma vasta e

zsocialistas a qualquer preço" e disse que "0 governo tem o direito de 'prospea'a região,
pedir que os oriLicos, ú luz desta grave crise nacional .(' mundial. consí- Terminando a sua oração,(terem se sua atitude, duranl e os últimos dois meses, não {'ste\'é dest.i
nada a aumentar as dificuldades c penúrias. não somente do go\'êrno uecliu, consultada Casa, fosse
senão que também ela nação", inserida na ata dos serviços de

ontem um voto de regOrIJo e

cong1ratulações com a popula-
ção mafrense pela data tão,
grandemente significátiva, e: -------------------...,...---------
que deos,sa homenagem se desse O presl"dente Truman quas."ciêI1Cia por tel,egrama ao che-

t�llu�Lrá domi'nundo a Hungria, ",:.vIA s,l�r derru:b3Jelo petas fo,rças al'ma_ fe do poder executivo de Ma-

d ddas do 'ext,eeiol'. N_ão aventI1J'(JU-'S(� mltl'eLanto o lideI' do dissolvido PaI'- fra. ma e um aci ente'tido Hllngaro dá Liber'dade, <t diZ,el' se ,essas forças serão organizadas Seguiu�se com pa1avra o de-
e ,si� is'So ooontec'e,j" onele c qU1and,0. puta-do uden,i'sta Ramiro Eme- Rio, 8 (A. �.) - O presidenLe ,se,us omlbros sob a máqltilna, pa,l'a.

"Homent,e posso dizer - al'il'mon 11m.. o 111.ua1 govel'110 da Hungria reudano. Também se julga re- HUl'ry 'l'rtlllIDUlIll ,eSlCla'pCljll de um lihol'Lá-Ja tela !posição om 'que ficou,
somente pOd,erá ser derrubado pela violrncia O o movilnento cm ques- pres-entante de Mafra E é por (p�s'slval acilcl)elllill' de gnavicla�13, Es�e Ll1rubalbo durou quase 'Lint1:t
.tão não pod{hl'á ser üücia:do na Hnng['ia, embora a. mái.orJa cio 1)OVO se- isso que sente regorijo eml quaindo subla ,em� sua llmous��e mtnuLQs. Os demais c·arros da coo-
60 a,nti�COIIl'liU'llÍ1stas.

.

rupoiar, as palavras do seu cole_! preta e 'Ulb�I'la a :B lül1eJst� �1:1 Ga- ,mÍ!�1va pararam na estrada, á es-

ga .pessedista, menos, entre- ,1e,a, a CIHlTlHinllO Ll� l;13S hWOlliC I a, cio ;pera de que <misse Ia hlffiOUsifIlJe, de

tanto quando cs,se seu colega abastado clOmerClfrllte bras1'l<en'o Truman.

fala �a administração de ,Ma- E,l'l1.esto }'uTlliJes, onile foi almOçall'. Os l1()mens do R<Cl'\Ü,CIO 5,p.creto
ira. Ne,sta altura; foi aprateado a bmou's j,ne .püs'ildeil]ciull d;eil�l'a- üxdtado.s, j!lião., ,pC1�miti t'um que .!)s·

p e 1 o deputado protogenesl ([:N�\l 'n.a l,a,ma da eS:Ll'ada ,e s.aiu rfal.ógil'afos 8'e a:p'l'OXima35em ]Jara
Vieira ,que com o seu colega da hilo·Ja fIta me.s'ma, mpro:x,imfLn- ib<lJte,r chwpas 'e o almiranf.e \Vlliam

pessedi'stas ürty de Mag.a1hães dd-,s,e a doLs \p6.s de um

p.rrcci-ILewhYI
obief.e d'Ü< Estado-Mai!)r do

M a c h a d o mostraram-lhe 01 pidll. O [)1'éstcl1enbe, não &0 p8'rtu�- vresidlelnte, deixou o eai'l'Q l):)1'a

quant.o_ eira lnsustenvel a

sua'l' b�LIli(I<o: cunvid.on .os r�p�1lers e 1'0-1 eS�0�ar ua eSl�l'ada. O eJ[l)jbaixadür

ocusaçao., togTaJos a ajudarem tirar o ca,r-I \V Ilham .Paw1ey porllnnt:!CI�ll na

Consultal1do a Casa, foram,ro, quando virl1lte ofi,cüais pus.eram f carro com Truma,n,
aprovadas por unanimidade as.

homenag,ens solicitada, 1------------------------------
O d'6Put�d'o: �l:�les varell.al, Já partiu dos EE UUpede permlssao ao sr. presI- "

. .• ". . .

d t para que lhe fosse dadol. RIO, 8 (A. N.) -. Conúl'ma-'se hOlj'e a ll\luIlC1a que la Ll'a'IliSmi]il:ltrlOS,.en �
b Ih.

' IstO -é, que .o ,e'xI-\l)D€!S'l!demlte WaslllnglLo,n LUIZ deIXOU m:PS'IlHI, hrOj'e, Os
contInu!l;l' nos seus tra a os, a :IDsLwcllo& Unido's die Il'erg'l'e.ssIO 'a,o Braslil. .

Comissão de que é relator, e Como IPne[llail'O rua, sUla roc,elpç,ão a comissão por ',uma amissor.a (le-8-

que a Comisf;ão da Lei Organi- ta capital i'llvcilUiná no di� 8 do cOl'reITlte a "Semar::a \Va slll'ingLoil I''', Luiz,
ca passasse a uma sala. Defe- a �llOI,tc Coom hO!l:a prevwmenlDe anulllclUlda,. falarao <d;u\rwilll,::mtr cl?IS

.

'
. " OTan'ores 'sobre a perso,na,lIld'Uidlp. ,do eX-IIJreslcl,en!Je. A corrrnssao ir f,egI a-

ndo e�v2 pedIdo, fOI encerradajf'O'll hO.j,t' a? SIr. \VashingtÜlll Luiz des��jando-l,])e fe·liz viagem de re-

a sessao. gl',OSSO a Pa.lI'l:1.
.

o MAl8 .6NTIGO DLUUO DD lUNTA CATAJUNA

,,",z'Jetárlo e D. G6reDte: SI1!NEI NOCETI - Diretor Dr. R UBENS DE ARRUDA RA1l0S
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NA ASSEMBLEIA LÉGISLATIVA
O 30· aniversario da criação do muoicipio de Mafra- Voto

de rigosljo-Sessão relampago - Outras Dotas.

( r

o comunismo na Hungria
VIENA, 6 (D. P.) - Vicellt Nagy, LirIer que volnLariamenle se des

terrou, d,eclarou 'em entrevista exclusiva que o regime eomunisLa C011-

destruição
LAKE SUCCESS, 8 (U. P.) - Os Estados Unidos p'ropuseram que

as NaçõC1& Unidas dúclUJT"em ·ql1,e �s fÔTcas 3JLõmilcws, ()iS maLeriais'l'lU(lioa
tivos e as armas bio'lógicas e quimicas leLais são armas de destruição
€m massa.

'

Est.a foi a primeira tentativa ofieialmente, feib pelos ERlad0s
Uni,dos, para def:inir o que dev,e ser incll1ido na cate,gol1i,a, de outras ar
mas dip l':J'rs.l.nüção ,em ma.ssla, que aiS Nações Unltd:as e.stão 1lentall1u{) COI[1-

tJt'oJa,!' pa,ra a '{)aiZ mnrvcii'-ll. Qnlm' d'iz(w qillle o,s ffisLa{las' Uniüos estão tam
bC!1m 'se movendo no s'cntido de 'í'a·"ew ,3lguc1a. di,stinção flT1hl1e 'o LrwbaHlO
00 comIssão de {me1'g'ia ClitÔlmica dias Nações Uniclals e a oomlilssülO elas
NIaK;ÕÓS Unil(bas s'Ôlb,rE' url'll11aimeulrt,o,s COll1ve;ncio,nais ..

Armas· de

I"

Obandi faz nova ameaoa de jejum
GADOUTA', 8 (U. P.) - "So inomp,e:l'em noVlos moti'ns em Oallcut,:i,

Vlolil<ll1i,ei Ia jejua,r" - FoIi ,essa a wITIcaça que fez Gharlldi, d1elstJa0aooo que
seu nov,Q jejlTIm po;rll(�l'ifl SICl' "·:vl'l\ a ,morte", Gl1ancli fez ,essa afirmação
pera'[)JLe <ElUOI'me oong:l'cgação de ,fiéis, ant,es de ,saÍ.[' .para o PIThnj�b.

".suSlperu:li meu jej'llJm - di�s'e Ghalnldli - pOllque me aes.eg11..1!I'ara;m
qUII3 LU pa.z ha'\1ilH r,ettODnação {1 C:almulá e que a ,meSITlIa, 'flão una.is ser'ia
vi'ollar]a. Mias sle a paz fol' ,nOvaimelfr�e rompida, je:juare,i até a mortp",
Mui'''· de 200.000 Ip.e,oso.as e,sctlllaram tlm siJ,êncio, ,sob C;l1'Ulv'lli lorl'encl'al, as

lp.aktvna,s de Gha'ncli.

Brasil - uma das maiores
náçêes da terra

\\'ASHTN()'l'ON, R CC, P ,) - o ",Posl':, notando, em w/ Itoiia l, que
o Brasil é "potencialmente uma das muioros nações da terra ", declara.
que a visita do presidente 'I'rurnan, para as comemorações da iudepcn
déncia br-asileira, Ó "um significativo gosto de amizade", que "rião 5'el':),
perdido para o povo brasíteíro", que () recebeu com entusiasmo.

"EmIJlll'a tenha lido experiênciu com :1 ditadura. o Brasil tem uma

tradicão ue respeito pelas liberdades civis e, desde a derrubada do gn
\'Cl"110 Vargas, vem construindo urna espécie de estab ilidads política que
ajudará o seu desenvolvimento".

O "Post" acrescenta que os americanos podem par l icipar rias co
memorações da independência brasileira, não. somente -como bons ami
gos, "mas também prestando. homenagem a urna -nação que tem muito
do que outras nações podem aprender",

A bordo do Misl>ouri, na baia Guanabara o presidente
Trumann comemora o' quarto aniversario da vitoria

das Nações Unidas sobre o Japão

viti-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAIS 44 tSCOLftS rARA S. CATARINA A SitU:ÇãO no

I T0Vle lugar no dia 28 (\.e agôsto notável 1'l'abaHlO que o ministro Lu.ciu Correia: deputados : Orlan- Eq;�adu � O'
último, no gub inele do ministro da Clemente Mariani vem rea:lizaQldo do Brasil, Rogério Viei'I'<l, OCllaeilio,' Qm O t't{ '. ')l-d sgover-,
_", . no cons 1 uClOua e uarez:

Educação ít assrnauua dos acordos nos setores relac ionados com a Costa, Hobel'to Grossemhre, Haus
V
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F' Do, L
em mn a con muou oje es-

c c comissuo {·e anxt lOS para COflS- eoucaçao e a sauue e rma iza c 1-' OI' ao, oaquim iuza uarnos, co-
h d I t

, -

i 'I' I
.

'

d f
,,'

b t L 1 L'
.

'\1'
- pao an o norma mE'U e o s.

u-uçao ue P11(!( IfJS osco ares rurais ze,[1 o (jU't� raz vacas para que, d iri- eJ' o 'ea, secre m'IO da iaçao
t adrnl t ti ,

com que Toram l)(mefi·cia'do,s o Es- gindo a Ipasta da Educação, con- Obras Púbticas e Agr icultuna, J!}l- nuant os
. mims ra esttt .

en,

L d dr, l C L
' .

'r' di id d 'I' B I di L ,. I I I quan o se procura res 1 uir a.
a o "e ::;an a ja arma e os rern- tínue a servir, com igm 'a' 'e e PI{]ü ar rosa, 11'€ 01' 'eSluwc'ua (e

t 'l'do d
'

I" I A j 'R' B I
-

B 'I J'"'' -

j\' 'I R t" ranqui I a e .ao pais.
.orros c o Acre e {,e 10 ranco, e evacao o rasu. souençao, mur i o amos, secre ;)1'1.0

O d t V'1I
.'

h- .

DI,SmTH:::\O DO MINISTRO MARIA'NJ H'epres'e,nt.al'am o Território do do vice-presidente da República f d co�n a�e M
1 a�IS, c e

Ao se]' ru-mado o térrno relativo Acre e do Hio Branco o major Jo- :\flll'ilo Braga, díretor do r,nsUtuLo' e �s I �rças e

I
an� �no, �

ao Estado de saruu Ga'Larin:a, re- sé G. Santos ,e o oapitão Clóvis Cos- Nacíonaé dl2 Estudos Pedagógicos; qua: e a as no su, am � nao

presentado pelo- sr, Armanrto Si- ia, seus respectivos governadores. capitão 'Clóvis Costa, governador depôs as a�mas, esper�n o se

mune Pereira, secretário de Jnte- Pelos acordos Jírrnados, o Estado de Rio Branco; major José G, Sane- jam concedidas garantias para

'rim' e F,(I'uca\,flll, ralou o ministr-o rle Sanl a Catarina r,ccebe'll 4.4 es- tos, governador do Acre; d,clPlltados si, seus otícíaís e soldados, a-

Clemente Mariaui, que irniclou suas colas e o Acne e Rio Branco, '15, Hugo Carneiro, MO{l'C)T CysrH'il'O' campados a oito quilômetro da.�
palavra';:; ,di:?Jendo que o !vlini,sLél'io oarla um. .&nt,enol' Ca.valüanLi, O,:;ôl'io ;\lfol1- c1dade de Ambato.

i'4e sentia hOn.J'a:do CI)m .ao pr'e,s'e·nç.a Esüvl'['wrn pre'se'11{,es á ce·rimo- Lroiro, Palllo SiqllBÍ'J'a. CU5'llro, jor-
••••••••••••••••••••••••• � ...'

do vi�'('�lJI:,esi,deljLe' ela República '8 ]lia os S'ltDlrudol'es :\,prêu ItlVmos, ll{l,li;suas 18 allós funcionários do SOFR.E OECA";"·
de toda a banC'a.�la ca{·al'Ülol:..n,se, o FrallCiscl) li. Galo.W, l\'o d'A!quino, I Minislério, -L, ...... I �'.: �i II "'1:'.:... TARRO E NA-O)q'L1,e C{)!J$LÍúüa o meLhor aLe.slado

��e�rl\l:r °á:'r.�;e�'�:��:,J�cl�: s:��,�;2:�i��
I P O O E C U_ R. A.,. R . S E A E P Il E'P S I A '1.

I OUVE BEM 'l' t;
n;nÍos riO país, \'elm. s,enclo. c.o.mpl'e-

_ 'i;';
_

- - O aturdimento, provoeb.do pelo

I I
enrJido p.elo CnJllg'l�eSS(} ,e po.l' f,ü\los. O que é a epilepsia? Sabemos ape· os s'intomas na grande maiori" dos catarro, é muito inctimodo e aber-

O
'

IF A G !JS brasHril'ns, A essle s,pJl.Umento nas que é um açoite que' durame CilSOS, Êste notável remédio é des. recido. Aa pe..oas que não ouvem,

LI' ...d bem. que sofrem de zumbidos no.
r. .. O O • • aet'escenJou a ,::;na :::ntisfiW:;,;'lo pes- anos tem flagelado ricos e pobres, crito em linguagem simples num ouvidos e padecem de oturdimonto

PIS,a ,'" � suai p8ila .a (1)l1ç1io com qUIl" o ,des- grandes e humildes. Júlio Cesar, interessante folheto intituladó: "Po- catarral encontram pronto a'Jivio
'Oi> ...

I
' Napoleão e Byron sofreram dêste de curar·se a epilepsia?", Êste livro tomando PAoMINT·· o reme'd;-tillgnia O �j', N,pt'êu Hftmos, cUJa ,... .v

Advogado e Contabilista ma]. A epilepsia semrpre interessou não se vende, mas, oferece-se go,- reallT!ente eficaz no trQtomeJ1t�,
Constituição de .ociedadel. il-1l)\7Jll.rle é 11m jíf,1l1o qll(' Pl'OflJ1lda'-1 aos homens de ciência, .cujos esfor.,

tuitamente a todos os interess:tdos. da afecçã'õl catarral. Pela lua açiiP
Planol c'ontabeil •• Organiza- lnl;llltg l�l'eZ;a, A,oentuou que sua

ços foram finalmente c<ll!'Oados de Nenhum enfermo de epilepsia deve tonificante, PARMINT reduz, a \

vé5e. - ParecereI e .erviS;OI gr,.;lrtn I ("ln 11l'OC'lll'iHio colocar-se

I
êxito porque con,eguiram des" demorar em solicitar um exemplar inflamação do ouvido médio. aou-

correlato.. li a;chlt�1 dos io::tterêsses pall'tidários cobrir um preparado qu.e alivia gratuito dêste folheto seruacionaL lodora do catarro, E uma. RZ di"'
Rua Gol. Bittencourt nO. 122

j I
minada a inflamação. cessam OI,

Florian6polil Y,í.'lÜIlldo,.'cun.d(l!1.. 'fl}:ell.,te.o ínterês�.f\ na,- i------------�--------�----------------í zumbidcs nos ollvidos e a dor de
_

, THE EDUÇATIONAL DIVIS]0N, DepartameOlo 1\ l...,:r J

1 p�� H 119fas �� '!.�gn�.!� CIQn;l.,� ITJtWR {lICl'eSC(mlal' qUE' 1118 upa-r I 5�5 Filrh AYrnll�, Nªw York ,_
• .:lI61 I cob3ça, iii dfuaparecen\ gradual-'

� renl'ps ,divel'glêllci.as, partklál'ias 1,lãO li' 6:,�i;.';;rt;· ,é=':';\\� QTatuít�mente, érl'l envelope porticular; um exemplar do : mente o aturdimento e a dificul-

__ .�.�., .�' "�.'""..,,--'"
i

s,e,pal'aim os' ,al(lmU1I�I,t'nclo,l"e�, qrrllcl!.l-l folheto intitulado: "Pode curar,se a epilepsia?". 1:�d�utlaelq:��i��;�:c�I�� :r:g:�!:!
I�."""'.""""""""""" elo 'eles se dNli01l1n1 ao lT'H,bal.ho de, i, r,fQME ..

'-----'----(Fa��r'�';�;'�'�'�';
..

�;;;'i�'i ..;;--d�--i;;;',;;af--
.. -- .........--------,..

Todos que aofrem de catarro,.

f DOENÇAS NERV"Ab f,C.rYir aü Br�,siL Finalizou clizen{Lo r
\E d�' .

.
"

I atul'dimento . catarral e zumbid-...

c.-' OI proltreMfMI tia ."elaa de sua confian\:,a (mI que ers�a5 es- : c:Dl�::::':',::',:',:',',',',:',::::',',',',',;�',',',',·,',',',·,'�,',',','.',",'.',·,',',',' ,'�:i�·__
'

__:::::::::::::::::: __�::::, I
I ::nt:�d�do;AR�Í�;', bem experi:"

".je,
'

.. 4oenÇ'M nerVOAII, q••• liói cola!'. que o EsLa(lo aClaha\'a de I'e'-
•.. _ , .....•....•.• "',', '.

=::!:��e:::J::�e�oOlll:!:'�: CClbp1� ,e as oulra: que bem lhp ca-
LEMBRA-TE I DI" 0tOfl"O· 4cademl· ...O I

'. ">J

....0, fruto cfa iporlDeia, IÓ,'" ])er1io vellihann iaclll�ar o prosse- r,,' II. '
" Dr. CLARNO G

.n,"'le�r '!8 buHritl.o•.af...... guime.nLo ela notável obroa edu,ca- Inúmeros seres humanot,
XI d F i GAfLETl'�

•

.... .af.r�..!.ia.•� Q_§e1WJ�'-�� tiyf'. iQücta.ld..a, cm, SÇlll1ta Catarma

I que já foram fetizes como e everB.fO ,tl••aI li. :fjoêlt"tu ....b.Iii 4ta,.. IOdÔ ,s1'. Nerêll RMliOS, tu, aguru-dam t�u !!�í�9 p�_ Dó Dl'r"etorl'o .Acade-ml'CO I
1\ D V o G A D O'

1I.,<QIl .AJab.latór1lt, ,a••t,.••• ftfal v, .' o filR T'H "U H.A�W'" 1·'1
Crime 0 cível'

lallátilellte •• ,1I0ftt. D." Iao R.B;:;P;Q;\iDE
..

' ,1'\:, b
.. ;;1 ri quê posSam voltar'.... de Fevereiro", recebemos o re- C'mutituição de Sociedad••

...... •• a.. D r. De ; . lvr:'>pollJdul1Jc!O; o YICfhlll'(}jtdente cl·ed.ade. Colabora- na Cam-._ b 't f" NATURALIZAÇÕESlia 11 Hru. 'da R,erpúbl'ir)á rlit dtl saLiosf.aç1i.o que I
ce emos o segmn e o ICIO:

• • •• ••••

11)[h �ilh ,esÜ10' pl'eslE'.nle aquela ce- panha Pró RestabelecimeDto F�Iol'ianópolis, 2 de setembro

I
Título. Deo!arat6rio.

S de 1947 Elcrit••- Praça IS de N09. 2�,
ej'híülÜa, ,(} ,alll'(l'VciLal' ó ensejo pa- da aude do Lázaro. . . ,_" tI';., L; ,_

l0. andar.
d I I to<

Exmo. Sr.
r,a BC ,ar.al' que a () )1'a que fiS �I •••• •••• •••• •••• •• •• •••••• d'
r,ealizanclo o 51', Clemente lVIal'iani,

Temos o prazer e comunl-

no Minisl,ério, �ja Educla.ção, de
car a V. Exa, que tomou pos-
se, nesta data, o Diretorio do

UCllf'oclo com o programa a.dminis
Centro Academico XI de Fe-

Lraüyo do SI'. g'e:Iler.a.1 Eurico Gas,- É mor, DOENÇA."'"'lA vereiro, eleito em, 11 de agos-
par Dutra, ,é um testemulnllo de MffiTO PERIGOSA
que não se .arrepcnde de ter sido PAR.A Â FAMÍLIA to próximo passado, para o

um dOIS que aplaUldinalIl1 ai fjjdicação E PARA A. RAÇA perJ.odo 1947-1948, e que está
assim constituido:

clü nome do i'iüll'iS'tro Mar'i.a,ni pa-

C h·
Presidente: Hamilton Valen-

l'a ocupar a Ipas�a e Edulol1.ç1i-o ,e

ompan Ia ,saÓJdJe, A!C1',e,seenLa, que, por "isto te Ferreira; 10 Vive-Presiden-

'de Se'S·uros m_'0&mo,.' ]l_'ãO
:se surpl'pende com o

te: Lidio Martinho Callado;
2° Vi.ce-Presidente: Walter

Wanderley; 10 Secret.ário: He-

Se lÇ N.. 1 d A d" g
dia Sacilotti de Oliveira; 20

,
. rv O aCiona e pren Iza em SecretáJrio: Jairo Silveira de

Importante Companhia de I d t
- I (SENAI)

Mattos; 1° Tesoureiro: Licio

Se§uros operando ex,n todos n US fia Haur; Orador: Otávio da Cos-
os ramos elementares pre- De Or.dOO1 do Sr. Delega'do Regional para os Estados do Paraná e

ta Pereira; Biblioteeário: Jo-

ciso de Agente neste Estado, Sanla Ca.tarinn, co.nvido (IS ,sr�, I,l]d:U,slrials a éIlpl'eSenta,t' cauclldaLos pa-
velino Savi ---:- Conselho Fiscal.

com capacidade produtiva ra bolsas dB esLU'do, a sel'8im concedidas na forma do art. 60 llu .JéCl'eLV- Hamilton Hildebrand, Almir

e que ofereço todos as
Lei ll. 4.048, de 22-2-942.

'

Rosa e João Rodrigues de
t· '.J' . Tipos de cursos de aperofeiçoamenLo e especialização para ope- ArauJ'o,garan IElS ln"ollspensav81s. rárias: IDC.senlhisLas e ,pI'o.jct.ores de mrál(Jlutnas Sendo o que se nos apreseu-

Cartas com pormenores Laboratorist.as metalúrgicos

1
ta no momento, trazemos a

para a Ajustrudores mecâni,cos V. Exa, as nossas.
Eletro-me{;ânicos
Sa,boeiros Saudações Acadêmicas

CAIXA POSTAL N. 4684 ()rpera.dores mecânicos Agradecendo a gentileza da

]i;stl'utnradol'es, chapeadorcs e riscadores navais comunicação, formulamos os· • . . .. .... ,. . ...

EleLri'eistas inslaladores ll-OSSO'S melhores votos de uma
GnldE'ireirns
E.ncaneg-ado.s de conlstnução eivil

feliz gestão.
C01.lLràmel,'3lres ele fiação de algodão

li" •.• ..... •••• ... ...... .. ....

'Con Lramestres de lecelagem Aproxime-se ma.l-s de 8'>11' i
Mecânicos de aUlLomóvel amigos e parentes enviandO.
FundidQlrrs -lhes um número da revista ()

As ins'Cl'iç.ões de candidatos estarão abertas até o dia 30 do 'cor�
rente mês,

. VALE DO ITAJAt, edição de-

Quaisquer informações 'sôbre as condições de inscrição e de bolsas, dJeada a Florlan6polls
bem conlO rrfPTPnLe, ao" cursos EPrão presLaclas à Rua Marechal GUI
lherme, 23, sede ela Inspeloria 'de Ensino, ou pela Caixa Postal 164
Flo,riaínÓIPolis,

'

... Senador Dantas. 4. - ..
andar

�I. 12·1924 - Rjo ele .laDelr.
a.. l'eUpe de Oliveira. Z1 -

88 andar ,

TeL 2-1873 - 810 P••le

ASSINATURA8
Na Capital

h - C'"
.....ir\) ....••• Cr$
1'rlIIl.tre Cr'
.... ... _........ Cr'
""ero a'Valso •• Cri

No Interior

�. ........ ... Cl't l",oe
....estr. ••.•.... � M,o.
'1'rlmestre Cr$ '.,..
lt'imero avulso .•Cr$ ....

II,..
41,,"
21,'3.
.....
•.h

btDelo. medlánto eORtr.'.

o. oripnals, mellme .4"",
.ublicado8, nio serlo

devolvido-.
:. iireção não se '.......

ubiliza pelos coneeltOll
emitidos n08 artil'OII

aselnado.

�elid. - Rua Tiradente. 47. '.11fON� •• 146a �

Dores ,���

nas Costas,
Nervosismo"
Reumalism'o!
A alimentação inconveniente, o exces-

80 de bebidas. resfriados, etc. obrigam
freqUentemente os rins a um traballlO
forçado. Os transtôrnos dos rins e do
aparelho urinário são a causa da re

tenção do ácido úrico, freqüentes levan
tildas noturnas, dores nas pernas, ner

vü�.i!';mo, tontelras. tornozelos inchados.
reumatismo, olhos empapuçados, e, err:a...
veral, a impressão de velhice precocf:o�-:- .

. \judc seus rins a purificar seu sang4.�.:.\
por rneio de Cys'ex. A primeira d"{s�,
COn'lCça a tra.balhar, ajudando seus !'��f"l.l"
a elilninar o excesso de ácidos, faze.�A ')
assim com que se sinta como novo, S;:Q.b .,'
nossa garantia Cystex deve ser l��i".;
l'amente satisfatório, Peça CY$te�,em ,

qualquer farrnácia hoj e mesmo. NO�Ba. ,,,,

garantia, é sua maior proteção.

C;ystex no tratweJ!J(rjle;;
Ç,STlTES, PIELlTES E URICE:.MI .... ".

s. PAULO (Estado de S. Paulo) QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é)

Bm lázaro, dize-lhes que ,.
um enfêrmo que poderá' re
cuperar a saude eom -". te_
auxilio.

RADIOS
.................................

5. 6, 7 e 8 va!vu!al para
Luz, Pilha e Accumuladol',
Peça catalogo gratis.
Preços .em concorrencia.

A V A - importadora
São Paulo, C. Postal. 4063.

LEIAM A RENlSTA
O VALE DO ITAjAl

APENA8 e;re" ...
Co. e6U fntima qll:u.Ua v.1f I

atá lIuxiliando·" ua "ró:d".
Contribua ".rl! " CAixa 4. B!a@l.W I

; ... Ia�e.t_ 4w- J'l"ri.&l:f.6JJ,61lht
MILTON MARQFES DE OLJVEll-tA

Inspetor de Ensino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



pezames.

'Telegramas retidos
.

Relações dos telegTamas re-
· tidos, na estação local :

An;t,ônio Joruquim B. Lima,
Lauro Silva Mickei, Maricha
SChultz, Maria dos Anjos Cor
reia, Rubi Pinho, João Ramos,
Tereza rua Felipe Schmidt 38,
Remi Nocera, Luiz Freitas San
tos, Baul Bradalise, Paulino
Lima, AUpip José Santos, Age
nor Joaquim Mattos, EJrnesto
Barni, Nelson Chagas, Celina
W2.n Silva e Mendonca Furta-
do.

�

l�'lrcy Lui� Lll1JS,
·

Trúr�go Telegráfico.
Chefe do

:3

Representições par. O

Estedo 0&1 praças d� R�o
Grand� do' Sul

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

IACESSÓRIOS E PEÇAS PARA,
AUTOMÓVEIS EM GERAL

FERRAGENS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS
J O A O K E L L E RI' Importador

ESTABELECIMENTO SUISSO-BRASILElRO
S, PAULO, A". São 1050 1271 •• Caixa Postei. 3383

T E r, E G R, lOltE

r���!��'t!���n��s���: 4s duas maiore$ nações do hemisferio
ris e Themistodes Sophoulis

,Nova York, S (U. P.) - polis, Truman teve a oportuni ..
.-do distribuições de valiosos li- a�Hu�ciaram que ás suas nego-

"New York, Times,", em seu' lavras que ele teve a oportu- dade de destacar novamente o

1'<vros, inclusive romances mo- cIaçoes em pról de um novo e
editorial de hoje, diz que "se nidade de pronunciar perante decidido apoio dos Estado-s

,.dernos, entre as pessoas que amplo gabinete estão em ves-
tornou uma fel iz coincidência o Parlamento do grande país Unidos ás Nações Unidas, e

-lGonstam de seu eadastl'o SEi) peras de serem concluídas. Es-
- talvez não inteiramente des- irmão. Acentua "que Mister I concitou os brasileiros a contí

ciet. pera-se que o sr. Sophoulis ve-
planejada", o fato que tornou Truman é uma personagem I nuarem apoiando os esforços

As pessoas que ainda não nha a ocupar o posto de 10 mi- possível ao presidente dos Es- amistosa, e estamos certos de. internacionais' visando a solu
,ha;am preePlchido e CfJupon nistro ampl-o govêrno de-.coali- tados Unidos visitar o Brasil, que esta amizade foi transmí-] ção dos grandes problemas que
.�ue diariament"e publirtamos zão, em lugar do -sr. 'Tsaldaris. ao mesmo tempo para partici- tida aos Ipail'les vizinhos do sul' afligem os povos. Os Estados
Jloderão faze-lI'J agora, hebi- Este, segundo s� sabe, passará par da mais harmoniosa con- tanto pelo noticiárfo publico Unidos da América 'e os Esta
litando-se, assim, a concorre- a exercer as- ftplções de více- feÍ'ência ínteramerícana dos como particjpar das ativida-' dos Unidos do Brasil, os dois
"",.m a tão in teresse n te inieie- primeiro mini,itro e ministro

últimos anos e tomar parte des presídêncíaís na capital maiores países do Hemisfério
.tiva realizada sob o patroci. das Relações,' ExteTiores. nas festividades do aniversário brasileira". Continuando, acen- Ocidental, tem uma responsa-
.fIlio da LIVRARIA R0SA, à ,.,....__.,.__•••••••_•••••••••••_._ _ _...

da independência do Brasil. A tua "que o presidente teve a bilidade larga e íncornensura-
.Deodoro n. 33, nesta e;.pital. .

presença do ,presidente Tru- felicidade de relembrar aos vel de liderarem em pról do

.....
,

� '." Inspetor.-a de man no Congresso brasileiro,
j brasí liros que os Estados nm- estreitamento das, relações in-

"omo a Impreo
no dia de, ontem, se reveste de dos fôra o primeiro país a It1àJ"amerlilcana.s e da solução�4J 58 VIU Veiclllos

.

uma importância toda 'especial reconhecer a sua inde,pendên-l das questões que visam o bem

Casa d-A BOn8C da mesma forma com,o as pa- cia. Na conferência de Petro- geral do continente" .
. ,( UU a�» De ordem do sr. Inspetor

Esta versão de "Casa de Geral de Veículos e Trânsito'O
.

CATOLICISMO IMPEDIU O COMUNISMOBonecas", onde o teatralismo! Público, e, de acôrdo com o De- .

deix�u poucos reziduos, graças creto n. 9.54.5, �e 5 ?-e agôsto de
ao VIgor de sua direção, é de 1.946:. que dispõe sobre a habi- Waslnngtob, 8 ((1. P.) - A o qual se refor-iu ;Ó,5 atividades de- Acré=cendou que UD' dr):) falo
'Primeira qualidade. Iítação e exercicio da atividade Comissão de [,nvcstiga'çõe< das Ati- scnvolvldus pelos w',rmelhos· para res {lUP írnpeddram I; nrogr esso

A$ novas gerações que não de condut?r de veículos auto- vidades AlJIti-America,nas dra Ca- se man�,efiem do maneira -eí'jcien- dos comunístas ali foi o rlH'l,� �eJJ
viram o teatro de Ibsen, terão

I moto.Ires,
ficam os srs. motorjs-, mam cios Hrpr'8slC!D-tlanlcs j;n formou' Ie na w>.í'-rrilf]'a zona 'e'steatég<i,ca timento de cJaltoli'Cll:sm,O cios pana-

-com este filme, portanto, um
tas amadores e profissionais que a. ofensiva comunista, para :\'I>c\Dow(;11, quie, 1f),a�SO-l1 um, més meruhns. Disse ainda, o dí)1)�lladn

duplo encantamento, atravéz l �ue possuem carteira de habí- o'bl.e:r' melhor I:1,I'l'eg'i'rne:n(,3\:fío na examinando dc.LidalmE"l�t,e a situa- iamque : "Não posso dÚ�I', lia vt'l'-
um bélo filme, o conhecimento 10aç�0 fornecida por reparti- zona {lo Canal dl' Pamamá, í'racas- ção !pt.] it ioa na ZO!D-R do C'II1,11, de- (trurJ.(', que os comunistas não \';;1-
de um3- obra prima do teatro. çoes de outros Estados e que sem. c larou

que.,
a campanha V21'l111'-1 t.al'iicf a fa'(,,�r c�n�,Jl!anha nessa zo

EEte filme 'será apresentado no permanecerem por mais de O relatório fo i t:ilI'maclo pelo ds- lha, para obter adeptos 8ntt'o) as na. O qlue· S'e ver íf'icou, na veida
-Cine Ritz a partir de domingo. 60 dias neste, convidados a putado }f0Do\-vr.I], da Ponsylvania po.p'nht\:ões ;])o]lI'e;s {\ proletárias, de, é que todos os agentes emprega-

x x :x compare-cer .á, esta Inspetoria Jraeassou da mesma fOI'111:t como dos na: ZO'fHI. do canal foram retira-
ANIVER\SÁRIOS .

para o registo da respectiva o movimlein.bo de in'scl>h;ões dos dos ip;3Jna os países vi.dnhos. um
carteira. Costurei·ri) comursístas pntre Os ncgl'O� nos c-oTIlsle<cpuên;c.ia dê! compl,�to fl'ac-as·'SRA. ALZIRA S. ESPINDOLA Observacões : Determina o Es·t.a!do� (_;nil'l(j!o:�, ",11'In' ."()ln,t.·,·"�I· .,_' 11 lr'-'.. 1 r" O' 'nn'� , " "" v , • _ c· Srl (Ü'S seus -e.s· orcos . ' l�SP" aI . .I�',

Aniversária,.se hoje, a exma.
� 5° do art. 16, que," os moto- Aceita roupa de creanças as n.a[i.vGs da zonn do l\an;'.] um (lW o P3.rt.i.:lü Uo.muw;;j,(J POrJCI'l,l

sra. d. AI,zira Si.. Espiridola,
ristas l11iliu\-l�es. e po-rtadores e senhora., aHfJ degrau ,dr pu'l.l'iol-Í.smo. (I!}lh� a ag'ora, e-�t<arI' ag'llanla!Llll Í!Ftl'\I,;úr)�

es.po·sa do S1". Raul E�pindola, ����:.e.'I:1UJ·��toCsarteira nacional Rua Silva Jardim n. 258 ]lml)[j!gan�a ,eo;mull1'ist.il IPi) enC00- a fim cI,c, f,,;."[' Toa z,i�'a um::! nova

funcionário da firma, Malburg, ás mesmas exi- lnnu -p.co. ' :::ves!'irh.
� gências".€ Cia. de Itajai.

, -0- Inspetoria de Veiculos e

}'azem anos hoje: Tr�nsito Público, em Florianó-
_ o menino Mauro Carlos, po�s, 8 de se,tembro de 19.47.

filho do sr. Mano€l dos Anjop'I,Tono (l.e J),e�s Machado Fllho,
.

tá' d S 1-' EscrIturarIO - CI G Pe..aa conhececlora d. todo oprorpne no· o a ao Mmerva'l .
_

• "

Rio Grand. do Sul. aceita r.pre- a sta. DUma Soares, filIl;'!,' O problema' da ..ntaçÕel nas indicaçõel acima
>do sr. Dalmo .soares. I mencionada•• dando toda. 011 refe'

O lU·· P bl· rencla. ou informaçõea que lhe

AI.JFREDOGOMES Iglene." O
..
lea forem pedida.,

Pro�edente de Porto Unia-o Pal�i.s -,8 (,S;. P. L) _ No mês
,Carta•• por ob••quio. para Joéio

IF. d'e Cadro. rua Cândido Yrojõ,
'encontra-se nesta Capital o dr OlIl,abro pró'xiD1-O Lerá 1111�al' l�rn 35 .- Ri" d. Joneiro, até 30 deste
Sr. Alfredo Gomes, figura de Pa!l'is (I '!7° CG[:gre'sso ck Hi.;-i,'ne me2: • depois poro ruo Z.bony
proj,eção nos meios comerClaIS Publica e SamílfID'iu' q\lP

!.ell-lli,ráI30S-
cidade do Rio Grande-R.,G. --------------------------------.------...:

de Sul .
· € sociais daquela cidade.

I
na ea.piLa.I fl'anc(\sa h'lgie(lh�'-l,; de

o

O-O ['enom.e, infJN\I}acional. ,

.<GEL. CARLOS EPERANÇA. Aquele wlIidJ,a:\'e cuja.� a", :s'e�i'iões Carlos Eduardo Corbetta .D'r •... HenrI-que Sto,d..l-8ck-:Da ,cidade de Caçador aca- ocuparão o:s dias 1B,' 1·; e -1:; (lf)
e .

_ V
ba de ohegar a esta Capital o me;;; ci'Laido eXflmin>:ná á lu'" dos

Juanita Bonsflel Claudio
'

ADVOGADO
'-nosso estima;do Gel. Carlos Es- el,(�me'ITIlos aluais as conL(:(_:tff)i' lll-

perança, presidente do diretó- giüni,c:as da::; PU;IIII!-;tÇF:,-'s Si,11 i·�"I.l'a

Toi do Partido Social, Democrá- das em úl'Lucle da gUHI'a, cumo

tico d�.'quela cidade. I'
ainc!:1 Li�.(j'�l,ela-s. cuja;;.. rJificulda.1es

O-O l'I,OSllltant ,;1) l.alXo 11' h"l de vlda'liFAIlECIMENTO I
lro do I-:"Lh1Lo Pro,'j:\:1' dI' 1'a·

Faleceu antem, no Rio de' ris secá P' f:!sidido paI(! I ir. �0nll" I
Janeiro, o Sll'. Luiz Augusto nellr, Direlor Geral .105 SCI'Vir:OS
Crespo, telegrafista aposenta-i 'l'éenicos da �l�e{eiLnrn de S(�na. i -------.-------------

do, ,que, serviu muito anos em I .

��l�s.o Estado, donde e;t'a

natu-,' . ORDEM DOS ADVq,(iADOS
Era casado com a S-1'a. d.

.

Secção de Santa Catarina
Jo:vina Gandra Cre,spo. Deixa: \

A Ordem: elos Advogados do Brasil, secção de StCl.
uma filha viuva e um netinho.! Catarina torna piiblico que seu expediente passou a

Ligà.do á estimada família
ser das 9' às 12 Horas diàriamente, quando estará o.

catarinense, o seu passamento disposição dos interes�ados
. causou grande pezaI' em nossos Flori'anópolis, 5 ce setembro de J947.
meios sociai$, onde o extinto CLARNO G. GALLETTI
contava com nume'rosas ami- l.o Sceretário
zades.
Á familia enlutada os nossos I

têm o prazer de parti
cipar aos parentes e

pessoas de suas relações,
o seu contrate) de

casamentp.
"

Fpolis., 31-8-1947.

Rue Felipe Schmid� 1 , sóbudo-'JI�Ãe l-QS2
(Altos da (€ASA PARAlS0) - Fl�l8n.6porH

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

BrasilEstahelecimeato Gráfico
D.E

NlCANQ,�. SpUZA
Papelaria e Tipografia

Meterial escolar e de escritórj:o .•

Liv�os e l3ijouterios. '

Aceitam-se encomendas de impresses em

Rua Tiradentes, lt. -- Flórianépolis,
.geral. .

.'/

AVENTURAS DO
:r----- lEI! PAeEM J. COM /550 •

.\

-Í'
A.

rr:L

«o Estado» pela Indústria, Cemércio e Seguros H:N()T S. A.

C�EDIPRIO - J:r-rt�'IFJJl rr IIEJrlf� RIPFES-:f':t\TlçCrS - CCNTA PROPRiA.

-==- _-

aos leU" les deOferecida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A sua vista é o seu maiór tesouro•••

. . . PROTEJA-A, usando luz abundante e

apropriada em todas as dependências do

lar! Há- anos que a General Electric de

dica seus recursos científicos e técnicos,

criando novos tipos de lâmpadas que

proporcionem luz apropriada emquanti
Jade suficiente para as necessidades visuais.

Novos encantos poderão ser também

descobertos 11,0 seu lar colocando em

cada abajour ou globo, as lâmpa-
das .que sempre brilham

mais - Edison

G. E. Maí:da.

Farmácias de plantão .

Dia 6 �ábado, Farmâoía Ei;
p".I·ança" _ Rua Ccnselheire TEI�ÇA-FEIRA, 9 de setem-

lIa.�ra.
.

I bro ::

.Día 7 Domingo, Farmácia 19,00 - Sumário dos pro

_erança - Rua Conselheítol6Tama.
lIaf..ra.

f
19,05 - Inglês pelo Rládio.

.

pia. 13 Sáhado, Farmácia ,19,30 - Mús�ca Britânica do

Nel130n - Rua Felipe Schmidt. Seculo X�.
Dà.a 14 Domingo, Farmácia 20,00 -:- "Perspectivas Eco- '!.

Nelson· - Rua Felipe Schrnidt .. nômícas ", palestra.
Dia 20 Sábado Far-mácia Mo- 20,15 - Orquestra de 'I'ea-

ftJ'laa, - Rua João Pinto. tro da BBC.
Dia 21 Domingo, farmácia 21,00 - Noticiário.

lí.Qderna, - Rua João Pinto." 21,1,5 - "Acontecimentos do

Dia 27 S'á.bt\.do. Farmácia Sto. Momento", comentário.
AJrtônio, _. Rua João Pinto. 21,30 - James Ching, piano. '

Dia 28 Domingo, Farmácia 22,00 - Rádio-panorama.
.

*0, Antônio, Rua João Pinto. 22,15 _:_ Noticiário.

O servíço noturno será efe- 22,20 - Comentários ela 1111-

�o pela Farmácia Santo prensa Brítanlca.

Alltônio sita, lá. rua João Pinto.
.

.A presente tabela não' poderá
---------------"---------..--

...

--- --------------:.....--------------

��=l1E::!e�?������:: farsa Dum· processo· Cllm!
.

QeSfrlado �e�! ex��!
ltli-ea, em 30 de agôsto de 1947. Rio, (A. N.) - O desem- tamente com o fiscal da Poli- 00H.TO de ma.teria} com otim" e eapa..

L.iII II'Áeamp.ora,s: Farrna- bargador Espinola Filho, ao cia Militar, Severino Bezerra Priccíone o peito e �.!ElI terreno, a 10 fIliputos d<r

cêutteo-F'lscal, proferir o seu voto numa a.pe-: dos Santos. Este í'acilitou a A:��6�Vdr::���: centro (a pé�.
.

_.. .. _ ....-..- _...........,....... _ ••w, lação crtminal, julgada ontem,
i
fuga do criminosos e, mais tar-t plasma e de vapores

IRf.rmaçõe� nesta' Redação,

Y.íaeãe aérea na la Camara, disse que estavaj!de, de combinação com a farsal soltam o ca tar rç,

I
aliviam a congestão,

'inclinado a crer numa farsa de acusá-lo. acalmam a tosse.

Morar'to que o réu estaria representandoj Após b relatório, o ·desem-.
8BGl1NI_)A-F� e, dessa forma, pretendia rea- bargador Espinola Filho ouviu M...IIf!(í".

,X��tgs�A.10.1.07,�Ó· h�. Nõ ��l't". .lízar, naquele momento, umalo depoimento da

ü;stemunballGrUZe}I'9 do Slll _ No['le. diligência ouvindo uma das" Jasson Oliveira Nlascimento,

Rea,l S. A. _ 11,30 hs. _ Sul. testemunhas. investígador de policia, que de-

Panair - 9,50 hs. - Norte. Segundo constava do

proces-)
clarou ter. visto da direçã-o do... .. . .

TElRÇ.A-{·'j!';IRA C 1 S dCtt d t 1
Iso, e so oares a os a, .pro- carro, no momen o o a rape a- CA·SA_ "JI�-ANE· di.....t···

Cruzeiro do '1)U _.:_ 9,'10 hs. _
.IIII.&�� n ,,.

'Norte. cessado como altor de um mento, Dário Silva, seu conhe- buidet. dOI Rádio. �. C. A

Varig _ 12,30 hs. _ Sul. crime de atropelamento, fotj cído. O dono do automóvel, Vick>r. Válvula. e Di.co••
Pamair - 13,OO''hs. -- Su,J. absolvido na 2a Vara Criminal.· Celso Soares da Costa nem es- a"Ue COllsclbeira' Mafra

No�t�.zejro do .Sul - 12,20 hs. - O promotor, não se contorman- tava no local. ; .. _ . .

QU.AJlTA-FE1'RA do com a sentença, recorreu, A seguir o desembargador
Cruzeiro do Sul _ 10,40 ns. _ procurando demonstrar que' ao Espinola Filho pro.ferou o seu

Norte. .. .' réu cabia a culpa pelo desastre. voto, dizendo que acabava de

[Real S. A. - 7,30 I1s. - Nor.e. Conforme a denuncia, no .dia õrlJte.l:,.ccom aquela diligência, a
Varig - 13,00 i}}3. - Norte.

_.

Real S. A ..
_ 11,30 TIS. _ :::;lll. 20 de maio de 1945, ás 17 110- confirmaçãà�� que todos, no-

QULNTA-FEHlA ras, na rua Afonso Cavak'anti, processo, l'epre'Sentavam uma

Panai!' - '14,25 hs .. - Sul. o acusado Celso Soares da Cos- farsa. Assim, .confirmava a

Panair - 9,50 11". - Norte. ta, quando dírtgta o automóvel. absolvição do acusado. não pelo
Varig - 10,20 lIs. - Sul.

.

Cruzeiro do Sul 15,30 hs, _

de sua propriedade, numero:fato de 'Ü delito não estar ca-

Sul.
"

.

40:018, atropelou Ricardo. Ber-' racterizado mas pela negativa
Cruzeiro do ,Sul --'- 9,40 hs. - nardes. O acusado confessou a,' da autoria. atrlbulda ao réu. Os

'Norte.
SEX'rA-FEUlA

autoria do atropelamento ale- desembargadore\3 José Duarte

Varig _ 10,4.0 hs, __ Norte. gando 'que, para não. colher ,« Mafra de Laef votaram tam-

Read .8. A. _ 11,30 hs. _ :\forJe. duas crianças que de repente bém neste sentido. I
Real S. A. - 7,30 hs. - Sul. surgi.ram'á frente de seu carro,! Encerrando o julgamento, os

Cruzeiro do Sul - 7,20 118. tentou um golpe na direção e, desembakgadores resolveram i
Norte. ....

. . 1
. I

Panair _ '13,00 h8. _ Sul. por in,fehcldade, atrope ou a oficiar ao comandante da pO-1
SÁBADO vitima. lida Militar, denunciando a·

Cruzeiro (lo Suf - 11,00 118. O de�embargador Es,pinola atuação criminosa do fiscal Se-'
NorLe. Filho, entretanto, exa.minando verino Bezerra dos Santos, e!

P3Jnair - 9,50 11s. - Norte.
DOMINGO

o processo, concluiu que 0., comunicar também 0- desfecho

Panai!' _ 13.00 hs. _ Sul. acusado estava inocente, não I do processo ao procurador ge-

Pamair - ,9.50 hs. - Norte. tendo sido o autor do atropela-. ral, para que seja instaurado
Cl'uzeiro do Sul - 1-1,00 115. - mento, p.ois tudo fazia crer

I inqumi't.o contra o verdadeiro
Sul.
Cruzeiro do Sul _ 1 <,00 lls. que ele assumira a responsabi- autor do crime, Dário Silva.

:'\o1'(;e. -Ilidade, receoso de vir a respop.-! .

O VAbE Dê ITAJAt J der_a. algum processo de inde"?-i- SI CADA BRASILEIRO

Procurem na Agêncls
zaçao, P?r�ua�to o verd�delr<? COIIlse!l'uir alfabetizar um patri-'
autor, Dano SIlva, que. nao es- cio, cO'l1.v,e-IlICendo-Q a fre1iIuentar

ProgTeSSo, tava matriculado no carro, di- um curso Rotmmo, ·em breve se-

LIVRARIA 43, LIVRARIA rigia o automóvel no momento I'ft"illOS 1ilIm cl0S pov�s JIilais aélian-

ReSA I . .
.

. .' f'l&ns do mlUM9: Grlil'p@ Escolar S.
. mteIramente embnaga.do, Jun- José ou ESl;ela IUllJs'lwi'al.

'

Empreza de navegação
C.I-I F R E M

'. ,
•

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadoria.
Agentes C!ID Flor,iaoopolis CARLOS HOEPCKE S. A.

(. .:

.�\' 'Procur« ouvir os "Festiusis
G. E." Iodas ar 4.as feiras na RÁ

dio Nacional às .20,)0 bs., em ondas
médias (980 kcs.) (curtas ()0.86

metros) e na Ràdio Record IÚ S/iQ
P"lIlo no mesmo horário, 'às 6.45

feiras na freql4ência de 1.000 kcI.
Um program ..ptlra todos os gosIOS.! .

.

PR�FIRA SEMPRE AS

LAMPADAS EDISON G. E. MAZDA I

GENERAL f) ELBCTBIC
D' JANEIRO - SÃO PAULO - RECIFE - CURITI8A - g. ALEGRE

"."1. .�

Maqvina a vapor
VENDE-SE

Cem força de 8 H.P. marca

Aparício ).ing eZ9.

Tratar com o sr.

Corfleiro em Ribeirão.

i

uanoo &lguém, tal_ õ ......
lhan." da ilustJxaqll<l a-oima,�

.

lhe. em lm1i\v-eI gesto, um c:!J!ce do
excelente ..perilávo KNOT. Iám_
.. V: Sia. de a.crescenta.rt ao�f

.' :--' " gentilezB:.E$"E 1Aj'1'4,�
,

BEN (J I1EU APE/71TIVtj.
.

.

1'I1ED/!ETlJ! li

metros, fazendo
ruas. Tratar com

à' rua Tenente

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

VENDE-SE
',$ 55.000,00

de material emUma casa

terreno 7x 115
frente par-a 2

sr. Maché,do
. Silveira' 35.

• (hi'lJQQliura-lJA"'Knot'U IIfm.COl'1:.�"$ElJURoit
l.'1'",..__ iTI..JAI

'

•
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�<C{)NSELHO ADMINISTRATIVO i
j DO ESTADO DE SAtfI'A

CATAJUNA

..

1416
1384.
13ti7
12i:í-,)
1251
114G

•

73.1
685
610

1600
1450

762
752
719

6�1

A

vestidos Éfuê

mMcanU individualidade

Deslg'nar:
Artstóteles Soe iro Waltrick, ocupante

mterino do Cal'lgo da classe J da carrei

ra de Médico, do Quadro !Único do Esta

do, para membro oventuaj da Junta Mé

dica Oficial do Departamento de Saúde

Públí ca, .ria sede do 7° distrito-sanitário.
com sede em Lajes.

(Repr-oduz ido por ter saido com rn

correção).
l)CCI· .. tos {le 2 de setembro' de 1947

O GOVERNADOH iRESOLVE
COJlCCd('l' exoneração:

De acôrdo com o ar-t. �1, § 1°, alínea
a, do decreto-Iei n. 572, de 28 de ou

tubro de 1'941:

A' Maria de 'Lourdes �chmidt, do caro

go de Dadilógra,fo, padrão D, da Colônia

Santa Teresa, (

XOlnear:

De acôrdo 'COI11 o art. 15, iltem IV, do

decreto·lei, n. 57·2, de 2,8 de outubro
de 1941:

Tomáz de Aquino ICól'c]ova e Sá para

exercer, interi�amente, o cargo da elas·

;e C da. carreira de Alendente, do Qua.
dro único do Estado, designando-o paTa

dos acmtuM;'
I'OARREIRA ])E lUli:DICO

CLASSE J
"·Contagem,lde tempo na classe até :11 de

j,juJho ·'de :'19'4'7
Lista orgarrizada de acôrdo COHl o art.
43, do Idocreto" n, 2:845·, ele 6 de março

'de 1943 .
'

1 - Sizenando 'I'eixerra -Nato ." 1159
'2 - Arminio Tavares da Cunha

Melo , .. , .... , .. , '.,... 762
: 3 - Afonso Balsini...... . .... ,' .. , 737

· 4 - lHaro.Jdo l"erraira ... '. ."., 7-14
Florianópolis, ,2S de agõsto de 11H 7,
Carlos da Costa Peceíru, presidente,
CARREIRA :'DE "PROFESSOR DE

EDUCLiI,{'"ii:O ;FiSI('l\.
CLA<5SE G

• ,Contagenl de tem po 'na cl"i'lSc até !U de
-}l,Ilho de '1947

Llsta organizada de acôrdo com o art.
· 43', do decreto· u. 2,84.5, de ti de março

de,' ]'943
1 � Vera Tasso J PiJi.;ho .. " .. ',,'. 866

. 2 - Nair lDaminelli , ... , .. ",.. 8(;,1
. 3 - 'Selma Cândtda 'I'eixetra ". 85'7
4 - Maria NatMia Pinto .

satum 8;38
6 - Cacilda Maes .", ... , , .. , ,. 827
.6 - Carmen Guiomar 'Hiiebber " 785
7 - Alzira Ana Maria do V.ale .. 78:2
.s - Maria da Glónia Virissimo de

Faria ... , , ..... , .. "

I} - Ada Borb ". ,... .." ,

10 - Haiclée Dorrrtt ." ...•. , .

·

11 - Eugênia Ga1.'alJaeiro Maga
lhães .... .... . ... , ,., .. , 320

Florianópolis, 29 de agôsto de ]94).
Carlos da ,Costa- Pereira, presíden te,

CLASSE H
".contagem de tempo .. 11a.· classe .até 31 dI'"

.

.inlho de 1947
.Lísta organizada de acôrcfo com O' OlH.
-43, do decreto \11. 2,,84'õ, de:6 de março

de'1!H3
1 -. Anita Pizzani
2 - Mário wlethor-n

,

.

:} - Febt-ônio 'I'ancredo ele 011-
vetra , .

4 - Gellta, Simas .. ,. .."",'.

.5 - Llga- Amaral de Olívetra , ...

6< - Dalva Born !\Iafra ".,.",
7 - Fr-ancisca Assis Cesconetto ,

8- - Eurittice Monteiro , .. ", ....
9 - Abelardo Manoel Martins AI·

cântara ", .. , .. _ .. , .. , . " 1002
'10 - Alice Souto Goulart """, 700
1'1 - .Iací Oliveira ., ... ", 6f)9
12 - Anaír Almeida ",. , ,. 670
13· - Edite Pereira ."., .. " , ú70
14 - Edite Ooettmann. ,.,. .,.. 6{;'/
1'5 - Maria Alves Cunh a' ... , , . , . t;50
Florianópolis, 29 de agôsto .de 19-17,
Carlos da Costa Perelza, presídente.

CARREIRA DE ATEND,ENTE
CLASSE C

-Contagem de tempo lia .classe até 31 de
.julho. de 1947

Lista organízada de acôrdo com o art.

-13, do decreto m. 2,S4'5, cre'� de março
de 1M3

1 - Lídia Botto Gulmal'ãi!:s .,'" 1757
2 - Alice Ferraz ;.,."."...... 1449
3 - Esmeraldina Lentz Puar ta .. :U60
.4 - Dulcemar 'Helcias Sclj.wartz 1018
.,5 - ATi Saldanha do Amaral ..• lOI6
, 6 - Maria Marta Flores .. ,... 752
7 - Virgínia de Azevedo Coutí-

rrno ... , ... " _",.,,', ..•

8 - Carmen 'Machado ., , , . ,

9 - Elza Manderbach ." , , , .

,lO - 'Lili Kon.ell Cabral ... ,., .. , .. ,

11 - M�,ria .

de Lourdes .Bastns
Ddas ,..... ".'.".'".... fr47

� -: Irene Bíttencour-t ,.,", .. � 61:;
13 - Anahide Cardoso de Menezes 611
14 -,.L�Dia 'Tibéria .dos ..Santos ,.. 41{)
15 - Edite Sofia Eimer .. ,." .. , 2'56
Florianópolis, 10 de ..setembro de l!H7,
Carlos da Costa, Pereira, presídente.
CARREIRA DE OFICIAL AJHJlNIS-

TR/�.TJVO •

. CLASSE H
, Contagem de tempo na classe até 31 (16

jolho de 1947
Lista organizada de acôrdo com o art.

· 4a, do decreto n. 2.1:H5, de 6 de março
de 19403

1 - Osn
í Laus ..... , .. ,.".,., 11)'51

2 - Sebastiâõ Bonnassís de ."'11m-
querque .", .'., , ,. 1902

.3 - Maria de Lourdes Sousa e

ISileva ,.... , , , .. , . , .. , . ,.

116;)"2323 I"OV.·�D.·N.I'\.'.
. ,DO ·�_WIl.ADO4 '- Conceição Manganelli Or()fi·

_ b' nIU.,.", rh).l
. n'o...... . .

5 - Percival CaUaclo Flores .". 1317 Decreto (le 30 de' ag'ôst.o de 1!147
,6 - Néi'ica F'erreíra de Sousa ,. lG05

O G,OVERi\,iADO'R RESOLVE
.

7 - Ohind.lna. Coleta Póvoas
Ockel' .., . .. ""

8 - Moacir de Moraes Lima , .. ,

9 - Maria Henn Garcia"" '" ,

10 - Haroldo Barbato .. , . , . , , ...

11 - Ivo Bandeira Côrte ,.,

12 - Ester Melo' Lentz " .

13 - Maria lCJordélia Gomes de
Albuquerque ."... , .. '.,. 1073

'.1'4 - Urânía Gentil Bastos 934
1:.:15 - Alcides lHermógenes Ferrel-

,

'l'a: . .... ".... ..........
928

:1.8 ..:... Maria d.:; T.ourdes L. carva-
lho .... -. ..,... 8'.'l6

'17 - .Tosé Rodr-igues de Araújo ., 891
]8 - Reccloí.tí Queluz .. , " 7'i3G
19 - Marilza Carvalho ,." , 700

: :2,0 - Cesar'mo Rodrigues Lima ." 676
· 21 - Marina ILuiza G.onçalves .. , 668
:2<2 - Alcides Abreu ., ..

"
.... ," 13M

23 - Orrnarid ina Olga Schrnidt " 617
· -:24 - Dil'ce 'Pereira Baixo .. "'" 6.16
25 - João Vil'gílio Marques ..... 611

· 26 - Vera Vaz .. ,.,., .. , .. ",., 607
27 - 'Maria de Lourcles' Cardoso

506de Aquino ... ,.,., ., ..•. ,

45528 - Al<cino Fernandes ",.

29 - Nélio Abreu .. , .. , "". 448
, 3'0 - Ar! Kardec Bosco de Melo 370
'3'1 - Luiz Coütinho de Azevedo. 26{)
32 - .Jairo Silveira d€ Mato's , .. , 253
33 - Déa, CunhH ."" .. ".".,. 24.4
.34 - David Gomes Mendon.ça ... 240

35 __: Al'nal-iI'o Mendes ,.'",.", 227

Florianópolis, 2 de s�tembr(l de 1947,
Carlos da ,Costa Pel'elra, preSidente.

aí características pessoais da

indiuidualidade.

Porque 'em tudo os vestidos Éfec� se

destacam:' pela individualidade

sua

do sete talhe esmerado e segundo

r
I
I
I

I
I

as linhas anatômicas das jOve1,l5

brasileiras; pela individualidade

I
I

distinta de seus padrões ,ongmazs

,

I

i
i

e pela individualidade do seu
....

acabamento primoroso que os coloca
.

em situação à parte, pois Éfeç_ê

é o pioneiro dos vestidos de class.e

I') ..
prontos para -oesur.

..

•

}*� ('��";
., ._

--�- .. '----

•

1284
1238
1140
1098
1091
1087

,.

r
- - _._ -�- - - - -

,_' - -

,

• - <';'

o SELECOES � ..
. # •

30 a rtigos I
de maionll
atualidade

"

COMPRE SEU EXEMPLAR.

HOJ� .M�!.�F-�:
,��a::C_:$�.:�

e

Missão confidenciai
Washington,. (U. P.) - O

porta-aviões "Midway" de 4�
mil toneladas, encontra-se ago ..
ra na area das Bermudas, no

desempenho de uma "missão
confidencial", segundo eomu
nicado do Departamento da
Marinha, o qual manteve ainda
a mais estrita reserva relativa
mente ás notícias de que a re

ferida unidade iria servír de
plataforma em experiências de
lançamento de bombas V-2,
germanieas, .capturadas no fim

. da guerra.
Todavia, o Departamento da.

Marinha Iprometeu dar noticiaS!
completas sobre a "missão'
confidencial" do"Midway" ,
assim que B!')ta fosse te,rmina�
da.
A poderosa unidade da Ma

rinha 110rte-amerÍ-Cana devera.
chegar 'ás Bermudas !la quinta'::
feira.

VEGETAIS
suas vitaminas

Neflício de o08sião

com

COCKTAILV�8
Delicioso e nutritivo suco de legu
mes, rico em vitaminas e minerais,
Coektail V-8 proporciona saúde e vi
talidade a adultos e crianças. Sirva-o
gelado ou quente, como sopa.

* Tomates
* Cenouras
* Espinafre
* Alface
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Peça

COCK'IIL '-8'
- purlssimo suco de 8 vegetais I

Produto da Standard Brando cf
Bra21il, Inc. - Rio de Janeiro

,

ter exerclClO no lPôsto de Saúde de Xa.
pecó,
Decreto de 4 de setembl'o de 1947

O GOVERNADOH,RESOLVE
Conce.iel.' exolleraçllo:

A 'SaLvador ,ManoeL Estevão, do cargo
de Juiz de Paz do distrito de Garcia
municfpio e comarca de São, José.

'

Decreto de 5 de setembro de 1947
O GOVERNiADOR �ESOLVE
De acôrdo com o art, 15, item IV, do
decreto,lei n. 572, de 28 de outubro,
de 1941:

Joaquim l\Iacleil'a Neves para exercer,
interinamente, o cargo de Lente, padrão
N, do quadro único do Estado (lnstituto
de Educação "Dias Velho", d.e Florianó.
polis - Higiene e Puericultura).

Contrabando
.. .... .... .... .... . ...

de açúcar Acham-.s à vendo dual CHue••
d. material. com fUlulol 'IlCt'"Q o

mar, .it-uadol!l em ruo ".,Içada. e

Roma, (U. P.) - As auto-.cem J9QlItleio, no Estreito. Recebem
ridades aduaneiras confi-sca-18e

oferta. I I�formsçõe" con> ?
. :BallcO de CredIto Popular e AÇJt'l-

ram, hOJe, um contrabando de otllCil ,de Santo' Catarina., Ruo;
mil quilos de açucar e

32.000,'
Trajano. 16.

cigarros a bordo do navio bra- ,

silei'l'o "Santarem". Foi im- Camisal, G.ravetu. Piiame�,
posta ao comandante uma mul-'Meia. da. melh1cer, pelos' me,·

ta de quatro milhões de li-I Dores prCçoI D6 na CASA MIl
bras. J CELANEA - RtloC. Mafra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

ODEON - ás 5 e 7,30 horas
Sessões Para Todos
PAIXÃO DE ZINGARO
Caravan ) - com Charles

Boyer - Loretta Young
Philíps Holrnes - Jean Parker
No programa : 1) O Esporte

e111 Marcha n. 109 Nac. Imp,
Filmes. 2) Atraz dos Bastido

re's - Short
Preços: Cr$ 2,00 único ge

ral 1,00 - "livre" Creanças,
maiores de 5 anos poderão en

trar na ,sessão de 5 horas.
IMPERIAL - ás 7,30 horas

.

Giary Coo,perr - Ingrid Ber

Gary Cooper - Ingrid Berg-
111an

Em POR QUE'M OS SINOS
DOBRAM

A parLida de ant'c-ontem ['endE'lI Cr$ 1.705,00, ü'npol'Lâncüt -eont<i- (Tiechinioolor)
"Lol'cida" °

I
der'ada pequl'na panl 11m jôgo ele g['and('� proporções. No programa: 1) A Marcha.

-----------------�------------------------------- --.----- da Vida n, 136 Nac.. imp. Fil-

O BOCA IUVA SOFRE MAISUMA DERROTA �t�S6 � J���atil�Plan New:s 2�
__

O Figueirense venceu a partida da sahatina-Augusto marcou·.3 goals ���;.s �til�� ���s::.- 3,0�
,o prélio da sabayna que tevr como dis]1,uf,ant.es os qLladl'.o� do 1"i- desCacado ,elemento. No qn.a.dro do FJg'll('ll'rn�e SOlJl,psall'�m��<;:,All,�l�S- SERVtÇO DE

guoll'pnse ,e do Bocluuva, {'m pal'Le Hg.l:adou
a pl�qU(ma asS);;LenclU.

. Ito, DtamunLmo, Pll'e� e .Jaa, .Jogando lwm MongUllhoL, AlI, l J ((1. }-i,Il11-

ME'TEOROl.OGlADisputado num gramado lamacento que muito clificlt!Cava a� a(,õf's ba 'oe Niculau. ,

.

do::;,. c'Ült:o,jlml];nres, o emlbabe clll(l'e boque,ns,es ,e aJ,vi-,netgTO's c,heigou mesmo
O t t . f .... ·t·" , .. 't'A·.t.' A)' l' l))' . 'll0'll'lo 'l(}� 17 In fio

Previsão do Tempo, até 14-
,., . ", s en 0,5 OI <lTIl elLO� pOI ,," ,do ",(SI., !.� o ::;, " ,. .'

h d d' 9a SUI'I)l'Nmelcr uo publICO, pOIS, ao Lermlllar a pt'llnerl'a In:w c!;J luLa,
I.. \ . '1 '19 ., A " slo aéS 2il 111 O Jwimei['o [('nto

oras o la .

.

t . L d· I 10 uempo I\llgUS ,o. aos '. m., ( lIolJ.",.1 , .
.

'
,
.,

Ta.ntpo Em Geral instável.o pkward apr,esenLava um pn o para ca a quac ('o.
d 1�'.' f

. .

t d 111 legíti�o im+lBdimento
v

.

. .

I di' o 'Jgl.wwens,e OI conqUls ,a o e , ·T·· Temperatura E'm elevarão.Mas na fas.e fmal velO o momento negro para o moc 05LO qU<l l'O t e
O I V" AI" Fr"cj· f' OI'o'111al-l'tíllO' Morno'uilllol �.

. _.' '-. ,:; IllU<l'C l'O'S: "7ÇJueu"ense _. I, . d
.

-' "', -' ,..' � '" 'U t d N 'to a LesteA,galPl�o Velos'Ü. O FIg'u01'lIen,se del::;cmpatou e am:püou u escor,e.,. Im'pef-
J

"

p: .. ". '1' S "OIb' ALlJgll1�tO Nicai'au "" üalíco Bocaiuva _ Ru-
"en .os ,e Ol e, '.

,

, •
.

. ,

.

•.
.'

,. � I aH'C H1es" .....,CIO '1, m .3.,. " • ''Co'' •

f sdrndo que os boquenses conqUlstass,em a almejoaoa 1l:'abJlILaçao, Ib' h L' A'b I' T,'lh Fr'E'd e l'j' CC) e f'omeu' 'l',e'I··' Me)"cil' B<'ll-
resco .

. , . . " ln o 1l1Z·C. UI a , .. [1 a, . .' -,. , ,:; .u, ,. ,.. T t xtl·en"'.. s da,O Bocawva, a nosso vee Jogou melhor que antrl'lormrnLe, havendo' '_
C

. empera uras e,. ,.UI. "'"

. ., , "

I J'amin JaIme e arooa. h' ""a'xl'ma 'J? 1 Ml'nl·ma.apena.s dOIS pontos lracos em sua rqmpe: o Ul'queli'o RulJll1lO, um lan- ' oJe: J.H .... ""

to i.ndeciSo c ills�guro e o cent('O-avanLe

Benj.amin que. foi um elemen-I O át'bi'Ul'O Osvaldo Yart'ejão 1.eN,(' ,boa at.naçã,à. 15,2.
to nulo. Ocl demaIs atuaram bem, sendo FrederICO 'e JaIme os melhol'es. A peliminur foi vencida t,amlJém prlo Figueirense·, pelu (,;'(C01'I- _

O Boc·aiúva não contou com o concurso {io at.acante 1bio, sendo de Ia-I de II x 2,.
tin:vle ",O> seu ,am.fgo disia"

mental' a sua ausência no prélio de sábado, visto t.['ata:r-�e de seu mais A renda foi superior a 500 cl'uzeiros.
um númer,o da lel'lsta O TA..

l\. PRóXIMA RODADA TREINA O PAULA RAMOS tE DO ITA.IAf, edIção dMI
Os jogos programados pUl'a a próxima rodada do cel'l;nJ(' citadino Pre,parando-se parll os fulmos comveomissos, o e�quadrão do 'Pall- cada a Florlan6poUs, ' f) a88bt

amadol'ista cip futebol, são os seguinLes: sábado: BocaiúYll x Avaí; cto- ln Ramos devel'á realiza!', hoje, á Larde, no esLádio da F. C. D., um en- estará eoutrlbulndo para
rni!ngo: Fj.gueiren.<sÜ' x Cokgial. saio de conjunLo sob a cli['eção cio "coaeh" José Hibeiro. maler dff1l8ão eulturaI

de n088& te....

Graves . aClntecimentos no Perú Agradecimento e Missa
Lima, 8 (U. P.) - O g':l'"crrlOl tol.a,lIdade dos alunos, que ascnrl-

h N
.

p.
-

emit,iu um comtinica,rlo .oi'ieial, o de a Cf'l'�a de 3.QO,(:' '. Josep a eves IzaDI
qual diZ que os ·a::onl-'),�nll:,nL08 dai Ü :comwmcia'clo Ic!nz mUI". (>ne

noite passada tii\',emm um o:tlrlo, de entre os 8 ]}Üilici'ais J.el'idos figlui'am
22 viüma,s. 'que foram um estu- dois Qifi0iai.s, um ca;bo e cinco
danr('E) de 15 runos morte·. J3 ci\'Ís e gUla'l'das, os qLlJai's 'es,tão ho SiP i Lttliza

,8 p01ilcia is f,eridos. dtO's, enquanto Lrê� das civis feri-

O '0Ü101-unilcalclo expli,>a o ,'hoque cios femam atingiclÜls por ha.[.a,s e os

havi,clo ,(>l1iLre .e-sih:ld:mlt'�3 pxal'aclos ,re�la;Thtes por pecl I'Hld as.
e "f"It'lmenllÜ'S eSlt,r,a.nhos d'E'ciclÍiflos a Os a,contectimenLos E"...1)lodiram
pl'o\'o,ca,r de50rdens", Jlor llm lado. de.pOIis qnf' um grnpo clr mil :J;Iu ..

e ]}oJi.ciai$ por outro, 'ohoqucs r:isr�5 ThO>S, ,qll'e S'(_' b:a\-jaml a]10ilrl'ado elo

que se v,eTifii,caralm qua,Dlelo os utLl- edulc'alnlflá,['i'o, lJa·\'i,a.m COllcol'datlo

Imos, ele acoit',clo c,om o de,crcto c:·e em enü'egal' o Col(\,gio de Guuda-

��::,ns!l�O��;�'V!��lna�'��:�lVf':ndi�;� ����l�],á��a,cI�,,('I�,�l: '�: �i��:��a,;�o 9 ��=b"n.mnI1iC!lç�o ao pu'.blico .'iUulrrtero�,o' gtl"UIPo', sulper�or :1 81'0 I'as da lDlamlhã de ])0,Í('. U II I i II II I,
h1Jdivid'uõs, 'C'llttJre adulLos e mü- -,---- vro à Biblioteca do Centro Aca-

SI CONSEGUIRES
h A Empresa '<Via'ção Santo Amaro», que -mantem d�mico XI d\e Feverei:ro. CoD-

- Que um teu amIgo ou con e-
. .. - FJ'

, l' .

.

t 'b
. J._' f

ciclo analfatbeto frequenLe um CUT-I a lInha de auto-onlbus de Blguaçu a orJa-nopo IS e Vlce- rI Ulr"", "�srm, para a anna·

90 noturno para aprcnder a ler e I versa, comunica ao públiCfJ q ue no dia 20 do corrente pa- ção cultural doe catarinenaee
a es�rE)v�r, pres,ta.�ás um grande

I
ralizará os serviços da refetida linha. de amanhã!

SerVlç? a tua Patna. Catedral M�- Pela «Viação Santo Amaro» ("Campanha pró-Uvro" tio
tropohta'lla ou Grupo Escolall'Sao. O PROPRIETARIO C. A.. XI de Fevereiro).José.

li
I

I

II' \I I
:

Iir" ele '11M P.MU MA__

Brilhante ,vitoria conquistou anle-ontem· o Paula Ramos
o Caravana lutou bem no princlpio, 'mas foi dominado no final-2x1,
a contagem-Mandico ator do tento' da vitoria-Brilhou o guardião Helio
.

A par tida que anL�-oIlLem Iravurnm Paula Ramos f' Caravana do Paula Ramos consegue o H'11 intento. quando Mand ico, em bel íss ima
Ar constituiu, a bem dizer, um eSjwJ.;ículo empolgant.c'. com rluas Ja- cabeçada buda a vigilância clf' Hé lio. conquistando o I.I'n1,o vitorioso.
ses interessantes: inicialmente os rapazes ela Base Aéreu com hóa dj�- Mas 'al.g1lnmas jogadas e a prtjrla fi ('llO(>I'l'fl;rJa com ü till'l1>fo do vier ..

I:O�i<:,ão pas,sara�l � controlar o jogo. sem no ent/flnt.o int imiriar os de- lídoPl·. prêmio único da bóa vontade. persov «rarrca, ardor comhativo
hmwl'es do pavilhão tr-icolor que, vendo o seu arco vasar 11.0::- 10 mi- e espüito esport.lvo, DOI::: tentos contra llm r' uma contagem hem apcr
nulos, reagrram sobremodo, consegu indo na tase Jinal empatar a pa rt ida tarja, mas dIZ bem do cxnrcssívo frit.o rio clube ela estrela d'alva.
'e conquistar o lento que o manteve na vice-Iicterança, afast.andil um <Los A ríerrotá sofr-ida pelo Caravana do Ar deve-s» ii talta de comlri-
mais ��(�l'iO;; c()�e.oeeellte� ao título de campeão citadino.

�na(,ãO
nas Ruas linhas na í'se cnmplementur, ptincipalmentc na linha

1, 01 uma vi tona bl'l],lWfliL(' sob t.orlos os pontos de \ ista, [ncgayc'lllTIll-O'_ de Irente.
te SLlj)PI'lOE'::l quer técnica ou físicamente, os pupilos dr: José ltibch-o
deram amplas demonstraçõos de coragem e fibra, transformando uma APBECr.\Ç�O SóBllE OS 22 "PLAY[<_;RS"
derrota quasí certa numa vitória justa e merecida. • O guardião Hél io, quo era considerado corno o ÚIllCO ponto truco do

. .4,;S 15,30 horas o árb ií r-o Alvnro Pereira do Cabo tez trilar () anilo IqUa,dl'O, foi o elenu-nlo principal do campo. Suas inúmeras dere:(n�,
dando inteío ao prélio. Os caravaueh-os, bem dispostos, passaram logo aliás bem difíceis, arrancaram e::üoliclosos aplausos da assistência. Co
à ofensiva, dando a impr assâo de que facilmente seriam os vencedores. mo já a.tinmamos, o !'airHI� PSl<ê1 progredindo com �ea,pidbs e muito, 1>,"'v,;
De tato tõdas as suas linhas funcionavam com perfeição (' segurança. poderá f'igurar entre os mclhoresc guarda-valas do Estado. Chocolate
O quadro (�f' For-ncrodli ,parp:cia .p�l'dido. logo IlliPÓS o tento i:ni6al ICOIl- Io i outra grande Figura rio campo ..seguido por' Na ld i, Ivan, Mincla, Wa l
-quistado com infelicidade por Chinês contra o seu própr-io quadro quan- dir, Adão, Manara, Car ioni, Mand ico, Fornet-olli, Haroldo, Chinês, Láza
do procurava evitar uma rebatida ele Huzun que cobrira (l goleiro. ro, 'I'alú .p Ncnem que jogaram bem. �anrorcl, Verzola, Leónidas, Huzan,-

Mas não esmoreccràm 'Os rapazes cio Paula Itarnos e continuaram Mnrací 'e Lebctinha não convenceram.
combatendo, notando-se pouco antes de terrninai- () tempo '::iUPlpl11enLal','

.

x .x x

'qtFe a:s ."uas llO�as apresent::Ul1-:se moll1or al'tIeuladas.
" I OS QUADROS

\eIO {J perlOclo drI'l'[I,dell'O da :ontendu e os ll'J{lfJlol'P�, llaàn�la de I Pn.1/la na'mos _ 'l'aLú, Nalcli e Chinüs; Minela, Chocolate e Ivan;
-cunqll1star o empate, laTlJ;arnm-sp U luLa com vlgoroSldade (' l'lL1no. de": Lázar(), Cal'ioni, Mallclico, Fornel'olli p Nenpm.
monstrando jogo mais apurado ,e ,inaiür resislência. (),; ataques se l'CVP- I Car!lvona. do A'I' _ __:_ Ih'lio, \\;alelil' 'l' l\tol'aeí; Adüo, l-I-amIdo e YCl'-
J'ê't.V'3im-.'ic dia,n,L'e da ci'CIa!cl'flla fie. [-l,élio {jue í:oi 'Obri,gado a f\'lizc[' ctificp,is I

e;oÍa; Lebel inl1a, 8anforcl. Lpônielas, Manara ,e Hazan.
,(j,pf'csas. evitando por constantes yczes a queda da sua cidadela.

Cott1ünuando â a,s.:i<eoüu' o IlndUlto final al'\''i-azul, os Ll'ico.IOl'es CO>H

seguem, aos 33 minutos, o "goal" do empaLe, conquistado po!' Carioni
'Üom um "·shoot'· rasLei!'n, L��ndo MoracÍ alTapalhado o arqueiro Hélio.

, Agora o Paula Ramos basl.ante .animado com o tento ele s·cu meia
direiLa buscava a todo inslan(p o "goui" da yilól'ia, Realmentf' pl'CVÜI
se a qneda do ar'co de Hl"lio out.ra VC%

Aos 40 minllLos. e[ltr,(' r1elil'antl'!'; aelamações- elt' sna

Vencpu o Cara\-ana do Ar, pelo e�{lOl'e de 6 x il.

A RENDA

O JOIZ

O sr. Alvai'O P('['eü'a elo Cabo, te \'f' aLuação satisfaLÓl'ia.
PREUl\Hi\'AH.

Familia PIZANI. filho., filha.. neto.. neta. e bj.
neto•• agradecem a todol que envial.',àm florel,
cartõe•• telegramdll, bem como o. que acom·

panharam oa reato. mortaia de lua tnéie. avó e

bi.av6. JOSEPHA NEVES PIZANI.
Torna extellBivo este agradecimento ao Dr. Oavaldo Cabral pelo

carinho e pre.tesa com'que sempre atendia quando chamado.
Outrosllim convidam aos parentes e pe..oas amigas para assia

tirem a mi.lia de 7.0 aia que mandam rezar na Matriz de São José
dia 9 ou em Palhoça dia 10 do corre1'l.te ext..rnando seUB ograde
cimentos 0011 que comparecerem a elite ato reJigiollo,

nrores, fm'mlllld'o ,próX'ilmo [lO "difieio
(lo CCllégj,o ,Se,cuncltÍ,rio l\'o�lsa !'-\r

'l1lhora de GUUJd!alu'pe, ,entre. os

quais ,sp c,onlJava,m ll1iumCt'oõOí'

alllll1'o:;. Es'sa r,eunião fO'l'moll-StC

d('J)[)li� da greve df.'clarac1a, p"l::!

• RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hs,
Sessões das Mocas - Libertad

Lamarque - �Luii Aldas -

Ame1ia Benca - Elsa O'Conner
.AMOR E HJ<JROICIDADE
Censura: até 14 anos

No programa: - Brasil em
Fóco - Coop.
Preços: 1,20 - 2,00 - 3,-0

ROXY - Hoje ás 7,30 hs.
Maria Montez - John Ralk

,- Turban Bey.
A RAINHA DO NILO

Censura: até 14 anos

No 'programa: Filme Jornal
14 x 14 - DFB - Metro Jor
nal ___: atualidades,
Preco : único Cr$ 2,40,
Preços: Cr$ 1,20, 2,00, 3,0()_

COMERCIANTE: Dm um Jl..

.

• j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



}
Cadasfro .' Social do ·(,0 Estado)

- .

CO)[E1UOEAÇÃO DE '; DE
SETEMBRO Aviso à Prece

p� ao.� dUt.iD!oe leitOl'el, o� .. 1N'''1lCIb.er •
Concentração e parada escolar

V-
.,

J B
.' R f-Ih\IIIIIIIPOIl abai&o •�lo 'DOIM � afim ..� o ,secl'etá��R�:���� 7:os :Negócios I, luva. rauDsperger UI: I o

:-.: --. o ao.o _"fO f'AdMtro .....
_ __,,�,_�: ����;aca�:�::�ã�oe USS:Údd: ��,a�s����

I Sucessores de José BraODSperger
.................................._.... .'

�.
=,.� ..-,:.'1" 0",,''", A todo. a quem in te,e"ar posse, comun icemos que

_ '�l A P R o V A :
- - - Chi! =

=ii
':"

I "".",,<0, ínstrucões, do Depar ta- por contrato de 26 de .gosto último. devidamente regis-
. ';-.

.

""".r- mento de Educação, .sôbre a comemora- -treâo na M, Junta Comercial dêste Eetedo, em 28 fio znes-

.� _...... • ••• .-;.••� .� ••
I çâo 'escolar, no corrente ano, do dia 7 mo mês, cortstituirnoe nesta cidade uma sociedade comer-

sllll· (a:1> '

••

,
=- '= I de_setembro: - ,eial

sob a razão social de "Viúva J. Braunsperger &> Filho»
- u � ., •• " '�"" '..:.JfL.__ ,-. AS 8,30 horas - Concentraçao dos es. ,

. . . ". I

············1:'!········· ..�· .......··. , . sucessores de Jose Braunsperger CUIO obieto sera O mes-
,. Cr tabeleclmentos de ensino � 3ard'lm OU.

• _' ,

"IPI'IIO ou CarIO �:ii! ,vio Amorim. mo ramo de negocio da fuma an recessore .

.••••••••••••••••••••••••••• , •••••••• , • .s ••

]
"d._ Às 9 horas - rnauguração do monu- Esperando contuiuai a merecer a mesma conSl e-

.. do Pai. (mie) _ •••••••••••••••••••••••••.••••• :.�. ..�••

'

mento a Olavo B�lac, - . .cal11panh� dos ração que. sempre foi dispensada. à firma «José Breuns-
I

'

..J Escole res de F'lor íanópoljs, patrocinada IS t
'

di
. -

d t d
'

F l' Schm 'dt 41�. LI.. pelo ICentro de Intercâmbio Cultural e;er», es amos a Isposlçao e o os, a rua e Ipe 1, •

•• '........ ••••• •••••• ••••••••••••••••••
_

••• ,.. obedecendo ao seguinte programa:' Florienôpolie, 10. de setembro de 1947 .

..................................._........... .iii.: 'l':.�. a), Hasteamento da Bandeira - Hi· VI_gVAJ..
3RAUNSPERGER s- FILHO

> ,
__--- _. _ .J no Nacional. Sucessores de José Breunsper/Juer�o.. tuiIb6m.. lIII1ltihu .. .iliij�iilili1"ifiJh·"·';�'-I b) Oferecimento do monumento à cí-

� • 0_'" ele� .........==..
dade de F'lor íanõpolrs - pelo represen-

-- tante do Cerrtro de Intercâmbio, Cul-
turat,

c) Iriaugtu-acão do monumento.

d) Homenagem dos escolares a Ota
vo Bilac.

e) Hino à Bandeira Nacional: - (le
tra ,de Olavo Bilac, música de Francisco

Br-aga).
Às ,10 horas - Desfile Escolar,
J) Dir'eçâo da Parada - Inspetoria

de Educação Física.
10 Grupamento

2) Ed'ucandário Santa Catarina.
3) Grupo Escolar São José.
4) Grupo Escolar Modêlo ,Dias VeLho.
5) Grupo Escolar 'Silveira de Sousa,
6) Grupo Escolar Lauro Mübler.
7) Pelotão da História da Nossa, Ban-

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA,

;
DR. MARIO WENDHAUSliN
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Tele!. M. 769

Oonsuíta das 4 ás 6 horas
Residênnía ;

Felip0 Schmidt 11. 38
Tel. 812

I
r
!�----------------------

:'YALDAdeu-a.
20 Grupamento

I
1) Abr-Igo de Menores.

.2) Escola Industr-íal de Santa Cata,
rma.

3) Curso Normal Regional de F'lor.ia
nópohs (Estreilo).
4) Instituto de Educação Dias Velho.
,5) Escola Normal Coração ele Jesus.
ü) Colégio Catarinanse.

"1<.-;-- é preservarmo· nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Gargam».

'" Licença do D. N. S. P. No 186
�o�.." •

d'e 26 de Fevereiro 90>'•

-11. ' de 19'36 orJl" 9'
1)'1,0/ 0,002, EucolyplOI O.

"

"

DI. NEWTON D'AVILA
»<� - 9'Ja'1Í Ur� _'

� doa mtestlnOll "to •
__ - Hemorroidas. TNtam_

, to da colite amebfilna.
�apll!l - Ialra Tero:neJho,
1Clt>WfuIta: Vitor Meireles, 28.

JI.�
-

d1ariaD:lente àa 11',10 :u.
liI,. � tarde" daé 16 hs. em dfàllhi

Bu1d: Vid:al RamOl, se.
J'� 1067

DI. ROLDÃO CONSOMI
(IDltJllG14 Glil�AL - ALTA CI.
S1l1tG14 ,- MOLIIlSTIMl Dili ..
•••• JJHORA.S -o,MRT08 ,. ,

�o peJa Faculdade de lliltlJ.,
lldiD!IUI da Universidade de sao

:fZ1IIo, onde foi assistente por' ...C
lIle3 UlO. do Serviço C1rdrg,l09 4e

Prof. Allpio Correia Neto
J»srtr1a do estômago e T!all .�.
� mtestlnos delgado e gl'0IIií0,
tSr6!de, rlnil, próstata, bexltra,

dMo, OVAri08 e trompas. VarlCo·
4le, IItdrOCele, varizes • heru

CONSULTAS:
... • .. 6 horas, à Rua ".1:1)0
eeJ!mI1dt, 21 (altos da CaD Pa·

ralso). Te!. 1.598 .

• �NCIA: Rua Estevea JlI'
.

....... �lor. :t79; 'l'�l. li 7�

Itinerário
Avenida 'HercíUo Luz, ruas Anita Ga

ribaldi, Visconde de Ouro Preto, Praça
15 (lado da Prefeitura), rua Felipe Sch-
mídt.

Escoamento
a) Educandário 5'�'Uta Catarina

ruas Pedro Ivo e Tenef,lte ,siLveira.

,b) Grupo Escolar �1.lo José Na' Judia ainda
se luta

DI. A. SANTAELLA
UrMIIlomadc pela -Facuidadé N...

'

� de Meulclna da Unlve1'8ld1l<
III ã Brasil). Médico por conCV(.:
.. M Serviço Nacional de Doia>
§e.3' llentals. 'Ex interno da iSaDtiII
ll!Wa do Misericórdia, 'e H08P1t�n
�trlco dq Rio na capital "-1Jlo

dera!
-.noVA JIll!lDI�A - DOJilNtl�

NERv(}SAJJ '

- Couult6lrlo: Ed1ffcl0 AP,AUa
NETO

.

........ J'el1pe Schmldt. CrAtu1WR
Du.16 ts 18 horaB/�

�ft!!M·: Rua Ãlvaro,'de cana...

11M •• 18 -- �'-nóPOlla.
�._----

lliI. POLYD'jRO S. THIAGO
lJ..I'l:ICteo <to �pltal de Oaridact..

) _�'
11� Florianópolis -

�te da Maternidade

"'fII'AIlUOA M!:DICA - DISTOB

� DA GESTAÇAO E DO

PARTO

�taII <10.11 órgãos Internos, ...

peoialm�nte do coração
DleBqas da t1rolde e demall

glAndulas internas

fRIIORltAPIA - ELECTKOCABo

IL paULO FONTE-tIJIOGIUFIA - METABOLISMO 4'! "

BASAL Clfn!co e operador
__, ..._ d1�n'amente d811 15 l:i �t6rio: Rua Vitor Melftl-. li
---- D Telefone: 1.40lí

18 horas c::souoitU das 10 às 12 � <lu H &II 1.
lU!D4e chamados B qualllu� P.8ldtncla: Rua Blumcnau, U

Telefone: 1.&23
..... 1n00Ul!1ve durante a noite. _

�TOIUO: Rua Vitor Meu-. .-:--.-:-S-:-·CAVÃiCANTIles, 18. Pane '1011.
� exclusivamente de e:rtanou

.w"QlMC!JU.: ATe n i da Trom· '

..,. SaManha lIl8ll'iJliho, 1.
powsk�. 6�. Pane 76fl T_e_l_efo_n_e�1II-:...�_::_2_:_---

FÃRlVfACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutlw NILO UUS
Hoje e .m&nbl ••ri a ...-"referiJl.

DnPII aaeionaill e eetraDg.iru - BomeopáUu - rem
aarlu - �QI •• Iternu:ha.

Gar.Il... a es.ta ebHrrl.da .. uuU.ár:le .Wee.

Pede auxiliorua

Padre Roma, Moda. Romana, natural de.ta
c) Grupo Escolar Modêlo Dias Velho cidade, residente no Saco dOIl

- Largo Fagundes, ,ruas Tenen.te "lil· Limõel, com 85 anos de idade,
veira, 'Fernando Machado 'e Sardan11a paralítica, nlio tendo recur.08 para. _.

-

Marin']1o. I a BUtl manutençãll e tratamento'j No'va Delhl, (D. P.) - As
d) Grupo, Escolar Silveir� d.e ISou�a recorre à. caridade públi.ca, afil't! 'a�toridades da, India e do P!!-_

J -.
rua ?açlre ,Rorn" e .A\enlda RlO de angarIa.� alguns donattvo.,\. klstan

empree.
nderam uma acoo

l'll'al1CO', , . 1 o. donahvos podem seI' (lntre-. 1
�

e) Grupo Escol",r iLauro MüHeJ;' - guea' ne.tQ 'Redação,
-

c?nJun ta, _ c?m? resu,.tado da
rua 7 d.e Setembl'o e Cais Francisco TO-!

vIrtua1 analq"llla dom�nante no

le'l1tino, vasto e rko Púnjab, ameaçando
f) .Abrigo 'de :'Vlenores - Tua 7 de irão po)' pelútãô de 6 x 10, 'por altura, transformar-se nUlna guerra

Setembro e Cai:; Francisco TOlen�ino. I com os alunos mais, altos à frente, indú-llliculmana. A noticia deg)' Escola IndustrIal de Flonanópo- 'Cada pelotão tera o chefe que mar, �

lis - Largo Fagundes 'e rua Tenente I chará a 4 passos dos seus comandados. novos massacres foi recebida
Silveira. Entre os pe10tões, durante o desfile, por intermédio do últinlo cor-

11) Curso Normal ,Regional de Floria- deve ser guardado espaço .de 4 passos, reio chegado de Ullla remota
nópolis - ruas 7 de Setel11.bro e. Conse· contados dos últimos aluno� do pelotão região do Punjab, inforlllando-Iheiro M3Jfl'a, antecedente ao chefe' do ,seguinte.
i) Instituto de Educação Dias Velho

.

F'ieam dispensados do desme os aluo se que uma pequena, força 11li
- Largo Fagundes e ruas Tenente S11. nos de primeiro ano primário. lita[' indú foi enviada. para ü
veira, Fernando 'Machado e SaLdanha Cada estabeLecimen.to se esforçará pe· distrito de Shakirgarb, 55 mi-
Marinho. Ia melhor apresentação possivel, sendo·

lhas a 'Suleste de Sialkot, a fim'j) 'Escola :Normal Coração de Jesus: lhe permitido condu'zir, além de sua

- rua 7 de SetemlJl'o e .conselheiro. Bandeira Nacional, flâmulas, alegorias, de proteger 120.000 sikhs e in
Mafra. I etc. dús e encontrou apenas 1.500

1) Colégio 'Catarinense - rua Padre DUl'ante o de&fiIe, tocal'ão as bandas sobreviventes, e as estradas e'
Roma,

Aveni.da
Rio Branco e rua Este·

I mal�ciais dos �stabel�ci::nentos, _q,:,-e guar-' dI'
ves Júnior. (Iarao entre Si a d_lstancla maXlma de OS campos as a delas junca-

P;'escl'içoos diversas cem meLros. do-s de cadáveres. Sabe-se que·
Diretor·gerol - JnspetOl' de Educação' A colocação dos educandários, '11a con- aJpenas 2.000 sobreviventes,

Fisica, capitão kmél'ico Silveira d'Ávila.1 centração, será estabelecida em croquis conseguiralll fugir para o E.s-
Cool'ilcnallores I traçado pela Inspetoria de Educação Fi,

tado vizinho de Jammu. As 1'e-Professores Américo Vespúcio Prates, sica. '

Érico Straetz Júnior, Osní Paulino da I Secretaria de Estado dos Negócios da pereussões dos nlaSSfl;cres' dOI
Silva ,e Sálvio Oliveira. I Justi,a, Educação e Saúde, em Florianó· Punja;b se e:stenderam nos úl-

Formação polis, 12 de agôsto de ;1947. tÍlnos, dias a Calcutá e Bom-
Os ,e'stabelecimentos de ensino forma· Armanuo Simone Pel'eira

baim, {-e'ceando, OS lideres que.
a onda se alastre em escala es

tarrecedora,

7
� - ..

ow 3'- -'-''"0
..�---

Dr. BIASE rARACO
OOIlNCAJ!! DÊ SIlllml:ORAS.. -

UiJ"JiLiS -
� AFEcçÕES D.

PmJIl - RAlOS llN:FP.6.�vEit.
IDILHOS E UL'fRM!.VÍOLETAS
0....: B. J'eJJpe 8chm1dt, '" -

Da. 9 �. 11 e dali 5 às 7 hre.
R.I: R. D. Jaime Camara, 47

J'ONE 1648

I)

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

CoIUultório - Rua Jolío Pinto Do '1
- Sobrado - Telefone 1.4811

JtuI,dIincIa - Rua Sete de Setembro
- (ilkldffclo I. A. P. da Estiln)

Telefone Mo 834

Tenha sempre, em COA0 uma garrafinha de

aPERITIVO «KM DI»
Senhorita/

.

Ao escolher sell perfllme wefttL,
10e se trás a lnarea d. perflllllarbJa.,
"lohan Maria 'Farina" que li e,ra.

Jlreferida pela corte Imperial ..
(l. Pedro fi

MOTORISTADECURSO
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-!'e a dirigir autom6veis
Amador e Profissional
prática - conhecimento do motor.

chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE lJNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO,

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElECiANCIA 1
A

Mello
PROCURE

Alfaiataria
A GRANDBSA DO BRASIlL

Depende da instl'ucão de s,eus fi-

Ilhas.
F1a.z'6li COil11 que todas as pes

soas amaMametas freqruentem um.
curso noturno e tereis .comtribuido,
pa,ra o progresso do Brasil. Escola.
Industrial ou Loja Maçonica.

Teoria e

Atendem· se

Rua Felippe Schmidt 48
40.

Fabricante e distribuidores dali afamada. con
fecçõe. -DISTINTA" e RIVET. PO.llUe um erran";
de .ortlmento de aasemiral. 'rl.cado.. &rln.
bons e barato.; algodões, mOflln•• aylamentoÍl
,para alfalate.ii que recebe diratament. da.

fdbriea.; A Ca.a ·A CAPITAL- Ghama a lateng!Ot �o. Snr.�)_ Comerel.ate. do Interior no ..ntido de Ih. faserem 'ama

vl.ita ontu de •••ar.m lIua. compra.r MATRIZ;'em 'Florlan6poU.i :3 FILIAIS em Blumenau e�Laie.. ;
melhor••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E.ID. Jaraguá explodiu. a. �.D ..N:�,.

.

Em agosto último, este Jor-,' eacrqmsmo, mandonísmo, índí-.

I
nH� noticiou grave ocorrên- vidualismo ...

b d cía no seio da U. D. N., em 'Ja- Depois de se exaurirem emA ao 0000 raguá, ne imediato o jornal lavar roupa; suja em público ..v

U D N oposicionista opôs formal des- os udenístas [aeaguaenses es-
a ... . •

I mentindo aos nossos in f01"- colheram o sr; Artur Müller'
O sr, Aricomedes Es- mes, para candidato a prefeito. Com,

lJiridião da Silva, VIce- Mf�S ü "Diário em desmetíndo, essa escolha não se conforma-

presidente da U.V.N. no confirma. E, realmente, as nos- ramo os entre outros, os srs•.

f <;',,\1,1' dívulgaçôes estavam corre- .A._lV�ll·O Batalha, presidente do,Estreito, segundo omos '"

informados, abandonou tas e não podiam ser desmen- diretório da U. D. ,N., Ney
aquela organização poli- úidas. 'I'anto assim que a ex- Franco, candidato esbulhado,.
tica, pulsão do sr, Artur Miille'!", do Eusébio Nunes e Godofredo

dfretórfo udenísta. apesar de Lutz, Esses elementos da U. D ...

constar Ide ata, foi revogada N., não prestígfarão fi candída-

Soe. do Amparo
I

"demooraticamente" pelo 8,r'j tura do ilustre deputado Artur'
Há qUEm1 afirme que o ,gôsto artístico é um dos c'ara;clilll'ísticos das U li Iríneu Bornhausen. E, ainda, a ltIiiller.

sociedades que se dizem cultas, Posto que verdudeira esta a-firmativa L O O candidatura do sr, Ney Eran- Comenta-se. ainda, flue mul-
em que grau estará situada, a nossa sociedade ? 'aos epr 8 S co, vitoriosa na. primeira reu- t�s outros proceres udenístas.

Ao que parece, a símoles aqu ieseêncía no sentido dA oferecer apoio Em 'reunião ontem realiza-, )tião, foi devorada "demoera- trabalharão contra essa candí-.
ás realizações de arte, não tr-aduz nenhuma elevação cultural, nem tão da, no Clube Doze em prosse- tleamente', em que pasasse o datura. O diretório udenísta de,
p'OlWO, gôsto art.ístíco. -Para que sr' evidencie o apr ímoramento e culto guímento á Campanha do Pro-, apolo da malorla do dÍlreU)rio, Corupã, ao ter ciência da esco
das artes, como das ciéncías, tI preciso que o espírito lrumano desven- min, e que contou com ,a pre-! cuja voz foi sílenclada, Tudo lha, renunciou••

de os profundos ahisrnos do!" diversos moti-vos com que o Supremo Ar- sença de numerosas pessoas' isso QCOl'\l"eU, tal qual dívulgára Ai estão fatos. O "Diário'"
quiteto comutou a espécit- humana: em assim procedendo, o homem de alta representação do nosso mos.

_ que os desmínea!
burila os seus conheoimeutns aguçando a alma €mpodernida, pelo (}O- cenário. social. foi fundada .a Também não faltámos á ver-
nhecimento real 'E' insorísmável dos, ·e�lcalD,tOIs da ,wrt('. Sociedade de Assistência aos dade qllamdo anunciamos quePode alguém julgar fJUI: simples particularidades meramente mate- Leprosos. o "rompe-rasga" definitivo Cefé Otto bem pl'ey; arodo--,.I,riais nada influem na formação necessár-ia, do ambiente Javoiável á Por proposta do sr. Clíto dar-se-Ia no dia 7 de setembro DeJicía seu convida do! ... ,
humanidade, arraigada os velho- dogmas da matéria, pouco admite ele- Dias, foi aclamada presidente ; datn mareada para a conven. "' _ _ _._••_ '"ação moral, .sem o aparato dECIIl da; p01' mais pavadoxal que pareça, (' da novel entidade a exma,

.

ção sujbst.ituta daquela que o
a realidade. Poucos tem atingido I' f;ôSO espir-itual sem a mística da ma- sra, Ruth Hoepcke da Silva. sr, h,-jneu Bornhausen anulou Dr N0wtOD D' .vl-la'ter.ia. Enseguida foi escolhido o por obra e graça dn sua ete- _ li II,Exemplo chocante, que ilus: 1':' [';.;ta tése, ver ificamos há dias, quan- Conselho. Deliberativo com ma, vígllâncía democratíea e'Ausente durante o mez da',do nímio vio l inista dcl iciou o público dr> Ftoríanópolis, com acordos posto de 25 membros, que são: em repudio solene 30S "velhosl Setembro, em est'udo no Rio>,executados por mãos hábeis p. I'spÍl'ito üeli.cado. O espetáculo musical Dr. Aderbal Ramos da Silva, m\elÍ,o<lds estadouovístas", dei de Janeiro.
provocou expansões de entusiasmo -l' dr júhi lo em nossa platéia ávida desembargador Urbano Müller
por novidades artísticas; foi urna no ítndu que por' muitos anos perrna- Sales, dep. Boabaid Müler
n..cerá nos lábios ,e nos corações dr tantos quani.os aJ'lnin11l1 ao chama,- Carmen Linhares Colonia, Ma
do tratro Álvaro de Gal'valho. No í'nlanto, a nenhum clo� eSllectadol'('� dalena de Moura Fer,ro, Zulma
escapou a arguba ohs�rvação do lamenLável aspecto do pilco daquele Linhares d'Avila, Gel. Lopes
l,eal]'>(), N'enhuma flôl' dava IloLa de nJ.egri1a ·ao l.H1bha.rl,o v'cnc·1l1o, pela a\�üo Vieira, sr8. João Alcantara da
dhsll'uidora do tempo; nen hum tapete' abranda \-a I) flagl'an! e con! rastr

Cunha, dr, Tolentino de Car
entJ1e o brIo piano de canda e a mansarda lJlle lhe serviu d,r abl'igo, Tris- valho, Celso Ramos, Guido
te l'rv,elação de apaLia e rlesdém por tu",. Ijuanto respeita ao J)('lo, Dem

Bott, Major Lara Ribas, drs.
(I qual a arte par,eoe nua como a flor s:Pnl as folhagens. Como si não

Arman.do de ASilis, F.armaceu
bastasse a horrÍ\"el pintura que e-nfeia aquela casa e a ausência fl-e as-

Ueo. Salvio G. Gonzaga, Wal
seio e de cOiIllodi.ctad,e, nem mesmo o pa,l,co foi [Jo�Q)a.(llÜ, O v'8']'(1,c il"ritan-

ter Lange, Sidnei Nócetti, Rate que empresta ao ambi,en�e um ar lúgubre, devla ser compensado p01
milto.n V. Ferireira, Oscar Carpalco bem ornamentado, onde o artista se sentisse menos v,exacio ,e a

doso. Solon Vieira, dr. OsvaldoplaLeia melhor imp·l'essionada. -

S' N'd 'I I t IX} n.. l',nJa e',l'·oca Bulcao Viana, . evenano 1-Nunc-a é -de mais um pouco ,e ze o pe a ar e, mes o ,

comedes Alve,s Pedrosa, Clito
em que a élite monetária substiLuiu a élíLe cultural.

Dia's Sra.s. Cetilia Fialho, Ida
Simone e Ondina Simone
Glreur.
Foi também organizada uma

comissão. para elaborar os es

tatutos sociais.

-'- _ .._- ---------

UorlanópoU" 9 de setembro d" IlfAtlJ; 1

l"ItP

OBSERVACOES
l\>C.J\.CIO S. THIAGO - AJc. Ci,ô'nóas l')c.

o P. S. D. em Canoinhas
As hostes pessedistas em Ca- ·no.s'sa campanha prossegue

num ritmo cres-cente de inten-
sidade. Vitrina artisticaSaudações (a) Olhé'l'io c.

-Cl�mo no.s anos lant,eT'i'or€ls, dí-,Cort.e; presidente do Diretório
v,e,I'8IaIS ca'sas eo,menci'a,is orne,men-

Municipal. -vall"alm simbohcaillH�Dlle as S1Ja:� yi
Dados os númes que com-

lrina,g no idia 7 de ISete.mbro. Ent.re
po,em a chapa acima, todos de

'e,!é1JS meJ',PCle d'estruque a·.ela Gasa
indi'scutivel projeção social e

TI'Ie,s Tnm1ioi�, blaJ:Jí:lm1el1ILe: 'Üirgja'Dli'econômica naquele munici:pio I zooa pelo S'T'. ;Ed'Uial1do Rosa. que,
O Partido Social Democrático! por '5oeu .gü-st.ol a'])um1clo, pode serde Canoinhas registrará mais COllsi,dcra,cJo- e.�rpie.ciali-s.ta no aS'5ll11-
uma estrondo.sa vitória,

úo.

noinhas já se aprestam num

grande movimento. de coe!';ão
partidária para o próximo plei
to nnmicipaI.
A respei,to o sr. Celso Ra

mos, presidente da poderosa
agremiação partidária em no,8-

so Estado., recebeu o. seguinte
telegrama:
Canoinhas, 7 - Tenho a sa

tisfação de comunicar que es

te Diretório, em memorável
r,eunião.', acaba de la;nçar as

candidaturas dos 'seguintes cor-
religionários que formarão
nova chapa .a vereado.res. no.

próximo pl,eito: Olivéri.o. V.
Corte, Alvaro S. Machado, dr.
Osvaldo ONveira, dr. Lázaro Dh1ersos ll1ioI'adcJIl)CiR das l"lms

Bastos, Pedrü Bati-sta de Bas- 'I'iné1Jd'BllItes e Joã,o Pinto p8.dem
tos, Francisco Pereira, Estefa- [tos reC'llamemos c'ontra a, eXDes'Si
no Wrubl-eski Paulo Fischer e va Vlei].o,cidélJCl,es com qure au,tomo
!Vigilio Fke-viranj, pelo Di,s- v,eis e {JaJn1i:llIbô'es, 'Lra,J',eg:ann n,a-
trito da Sede; Emilio ReineI, quelas vias publ'icé1Js. A queixa é Para os pesseEls de finopelo Distrito de Três Barras.; pro:oedienLe, piCÜS nós mesmos pc- paladar Café Otto éAr�:emiro Gorges Vieira, pelo delu11O's DonsLé1J11It:emenve notar 'a fa
de Co.lónia Vieira; dr. João Co- I iá dia vertigl€Jm de cBrtas condu-

,.............- ........-.-.-.:-.-.-•••-.-_-....,..._-..-..-.?'

A viJllI'ilI1a 'ílipregenbaíVa, ,de um

LêlJdo, a Banlld:eira do Jímpéri'Ü. e do
outro, 'a, BanJc]ieiJra da República,
tiUldo CmJlfeCicionrud!o com os t'inis
silD1'Üs ·úelcidos d:a'C['l�eJa loj,a.

Pal1albeTIls ao sr. 'Ed\1i3Jl"do Rosa e

cong;ratu Ia.('ões aos pl'opriletários
dia" Casa 'Jirês Trmãlo·s, pei"O s,e.TI!t.i-do

pruLrió:l,ic,o da ill1i'llÍ:rutÍVla.•

Demasiada
ve'locidade

,
,

.em par.

lodel pelo de Paula Ferreira; f.o.fle,s ao enf:rarO!l1 p,ela nuu J'Üão
Cal. Severo de Almeida, pelo Piníto.
de Pa;panduva. RAlna ver- ISeri·a C>(][J1Veni�nlte dlesiUa,car um
dad,eira onda. de. entusias-I gua,I'lda dI' (.mlusito nas 1,c,f,eI"Ídas
mo em todo o mterlOr em tor- al't!erias pa,l'a aLuar os fal-bosos.
no dos nossos candidatos_ A

ARNOLDO SpAIREtZ CUN])O
Clínica Odontologia

NOTURNA
Das 18 ás 22 -horas, CQIIll bora

mar-cada, a cargo de abalizado pro
fissiona,l

RUJa Arcip'reste Paiva 17

e.==:::::::;::====�_.
R Â;:' F E R "OA 'S,

-

Z E M A S',
FLAMAÇOES,
OCEIRAS,

J I E I R

PINHAS,
'-====

A Sr
ETC. F

, ......,

NU!;�C'R EXISTIU IGU�L

Soe. de ,4moaro 80S rruberculoso&
BMLAlNGB1iE DO MEiS DE AGOSTO DE 19'17.

Rillc;E,Tl'A
Produto llid, dos fc:s·Lh',ais no ,OI-ube 1,5 de OUJluül'o "

Doação do Dr, Ade-l',b-a,l Ramos da ,Silva , _ .

I,de.m de um ani'm�mo """"""""""'" _ , ,

LiqcJo. do festival 'D'l"omovido pela U1Jiãa R, B. O;Pf'Q'ári,a,

1.08!1,I:SG"
LOOO,oo'

1,00 \

5'Ll1,70

Soma da Re.cei,la , , , _ , , , , , .

DESPESA
Compra de 1 lhTo Ca'ixa .. ,.",., .. ",.",.,.", _ , .

Dli:�lp,endido C.O'lll doaçõcs aos i,1] bm'nalclos ;tio H:ospital
':\ferêu Ramo.,; fi P'aYiI:hã'Ü Jo 'erUna Boiteux .. ""

SA11DO EM CAIXA ", , .. , .. " , .. _ .

5.000,50

1:-!,0'Ü>

1.507,00 f
!LOHl,50

To.Lal 5.630,5a'

Do?'vali71(1. Alves
Pl'csidren'lfi

eNIo de Sousa Dias
'S'p'Cl'el Úll'i o

He1'l;il.ia C. Nllscimento
Tesoureu'a

F· R E C H A N D 0.. *,
Faze?' média é slogan políLico. Mas fazer média mal feita,

é. cont.udo, agir contraproducentemente! Quando, nos ent'reve-
1''08, alguém "me vitorioso, por fôrça de um g'olJ}o de inteligenc.ia
reflexo de ag.ilidade mental, mesmo que indiretamente atingi
dOIS, somos DlaburaLmente 'leNa'do.s a il'.espei.La:r o alCl'V8rl's'Úri,o.

Quand-o-, no entanto, o ,esgrimismo é destituido de técnica,
e o contendor se nos oI,prece por inLeiro, disposto- a apanhar
quieta ,e conformadamente, não nos interessa a vitória. Vencer
facilmente, pas-searido no tablado, não é que mereça aplausos,
mesmo vencer porqu61 'O pieguismo brasileiro g'osta mais ele s,e
colocar ao lado dos {'racos e dos op?'irnidos.

E, se .aqui por baixo é assim, lá por cima vigora a promes
sa - ([ue é clivi:na ,() não foi fe·iLa ·em VéSiP'8l'as de ,p,le,i;Ções -

de ,s,e abrÍll'em a's 1P0rta.;; düs céus ,aos p.obl1es de es,pil'ito _ . _

Em sessão da Assembléia, na semana última, o ilustre
deputado Konder Reis, com a maior publicidade, fez uma indi
cação sübI'e a necessidade de ser a Mesa deHendas, de Itajaí.
promovida á Alfândega. .

Providência justa. Mais que ,iusta: justíssima. E tão justa,
que o sr. Inspetor da Alfândeg'a de Florianópolis, ao que sabe
mo,s, em, junlbo dêste ano, enviou ao sr. Diretor Geral da Fa
zenda um longo memorial pedindo e justificando a criaçã.o da
AJ-fâmtdElga de Itaj:aí. Dês.s'e memori'3J1 füllalm enviadas cópias
aos srs. Nerêu Ramos, Vice-Presidente da República, Aderbal
R. da Silva, Governador do Estado e Rogério Vi'eira, líder da
hanrdaJdJa bruriga-Vie<I'Ide, mlU 'CâJmara F,edleAAl.

Ma.s, como ,iamos dizendo, a fahricação de média política.
depende, antes de tudo, de ce-rt-o Jeito. E êsse jeito não admite
que se não conservem as aparências, mesmo porque. ...

GUILHERME TAL.
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