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Em todas as classes sociais registra-se, um movimento de solidariedade �ltjjJ{
da Nação, Sr. General Eurico Gaspar Outra, cujo lar foi onlem golpeado ���.

falecimento de sua extremosa esposa, sra Carnlela Dutra. �= �-
��, �-'

��ga�Ie�����IH�����;������mI�i"I'�"IIIIB&�'"
cr"

o monstro das cem guelas "" �

A F. D, :X., mesmo I!l'llois da f ig ura panca que f(�z a.:2 de Úf'7.I·"".
ln:o. podr-r ia Ler-sI' colocado em cUlldiçül's <.[P merecer II apl'rl�o da 1\:1-

cão, Bastaria 1131\a isso qur sr- houvrssr: mauí.ído ('111 nl.il ndn digna.
() mul da 1-, D, N, roi ll[íll 11'1' ju'ocodirlo dessa mane ira.
O'" udcnístas vieram pai-a a Const.if uiutc de cabeça incharia, P0l"'·

jantes f!� f'uror, recalcados com a den'olu, ínconrormnrlos com o ('P-
sull.arlo da� Ul'W1S,

.Ó:
• •

I ruu-a assumiu o gnvérno dcolnrandu-se acima do� parl.idus () dis
pnd',l a pacificar' a pulit.ir-u lu'asile ir'a, ('s'Ilwcirlo:; os agravos de urna

.1 �Alli· 4,NTl(;() .DUIUO D� SANTA CA'fAItI.NA
611ll1JUn!la f'111 quo. o" advr-t-sários, .no afã de vencó-lo, haviam rocorrído
a tudllS O� 11l'OCPSSllS-, Podoria o (Jpncl'al ter declarado, dentro du ma is

'UlI'eJrJeUrlo • D. Gerellte: SIJrNEl NOCETI - DIretor Dr. R URENS· UI<: AJtfUJJ)A RAMOS puru pl·c'�irlpncialismo: "Govc rnare í

rom o meu Partido e fal'·ei jmíir;3.
mntor d.. noeaçAo Ao. DAMASCENO DA SILVA aos que me f'oram coní rários ", :Xão· prncodeu assim. Colocou-se, dr.,,'ó3

o jll'impiro instante. como ·PI·psidrilLe de tortos os In'asíloh-os, e a sun
..

------�I·-·-
pr-imou-a jnlf'rferi>ncia junto aos S('lI� amigo

..
s rio

COllgTe�w.
foi no ::;8:1-

Florianópolis Sexta-Feira, 10 de Outubro' d, 1947 H 10.147 li,do di', '>1;1'\\"1' vi: r-:!Jl'csidpnl,r ria COIl�si itumte o próprio ]ll'l'sidenic (l,t
• L. 1). ;'\. (LlIlw aqui 11m ]lal'Pltll!"I"; Em Sanla Cal.aiina o P. :-;, D, (lld-

--------- ..,.-...,------�------

I
gPI1 o l íder da minoria paru vice-presidente da Const it u int e. I�ste, no

NA - ASSEMBLE IA LEGt.SLAT1VA ;'��;;;(��;�;1'1:11�-;�1;1����:��\��:���d�-�.·��11�Li:1:1);)�It::;I:(;�aad�s::�al;)l���f)�;l:�:u�:;;:�,!,:��
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I rPs 'e gf>IlCI'OSOS cio chefe cio E�{arl()'! '

• ,..
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Da�l.a ler ii sna imprr-nsu. Basta compulsar o� Anais �In Constí-

letlflC80do. O elogio fúnebre da Sra. Carnlela Outra 811S- ,lll,l�llt. �;, D, �:, clJl\H:(ln�",' SCITIP!'I) 110 LI'tTOIll) Jaccioso, iutnlerante e

� _

• Uglf';;�I\O. H.PCOIJl'll àrlemagngia a guisa rio 11m exnediento barato para

Penosa a seSS80 em �IDal de luto Outr�s nota[l nbl�l' ])1l[l111anrlad". 1<, 1.mp·l'rJJIl que se votussr- uma C:oll,,/iLuirão mais
_ . ,,11 • Ul RI ' aJ. j)1:'1'IO da J'palJd'ld.� ]:,J'HSJ],Pll'«,

,ÜJlLl'm, ao not iciarmos os I.r[l,JJU-1 arregaçam as mangas e se

embu-llíl.le
n plenárío se manif'est e a j·e,;- .. P;'ClmH1f>ada a m<lgTl� I�i cip que tratou a r. D. t\.'? I'rimoiro rl'l

1J1Os da. llOSS<J Assembléia Estadual raf'unríarn um aIVJ·'l'�· "IT1C'IJ'd'1' .[ I. I I.
.

-

I I
. \ lc('-ll'PSHlpllC·J;1 da ft('llllbllea, <J crua elplç'ão COl.lf'OlTCll .{'Olll (J IWlrtf1

. .-: «. '. c . c r l' " ,'o A _c;:' pe' o If) (�l'gl'fllna ll<JO enfO Hlll- j I J' I l]� irí I·i .. -. .

. , ,

cometemos um equivoco que rncre- " ,

.

, f· ". I' t
- . " L o sou C ic (' a ,UH. 'lTll SPgTlJ( a. p elvpüll a pr()�lcll�n.rJa ri;) Càm.a.ra, in-

J . ...
. pala as qllclIS., VIa ISSJona men e da aj)l'l'::;fml.ndo o �ell l)OnsrumenLo dicando l)ara a rne�ll1'l 'I �I' ()I'J·"]·o ]\'la·llg·"llol·I'a

e )'(�lial'O" YJ'!t ' .. -I ' r

I
- .,

.

.

-" , c " " .'C c- ,
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.. I� que, "rD.!. e e�, .1- lhe nao assl�ILe a men01: cOH1lpeten- •

I
Foram as dlla., gl'arM!pi; campanha,: ideológicas do pal'tido do bl'i�

-ca ,lbalcuda ,t \tldwde ,riu que do [8- ria !'('cni.ca-pl'uJi..;sioual. • • gadplro, r\ dIsputa cle dOlS poslos il. qllC ülf' nlio tinha dil'eilo, dentro
:tu J'c·a;llmp,nte hOllye. E rumo não

I A llancl�(ja do Pm't.ido Social De- 1\" �I�'��iio I a.mbl�m dR cuatla- ria, I:ln,cfl�l('a de ��O��(� J.:f'g:�1!I,P, como agremiação miuol'iLúr'ia e l'l�celJJ-

·qtll\]'('rnos 81'1' (mg:Uldú� ele pet'pe- 1.,,' t',> ;- , , ,
. , .. ,

.

. ..

J_ dell ot.lrla nas duçoes gCl <U�,

tr'a'
.

..
..

.

. moc ,( 1(0 IldO a]lIO\Oll, conforme 11'11.'<1, n dp.jJll'larlu Lope,; V1f:'lra pm [ll"!'(jHlos 08 dOUi carg-rls (1ll('. fêz a P D N? Al)J'('�PI·ltoll '1 C01101',!,,-
I lllVellülOl1lCeS a(llll lll)S anl'es- d· 'I ...."
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to o _J;'0,81110'; on,I'Dl, fi tp.l'.gralll·a do magnffwu Impl'ovlSP, levou a na- laç'no de s('u" ]l:1lC-� algnm peojP{o elr mLel'Pss·e nacJOnal'! LCVOll ao IJ,'-
Sc�1T!()-" a llRCe5Surl" l'etIJ IC'tC'lO' ,. .

'A J J
,.

,." lI' o)) 11 ·1 ,. I 1'·· I . 'I I I )•

_

J

,_",., .' .,( '.. t)l"llJUl1l1m ria üsselll J:ela !,5 ·ar nal. 'fI <J eon!lpcim ..nto da· morto do ,(' lU .1) PI m'lo LI SUllJ �H'()f} ,rrna l () ])OYO', (rgnnlzoll qlialqnc'l' plano
(J di'l •.ulado Ronner RIJJ� sfll1Cl- O (,'.111' ]Wll\·,"r·IJJ· ')ll.!.I'a "011;:;:', ,. Cl·_ 1 I·

. c,msll'uLJ\-oQ Deu ao gOYOl'110 qLUtlqUl"l' sug'eBtão?
-" , c _" _l.. no�sn Yl'llenllJ.r () c c Ignu pall'ícJo

)Oll, na �e�sflO de (jnal1Ia-feil'a, um ta'i,'1 'J,'lllC',I,il',', pf'.I" 1)',11',1\']'('1 ',ollifJI'I'- ]. I Ya,la (ll·��l)
_, J. _" u " dr. _\lfl'f.:do )01'1'11'0 (e _-\ran,jo pe-

., ..... 'v .

Ideg-l'lIma ao,; nossos l'('pl.'e�(\lIlan- I . � _. j>olílJCa ]Jl1ra O" llclL'Il"la" r c.onquistar jlO"io(ie:-i, A nova CalJlp:i-

1e. C" c':l ]' I
zaf a do Sf'U devotado "lradcr" pe- dmdn, eOllslIllada a Casa, fosse In-I Ii]!'t da r D :.; flll a Ilulíllcu de coalir,1ío o quI' siglnJ'icava em tl'tll'l)

_.S lia ,-,um,ara e no ",ena{o '('ce- din " adiumflnlo de "R horas pal'[1
- , " ., ' ,

.
.

'

'f"
.
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' _ L d li·. , Continúa na 3a página

I
miúdo: yamo" \'el' ':1' p\'g'nmui\ o llJU1S qUf' UI' ])05,.,]\·1', " I es a \'1',: 'i

,.'ll,�' Jll�, :el1 I o e �lle _ s_ells C�� T', n. �, Pf'gQl1 lllpc,lllCJ, PI'&'(l11 dt)l� :\lini�U'l'ios, Pegou cllm o apuio di)"
iUI (,115 ,o;'SP.ll: .

empU"ga.c10:; r�a1 a! . l)l>�St'lil�La, o� g,)\ "1'llO� rlt' I11ll1a::: P t!a Bahl_::I,

4tH' o 11111.lJ1ClplO de :-;,

I"nlllclscol5 h C I D
. 'í,',> lú, pÜl'élll. óe f' [)1)'S[YI'l sacJar li;; lJlsacláveis.

,<;e.·.ja l'plil'ac!u ela. lisLa l.los ll.ue cO,ns-
.

&.. n . ora . s- rma 8. .. u.tra _\ L D, ?\, f.Í o niOn�LI'o elas eelll glH>las. Mas ainda qllando 8(' I'n-

� � l'hum (,,,fiaS cem gl1cla", o11[1:'as cem. npal',ecerão irnedj'aLunU:Ill.e u'ela-
t.1tnl!.1ll wna d," calnlal m[.eres�e

.

1
mundo mni;,. (' �1'JlJpl'l! mais.

paea a Ilos�a defesa e:x[.el'IlU, êlfilll-· AS. ,45 horas de ontem, no, tid.os, que fizeram o elogio fu- Cm llnrLielu qlle assim �e colora perallte a naçãu não p6d,' nwrec,�;'

�II' QllP, "J'l'sgual'r{au;] u dernt)('ra- Hospital Central de Aeronauti- [lebre da primeira dama, 11('11 11111)1 l'('�IWi (,0. A ]JolíUca consLnlliva da 1', D. N, é empanl \ll'l'ar-,30

.eia", ():; seus lJI'efeifos (' v(,l'eado- ca, onde se aehava em trata- Ao fa.leeer a 1,45 horas de de cargos. Y<1nLagl'llS, comis�íies, cu;;eas e casquinhas para 0:-' �'m COI'l'<;'

m to f I
.

J' C I D· lig'ion:íl'ifJ�, ,

1'('" l'o�:3em f!seo.Jhidos pU!' yolo di- eR·, a eceu a exma, sra, 10]e, a sra, al'nle a una,
.

Eis pOI'CjlW !pm sidn dil'ícf'i� O� pnlrnllimpllLo,:; elp::ifla agremiação
·l'eLu do J)OVO. O caso é ,pOI' demais Carmela Dutra ,consorte do sr. achava-se presente o presiden- r\nn um homem da 1)111'.e%a, da dignidade, do patl'iotismo e da ,clIl'(,l'itJ-
df'liGa:io, 0$ IlO�SOS gencrais e ai-I General Eurico Gaspar Dutra, te da Hepública geral Eurico l'idaclp cio ge!l(,l'a] -DullOa ..
mil'anl.0S e 'o EsL�o Maior do preclaro Presidente da Hepú� nutra, que, e�bora atarefado (il'iLR agurfl Clllll hijllll'l'isia p insinccl'idade o "hagaceil'a": ",Tnlgü

Ii;XÓl'('ito p o ela Ma,l'illha de Guer- bIica, O lutuoso acontecimento com as altas atribuições do seu q1le ,pm mlila alJl'oYüitanl ao país 111l1:1 col�lIJOl'açf1.() Plll qUf' ap.;nac :,
.. l', n, N, epr!·p e () g'I\Pl'J\O fog·" a qualquer compr()mi8�o". ":Xão acredito

ra são os únicos e verdadeiros ór- repercutiu dolorosamente em elevado cargo, vinha Passan-
ql1f' a llhlidade da C n, �. ('slp,ia em apoiar o goyôrno",

.glios cODllwtenles pal'-a a.íuizar da todo o país, despertando mani- do várias horas ao Lado de sua Mas ai Lo I,í, %;p Ampl'icol !)e Yag'ai' com ê'3sC ando!'! Atr' hojl", da._

(jlll's.lf.ío f'n1 cama, qúe:;lão esta (i��" festações unanimes dp pezar esposa enferma, Tambem se c(Jh;l.J()l'.a�\ão entj:e a r. D, ;\1, ,r' o govêr'no, só a U, D, N, km If'vntlo van,

Fie clevp t.listanciar das manobra� P. em todos os circulos sociais, encontravam no Hospital Cen- I.agen�,.\ (T. D. N, está sem]Jj'·e l'cceJ)pudo, ],_; qne I rl11 ela elaelo em f.l'f)-

r,a? XUiJa, Mesmo numa quostão cnrno essa do fechamcnln cio Part.ido
Ínlell(:ões meramenLe poU.ticas lJ\',e, Em .sinal de luto, ontem, o traI da Aerollautica os filhos Comuuis(a {' da cassaf;ão 'de mnlllJafo dos agenle,; ria quinla r;oluJl�t
tanio vôem prejüdicanclo os vercla-l expedÍEmte nas reparti.�ões foi da sra, Carmela Dutra, alem 1'll�Ba no Brasil, qupstão (jllf' não é rio govêl'l1o, nem dt, TH'nhnm l);1 ,'

dÚI'O" in,LoeeS5eS pitll'ios, .A:qui a I s�spe�so, Na A_ssem?lela 1;e-
.

�e, pessoas de d�s�aque _da po- j idu, mn� lllna qne�lão dú inlp],ô��BO vital do paíR, mcsm0 aí a C 1)_ �,

COlT::la \ n I mais fundo pois virá glslatlva a sessao fOI tambem lltlca e da admullstraçao do culoca-;:c na posição impall'Í<Ílicn, e reCLl�a-Sl' a COUjW1'Hl' com IS

, podel'ps públiCOS na lli'fesa do regime 110rque tf'n1 <)� oI hos Jixos lW

lll'ejucli'eal' a nos�a indiSlj)f'nsável suspensa, depois de di.scul'sa- paIS e amigos da fa.milia enlu- plritorado do f'xtin[o Partido Comunisla,
det'f'sa exLerna, Se no Brasil os S3,- rem os lideres de todos os par- tada,

.

O 81', Jo,;P .-\méricõ não coloca jJur'tanf.o a ql1'edão ])0,; �ellS [êl'llll)g

pal.pü'os cum'lll'is,:c'rn o S8ü dever

I
Assistia â esposa do presi� exaoLo&. Porque o goy(>nnn é qUl'nl tp,m CC'll1r10 tudo à 1T, D, �, e n U, D.

]1tmca passando das cllinelas, ce!'- «O ESTADO» não dente da República o médico- �: (� CjUf'J1l foge pprmallllf'lrmenLe a Cjl1alqnE'l' compromlS�o com o gu-

·f 'nl 'nLn a cous a I a
' l)l'ofesNoI' LUI'Z Cap" 0'1'

vcrno,
1.h li 'c, S as nl' rr 1, nam eom

I
"

A'
' I lo 1011e, Diz o senador pm'nihano que. júmai" poclel'ia fo!'mal' ao lado do

melhul' cadência e com maior lu- circulará amanhã De acordo com a vontade gOVêl'110 5('111 "fazer-Ihc' '�xigô[)cias". Bem, i.sso nós ludos o sabl'mf)�.

>Cl'O para o progresso o I'elieklade expressa da extint.a, o corpol NaLI��·n.lmf'nle �,:r, J_o�é .\mp.riro, qL:('l'� mU,i� _

Mini8lroH, .:\ 'pJ'rSi.rl.ênoJi,�1llaci.onais, Ma�, infelizlYlpntp, I1ürb Em virtude de c rt fOI trasla.dado para a capela do do Bclneo do Bla�ll ]M!,n um amIgo, a l',mh�.uxad? de \oVa"hmgtoll ]l�J.t
onse os

P' 1 'G b·
.

d
• 10 sr, .HJldrl)l'anfio AClOIJ, IJ inslJlu!'o dus COll1férClal'lO:l para algllm cnu,1

sempre é assim, É que Imtilus sa- em nossa maquina impres- a aclO uana ara, on e, as elpiLol'al do sr, J{pitol' Br'lil'ão, , ,

,pai eiras, querendo l'irmar I) sru sara, "� Estado não cir- 10 horas, será celebrada missa Mas Ili\U se iludam os udeni�ia:;. O pOYÜ acompanha n sell zig-zélg,
.disc.utibilíssimo cartaz, ás yôzes, culará amanhã, I

de corpo presente pelo carieal FaGam o q�le quiser, 1\las aSHumam o �IOII quinhão ?e .1'eSi�0l1snlJilid,Jdt}
I arcebisJ)o elo Hio de Janeiro, 11'1 a�ravaçno :da cnsc, qunntln o rre�ldpn�f' da Rf'!lublJC.a f' um l1om('m

-------------------------------- i .. ',' , que fora ti ClClma dos pal'tIdos con�agl'U todas as lIora.� ,Ie srll,':; dIa··; ao

O 8 -I '1
.

t- ',O entmro, fOI Iea!IZado as l·�r,)J'ço gig-t1n[e�cL) dp ':;Oltll'iOllllJ' a� rlil'icnlt.lacles úo PO\'O e t'nr:il�"illlt,U'

. rasl e 8·S � aques sovle leus 16 hO,r.as saIndo ü feretro do a dl'c.i"üo rios ]lJ'nblrlllas qllf' ardam \'Í���yall:](,l,lfp � vida Jlaeion�1.li PalaclO Guanabara para () ce- (Do Dwll(J 'l.l'(Lualltrsto, de 5-10-4,1)
Hin, () (A, �'i,) - Os ataques fei- contra a "ameara ela expansão 50- mitério de São .João Batista,

tos rl)ntl',�l �o presidenL� G�spar Du-l \'iNica",
.

. .. . . BIOGHAFIA DA PRIiVr:EJIRA
tnl pt'la

.

bazola .LJ.l,erarla' de Mos-; O gCI1Pl'al GOlS i\fOI1[Cll'O, ex-ml- DAMA DO P�:S
.cou I' a J1lsf.nJação da IllLel'IllWional; n i::; tJ'O da GlI.f'I'l'::I que rJepoi,s GeLú-

. � I.

ÜlJlllmisla, cl'Íul'am um a.mbiente,lio Vm',gas, fJ,cclnl'Ol! que "([uanLo /J.� sra, Carnlela Dutra, esposa
de f'Xllrema graV1dade em. tOI'110 do aos deito.,;, !la ,politica inlrrna p do presidente da República,
Jl1í IH' f) elas relações l'usso-hrasilei-! externa, r!.o restabelecimento do que faleceu. hoje no Hospitla
·ras, I:f oje circularam' rumores de

I

l(ominterl1, pode resllllllir-sr em Central da Aeronautica de du

{jIH' n go\'êl'l1o pl'flparn-se para! p011'cas palaYI'as: de�mascaral'am- as semanas em virtuele de uma

rOllljWr com a Hús"ia, ])1'o\'avel- �I' para 'P"üyocar uma no.va guerra, melindrosa intervenção cirur
ml'Tlle IJl'iginal(lo nos :::f'Lores mais poi,; o lJoJc.bevismo ali) agOl'a não gica, na.sceu no Distrito Fede

intransigenles em relacão á Rús- se rt'f)I'o[Jrioll do POelPl' em 'parte ral no dia 17 de setembro de
;sia, Porém o Itamara(y informou alguma a não se.r mc(liante a vio- 1884, Era filha de Manuel An

,quo (I govrrllo nãu pl'lltendia (0- IC'I\'cia e nunca pelos meios

paCífi-!
tôn io Leite e de dona Emilia

mill' nmiidns ai,nela qllC "hajam si- cos e leais. o.s ]Jl1í�es dern�c['ALicos T�l,es Leite, Foi professora m\l
,ln cnn�i,�('nl,clas slImamen[e im']Jor .. qlle amda allmcn[am lln!'oe� CI11 nJ.clpal de 1912 a 1920 nas es-

1anl r.; as pri,meiras lloUci as sõbre COnll�ál'io, sofrcl'ão duro castigo e co18,s "Feneira Viana", "Pau-
o l'flM,a]Jp]rükllen{o do I{omin[Pl'n" dccepção", Referiu-sr com humor lo de Frontina" e "Orsina da
Enlre.f.amLo, a Cânlal'a lIIunicipal ao rompimento dizendo: "�50 co- F:Onseca", Casou-se em pri-

npT'OV011, cnllira os yolos dos 1'0- nhpço o moLiyo qnc exija e�;<a me- meiras nupcias com o tenente
,pl'escn(untl's wm'Llllist.as, um p1'O- rlida impr!.ia!a,mrnlp, a qllal, entre- UIhôa Cintra, que faleceu na

1rslo ])('105 ataque.:; da imprensa I.anio, po.dorá slll'gir no deserÍvol- Alemanha., onde se ·encontrava
Rovif'lica ::IO Brasil. no :,pu jll'pci- viow.nlo dos S,\1CPSSOS I' i al\'(\z co- comissionado pelos govêrnos,
'f!e)11p I' (L slIa il1l!prema qUf' conti-I mo alo cnlplLi\'o dn,q nnçõe� c]el1lO- Do matrimônio houve dois fi-
3111<1 cOllwlll.a.ncln P reclamando enHieas e amaonLes ela paz", - Conclue na 3a página

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

Ano XXXIV I

I �

o sr. Otavio Mangabeira desmente
mo, () (A, i\,) - O sr, Otávio 1\fangaIJPil'a, que rf'gl't�f1sal'á .sábado

ii Bahia, informou que �omente nma. W!Z estf'Ye com o Ill'.esillenfe da Bc

púhlica ·e desmpnliu tiypsse uuvido do general Dut.ra qllaisqnrr pa];l
Vl'as clf' r]psgosLo· �ôbl'e o PSD, ao cuntrário do que eOl11rlltou, l\nt.I'U1, ma
yeS1Wrlino local, o quP também não il'aLou uc assuntos políLico::, em fn'�e
do ·eslarlo de saúde ela ·espo8a do c!tef.,' do govêrno,

EXPULSOS DO CHILE
SANTIAGO DO CHILE, 9 IOnitf'rl) - Oficialmente, anunciou-se

Clue por ol'dem do govêl'l1o foram expulsos do país, est;) tard,e, com rumo

u �ucnos Aires, Delibor Jacasú, secN!tál'io da Ipgação i1lgns]ava em

Buenos .-\ires e o\Üro (liplomata acr,editado no Chile, cujo nome nãl)·
roi l'c\'·elado,

Assassinaram o sacerdote
ROMA, 9 (Unitrd) - A polícia anuncia a prisão de 3 jovens ql1e

,ln cnn f'P8Sal'am �rT'PI1l os assas�ino" elo �alJio brnf'di l ino Plúcidn Lllg,l.
no, de 72 anos de idade e amigo ini imo elo Papa Pio XTf, O� B s�nssin(j::;
1'0Uhal':1l1l 100,000 liras ,e o crllcil'ixll de 0\11'0 de abatlp Lugano ,(' doi:;
anéis ue ouro,
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Inforlnacões
. ,
-�---------------------------------------------------------

Jubileu
.

da «amor
..

a
Justamente, no dia :12 de oulu

bro, du auo de 1S97, uma pleiteade

'--'0 ESTADO- I H
·

d
do rapazes musicistas, resolveu

orarlo as empre- fundar a hoje Jf)sü'jada ",socie(Ja-
lledacAo e Oficinu • rua 10b

sas rO·�OVI·arl·aS
de Musical AMOR À ARTE, que, do- crudelíssimas s'i,luações, que, mer-

Pinto II. 5 mingo lJl'óxim,o. comemorará D seu cê de D]�1JS, logrou resistir, apoia-
Dir.t.r: RUBENS A, RAMOS SEGUNDA-FEIRA, jub ileu til' ouro, da pela dedicação e bravura de
Pn.rletário e Dir.·Ger.... Expresso Sâo Oí stóvão :_ Laguna

SIDNEI NOCETI 7 horas. Cinqll!enta anos di' feliz existên- parte dos membros dn-igenlcs e

Diret". de Red."lo.' Expresso Brurquense - Brusque cia e igual l)('l'íilr!o ele' tenazes sa- rnú 'ic()�
... " lfi hera".

." '" ' '-'

I A. DAMASCENO DA SILV" Auto-Viação Lt a ja
í

_. [lajai - 15 ho-' cl'iHcios C ingen·l·('.; lutas, que nos De uma rl',iLa conta-uos

!
Chefe de Paginaçio: ·as.

_ �'O\". Trento pbl',j.gam ,ii JJ1'ON'rler ligeir-o reí t'os- músico - Indulício PÜ\CS,
rltANCISCO LAMAl QUII Expr-esso Brusquen ss ".,

f C
- 1{;,30 hora,,,. pecto, numa meditação sincera. rc-, ,t'iawlo ao pensamento do

t hefe de �mp!'eu1o: Auto-Viaoào Ca.taiínense - Joinvile

t 40"Q"W CABRAl· DA SILVA - 7 horas. ÚWJD10S aqur-Ies dias l.fio próriigns Manoel CkIIZ, se O'!}(Js . a presença

i RI'.Qresentante:
_ A�t�';�,iaaião Cat.at-inense - Curlt íba .os quais permanecem envoltos Dum ria banda numa fesl a promovida

I RAUL CASAMAYOR HodoviMia SuJ"Brasil - Pôrlo Alegre misto (i.E' ;;,l>i!,dac!ps c' gratidão, IW]o Capitão dos Portos rlaqu ala
� SUCURSAL DE .- ;] horas. r

..

I
Z A. S. LARA Rapido Sul-Brasileiro - Joínvüe _

<,1'01 nrvcisamcn I e início de Otl-' época (190·1 ou 1905), 1)l'lgmallf o-

I· 3S 5 c 14 hora!'. 1.11]-)1'0, á noite, quando a banda mu., ,,(:' s ilmução r1-l�Yera� peril\lilanLeli.o 8e.nador Dantas, 40 -:- r TEnçA.FEIRA
andar Auto-Viaçâo Catarlnense - Pôrto Ale- sical do :30 Ha! alhão d'e AI�Li lharia, para a vida da sociedade. Em con-

i '·rel· ::2-5924 - Rio d� Janolr. gre - f; horas. l··{',Cent.C1mr.rÜn tl'a,nsferirdo elo Ric s-rquP;l1Bia, gl'flTNle parte rlns músi-

t IllR. Felipe de Oliveira. 21 _
Auto-Ví açféo Catar-Inen se - Cur-itíba

- fi horas Grandf' do SIlI. eXI',Cl1ilaYfl uma .rB- cus nbandouaram a bauda, indo r·ü-

T..L 2.9:;3ands�o Patll" _A�I\��;���,ão Cat arfnense Joinvile .t.eeLa. onjo reperl úr io, vivamente forçar a �UH cllllgê.n,el·t'. "Hí de No-
f iti

AutoViaçáo Cat Jne T b r-
.

dI" .,' t· Visão maior e mais per el �
I - ar , nse u a ao apr-ecia o, arrancou aplausos os "'PU! .11'0 , ClLW 110 momr-ru o eXl:; la

,
- G hor-as.

a"
que a de um bom bínôcuíee

I AS�!Nt��Yt�t: "
7 ��t;;::: Sêi;IÓ�li'�stÓ\'ãOL:U�:g:a1% Oll�:':;;I���em. Jndnlíe io Prres, que 11<1�1��':'li;�;�:']I;{; a�����.��e s���:ll� f7: alcança i��:r�çã�e.m aólída .

{ :="t��"""" c;, u:: e G'h horas. em sua l1locüla,dH não drs,pr0�am _0 ."I,},lOH A AHTE, para aprosentá-Ia
, Expre�so Brusquense - Brusque --

_ -]" I
.

I t 'I rol" "'1' Bons livros, sobre todo... 011<-"
• filmeatr. •....• Cr$ 25,'')G io hor-as.

. ,�·ell c a�SlCO e aJ'l,llPt(', esuec.ialmr-n- numa apo .pnse f n u Ol'l,a an pUu 1- /'

'I �:.���.���i�� .:, �r� :.:: ra�utQ-Yiação Itajaí - Haja! - 15

hO'llE1-' . ()lJ�1 nOJi l'e� C11,:l1<1l:adas, C01n 0'1' Ct'O 1];,1 �a'llHai't (lUt*', ('omj jll,,,,j iça'tvi- LIV�����S;�OSA
• Hápido Sul Bra"ilei·l'o - Joll1vile - àSI{l)J8 IVO (r aCE'n""el' as ch:1mas fla- Jnll'a i,e eUll ..f'n anwn o,

.

pnr lCl- R D 33 FI
' , l'No Interior 5 e 14 horas. .

tI' j I J
.

, ua eodoro, - ')nanopo l:ít·

ho Cr$ • QVXRTA·FERA' meJan ,e::; I'Il amo]'. conlldo nos co-I panr o (as a p,gl'Ja.i' ql1e s·e enceI. -

••.••••••... � .. , . , .. , .. , ....•. "

I Crt 1':::, _A�lt�:.�as:ão Cata·rinense CUl'itibal rarõl'� juvells, "'llllLi ll-se � animado. I ram na data da pas,sagf'm do jllh,l- '.
,..

i :'7�::e··-··'·· Ctt A�to:Vi�ÇãO Catarinense Joinvneiproe,m'OU H(:'[ímÍnil) �aqnes e .HVCl- Iml rIa ll'adJ.C.lOna:J Banda de Mu- Qtt�l'est,�ldal'anolt��,.Adq��
! II.oe

1-" thC;;:"s._ C t
.

L I
rll SOll�a, companhplro,s in�ppaJ'á-' Slca. 'ra uma açao do "Coleglo ,Bà!r--"·

, X-i.ero avulso •.Crf •.� 1
.'l.1I 0- ,açao a al'H',enSe - aguna .

'". .

. . !. V d"

li..
- ,8,30 horas.

. _ '. _ .

",eis nas (iON'S e saudosas 3-el:'011[1- O, Stlt'l'it1"a rlga- er e· ,

l II 1.,áp',dO Sul Bl'llsllell'Çl - ,JoJllv!le - as I f as e c \lob" ". I' , .',
"

' '0'b'aelol mediante eOilíra%1! 3 e 14 horas.. ,
. , A , J es a��a, 00:0; a� H\�I rn1-

_

8xp"e,<sQ São 'cl'LLOvão - Laguna - cias d.e aa.ivel's,nri.a'n{·es eXI)ondo-1. 1 h:or�s.
. , - .

i o. originais, mesmo 1113 l�xpr'e,so Bru"'4.uensc - Brusque - lh·e,s "·PllS ohjoUV-os!lu 1'u·n.rial' a,

i i'ublicados, não serlo 16 horas. sociedade ('ln qup":-
!

i devolvidoe. Mito-Viação ltajai - Itajní - 15 ho-
. " ,

. ,flodO.

, " illreção não se r...."I'o.
,.,,,. A ês�.cs I'apaz·es al'ima. jU11'Lal'am-

f ��Lill'za pel."'" eO�Mei-to'lI ._Exl-(p).,�eO"sI010'rBar,u.squense
- Nova Trento

�,..,.u v", ..� _:; _ s,e, com o mps'llJ,O enLllsiaslmo, Leo-

,!. emitidos nos artieM Hodoviár-ia Sul Bra.sil - Pôr to Alegre polcln Pit'es, João Caldei,ra de .-\n-
a8!1lnadOlt

- :3 ho:·as.

I rll'acle, Anfônio ".iachado, YiJ'gj.Jio
Pôrto

I Gartin, T,ell. João Tànes. Max

CUritibal Frf':'rsl(:'lb(m, Fra.nci"co Cunha e

Joinvile Fehpe llosa. estalJeleeendo a fllD

Tubarão claçã,o da AMOH .\ ,ARTF., como 01'-
,

qne"trrr. num pl'�dio (]1o'je c].emo-'
- Laguna lido) si lo ú rua A l'l i8ta Bi Urn
Laguna - CO'llrl.

-

Arte» Bom bl����': visá..
Portanto, no decorrer de sua sua

longa e hi-ilhante existência, si vi

veu .momentos de excepcicnal ex

plendor, também sentiu, horas de

Ql'INTA,FEIUA
Aulo--Via�ão Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto,YiaC'ão CatarinellsE'

_. 5 hora·s� ,

Auto-Yiação Catarinense
- 7 hora,s.
Allto·Viação Calarinéllse

- 6 horas.
Auto,Viação Catarinense

- 6,30 horas.
Expr!".8so ·São Cri,tQvão -

7 llOra5.
Empl-€s,l Glória - Laguna - 6 1/2 Recort'(,l1<do a lp.s[,enJuinhos inc-

e 7 112 horas. '

Ex])resso Brusquense - Brl.l-sclue - q-UJ\'O('():; de allligos ill{el'preLes da
16 horas. música e quo bastaJl'tr ('ontl"ihui-Auto-Viação Jtajaí - Hajai - 15 ho-
ras. ram lJara.(t r>ngl'aJl(f,ecimeo,Lo da

5 �áild�{)���. Brasileiro
- Joinvile - às fe"lrjada bfl Tlid a, ouvimos. o nosso

.

SEX'.J'A-FErp�", P:1I'tiCllJ;1I: amig-a, sr. Leot>olclo Pi-
Rodoviária Sul Bmsll - Pôrto Alegre IFanuá- - 3 horas. res: 10 'p'ilLon, 'inMl',umenío que,

Conse- _A�l�:;�;.áO Catal'inense Curitiba malS lardp, sllb"f.j·fni'll ;pelo clariuB-'
---------------------------.---...-.:

Auto-Via,flO Catarinense Joinvile jl', relala,nlllo-no,s os fall)s, adma, e QUU VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA 1
- 7 horas. '1

.

Farnlá- Auto-Viaçáo Cata l'inen se _ Laguna mUlaS outros q,llr) f'.sl.fio encer,rados
Conse- - 6,3'0 horas. no livro sin"bólico das sanldadcs.

Expresso São Cristovão - Laguna - ,

7 horas, cujas p{t�'imas já ,se enconLram 11O serviço noturno será efe- ra:\.uto,Viaçiío Hajai - Itajaí - 15 ho· amaJ'eJ,rCldas 1wlo t,ellJ,j)o.
tuado pela Farmâcia Santo An- EX1presso Brusquense Brusque De J-lel'lnÍ'llio JacquE\s, pudemos i

tA, , • 16 11oras. I IOlllO sIta ,a rua João Pinto,

I Rápido- Sul Brasileiro - Joinyile co, ·he,r r,logio,oas l'-efer,curias ao "e-/às 5 e 14 horas.
.

111' an I J J'
.

T
'

d
·

h"?
SÁBADO

I) ilgO nU1 leIO. a quem, real-,
.

em In el1"O _ 1_��lt������:ãO Catarimmse - Curitiba nwute. a soci'rcJélId-1' (j.l'\-I' a sua

• Rápido Sul Brasil€Í<l'o � Joinvile _ p.xi�'lên:cin, b('·'l11 as,sim. f'�pressões \

MUlto ou Pouco. Não importa! às 5 e lc9 h_oras-.. de I'rclJnhe·cime-nto ,í_ capacidade IO leitor deseja obter uma _ A�It�;;:��?ao Oatarlllel13e Joinvile
musj.cal de Alva ['0 Souza.

rell_:::i:.. nlensal semestral ou
Auto-Viação Ca.tal'lnense 'l'ubarãü IgllalmelllLr, oJ:yf.iy.emos do Ra-j'-

,. -' - () horas. v

Cd':tnual, a razao de 12% ao ano?, ]!Jxp.resso São Cristovão - Laguna mundo Brido'l1, ainda cm n' orrespon enUij
�

h
o�o

.

Confie então os seus negó.
7 E����sso Brllsquense _ Brusque meio, componenLe elas primeiras Comercial

ClOS ao Crediário KNOT á ru� 14 hora�.. _ . . hora::;, mui,to embora n.ão tenha I
J

- ,

,. Auto-vlaçao ItaJal - Hajaí - 13 ho,

Ioao Plllto n. 5, que, em com ras.· sido inCiadol', q'LW, a daía de 12 de DIREÇAo:
binação com (l ES('l'itório Imo Expresso

.

Brus�uense - Nova Tl'ento oulinbro fÚJ.'a e.,'collüda para a fUH- Amélia M Pigoz::i
b '1"

.

- 9.30 hOI as.
I IarrO A. L. ALVES O em. Expre"so Glória - Laguna - 6 1/2 dação da banda, por dois molivos

• . e 7 J 12 horas.
pregara, proporCIOnando - lhe di�1iJl{,ü<s: (I prime.i,ro, para apro-
com isto uma renda anual, se-

••

V"
.... .... . ..

�
.. "

nitar-."e do dia í'cria(lo eOl1sag-ra-
.

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ " iacão aerea elo ao "Descobl'irm\mto -

da Améri-'
1.000,00 empregado. • ca"; o spgundo, em vista {lo. aniver-
Melhores informações e de Morario � :Íl'io ela ('Illiio jlJ·ven e elega,nte

talhes nos escritórios do Cre- Varig _ 1��2t;;>0��1;ErRtorte. IJ ianisLa A,dclrriQJ(l CflLdeira, (mais
diário KNOT, ou nesta re(ila- Real S. A. - 7,30 horas -- Norte. tal'Üe osposa do sal�do·,;,o Ce.l. P,el'ci- Programa de aniverSár2Q de fundacio
- 'Cruzeiro 110 Sul - Norte. Içao. RefVI S. A. - 11.30 110ms _ Sul. r� O Oli�'leil'a), irmã do esJ'orçadís- Dia 15 posse de diret·oria e soÍlée (Trage passeio);'

Panai!' - 9,50 horas - Norte, SUllO JO<lO Ca,ldoi'l'a de Andrade, a Dia 18 sábado, nrande baile de aniversário, Eleição e"
TEilVÇA-FE1RA 5

Crm'ei-ro do Btll - 9,40 horas - Norte. quem, A:.\1üR A AHTE rJ.0ve assina:" coroação da Rainha do Clube.
Varig - 12,-50 horas - Sul. 1 d

. •

(panaÍ<r _ 13,07 110ras _ Sul.
a os S·81'VJç-08. Traie par.a damas toillete de baile, pata cavalheIros ,;

Cruzeiro do Su1 12,20 horas - Contolhnüs, ai,nela, que por oca- Smookinn branco ou azul marinho,
1'\orte. 6

sião ela i"agTal:ão .1'alcerdotal do �)a-I Reserva de mesas para o baile do dia 18 na SeCif'e-
horas - dre ;\'f:1nfl'.edo Lel (,e, a ol'quesrLra taria do Clube.

A.l\IOH A AR 'FE , soh a regênCia do I
maes'tro AUg'llSLo Pr,nedo, a par de A 'dia. tbl'i,lhante rôro vocal, con�U.tllido ftra eClmen O e
por rJ.emenLos de nos�a mej'hoi!' so- ;;J
cirdadp, �lJimu a' :lHl1ília Freitas Euclides Schmid'
Rugêll'Jil (.drlaU<" \. I'nces-lau Bueno

Viuva. irmã, filhos, genro" e n6ras de EUCLIDES"
Gouvêa, Pad[le Manoel Miranda SCHMIDT agradecem senaibilizados a todos "lue o.

Cruz e 01]1[,1'0:;\, roi 'executado "]\fis- acompanharam 8 confortaram na enfermidade j!;

sa de Cerrul.li ", ele auLoria do
.- morte dI.! seu eapOBa, irmão, pai e .ogro bem comu

map�tro R.o,ss.ini indo em seo'uirla I
'

a todos que enviaram telegrarnall de condolências.
"

'd
A •

J 'f 'I:' A °t' -. coroas e flore:, Aproveitam outrOSllim a oportunidade para convidolJl'

a. reS.l 0.nCla (a a.ml lU nas ac.lO, a todo. 08 parenteu e aro igos para Q mi.5a de 70 dia que sará cele'-
.SllveIra, parani.n fo rIo recrm-or-I brada, rábado, dia 11 às 7,30 horas, no altar do Sagrado' Coração.
denado, afim-de pa.rticilpar ele ani-I na Catedral Metropolitana por alma do extremeci lO morto.

marlí.'sima Irs.la, em homenage.m
I Por ma,is este ato de piedade cristã, externam antecipadamente

aquele nosso conterrâneo, i
S"UIl agradeclmento"

Farmácias de plantão
DIA 11 Sábado - Farmácia

R!;wliveira - Rua Trajano,
DIA 12 Domingo -� Farmá-

cia - Rauliveira Rua Tra-
jano.
DIA 18 Sábado - Farmácia

Sto. Agostinho - Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 19 Domingo - Farmácia

Sto, Agostinho .:_ Rua Conse
lheiro Mafra.
DIA 25 Domingo -

cía Esperança - Rua
lheiro Mafra.
DIA 26 Domigo -

cia Esperança - Rua
lheiro Mafra.

velhr

804 OPORTUNIDADE!
para quem tem muito
ou pouco dinheiro
Deseja empregar bem' seu

capital a juros compensadores
de 8, 10 ou 12 por cento?

Procure hoje mesmo o

Departamento Imobiliário d(
CREDIÁRIO KNOT, á. rua Joã(
Pinto nO 5 (anex.o a redação
de "O Estado"), que tra
balhando em combinação com
() ESCRITÓRIO IMOBILIÁRH
A. L, ALVES, firma espe
cializada com vários anos de
pratica no ramo, noderá ofe
re!cer-Ihe a máxima ga,rantia
e eficiência nos negócios que
�hes forem confiados.

QUAllTA·FE'IRA
CruzeÍl'o do Sul - 10,40

Norte.
Real S. A. - 7.3<0 horas - Nm'te,
Vartg - 13,00 horas - l\orte.
Real S. A . ...,.. 11,30 horas - Sul.

QUJNTA-FElItA
Panai!' - 12,17 horas - Sul.
-Panair - 9,50 horas - Nane.
"[!l'i;;- - 10.20 horas - Sul.
f'1'llzejro <1-0 Sul .- 15.3-0 horas - Sul.
Cruzeiro elo oSu; - 9.40 hs. - Norte.

SEXTA·]'E1RA
\Cari,g - 10,40 horas - Norte.
Real S. A. - 14.30 horas - Norte.
Real S. A. - 7,30 horas - Sul.
Cruzeiro do Sul - 7.20 hs. - Norte.
Panair - 13,07 horas - Sul.

SÁBADO
Cruzeiro do Sul - ll,(){) hs. - ""orte.
Varig - 12,30 hm'as - Su].
Panair - 9,5'0- horas - Norte.

DOMINGO
Pal1air - 13.07 horas - Sul.
Panair - 9;50 110ras - Norte.
Cruzeiro dD Sul - 11,00 hs. - Sul.
Cruzeiro do Bui - 17,00 11S. - Norte.

l

contl'a

regente

Asteróide & Cia. Lida.
RUA TRAJANO, 33 (sobrado)

Repregentante de Andebu do BrasH S, A.
PHODUTOS ALIMENTíCIOS - Sardinhas Porluglueza --,. Pe.:.."

til-Pois - Aspargos - Macn,nrúo Americano, com OVbS, Arenques
em 0\1'0 e sf"lgadC's.

Produ tos cJ.e.shidrala·cl.o.s "Harkson" - Gema de ovo em pó --

Ovo inte/iro ,em !ló - AlImmina Cristal.
PAPBL.MUA - Canet.as tinleiro Erv,ersharp "Skyline" - Au'--·

lopoins - Canelais de madeira-Pemts
-

para canelas, marca "Engle".,
.

HAJ)rO -, Para me�a de cabece:ira, marca' "\VoH'nie", 5 valvu---

las -- 11 0-1:80 YülLs,
ABnlDORES DE LATA - Marca "Ace".

EiLASTTf:OS - De Ra;yon e a 19·odã.o.
BA:RALHOS - Ame.ricano marca "Cara.Yan",

TECIDOS - Granile Hayon e lã.

BARCO DE BORRACHA; Pr! C'dencia Inglese.

4,

PROCURE A

Alfaiataria ello
\.
I

Rue Felippe Schmidt 48
.J

.

'·'1
,1

D TIL FI

METODO:

Moderno e EficjeDle�·

Confere
Diploma

ALVARO· DE CARVALHO. 65

Clube 15 de Outubro·,
"

,

•

ISS8f'
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n FR1 AL(')-: exta·felfB 10 Di!! Outubro a. "47 3

:LIRA CLUBE-·' Dia 11 de outubro, Baile das ,Debutantes, em

2t· aniversário e posse da. nova Direforia. Mesas a reservar,
nntemente, na séde social, ii pertlr de quinfal"lt(eira.

'Na AssemUleia.n l!proVeUaodo os
f
3° Congresso Mundial

d�)�}i�,c��21�ted) .cerca1 _

da Juventude Cristã
PRI�:VIlO EM LTYHO� ,:crirlo lia ala du dia um \'010 de ele 100.000 ex-prisioneiros ale-: 'J"l1lU� ct-rlesa que ü�da.3 as pe�- .\ cita .. iraria Luíza Moura, que'

Soll os alN';[líciO-:l da Livrai-ia lJl'Zal' pur tão illd'ansLo aconteci- mães e soo.oco pessoas deslo- i ,;�)a,� cip hom güstu, nuo perderão r natural elo Hio de Janeiro, de-

} 1 d' II ' I cora tada morem-se em asrauávcl nalestra
,\o:;a. :'1 ruu Deodoro, ;'13, rr-u l iznu meu o e CjUC essa nomenagem se carlas na zona de ocupação ' ;1:1",rllchll' a, ora nOl.. � � �

h() E,;lacll)" mais urna uist ri hu icã» dt',,�l' conlreoiment« a l<'amília de irancesa e americana da Ale_/ .

JJ\'L'ITIO� ontem o prazer da "1- com o nosso redator, revelando-se

, de IiHO,.; enüe as 'p.essoa,; constuu- ext int». i manhã constituirão a l'eseTval1
sita da sta. Mana LUlZa. Moura uma iulcligênei a esclarecida e

'{e,o; do seu "Oadastro f-:ocial". A \;asa aprovou I)Ol' unanímída- "�o que o govêrno frances pretende (]If,.,e r,pc(�n�eonJ.�'rl!t,e, r,e!p,. r,e,sentou o uma bela cultura.
"

J ,Il'. 11
.. ,

-

té I 1 19 "8
13J .l,S, il D() B Conaresso Mundial da FteJeri;ndo-,se ao 3° Cougvesso '''':\\CI)U 11:' a sorte as segrrinl ('� lWS- ançar mao a e jun 10 (e <�

� "

, .soa-: *! ;lar� suprir a deficiência d� I' (�ll\l'''lltlldl�. Cristã. realizado, em Juventude Cristã, disse-nos que

10 r, 'I t .

)
'. )S 0, 1\[1 ",url,wg'a. n"l(' tornaram parte 1.500 delega-

- ,"1',1. :, ar a, ,MlIS;;i, eSllusa 'I tell 1 1 11 ma 1 Frano c a u lona ça., -o: I' I' tI'
.

I I l ,1 t I a lses
• do '-1" Ui)) Mussi, residente em La- ::-ia sessão de ontem o deputado Informa-se tambem que a

,'1(I.)a a rusun a Da ticra
_

pc o (OS l'Pj)['esen anuo o, (IS os pais ,

guua. Livro o.í'erecido : YidaB Se- .\L111e� 'Yarella - "Ieadcr ' elo PFI'· :. I
slvl do Bras íl numa - r-xcursuo ele sendo nu ocasião clelmtidos lemas

J ( " Li I d"
rança p aneja conseguir e e-

orientação sõbre a, f'ina lidades da ma i" alta relevância para o lu-
ca.'i, {(� iraciliano Ramos. ('dilado ", -', com a pa, una eu a \j,H<1 mentos para preencher as la�

.. "

'

" , c �

1 I· 'J' O' C I' c' 11C1',',1 cio Jalccimeuto (J" exma. daquele movimento, tendo, entre turo da humanidade.
pc ii �l\Tal'1a ose límpío. 'V c "",� .. cunas no operariado das minas

' ;,

20 _. 81'[a. Dalva Maria Ca.minha, sra. Carrneln VULl';!, espósa de s. de carvão ,e na agricultura: nós, realizado oportu-nas palestr-as Iuíormou-uos, também quo a

,. aluna do Gi násio Coração de Jesus. nxa.' �l'. Gener-al Eurico Gaspar a Ll'an\s (Ia 'Rádio Guar-ujá e na Flcl0gn('ão Brasileira, composta. de

I) l 1 1 I'
.

I t
• Ig .e.ia Ptesoitei-lana quando teve 8 rnernhros. Leve ocasião de sntre-

Livro orertado : O SegTl"c!o de Luz- lll-rêl 1On1'[1.CO Jrü�l(en e ela i�a- 1 '.J " ," u ' "<, ." u o .
-

':1,('[1', dl' ]\1, Dr-ly, editado na "Co- ruu. O acontecimento quo encheu Senhorita! ocasião ele transmltir aos ouvintes \'i"trll'-SO COll1 o. pasto]' Niemvel-

I I t I I I
� ds�olbr p� '-'. "I)" '�'1111)rCSSO-'SLlol111g110con l'eL' � \I','j'!',c' fIa0 n1','1'01'''S yilimas

�e(iã() llo�a" pela Edilora Aurora. (C pozal' e li o o ar do i U� l'\) ...0 ç � e seu e.,ume lJe.-u .. ::;0,1 e a� J' ,.' C. l ,- , , u " '- .

.

:)0 _ A mcnina Alda, filha elo 1'1'('sicJcllle da Rcvública, rel'iul I.UI S8 trás a marca d. perfaillarl. clave. do ]Ja.gallismo na;ás,t,a - o qual

(jr, Alfredo Dama>'ceno ,Ia Silva I.arnh{'m a �acãQ Brasileira. )� qllel 'Jl}ha? Maria F.rin." que f' en ---------------- \manirestoll de�f'jo ele vi·siiae o

I' l " I' I I "l"�l-"Ida pela o t Im ri} •• T Bl'asi] no rim elo COITplür a.DO OLl
· Li"'-l''): Ollro Y,crcle, ela Bibliu(.oca a ex, III a pra I�f:"m (j(Jln lL'CI( li I�C as

'!'
� V4 e r e pe II emem uma

1nTnnt..iI, publicado p('la Ercfitonl �l1a� altas (j'u:aIHlades dI'! c,,)ruç'ao f] 1). Ped-re fi no cO.!l1rç'o do próximo.

Aucbida. I
a lma no;; srlTi('o� e as,.;iBI êi1cia

.

I
- A sta. "Ia'ria Luiza Moura, q11e

t 'n" 1 'I ! S·-b"----C·-'----'-·
..---

revo UP80 srg.up hO.l·r l-,ara P. AlcgTe, '0''; nos-O,; in[rI'f's;::ado;:: poflrruo I)I'OC\ll'<1J', llllP, con" a,ll'll!"len e, pro,o uva nu; .

eu o I 'I
'7 1)S li\.TOb. ,que 1IH' scrão cnl.l'cglles

I nt'cf's:.:ita�ILls. :\ sua. imrH'e;;,"iOnaTl-j. ra arme 8... Roma, 9 (U. P.) _ Grande
�Oil agToclp.cimrnlos' pela amável r

� , 1 ) J agl'lHlil,Vf'1 visita e os nossos vaLos
.. gl.'atlllt-anH'llte,]wla LJ,·YJ."al'ia Rosa, ce a l�l�'ao,

.

no. �el'\'l('o �(:CI;) I

"I (I
_. parte do povo italiano receia

á nm .Qe(){IUl'O, 33, nesta Cav i lal. )lf'otnç'ao ao,; 1 llho� dos 1;}7.aro� (! onc usao
. . I um o'olpe de Estado e o irrom-

de j)l'Ó51HH'a viag'em.
_ •• , •.• ,

..•................• d()� "lj�o", fOl'am de lal Signil'iCa-,lJ;Os, �ona Carmelita, Cmtra pim�nto de movimentos arma- -PA-DR'EwA-NwT'-ONIO'-FAZEM ANOS HOJE: ,��o l' cip tão de,,! acada impo!'tun- �ove11:, esp?s� do deputado dos. A classe média. se mostTa
8('l1hol' Arnoldo Pinto da Luz,l "Ia quP a colocaram na, gea-t.lflao do

1 �Ov,e]h �unlo�I", e .� coronel
particularmente receiosa. De carros, pBlo lado externo, esta-

Al.miJ'anle l'prof'mac!o da lVl.arilllli:l Po\'() Hl'aSl)f'Il'(). Dal l'Cqlll:'l'('l', I'
ose Ull:oa GmtIa. Em. segun- fato, hav,endo em todas as par- va escrita a imp:ressionante

,dr. Huerl'a. I cOllO'ull"da ;í Cusa. Jô��e ill,;Cl'ido da nupClas, no_ano de 1914, tes do país grandes quantída- frase: "Neste carro operou-se
'S('lJ,llora SlIzana Aze,'edo Koe-I,na

ala elo� sen'i(:os do dia LIlI) \'o_ld.espo�on O entao tenente Eu-
des de aTmas e munições es- um milagre". Nada 'menos de

ricll. to de p('zar pelo ra)cc('imcnto ela! rICO aspar Dutra, .S.ão filhos
condidas, acredita-se que tanto de 9 curas verificaram-se no in

SCllhor AI'mínio Tavarcs, lnpdico: tlo�sa ilusll'e l1alr'ícia, e d.ele co-I do, casal dona EnlllIa Dutra
a extrema direita como a ex- terior do trem, dura11te a via-

..-em Blllmenau. I rjlrci'll1rnlo "e dallr]o Ú s. ('xa, (l i LeIte, es?osa do de�u!ado R�- trema esquerda poderiam lan- gem, isto sem falar nas curas

Sf'nlJOl'a d. Bl'aulinrla dos t1eis
I sr. Uf'lIc'eal F.ul'ico Oasp<1l' Dutra. 'nault Lelte, e o ca.pItao Anto-

çar mão elas' mesmas visando i'ealiz:ulas em Urucânia, após
.FCITlU'i. "ill\'a cio samloso ThC'O-(' O r!pputac!o Joüo JOSI' t'm sr'lI nio Dutra, da infantaria. '

átingir suas finalidades. Até a benção do padre, A cura de

,"fjP,I"l ,D, f',I·I·�I·l·.
'

,
uonH' e no da sua I)ancada apoiou F-oram inunleras as obras Bela,l'done ocorreu quando o

," ti agora, todas .as ameaças pal'ti-
·St�Illl01'a Valquíl'ia Gusmão, es-, n� honwnag'eDS pedirias agTe.ganclo- de ,?enefieiencia qúe se d�rlicou raUl da extrema esquerda, mas trem havia deixado São João

'. p,ba do rlrl Al'thm Gusm{lu, 10 lhl', o pedido de qm'. por tüu in- a flllac1a e�posa do preSIdente llleSll10 os circ:ulos corp_unistas Nepomuceno. Sentiu ele forte

'P!'OJ)'JO!.OI', llúhl ieo da Capi,l a1. ,ll'at1�ILJ at:on_��cimelllll, I'ô,se (·llrer- da RepublIca. De�ta?a�: .. se � e,xt r�mad(;(3 adreditam que dor'es nos olhos e ao esfrega-
]\ipuina Fjli"a]w!e Bayel' JOJ:g'e. l'ada a �cs� S�mp�nha dt �Sslste�Cla ao",

sem a ajuda dos F.stados Uni- los com as mãos, exclamou em

filha do ;;1', Benjamin Jorge (' Yio_! O rlepuL;.u:lo �aulo Ramos em ])0-
f J:lllho� de Tu e1 e�losos :- as. p�- dos a tlalia terá de passar .fo- voz alta: "Meu Deus! estou e11:

lei a :8aye1' JOl'ge, ! me do P. T. R. a,poiou tamiJém o I p�üaçoes sé-�tan:J�s, .

ll1StltUI-
me e, p.or isso, a. possibilidade xerganc1o! Já vejo! Como é

·�pnl)OJ'a Olga YenLma, f'sp()sa io I'('qllt'l'jr]o pelos SPll� ('.()lega�. I Ç?�S de e�sl:1O mfantIl. n� L�- de um golpe armado não deve bom voltar a ver!" .

. 81>. Oeral,do Yeu tnra, l'Pp�scnt all- I O I'C'oprcsentan! e elo Pal'l idrl dr! glao, ,�rasIleIr�. de AsslstencI� ser exagerado. Outra cura foi a da menina

te comercial. I nl'LJI'r'''Plllaç:ão Popular, tlPl)lltarlO! e "r,arI_5Js anxll;os pres�ados a ---------- Maria Alice. de 10..anos, filha

A lTwnil1<J Júlia Maria filha do Cal'!]o,"o da. Veiga, falanJo pm seu f proteçao aos Lazaros. Uma das Dr "ugus.o de do sr. Alfredo Castelo Branco e

:Sl'. F�liz:'lI'io :.\fa('iel, ele Ca'iagan.gn, (" nomr P no da 511;) agTc111iaç:ào par-! su�s m�is recentes ill!ci�tivas • a. I de d. Genovena Branco, mora-
"esli'lJIaLio eonstl'llLOl' (.](0 01)l'US pú-' lid{lI'in, rli:i,e a,poiar as IlOmCllagenSj fOI enVIar grande q�antIdade Paula dores em Vitória, A menina

:;'�blicas_ " I quP se PI'�lenrlia, 'Pri�SUtl' a, il�l'st�'e I
de ge,neros aos rO�elr�s que sofria. dl8 paralisia, infantil e

I' rxllllila Cl1Jt1 bondade se cof1.sbl.mu tomalam parte nas festas de Avisa aos clientes e amigos voltou andando: Ainda dentro
ST,\_. OLf\,[A AYH,ES DA LP/. '11!'lll pJ),illamento de um \'el'dadeiJ Bom Jesus da Lapa, na Bahia, que, por motivo de doença, do comboio sentiu-se restabe-
Vê Ll'anSCOnel' na data de hoje, 1'0 amor ao prlrxirno. I e grande donativo para a Esco- não atende chamados e dá lecida da seria paralisia que a

mai" \11m antl'er:õlu'io natalício, a' * I la Profissional 26 de Agôsto, consultas somente das 3 e 30 impedia de andar. Acácio Soa-
· gelltil si a. Olí\'ia Ayres da Lnz. de- .. " I em Campo Grande. às 5 horas. res, que fora carregado para
-dicada funcionária ela BiblioLeca O 1 I d José Boabaicl presi

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

Urucania, voltou andando.
Pública e filha da exma. sra. JW-

(e.pu a o
';._' , ,- CONVITE para as comemorações da

dpntf\ (,la AssemhIeHl,. consultOl,l ti SEMANA,DA CRIANCA ESPíRITAzabelh A:\'I'cs da Luz, \'Íú\'a do 1105- Casa subre o rcquerllc!o p,rlo 'lf'a- 4

>, '80 saudoso conterrâneo sr, Gervá- der" da maioria. Após essa de,]jbe-
(.sio Péreit'a ela Luz. -

1 C presielen! era.çao (a asa, o sr.

A anivcl'sarianle, pe.]os seu·s elc- lamhém consnltou "ôhre o 1'e<111 r-
"ados dotes ele coração, pela suall'imrnlo do "Ieader" udcnisla. AI11-'
,údu('ação ,(' 01vHura, receberá por' bOi< Oi' J'rqurl'imcntos foram apl'O
óCCl'to, ju,sLas homcnagens de todos

,,<trIos pOI' unanimidade.
"quanlo!:' tenham o pl'Ívihlgio de

'if1erlenceJ' ::lO círculo de suas _ami-
O t d

· -'

z[l(le,;, ás quais os de "O E�lario", esas re
.
e aVlaçao

se asso('.w.J11.
'. I Hi(J, 9 (A. N,) - Notíeia clt' Be-

;.500 A"SrVEI!l,3ÁRIO DA S. 1\1. 1\11OJl lí\111 inrllrmâ q�}oe lIa noite de 011-
, . -

\_ ARTE
tplll caiu no I1lill'llicí.pio rlp Tl'iülia

•

•

. 111111 'lyião ria m"('l) :1ÁI'{"l J)l'asilei-
Para r�Jln)('moral' o seu 50° ::tlll-

' , •
,

,,-,

I'
f-. versúri{J de fnndação, a "iLol'iosa ra, que eslava a 8f'1.'\'iço da ta 20-

· K Il\L Amor à Arte realizará' um! na Aérwl. O despacho aCI'('Scputa

"grande programa mu.sical l'1l1 slIa qur o' aspirantc Veigas, C[:lle co-pi

, nedr, ,í H, Tira,de.ntes, eom inicio 101<l\'{1 o.�l.pal'{\]ho, l:arlctl. so,.Il't'u, len-
,ás 20 horas. I cio o anao Jicaclo mu Illzado.

Pp]!) C 011V i Ce com (joue fomos dis- r
Ilingllir!os. os n08SOS a.gradecimen-

--------

'ias com l�OSSOS valos dc Co.n,�'Lflntes: 1';\. amanhã, g['all�1ios(J

"pro&pel'ic1arlcs. sna "eclp social, {Jara o

JENIS
gem ao

r->
I

Continuação

ESCOJ�A ESPíRITA INFANTIL DE ]\fORAL EVANGÉLICA
"LUIZA MEYER"

Alléxa ao C, E. Amor e Humildade do AI)óstolo
Rua J\farcchal Guilherme - 2� - l�lorianóJlolis - S. c.

A Escola ESipíl'ita Infantil ele Moral Evangélica "Luiza lVIcyer",
vai patrocinar a SEMANA DA CRIANÇA ESPÍRITA, com a cola

boração de todas as entidadtes espíritas desta capital e arrabaldes, e

com a pa'rtictpação elas !crianças das Escolas Evangélicas, e espera
contaI' com a presença do .preza,clo con.frade, exma. família e elignos
associados desta instituição irmã.

Comemorações modestas, é verdade, Por isso mesma digna do

Cristo, 'c. dentro do programa abaixo:

Dia 11 - às 14,00 horas - Matinée infantil no Cine Ritz,

Às 15,00 horas - Confraternizaçã.o ela infância espirita, no C. E.
Amor e Humildade do Apóstolo, O'casião em qU€ será s'ervida uma

lauta mesa ele eloces'.

intenso entusiasmo.

baile r.m

qual reina Dia 12 - às 9,00 homs - Concentraçã'o no estádio ela Federação
Catarinens� de Desportos das crianças espíritas_

CLl"RR 15 DE OOTT.:llHO
Da Dil'r1.oria cio GI'ubn 15 de

-OIlLubro r,ccehemos ai.encioso G(]]J-

FALECIMENTO
DR. ALFREDO PQRFIRIO

DE ARAUJO

la. parte - palestra dos representan.tes da Federação Espírita
Catarinense, União Espjrita "Discípulos de Jesus" e Juventude Es

pírita de F'lol'ianópolis.vilf' p:wa a:3si�lil'mos ás solc.ni.ladt',; ReperGutiu doloro.<lmente, ne.ta

Cop�tQl, o falecimento do dr.
(',om q\le, a 15 do üOl'l'Pll[C, ('onw- Alfredo Porf-i�io, d. Araujo, pro-

ger.it r do dr. IvenliJ de Araujo,
dr, An tonio Arauj!ll, da sra.

d. Olga Araujo Silveira, e.posa do
lU', Maneei Pedro da. SilveÍi'a, e

doa srlll. Benito, Alcides e Luzia
Agraürcrndo a am<1bili<]acle. l'lf]\li Araujo.

f()}'lTIllla.mns nO,80S \'olo,s ele p1'(l8- Humanitario e escrupulolla no

pel'idar]es. I exer:cicio ,da proH.aaão, conquistou
a almpatla, a eabma e .1 vonera'

cf_,UBB 5 'I
ção ,de tc.d.cs.

'_, "

, A farnl'la ",,,lutada, enviamos
'{) Cl tlU)C ::l, do E,Ül'elül, l'f'alIZa- I sinceras condolenciGI.

2a• parte - Competições esportivas entre os alunos das diversas
Escolas Evangélicas, com distribuição -de prêmios aos vencedores.

Jl1UWI o Irall�curso de s'en 26° ani

versário, hem como ao lia ilr ('u

mernomLi\'o que terá Ingar no

dia 18. Dia 17 - à;:.; 19,30 horas - Festa de encerramento no C. E. Amor
e Humildade elo Apóst010, Programa litero-artístico' com declama·

ções, dialogas e isquetes, com o' concurso dos alunos das Escolas
Evangélicas,

Antecipadamen te agradecida,
A DIRETORIA

hemena
gra""

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Mas é santo,
b

.. ?,elO ••••

Olhe hem para êsse g-orducho
ma'roto... Todos o oelo-gi,rum, lodos
:0 a.oham uma crÍ'aiDçn. adoráveL ..

Ma,� qu'c I.l'abahhwo que 'Ihe dá,
nüo é? Mlui'Las, vêzcs, cl'lH'ial1te ()IS

eC"us berl'ei-t'os, nãü lobe d'á também
uma vOllllade doida de gl'il!a,r... de
pro1tes,tar ,e.out.ra o mOlllopólio que
o bebê exi,ge, de suas atençõe,s,.,
"Nwo len.ho mais telmpo pa:ra nada!
Mi;nha c,as-a, meillS trabalhos, tudo
pnr 1crm1i-nm' ... " queixa a suas

am i g'HI�. Nu rml!Ja-n lo, qU!aJ1'La am 0,-
I laç5.ü p.o.d.el'ü, evi tal', P qualnl,o alí
vila 1)a'1'a o bÜ'bê pOde,ria Lrazer, s:e

OLtiodas�(' maios da Slua delicada pe
le! ;\'[osLr'a-se s1wpl'êsa?

P.ois a. 11loã.ez'�nha tlü'o sa:br que
crua lqlucr c,oisi,n:ha deixa li. evidrl'
me cio hehê Ilôda Slt!l1isívcl C ll'!'ltlac!a ?

,B RiS I a um pouco r]fJ cmJor, ll1_l1
[)OlWI0 d,p llll1iidaü(', 11m !lo,nlno maIoS

:c]p "exPl'cícli,o" no ]),1'1'\:,0 p, j)llonlü!
Lá p�'1 (j o p()Ibr.(!zillrllO a.t.ormentado

1)01' n�,sadLl.j·as c brol[;orjíl� ,qUi' po
dem sel' pl'(lnü�mp,nl,c allVJ;1,r]él!S ou

f'viladt),s com o usü dr 1Ml1 bom, pU-

Iro
e suave úleo e lale') pal'a cri

aIH:as... :\-Ia-s ql1e scjam ]wo'(]n [(�s

I
('�'I)('cialrnwll!c f('i,i,o's Ilt�l'a a, dulJ'
cada e.l)JOd,erme do bebe,
Com 1�les, para li \'l'al' n ]1E'b(� rl9-

Il,'I'I'itações, la ,YN',m a,;, p,eral,llllig;:>llS!:vIa,s, cá e,n!1'í' nús, prralLagrn& (�

I sina:l d�' saúde, ? um be:bc
,

com

i saúde f' um he]Je cOllll.e,ll,[e d'a v)-

l.da, .. I>. q.nf' í'1w.11f\ t.arnllPffi dr :_ida
,Ie alf'Jgl'Ja a nos's,a alma e o 11 ,,:;u

i lnr!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE 12 DE AGOSTO - �i, l�, �ur�ntG,� Qj�:
(ntivll �romoviàc ��l, aln;io ao �ru�c Di�1 Vllnc, ��m o ccn�ur:o a� �,n4� mu:i�,l QQ A�rigo Ú� Mln�r�a, em Q�nDr!C!�

Pr�min»; 1 noite: :oir��, ��m iníci� 'ia ��,�� �cr,:. Di� l�, :oir��. �i, �g, a�irée.
...-�--- ----_._-

'RACOS.

';;;;;;;;;;;;;;;;;==;::;;.:;;;;;..,._;;:;:;::_:;;;:;",_:;:t•• :::;,,_:::...:-------------------------,.---'
ÀHÊMICOS

,

I lO
GHANDE EXITO OBTIDO- PELA TOMEM

SNRS Helo]oaria Progresso INTERNACIONAL DE INDUSTRI.!, UID�I CrelS8la�1
A.SSINAN'TES .

\ AS E COMERCIO DE UTRECTH 1 "SILVEIRA'�

t
de JUGEND & FILHO f I

! S. H. J. - Informam de Utrecht, G'I"d-.r....',.
R tem

.

di t ,COMPRE SEU RELOGIO PELO SER\TIÇO DT..· lIT' d I n

ec '" em une 18 a-

I
c. roiun a, que o numero de visitan-

mente qualquer irre- REEMBOLSO POSTAL ! tcs da 49. Feira Internacional das
I " ",' .. ." •.

gularidade na entrega

I
Faça seu pedido por csr ta ou telearama e pague 11\ndllstl'ias e Comercio, encerrada V. S. quer O lJ1'og'l'esso da.

de seus iornees somente quando receber. naquela cidade a 18 de setembro bossa Juventude 1 Dê-lhe Ins-
.

,
ultimo, foi calculado. em prtncipío, trução, e isto só se con�eg'u�

" 7':':':-'-;�::': : •••..•..... .'. ':::: I'
corno entre 20U.000 e �5().OOO. ! acompanhando os orgnnfzado-

Também contra O
' I

Os dirigentes da Feira declara. �ee�,.dO "Colégio Barrlgn-Yee
, rum que os resultados da mesma

sr. Pedro Ilet·'Io'· I foram muito satisfatórias. QU[I;]'C1l- E" f'
. . ..

'f'"
.

't"
...•

11
la e quatro pa,dses fizeram-se. r�� 'BV e. ao seud' am gOl -4-�Àost·Vll!,"
'. " .s. . ,'um numero a rev SWlI À

llio,8 (A. �.) - Informações (1UP p�Esenldl 11(� ,eertaJlle. A� transa- LE DO lTAJ.At edl ã j
nos chegam da capj.i::).! mine iru. 1'0-

çocs comCCCUlIS Iornrn ativas e nu. -' ç Q ded

velam que esl ívoram reunidos O�
rue rosas, segundo as declar-ações dos

cada :;.,�lOrla::o:i� e 1,8811.

Hderes dn e-Ol'J'rnl€ udenisf u quo
rt'feridos funcionários.' es r eon n n o pal'.

obedece ii or ientaçã« do 13'1'. Virg-ílk,
A Feira demonstrou claramente

maior difusão enltu.ral
"11 'BONN" �....

de Melo l<',rancf). A reuuião f'oi pre-
que a capacidade de produção da .•.•.........................•••

sídida velo sr. Fausto Alvim, que
industr-ia holundesa está crescendo

representa II pt"nsamento daquele
pr6cer da DDN.

,Sc,gunrc]o cousegni.mos apurar
dehateu-se 11 questão da f"SCO lha
dos candidatos á .prefeitura de Be

Jo Horizonto. No df'COTTCI' dos ír'a·

bulbos, mais uma crftíca foi levan
f ada contra o sr: Pedro Aleixo, que
estar-ia perI'Risti,nifl.o muna pol ítica
PP,3SCHII contrár-ia aos in(rre��'p,s de

[larl.ido.
............

0

.

Quel'elllOs que todos
_ façam

l)mte do qu.adro sodal (los
componentes (lo "Colég'io Bar
g'u-Verde". POI' isso, o lmg'a
mento da ação é feito em I)
PI·cst,aç,ões.
........................ 0,0 ••••

Agremiação
esfacelada
Hin. 8 (Ao N.) - o sr. Vasconce�

los TÔ1'1'e8, fio .P, S. D. e. n sr. Eval
do 8nra,mago, da D. D. No fizer'am
,r,efor,êoncias SÔlJl'C' o ,que significa.
\l'am para ° ]l, '.1', B. as oleiç:õe". do

penll'ltimo ([0:111 Lngo, as ql1lais lJi'O
voctwam a discol'dia no seio elal
a,g'l'o,miaçflO. a 1)on lo d'e dep'LlLuc!os
desse pal',I.ido Ll'abal'ha'l'enl dm:anlc'
(l pleil,(J CfH1LI'H- éand,i.clat-os dr o-u

,11'05 cor,rel iJgíOtuál'íos, como aconle.
e'eu f'm mais de um JnlJlui,cípio,

O lançamento da candirla-tu1'a do
J=;l'. Ahelardo MaLa á yice,-go.vl:'J'na
doria, al(;m do pl'O\'OCêll' a cisiío no

!l'eio do ;padido, expôs o seu presi.
dente as consequências lia chocan
te derrota. que psLá sofe'endo,
, () P. T. 13. é hOjo uma agTclJ�ia
çfio esfwr.rlada - nfil'mou o sr

;Vasco])lc(',k!s TÔl'l'rs.
.

..... "
. .. '.

Costureira
Aceita roupa de creanças

e senhoras
Rua Silva Jardim o. 258

CAI)(A P05TA[=139 -�- FLORIANÓPOLI5

N, 21 Cr$ �50.00
Reloqio .ui..o com puheira de.l

material plalltico. 6 euble,

I'
M�d81o moderno Trabolh':l com

Folbeado em ouro. 15 rubi••
N. 27-A o-s. 580,00

O meamo com 15 ruhis e Folheo.do em .eu ro.. cordoné ,

vídro .q'ouo rnodeeno . grosso a vidro 01 te.

e que as exportações aumentam. A

(.j'ualidc,'dp dos expostos melhorou
considerávelrnente, comprada, com

I _fi ,dus expo�t(Js quanrlo da pr imcira
feira ria .pruuavern. de apos-guerre,

I em 194{L o interesse geral Iocali,
zen-se nu seção agrícola, onde fo

I rain concluídos importantes trans-

ações. Os resultados das secções
ostrangeírus tamhern foram satis'-
ratórias. t"'�
A soa. I,'eira de Dtrecht, que será,

I Ullla Feil'<I' (1:e .Jubileu, será reali-

I zada �� 6. ��. �. (�e .�r�� ��c. �9��.....

IPri§ào de dois
'alemêes

j\aLnl, I) IA, N.) - Foram 011L1'e

gru-s us au luridarlcs da .Base Naval

Ilaquí os dois akmii.s '[Jl'C's.us em

I Macam. quando llesem,]Jarcaya.m de

uma lancha, que vinha da Bélgica.
com escalas pela Espanha.

No 31 C1'.$ 6 )C),GO

Nor.:lS reló�io. Ião a-companhado. do. r.sp3ctivo. certificados
de garantia. -

PEÇAM,NOS aATALOGOS - ENVIAMOSGRATIS
JUCEND & FILHO '

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

Curitib::t -- Praça Tiradente•• 26C -. Pa'raná

..

V I 50
LEMBRA-TE!

Inúmeros seres humano't
que já foram felizes COMe

tu, aguardam teu auxílio pa�
ra que possam voltar á 'Ou

ciedade. Colabora na Cam�
panha Pró Restabelecimeato
da Saude do Lázaro.

.
-

UNIDO VAI PAGAR UM DIVIDEN

DO DE 9% ESTE ANO

S. H. L - "Informam de Ams[cr.·

naquela.
Holand.ês

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVmRSAL, AVISA P
TODOiS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOB DE ACORDO COM O DE·
CRillTO·LEI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
A.CORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR·SE,. AO ESCRITÓRIO CENTRAI
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFl
CIO AMÉLIA NETO. i "w;;; I

da,in que Curl',plIl boatos

cidade de <rUí' fi Banco

Unielo, vai pagar um dividendo de:

9S'<' para o ao [le H14G HH7. O rlivi

üendo para o ano ele 1945 1946 [oi

de W/r. Dizem que os resllJta,dos das

uHim3s ll'asa,ções (�o Banco fo-ran�

muito satis,fa'lóJ'iQs. O vnlorctas

ações rio Ba:nco Holall(lcs Unitrlo
'vendidas elll Bo,lsa tem atingido ter.

tais de 188.000 florins num só .dia.

cerca de Cr$ 1.316,000,00, A cola,ção
das ações subiu de 187 a 198 em

-------,

<luas semanas.

SI CONSEGUmES
Que 11m te'l1 amig.o (}u conhe

cido aualra,b�to frequente um cur

so noturno para aprender a ler e

a escrever, presta,rãs um grande,
serviço á tua Pátria. Catedral :Me
tropolitana ou Grupo Escolar São<
José.

slo FRANCISCO DO SUL para NOVA YOBI

� s��Ã��:P.CflÍf
, ESPECIALIDADE

f·

<.

ft'<li1.Spo ((::J" regulares da cargo.". do põrto de

!

I

I
Informações com OR Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - C1- 1'elelon � 1,212 ( End. teIeg�
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- Telelone 6 MOOREMACK

t J.A

"V'
.'

i'.'.�� I: E··;asp'�(I, I I fi E"� ti fj� L _". b'ili �t

W ETZFL J �DlJ8'JBIAl.-JOINVIIJI E (Mlirca

TORNA A 'ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-� exla.felra 10 de Outubro ele "47 5

"1s,tudante . de' Floria,nópolis! O Diretório Acadêmico XI de Fevereiro da Faculdade de ·Direito !auçará,
,brevemente, o já tradicional «Concurso da Rainha dos Estudantes»! Presta teu valioso apôlo para

.._. 'li mil d.. maior briJhantismo do certame ! "'6 ! P"''FR E '_MA

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

fl.'_'"J�f. CLARNO G. II,GI%LLETTI
IADVOGADO I

Crimtl e cível

I
!i::1. Constituição da Sociedad••

I NATURALIZAÇÕES

'.--.'.:'1"
Título. Deglarat6rioll

Ellcrit••- Praga 15 de No", 2g.
lo, andar.

Radd, - Rua Tiradente. 47, I" FONE .- 1468

; Os Rinfl que devem eliminar
: todos os traços de substancias
,

toxicas ou impurezas do organis
'mo. estão permitindo que um

; excesso de acido urico se acu

('mule e penetre em todo o
I .

" ol'gamsmo.
,t A falta de eumprimento de flua

, ,�tarefa por parte dos rins é a
.'1-' :,t'. causa fundamental das dõres

1r reumaticas. lumbago e irregula-
'I ridades urinarias.

',t Este acido urico rapidamente f6r

,}-ma cristais agudos. que se alo

tr jam nas articulações. causando
,� a sua inflamação e rigidez, as

iJ cruciantes dôres do reumatismo
d e outros males do sistema urina

n rio. O tratamento apropriado de

"i' ve fazer voltar, os rins ao seu

�� estado normal. afim de poder
�f fiel' filtrado o acido urico. 1l: por

;t isso que as Piluias De Witt con

'f seguem dar alivio ,permanente
1· 'nos mais rebeldes casQS.

L As Pilulas De Witt atúam di·
ic retamente sobre os rins, de
"volvendo·lhes a sua ação natural

i de filtros da 9 impureza� do
;, organismo,
i Acham·se á venda em, todas as

farmadas.
PILULAS

DE WITTt
Para os Rins e a BexigQ'

J EM VIDROS DE 40E UlO PlLULAS,
I o GRANDE 13 M"'S ECONOM!COt

�.�,'l· {«O Estado» não deve ser

�, pago em parte alguma
':� do nosso Estado par
�, mais de CR$ 0,50. Nossos

revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.

;' Qualquer majoração {;

EXPLORAÇÃO.

•
WMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca
démico Xl d'e Fevereiro. CoD
tribúirás, �,38im. pllH It fonna·

ção l.wtural doa ca�
de amanhã I

("Campanha pró-livro" .,
C. II.. Xl àe FevereJro).'

l ;ti .

\
_I

I I'1..... '. �,.J

Procuro casa para com

:prúT _ Ofertas para a reda

,ção desta folha ou a rua
. General BittencCiurt 66; tra
. tar com o Snr. Ribas.

Não file aceita interme
diarias.
• • •• •••• •• r _ •••• •••• • •••

Vende-se

r

Um gnmde e ótimo fcgãc
Berta e uma cama de ferro,
pafa caseI. Tratar à Avenide
Mauro Ramos 131

de 'J I
aguarunal

CQ'VE:\Ç.�O DU 1', S. D. tarjo. O menino !\1\I'<ell-Llliz, I'ilhi-IConror-me p8taya anunciada roa- nho rio S.Jl'l', Luiz Pore ira Lai[loJi

Ilixou-se nesta cidade a ç(lülY<ellç�1\1) dign íssirno IlT'J'fl'ilo dr'sle municl-
municipal para n escolua ({o cau- pio completou a 27 ut'slt:' o ;;·('U·
dídato a P]'('['piLIl. destu comuna. j)rimeko au ivcrsurio.

I PUl'. unanirniuadr. foi' eleito () SI' i

'[" O') n '

v' ]
, . I P tJ<,DI S( Slly r-creu-a. .c 01 ,g!'H1.1( e a

SClLlS-j J'" I " I t' - , ,i,SUHl S,P'lI{{) construmos uns

aiI uçao. Por PS�C meti vo o lllJ";dtl I ii-
íd j I'.

'

I'o .

-'. ., .(�J i.1(J� (1 VP,'SOS pre{ lOS US ljl1aeS\,('UCln'J Par-tido t'f'c('I)l'll vnlJ.O�u�', '

" !I
-

tIl
. connibueau pU<l'::! o desenvulvimeu-

:lI. e,üC's, CE' mllC (), cur a V(ÍZ mais
Lo deBla )'l'(J,,;, iera localidade.

.

Irorte para LI nroxnno piei lo, O,,,[]�'! l""n�D\ip'IA:\ PI,\:P.. I
Prre it'a sairá vitor+os» nas urnas I <:::\ I L . A t - . :L .

!, ,-

I I I' I L Hema grande contentamento vetai., (}j)O,3Ieê[O oca es a corno e a-
,

L j• ti" tIl ! '[loLkJa dn que o p reclnro 00'\ erna- Imeu e ncsuor ·oa,( a, FI i''))rn anç.a-I _

-,' Ido doi .., c�ndiidat()� r;ara o �al'g() de, doe ;-),m'. Dr. Aderhu l Rarnos da ;:)11-1iva. vae mandar terminar ° Rel'VJ-.Preteito. !VJSIT.\.S ,çu uesl a indisneusa \'e,l rodovia que I
i id I 'I' c

f mu ito cnní ri I>u irá para o progres-J-�sliv,('.ram neSta eIl ac e, \'.lnr .1'; I • "

I "'I
' ,

li
, !'w riP urnu grande zona prndut.iva<: n .r ol'lanopo lS. a� gl'aCIOSa,s sc- ;

.

,
_,,"

1
. '1 "'1' A"I J i li 11" ',üe mand laCEI e serao conslr-uidas dl-

I], 1O1'll1 las, .'il.oea V'1 a e 1: lll .... ,
. .,

l', , , ,. I T ,l 'I 'b" ,� L' 1,110 'as versas casas na hela 'pra ta rie Ba-
.ascacs. (e .oJ11ull ,U ", as ,:oe1' I ,

, . _

Idona Durla SiIH'i1'[I li Ari'D,a Sih'ei_jlll!(J;;, rl(lr habitaní os de. ',�U!bal'ao
. ', ' " ; Urussanza e deste IIlUfllClplC1 queI'a :-.c,hulllal; a indu fi,p }:'!O]'Hl11ÓPU- ,"'.. _

,

'

I' '-' .. J
-

"i .ici Y" I t para IS"U JU estão sendo tomadasllS o ."!fur. ono Ir. Ut C1T'O,.:;; ,]lI>ll'iJ-. lO 1

.

. l' ""

'I l t' "]"'l' '1 " I as p,l'O\'l.Q.I',llCta<:'. No \'eraO !'el'enlO:S
,\ <],·11 1n o o ;'" .cl( II '

I' ,

.

l\'OIVOS <I'qlll reglll'al' DlOYJmeiÜilo,

QAítl'atoll cas3,uwnlo com ui· l\A:SCE\IE.'\ÕTO

prendada Sf'lnbül'ÍJlha Laura Paclíc- i O IM' elo Sm. Be1ll-oni �{',hmib: e

cn, c{i.gnissima. Ji,l:ha do a,ha�tado de sua eXUla, rspÜ'�a dona Da.li h.\I
:1.gl'icultor S,l�. B:l'Íg'idll Pachec�J, o.

Si.tH\ina ScJ:Il1i<lz foi

,l'n�'i,qUCCicl?l':-;nll'. HebasLwo JCl)'ülllmo (Ie ::)Ollza, com ° m1snHwlllo do Sonw-Maná.
cI(I nosso '�llo COméI'í.'io. Pal'HhpllS, 1 TELEG:HAF<O

IBAILES 1 Yimos pelas colunas, c]o "E�tar1o"
)/0;; sa.lí'ír .....�, t. 27 em Sa'Jlgão r'relamo!' 511onto á Dil'i'to!'ia dos coro,d('�L(' 111lllüciJpio, y-,('alizo'Ll-SC uma ['eil)s (' 'fp]pg'l'af()s c!n 'l1os,.,a �ge]!eia �\I�

llojlMla ela 'Pl'imm'era. :1Lrülhanla- Tl']o['IJnÍ<Ca �Ó tl'ansmidil' t'(,lllegI'U-l
SHELL-MEX BRAZIL LIMITlED

,Ia pelo .Jaz .,\zlll dr Cl'c.sciuma - ma uma \,�,z �H)I' �din: isto �,só ilf:> -__ , " __

._',
... ,_.,__ ' _

() 10 cl-e Janel,rn desta üdaJ(]e [1J:e- ,7 da man,lla, Se nao f(),,;'s,e o I;Clegra-1 imíJpfil1t#.ldil}t� 1·-IIi1et�"nehfe �-In(i 1;1 li UOI·dospaJ'a-�l' pRJ'a um animado baile o; 1'0 da E,stl'atia, de flllTO estaríamos'I' Jl UI i�· qJ��. a ,ui �n
..

UUtl IDe [ie
qll'fI I S('I'(\ abri.lllanLaclo por um 'mal, os cloelnLr,s mOl'.1'81'i::llll a -Jaltn Ac,s srs. medl(os e farmaceutlcos e aos' hospitaiS
c:xcpkn-te Jaz, I de 111!rdicos. f� a 1)111'a r,cali!dade, 'sr Comunicar'-'Oll que utamo. recebendo uma importação direta

Al\'fVERSJ\iR.lOS I n50, roemos atlendido.s - volt al'e- dos E",todo. Unidolii, do .. sequinho:! artigos:
,

"1
.

I . I (D n .. ," Fiimes para Ráioll X, em, diversos tamanhoe.L(lmn)ldou ma \:3 um dUO [e Vl{ a ; mos ao aSS'lilll 0, - ° 1,01\ e"pon- "'1 f d t
.

d' d d b h D d .
'

,I -

..

n mo a 011 e rave••elros e camara e ar e orro:: a -- e eira. 8
o J1o:'so vrezaclo Co:JlIt,(,lTaneo Sm', I dente). capotinhoB higiênicos de bo!racha.
João �chmitz. ronw'rcianle ap05en- J:1gu8l'U<lla. 29,-9-17. LU'Ças para cirurgia,

Cubas, cQmadres, irrigadores. caneca. graduadas. compadres, funilil.
em fer, o batido. esmaltado.
E diversos outros artigo.. r

Demonstrações e pedidos à � O M A T E C
Sociedade Matel'iaill e Instrumento. Técnico. -- Cia::-otificotl Ltda.

Rua ConDelheiro Mafra. 54 -- Caixa Poeta!. H8,
Telegrc..mas: {(So ",ata0» FLORIANOPOLIS,Esguaavias

de

JVlaaeiva I
'4

I
• • I
44

IRua João Pinto,
.

Telefone 1134

FloI�ia;nópolis

na, 35':, a tratar no

pnç-l CR$ 40000,0;),
mesmo,

!

Um Banga'cw r;a Rua José Tenha
'. Cândirio da Silva (ESTREITO)

de

Nas noites querit '8, quando os mosquitos im
portunam tanto, poeto de não se poder dormir,
pHlve'l'iz' no ar Shelltox. De acção imediata •

Sheiltox ma'a na hO)'Q moscas, mosquitos e

outros in sectos caseiros. S h e 11 t o x age
instomtâneamente t tem cheiro agradável.

Shelltox MA

Para aplicação em superfícies

use PROTEIOI

1
Po' a os pessoas de -fino

paladar {.afé Otto é

I .em por.
. . .. .... .... .... III... • ..•

Be.lém, 8 (A. !\,) -

Iniciou-seI CASA MISCELANEA diltriM
nesta Cal)illal [I, fahl'i'cação de casas buidora do. Rádios R. C. A

j)J'C-,fa.bl'l{;a,da<i� que ·se.rã.G. vendidas I
-

Victor. Vãlvul�. e Di.co••
au j)l'CÇO di' 2;:> mll CI',UZell'OS. Rua Conselhelro Mafra

,Casas pre
fabricadas

EmpreZil de
�
�

navegaçao

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
ma:xíme rapidez e gl3rsntia para transporte' 11i" 1'1183 m�rcad01i6':l

Agentes em Florianópolis CARLOS EQE.?CKE S. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Tem despertado gra'nde ínteressen embate a

conjuntos do Avaí e Caravana do Ar, em

Amanhã será' efetuado o prêlio

dommgo .entre

campeenate
e ColegiaJ..

os possantes
da cidade.

6 ESTADO Sexta feIra ,10 de Outubro de '9.47
�---�����==�====�==���������====================�===============�

ccntínuacâe an
f

entre Becaiuva

I TEATRO, Á. DE CARVALHO
As 8,30 horas

Festa Artistica de Roque da
Cunha e Telmo de Faria
IBm homenagem ao Dr.. AI

dalberto Tolentino de Carva
lho, D. D. Prefeito. Municipal.
IvlJiJSQUITINHA E SEUS AR-

TISTAS
(Grande Companhia de Co

medias) em mais uma apre
sentaçã-o do.maior sucesso da

O certame atlético catartnense rio, as equipes das três agre- temporada:
deste ano, disputado nesta ca- miações portaram-se com ad- Santa üataríaa x ParaiJá o J·ogo ."naugnral o FOI.,GADO
pítal sábado e domingo últí- rninável serenidade e valentia, U . .' 3 átos de Armando Gonzaga
mos, pelas equipes do Lira Te- fazendo destarte jús aos aplau- Rio, 9 - A Confederação Sta. uataa-ína, no Country Clu- la parte

. nís Clube, Clube Atlético Cata- sos da mole humana que se Brasileira de Desportos mar- be; Baía x Rio Grande, no Um atraente áto de Var íeda-
rinense, Associação Atlética aglomerou em torno da praça ccu para amanhã, o início do Fhzmínense: dias 13, 14 e 15 eles com: Mesquítínhà e Natara
Barriga-Verde � Sociedade Es- de desportos "Tte. Ce1. Nilo campeonato brasileiro de tenis. - Vencedor de Paraná x San- Ney numa surpresa cãmíca de
portíva Bandeirante, esta últí- Chaves H, pertencente ao nosso Entrarão em jogo os títulos ta Catarina x São Paulo, no grande êxito nos Casinos do
ma de Brusque, não contou glorioso 14° Batalhão de Ca- que Armando Víeíra e Sofia de Country Clube; Vencedor. de Brasil.
com maior número de dispu- çadores, sediado no populoso Abreu conquístárarn, há dois Baía x Rio'Grande, no Flumi- Augusto Anibal - AWa 10-
tantes como se auunolou am- sub-dístríto do IDstreito. anos, no certame disputado no nense, contra os cariocas. rio ._ "Cancioneiros." - (o
plamente, devido surgiram di- O primeiro Campeonato Fe- Harmonia. Dias 17, 18 e 19 - Finais - mais perfeito conjunto vocal
ficuldades imprevistas, entre I minino foi realizado simulta- A tabela já foi elaborada pe- no PIumínense. de Santa Catarina).

.

elas, 'em primeiro plano, o

Pés-l neamente com o certame, agra- lo .Conselho Tecníco. É a se- POR E9ULPE - ?ias 13 Ayres ,�Üva (Tibio) do Teá-

Si�}lO, tempo que vem. reina�:1.o el::_ndo a quantos, tiveram oca- gumte: e 14 -ee-- Sao �aJUlo x R�o Gran- t�'o do Estudant.e ..- A mais
ha varras semanas, Impóssibi- S13.0 de presencia-lo. Venceu a CAMPEONATu INDIVIDUAL Ide,

no Fíuminense e .dIa.s 18 (O Ilmd� Festa Arttstíca que Flo-
Iitando assim os clubes de dar Sociedade Esportíva Banclei-

- 1 19 - Vencedor x Distrito Fe- r:i-aúópolis irá assistir. .
.

ás suas equipes um treinamen- rante, mui merecidamente, vis- _���s 10, 11 e 12 - Paraná x deral, no Fluminense.
.__/� ,- Preços:

..'to longo, capaz de apresentar to apresentar maior número de

V· Ih d A II'
" Cads numeradas Cr$ 1500

os atlétas em forma invejável, atlétas. Tamhém conseguiu Itorl«a" trab" a ios'a o t etl�co I B�lCÕ�s n�meTadO�' � l�:O()'capacitados a obte r melhores convencer a equipe feminina
I
C&b:lalotes 70,00

marcas. do Barriga Verde, formada por Parcial a crônica de Mário zer? Perguntou mesmo 00 juiz Geral fi,oo
Não foi possível, o que é de elementos demasiadamente no- Freyesleben, publicada sob. O se era lícito ou não a entrada I "Imp. até 14 anos"

lamentar, que clubes de p1'e8- vos, sendo a atração máxima Itt,u!10 acima, em a "A Gazeta- daquele "eíemento"? Será., ..... , . . . . . . . .. . ... : ..... -

ttgio no setor atlético barriga- do campeonato a jovem e gra- Esportiva" de ante-ontem.
I

porventura, que o sr, Cronista Il\1P�JRIAL - ás 7,30 horas
verde, como o Aventureiro Vo- ciosa atléta Yolanda Bonnas- O cronista iniciou seu tra-lJá galgou algum posto híerar- DOCE IMPOSTORA
lei Clube e Si.derúrgia Atlétí- sis, campeã dos 100 e 200 111e- balho com urna descrição per- quico para se achar n� altura Com: AI Pearce - Dale
co Clube, de Tubarão; Grêmio tros rasos e salto em distancia. Ieíta, mas ... chegou ao "caso"} de reprimir a atitude; (f�quele I'

Evans - Brand Taylor - Je
Esportivo Olímpico e Palmei- Três tttulos máximos. portan- Qual o motivo da agressão por, "elemento"? Talvez nem seja rome Cowan
Tas Esporte Clube, de Blume- to, conquistou Yolanda Bon- parte de Machado? Além de ainda um reservista. " pois sei No programa: 1) Documen
nau: Clube Náutico Cachoei.- nassis com grande denodo e Machado, quem mais foi posto o fosse, não usaria a expressão tário (fi. 21 Nac. Imp. Filmes 2).
ra, Ámérica F. C. e Clube Náu- maestria, demonstrando pos- fóra de campo? Como prece- pOUlCO elegante que usou em Macacada eQl Parada - Short
tico Atlântico, de Joinville, e suir sangue esportivo em suas deu a juiz? Como vinha' atu- sua crônica. i 3) A Voz elo. M1UI:do ,� Atuali-
Caravana do Ar, desta. Capital, veias. ando o juiz? 1 Porque, quando o Clube dades
se vissem impedidos ele concor-

Destacamos também o

.

de-
.

Na re�lidad�, o juiz penni-; Atlético joga, existem s.eml�re :,reço: C!'$ 3,00 ú�,ico.rer ao magno certame máximo
sempenho, tão e s p 1 ê n d i. d o tíu u� Jogo

A v�ol'ento, ,exal�an-! os "caso�" e �s "elementos"? Imp. ate 14 anos

do esporte base catarinense,
quanto o de Yolanda, da atlé- do assim os aI?-lmos c�mbatIvos A�dana mais acertado � ST. . .••••••••••••.••• ,-

que a Federação Atlética Cata-
ta do Bandeirante, Hilt.rudes das dU3:s equipes, pOIS, como, crol1l�ta se prrocurass.e cultlvar!ríneuse promoveu, dedicando-o Gums, que laureou-se campeã �odos .yl'r,�m, ,um elemento do, e a�nmorar as, qual1�adles es-!

ao esportista que por vontade
catarinense de salto em altura, �o!l:egIal, ate bem pouco c�n- portlvas de nosso,s Jogadores]popular governa Santa Cata-
arremesso de peso e corrida de SIderado c.omo U'll1 perfeIt.o �e fut�b?l, atraves de notas i

rina, o sr. dr. Aderbal Ramos
revesamento 4 x 100 metros, ",crack", alla:n�o. a esta qua�l� jlmparmaLS e onde i'30ubesse

da Silva, inegavelmente o mai-
formando com Gisela von d��e uma. fmLSsl:m.a ed�caçao! exaltar os valOT'8s de qualquer

01' incentivador elos desportos
Printz, Erna Orthmann e Jen- �lvll-es!portl-va, fOl ImpelIdo ao clube.

. RIT� hoje. �s _7,30 horas
no Estado.

ny Ristow a équipe brusquen- )'ogo bruto, chegando mesm.o, Va�os, sr. crohlsta, para o UltIma ex.lbIçao - O filme
Ausentes os grêmios acima

se. Lamentamos apenas tenha a machucar Macha:do, M,edl-: T;'well'o Tur;:o ... "vamos a, que. arrebatou toela Florjanó
aludidos, foi disputado o cer-

o certame feminino sido disIlu- nho e outr?�' el,eme�tos atacan �er novos" 'CaJSíOS
..
e novm:1 poh�. .

tame e, com' surpresa geral, tado em seis provas. Se esti- !,e� do ,!,tlet:co, e, losto, nem.·� ·�,emen;�os ,:
"

'.
e mUltos ou- SA{� �R�NC:SCO DE ASSIS

.atingiu o maior brilhantismo
vessem em disputa mais algu- JUIZ, �vm tao �?u?o o crolllas_. tI� nOV1SS1mos elemen- Jose �1nz Jlmel�e� - Ca::-e sucesso, marcando mais um
mas provas, não cometeríamos ta de A Gazeta VIram ... n. tos ..

: �en Molll1a - AlICIa de PhI-
verdadeiro tento de mestre a

erro afirmando que Yolanda tl.!;'almente.:: e po:que? Pal-! Q�eIra descuLpar a réplica hps
.

nossa querida entidade atléti-
Bonnassis e Hiltrudes Gums, xao ... parcIll:dade... ! e nao tome a mal. Uma pehcula de ('xpecional

ca, cujo presidente, dr. Osmar
conseguiram novos titulos, O que re�lmente �con�ece; Tadasco. grandeza pela suntuosidade de

Cunha, auxiliado por um gru-
porque suas possibilida?es são e� _ noss�s graD?'ados e v.el da= I suas �:n�\..da _epo�:: e_ por sua

po de valorosos esportistas, ilimitadas. Uma coisa e certa: delI amen[.e lastrQ'loso, pOlS to \ alta. sIblllfhoaçao cllsta.
trabalhou incessantemente dia

desenvolvendo na prática do dos os nossos: cl�bes ,sabem ga-! TEUS FILHOS No. programa: �lagrantes do
e noite para que o certame de

atletismo as duas consagradas nhar uma p�rtIda, .mas quan:
r aplaudirão te. ,esto, Brasl� -. Coou' All1da que pa-

47 superasse os anteriores.
atlétas, dia virá em que será do � SQlr�; �a�, os favorece, aI, quando souberem que cola,. reça ll1cYlvel

As diversas provas progra-
imprescindivel os seus concur- .entao, a COlsa muda,:, I boraste pró Reatabelecimeaft :,reços: �r$ 4,00 -;; 3,00.

madas foram disputadas den�
sos em certames de proporções Todos, sabem ganhaI,

.

mas, Imp. ate �4 anos
tro qa mai·or or�en:, assistidas

gigantescas como o Campeo- poucos os que 'Sabem perde�!!.! I
to da Saude d8 Lázar..

. , . . . .. . .. , .

por numeroso publIco. t B' '1'.· 1 f d] A um outro trecho da crOl1l- i ••.••••....••.•••• , ••••• � •• ROXY - hoje ás 7,30 horas
O L· T

.

CIl om 'Ile nao laSI·el'lO. ce en en(o o .

d M"
.

t '

na
.

enlS u )e, c 1 -

b' d' tI' t' f' ca parCIal e ano eXlS e ne-. 10 O Estado Santa Catarina
1, 1 b 'lh l'

,

'eivindi om nome o a e lsmo eml-
'dOO d '1' É d' SI CADA BIL-\.SILEIRO igua ave

..

1'1 o a IaS,!' ,.- nino da terra de Dias Velho. üeSSl e
_

'e rep lca." quan o
Conseguir alfabetizar um patri-I Nac. 2c Alan Curtis - Prestou

cou o tItulo de c�mpeao baI:I- Amanhã, se possível falare- fa� mlença�o .<i,e que anoto e� cio, conv.encendo-o a frequentar I Foste!' - Anne Rllthford
ga-v.erde de atlet

..

lsmo, conquls- 1
_

catal'I'- mInha Icron1Ca, o gesto antl- um curso noturno ·em breve se_I, CRIMINOSO POR AMOR
d'f mos so )re os campeoes , .

.

, '.,
tando 54 pontos, com a 1 e-

d tl 'tO patIc.o de um membro da pa- r·emos um dos povos maIS adlan- 30 Continuação do seriado
Tenca de 11 pontos do vice- nenses e a e lsmo.

brulha que achou direito de tados do mundo: Grup\l Escolar 8'1 A RAINHA 'DAS SELVAS�
-

Clube Atlético Ca 'b' l'd d
. José ou Escola IndustrIal. -

campeao, .o· -

eXI Ir suas qua � a e.s, mva-......... .. ... .... .:.... ... Preço: Cr$ 3,00 ún íco.
1:arinense. "Quem extraviar ou InutHh:ar , dindo O campo para molestar "Imp. até 14 anos"

O clube da "Colina" con- certificado de alistamento papd alguns jogadores do Colegial I I ._

-quistou o cetro máxi.mo com multa de 10 1l 50 cruzeiros. outl'OlJ quando nem o própit'iü árbitro I Dr. lindolfo A. G. I!
justiça e merecimento, apre- sim incorrer' em multa de 20 • 1ft pediu-lhe auxiüo, sendo esta

P fsentando uma pequena mas so- cruzeiros aquele que extraviar 0* atitude mal recebida pelo pu- ereira .

berba equiPe de atletas, bem Inutilizar o Certificado de R�r blko." Advogado e Contabilista
treinados por essa figura de J'ista ". O Blr. Mário Freyesleben Conltituição de gociedodell.

;atléta valoroso que é Paulo (Art. 121 da Lei do 8ervlc;o �!11 perguntou a alg'uenl se O "ele- PlonoS! contabeis •• Organizo
liões - Poreceres e oerviço.Otto Scheidemantel. tar). mento" da patrulha havia si-. correlatos.

Niio desmereceram as' simpa- .... .... .... .. .... . .... '... do mandado entrar em -campo Rua Gal, Bittencourt nO. 122
tias do público o Clube Atléti- Empreg'ue hem o seu ninhei para apartar os "contendores" FlodonópoJiIll'
'Co Catarinense, O Bandeirante 1'0, cOlllllrulHlo a({ões do "Colé� de luta livre e que o juiz se a- ,Dali 11 hOfal\1 em diante

ce O Barriga Verde. Ao contrá- g'lo Barl'ig'u-Yel'de". chava ÍTIlpos,sibilitado de o fa-
..._..._ __

Direção de PEDRO PAULO MACHADO
,

Campeonato Catarinensellerá inicio hoje, no Rio, o tampeo
de A·lletismo de 194i nato Bras·ileiro de Tenis

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA.
PARA A. F.AMÍLlA.

1 E PA� RAÇA.

I WXILIE A. COM-

Jll}Jfii,ji�
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cad-aSlto
.

Saciai d{f(O Estado)) -���O;��ir�I!����:'E� �����.O
TO DE LEI SOBRE A UNIÃO AL
. o FANDEGAIUA "BENELUX" o ois. n. I. - Informam de J3>ruxela"'jque o projeto de lei sobre a União

i __•••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••• Alf::d.('·garia entre a Holanda e a

'UniàJ Econômica Belgo-Luxern-
; _. M CI'riI •••••••••• a... D. II , burguesa, foi aprovado pelos trtl,s

govêrnos interessados, segundott'e§II ••••••••••••••••••••••••••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••••••
pirhl ica o.) jornal belga "Iatste Ni-

.� (.) euws". A troca das comunicações
da ratificação realizar-se-a em prin

;� ou c.ar.e * •••••• '" •••••••••••••••• tt •••••• ·� cipios de outubro de acordo COln �

'"....__ do p o. citado jor-nal. A primeira fase I�'WU ai: (mie) _ CI ••• ._,
.d3J L'niâo Alf,HHJe,gnl'ia come- •

':_HrY••• " 1.11 • 0
' çarú a pr-imeiro (fe janeiro oJ
mais tardar. acrescentando o jornal

... :a····.··· III"' •••••••••• •••• ·�········.· ••••••••••••••••••••••.
que entrementes continua o traba-

Aar.deeeFiamo�t tamWm. a atatBesa ele notieiu .. ...mm...., lho pa,r;" R 'realização <ia união al-

�entoa e Gatt.., de fAl'e&- ou .. ....-ou amf8u. fandecaria entre os Irei" paises.
CORREM BOATOS NA HOLAl'l'DA
DE QUE O BANCO HOLANDES

.

PecItmo. ao. oouo. cu.ttat0l leitor.., o oIINqtüe de �MBcher •
� &baixo • remete-lo • DOMa BMaçIG ai.... tiOIIlPetarm.GII
__to etee, o JlOAO 1lO'YO c.du&ro .....

'I. SAVAS LACElDA
����Iea de Olhos
._ �. Narls - GarCa:ata.

Jl/uoriçao d. lente. d.
. oontato

�.IDIlULT()JUO - Felipe 8c.bml
..t, a. Das 14 ls 18 huruo

':1iIi.\�CIA - CoruselheÜ"o ....
trIl. 77.

.�1418 • 1304

Ausenie

DI. NEWTON D'AVILA
� - �iàj UrInAr1aa -
� dDll IntestL.'1OA réto •

.'� - Hemorroldu. Tra:ta:m..
to da colite amebfana.

;lFjfi!0t�apla - Infra TerIne.lho,
Conlmlta: Vitor Melrel9, 28.

,�de diariamente U 11,io ...
'I'l\ 1 tarde, das 16 ha. em d1anw

il.,Jiluld: VIda} RamOl, se.
rOI14l 1007

I

DR. A. SANTAELLA
';�lom.ado pela Faculdade Na.

'�tiii'AiIl de Meúiclna da Uruveraldeo
'!h!!' Cc Brasll). Médico por concue
� � Serviço Nacional de DoiJt.

.

entats. Ex Interno dIA SlmUl
de MiserIc6rdia,'. HOqllt&J
útrico do Rio na capital ,,-..

deral
.-roA II�DIgA - DOlIIINÇU

NilR"OSAJI
-< CoII8ultólrlo' Ed1flcio .Am4UD

NETO
- IR.. rel!pe Schm1dt. CoIW1lt1l»

Du.16 As 18 hO� -

Residencia:
Largo Benjamin Conlltant n. 6

o�. POLYDORO S. THIAGO
�\IJo cio Hospital de Oarldad8

de Florianópolis
AA:II1Htente da Maternidade

1�IOA MEDICA - DIS'I'mà

�loe DA OESTAÇAO E DO

PARTO

�fl5S '1011 órgãos tnternOlJ, ..

poolalmente do coração
-.rm.Ç8.8 da tlrolJl,e e demB1l

gl&ndulas !ntemas
. ��RAPIA - ELECTKOCAl&

�ltAJi'lA - METüOLISMO

BASAL o

�fIa. cilàriamenta daa UI b
18 horas

� chamados a Q,ualque%
.fi'!fWII';. !itcluslve durante a noite.

�TORIO: Rua Vitor Melro-

les. 180 1"0ne 70C1.

�0lA; Avenl da TTom·

powsk!. 62. Pane 766

DR. llARlO WR"DUAUSJi:'li
Clínica médica de adultos

e crianças
Consultório - Trajano, 29

Telefo Mo 769
Consulta das 4 ás 6 horas

Resldônctu:
�Felip'Õ) 8ehmidt n. 38

Tel. 812

f DI. ROLDÃO CONSONa
�JlGIA. G'ilRAL - ALTA (1i.
tnnUUA - )(OL�8TlAA DJIl ...
•••• lQIORAS -oPART08 o' o

.t'Ona3do pela Faculdade de H",",o
clm1a da Uníveraídaée de �

\1111110, ond,t! foi assístente por".,...
... BOI! do Serviço Clr1lrgioo �

Prof. Allplo COl'1'eia Neto

I
J3n1rtr1a do estômago to �Úi.. l'il
.... tnteatlnoB delgado e arr�
t1r614e, rins, próstata. belf'-a,
�, ovárioo. e trompu. VU.lCO
� hldrocele, vartses "llerruó

CONSULTAS:
SIU I li 15 horas. II Rum N·ui....'"
IIrmmidt, 21 (altos da Casa !"!l.

ratso), Tel. 1.1198.
DIlIJIDJlNCIA: Rua Estt!vell JI1-.

Iilior. 179; Tel. M 764

��-�...._ _ ........-- -

Dr. BIASE r ,A..RACOo
DOmNCMI DE SENHORAS -

BfJ'ILI8 - AFEcçõES DA.
Pl!lLE - RAIOS lNFRA-VER
lIDlLBQS E ULTRAS-VIOLETA8
c.u.1 R. Felipe 8chmtdt, 48 -

1'08 9 àll 11 e das 5 às 7 hrll.
RIHII: R. D. Jaime Câmara, 41

FONE 1648

DI. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Ocmt.Inltório - Rua Jolio Pinto n. o"
- Sobrado - Telefone 104&

lRGJI1:dêncla - Rua Sete d� Setembro
- (!:M!flclo l. A. Po da Eatdn)

Telefone Mo 8M

II. PAULO FONTES
CUnl00 e operadO!"

1OoruIult6r10: Rua Vitor MelreltN, se
Telefone: 1.4015

Couoltltlll das 10 às 12 e da,. 14 ti l'
lil!.NIdtncla: Rua Blurncnau. III

TelefOll4t: 1.623
-------

R II. S. CAVALCANn
� exclusivamente de crl.aDQa8
a. Bsldanha Martnh<>. 10

Telefone M. 731l

FARMACIA ESPERANÇA
do Fal'Blacêntleo NILO LA.US
Hoje e amanhi sed & ••a preferida

o...,.. IIIzeionaia e oetraqeiru - Homeopátlu - Perfil.
lI1arlu - Artitro. ti. lJonaeha.

GlU'lIl1t..... III oata ob8erTlaei& •• remtúrle aHlee.

Iherrc da i1ustraçl!.o a-eíma, ofbrIo'\'CSl"
lhe. em o..mé.vel (l'&9to, nm câJioé elo
0xcelente ..pel'itivo KNOT. Iem�
... V. Sia, de acrescentar. O<> ....�
.,;., a genti.let"':EJíil.f '!..4H-
El.F!'1lJ NEl/ Aí'El?JTiV(J

lWsIJ/J.ETO!
.

I

! (/;'1 PliO[/!/TO [JA /(/)'01 fA. //)'i)o,COn. t: rEfiUROS !
f �TJ.d�.I l

••••••••••••••••••••••• 0'0 •••

ENGENHEIROS HIDRAULICOS .

DA HOLANDA
So Ho r. - Enconotnll11-Se entre

nós, c!1ega1dos l1á poucos dias por
::lvi50 da K.L.Mo dois conhecidos en

genheiros. hidraulkos hola,ndeseso
São eles os Srso Engo Tellegen e van

eler Homo O primeiro, cujo nome

tem pnojeção slllamerioe;mao chefiou
durante vários anos grandes obras
de drenagem na Argentina, no del
[a platino. O Segundo oca-apeJ'on na

gigantl'sca ohl'a da drl'Dag,em do
ZlUider Zer, °na Holanda, sendo um

dos pouros en.genheiros ([U€' assis
tiralll1 a ess� trahalho desde a coIo

cação dos alieercores do primeiro
dique protrtOl'� até a primeira co

lheita obtida da nova terra oonquis
lada ao ma,r.

Ambos ·eSses eminenles especiill
listas vieram a convite do Goytirno
Federa�. pal'U estudar,(,Ill alguns
problemas da drenagem c sa,n,ea

mentos
.

nos E s t a dos de Mi
nas Gerais oe Santa Catarina., para
onde seguirão em hreve.

DECURSO MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensino-IPe I!I dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conheciment<l do motor.
Atendem-se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

QUEIXAS E RECLoAMAr,;õES
PREZADO LEITOR, Se o que 'he

t*tereJ9& é. realmente, UJ'lU� pt'o'Yidênci.!l
�&:'.\l. endireibr o ou'" e5tivcr ert'!.d� oe

,ara que &ÍJpI_ falta nio .e repita: e

NAO o eaclndalo' que a lua reclamAçl.o
C!'Ji Quei%a poderá rir a U\}Q!', enumJ.
ah.,... 4 SECÇAO RE;ctAMAÇõ�S.
i. () ESTADO. Que o ......m sefli lende
'1= d.mor" 20 oonhecitnertto d;> qú".
d. direito. recebe..co "o ,to Qma ieÍor_,
� d� relultado. embora 'Im o.lj(tI". �...

"'" do .�!am r.ublicado. "em a ....lI!
",,,cl;<> ""'" " ",",,'l'idl>Ulda toaaad&.

7

NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVtÇO DE V.S.

3-aió:- De Plor-ianépolís para Porto Al.egre. Decolagem ás 12,30 hr...
4as. _ De F'lor ianépolis para Curitiba 'e São Paulo. Decolag�

ás 13,00 horas.
õas. _ De Florianópolis para Porto Alegre, Decolagem ás 10,20 hl'l•
6as. - De Eloeíanõpclis para Ouritilba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Deeoíagem ás 10.40 horas,
Bab. _ De Plorianõpolíe para Porão Alegre. Decolagem ás 12,30 hr.,
28:8. -v- De Florianópolis para C'lllritiba, São Paulo e Rio doe J'&n-etTO.

Decolagem ás 10,40 horas .

PASSAGEIROS - CORREIO - CARGAS - VALORES - REEMBOLSQ
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS _ CARGAS PAR.&'

I
EUROPA PELA K. L. M.

.

FILIAL V A R I G _ EDIFICIO LA PORTA - P-RACA 15 DE
NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.325

Asteróide & Cia. Ltda-
RUA TR4]ANO, 33 (sobrado)

o. ESORITóRIO ASTERóIDE & Ciao LLdao, intermediário da

EmprBza Ccymercial Ro Grossonbacke.r S. Ao, com .e,scritório no Rio

de Jan8liro, encarrega-se de compras de quaisquer ar.Ligos naquela
pmça - cimento, ferro, canos galvanizflJdos,�eus ele.

��!�-=��Rm BE�..� mma�

OOMPANHIA 111ALIANÇA DA BAIA' I'uàda _ 117. � lU�f I A I A •.
OC]llrnIO� D TJUJr@!POitH11.·.·Cifrai do Balanço d. 1944,

J
CAPITAL E RESERVAS Cr. 80"900.606,30 IReepOtlllSbílidndel; Cr$ 5.978�4Ql ;755.97

1Recete fJ

67.053.245,30,\ Ativo fi l42.176.603,80
i

· 76.7i::�!;-:�::�: I
de Carvalho. Dr. P'raüciftco í
Joaquim Barreto de Are1.tjo !

.
I

���������������9Q����H9��

SinistraI pagaI DOlo; últimolll li) aO!.}t

Relponllabilídariea

Diretores:
Dr: Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Aniaio Ma.lorra, Dr •

e José Abreul

O TESOUROQUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes que •
um enfêrmo que poderá re

cuperar a saude com A te.
auxilio.

,oI

Da ins'tNlç,ão está ao alcaI).oe
d,e todos. Dá esse tesouro ao teu
amigo analfabeto, levando-o a um'
curso de alfabetizacão no Grupo

I
Escolar São José, na Escola Intlus
teial de Florianópolis ou na Cate
dral MetTopolitana.

CONTA CORRENTE PQPULAR .

Juro. 51/, 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com. chequei

BaniJo do Distrito Federal S. 4.
CAPITAL: CR$ 60.000,900;00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



de . um presidente de partído I tratar para a UJ).N. f<
O sr, José Américo cansado da eterna vigHância, qU'ei--'

eleições municipais!
Precisa-se
dar das

- - � -

los MILAGRES. O· P. ANT I
I

Icío, 9 (A. N.) -- Informa- ex-alejadinho está completa- gressóu de Urucania um trem-
se de Aracajú que estenderam- mente curado. especial da Leopoldina que há

1 se até ali 'os milagres do padre "NESTE CARRO OPEROU- -dias seguira para aquela locali-

!
Antônio Pinto, acentuando que SE UM MILAGRE" dade, conduzindo romeil'os.-

ló bastante uma pessoa ouvir a Rio, 9 (A. N.) - Aos pr í- Grande mltídão aguardou a.

benção do padre. Acrescenta meiros minutos de hoje, 1'e- chegada, Muitas das pessoas-

O--v-o-t-n,--If--o--s-e-.n-�-d�o--r--·L-o-c'"'1·-o-·-g-liIlII-o-·-r-r-e·-�-1 iU:l��� �����(��n��l:ri��i.:��� iésifiã1de.·Têtmô"w�A"V �� ��CI?:�tr::���t��.g�:ln de��.:
ti li u b li I Um menino, segundo se ínfor-

F R
(Continua na pago 3\

Dam08, a scgu ir, I) voto. do sr-na-. "Com a Jonma 1,,\pl1,L>lieall�!, a

I
ma, surdo mudo e paralítico, de ana e oque ---- .. -- _.-. ----.-

I .

Q
U �Wdor ]�úeio Corréa sóhre o �l'()jPI u • !nI1l1)(ll'al'il'da�(' das flclJ(;:i'íes [lo]í- filh? do c�sal God_ofredo e ue-

d�C.Dnba Di' . .lI. S. CaixdconiiIvo (J.<\,qu:no, Ila. Comissão delllca� (arls. ,1'/,. � �o (' ::'8 ,�r}ll1lJlna- rubll':a Pl�nto, apos receber a
U Ausente até o elia 2Ó üC's(e, rei-ConstltUlCc:O e

_ JL1Sl1ça:. .• I do:,. I.' a1"i�: J I e 1'-:. (�. a l'e�po,T�Sa�)l-1 bençao, í'ieou completamente To'clo� quantos Iem nssisl.ido aos ntciando sua clínica nos seguintes-._�.constJ.lHl<:ao F('d(,l'al.d.l�p'.Je: I
1 '" d," I,J�I:�{JC'�.l".,:l\'.:l.d(�li"g��tt}J�es curado., Grande m�mero ��l('".jj,!'t:íelllos. dn Cia. lV[(·s{'r.Uitinll["; hor-árids ; de 2 ús.'3 horas mar-ca}..r l; 141.

_, . � ',h.' f .1ll�U.f. púhlicas \ ai L. ;),i, n7 d: pesso�.s, conclUI, � des, [Hill I ido f'llsejo de aplaudir Iodas das pr-lu telef'one 11.7.'32 r mais de-§ L3 - /, »edad« a oroanuoçao, I � 2° ,� H2). pacb o, tem comparecido a", no ",., a hrilhantc ní.uucão dos",'·, 5 tiuuando () antigo norá-.
. , '" I' 1

-

t ldêncí 'f'
u� . IC.,. . I CÁ '-'.'

loJ
"S • COll .. co tio reqist.ro ou. o (1U1C/.OIlIl1ILClI!O de I Com a f'c craçao - a au

..
ono- 1'eS1 encia para veri icar-se o

'111 sagrados �["11' 'ta - Telmo dt.! Fa- .:
.

. , . !.. , . . , eo s, ,), � aS! �. ." JJ O. .

q:/Ul?Uel' partido potitico nu (!Ss�·1 mia (' a igualdade pl)ll�lCa .0(1'; !�S� ria e Roqur da Cunha. ..,-....�...._...............�
cuiçao, "'!" Pi'?UI'WIW (m ,a? ((O I Lacl�s" ��rb. 2°, .ltO), ;)0" �o. 7°, ,s Deixou o diretorio ISI�mpl'e in�pe(}á\'ejs nas cenas em _- O l','u!gad,o -:-.

quc tanto agradem.
cout.raric o reç une demllc/'atlCo: ,zo, 30, ô;!, e 90, �. 4°). \Cornenl á-

b" t que J'igu;',�m, lornarnm-so quer-i- ao ,nüsso público, tCt'emos um es-
buscado nu, pluralidade dos 1J(11·tidos' rio.., :í Const il.uição Federal vol. V, pele IS -a

.

.Jos da nossa plaí.ea pelo modo co- plôndido alo ele variedades, entre-
e na aaraniia dos direitos [uaula- pág. JO).

O sr. Wa ldemiro Palitares, -em mo sahr-m e.n(�amaJ' os p a,pPis, 1'0- cujos números teremos uma artrae�-"meniui« do homem", 13ar'J)alho Hão onurnera a rluí'a-
cada ao Díl'f'tôl'io Estadual do velando-se sinceros e possuidores te surpresa a cargo do Mesqmtl-

Da ca!'sação d� �pgistro de.qllal-!
bi I idadc ,(Hl perda de mandato co-

P. T. 13., resignou em ear[llel' i!'- de aHo �N1SO ,estét ico. I nha e :\al.ara �ey, .fl ainda Cl" }�re-·{jner pal'tIdo polItICO por dellb.,era- mo ato 0'1/ princípio ('onst'il'ucio-
, , ("1 c' "go 'e 10 \'I'CR-l)'l'C- 1-)".1' o ]'ll!Al;,��;:;e cO'm qu'" .v.inha· s.t1l)tja sem'pr,� apeccJatla dos Lan-

• , , . 1. e\ o.gd.\ l , o .'cU 1.1 � I' ti U." �." .".

I .�:,ao ,leg'al j ull,dada nes·se precelto l/al.
',' ". "idenf,c dessa ngT,omiação parlidá- sendô agllRl'dado I) fesliyal artisli-' ciolleJros".

"cOllsllttl'clorwl. decOJ'rel'á a J)Pl'daJ 0<; IJl'lJ1ClpIOo> COllsllltIClOlna1's. na-Iria. l,co dos nwsmos e .cfue se realizará I 1�. pois, um eSl1eLacu.lo completo,
di' manda'tos dos seu,;; repres('Tl[ ;'�-I da I PPIYl qlle vr1', !legando Rllt e

I
.

"fi l't", c
_

nl l1l11 1}l'Cwrama' E' deIS rnai� berroI orgal1lzadüs, qllS:
.
., . I I 10JP ,. 'o .', ,O', ", I'"

.

te,,; !lOS

'C01.'POS le.gls!al,lvos 1I1'de

I
BaJ'IHllhn, com a (ln l'Ulll!lfl.a.r!e ou

IUm prato de 80pa de ineg·áy.el sensa.cão. II.C'Yará ao .no.3;;:0 teatro uma ,enor-·_
bajam tomado posse. perda all'ibl11cla ao malldalo legls-'

Além da g'J'andf: peça em 3 aLas me assistência.·
Sue,cele que a CQnstit1.l'ição Fe-l

ial ivn. I Joan ]."minei·
(!Pral não cog-i,Lou eX1)lícit.a ou ilU- A dnl'ahilidade ou perda de !<::-;livH pl'.('se,llt,�; no florni,ngu úl-

P t.dplicilamenle ela dllração ou perda
I ma�dal.o, co'W.o decorrênci� de e:1�- tii))o. á ·disü·jbllü;ãll de "um pnllo ar I ode mandato. de representante de saçao 'do regIstro de pal'l,Hio poh- ele sOj)n" r;�al izada lla Vila Vicell- \ .

padido político cujo re,gistro 1'6s-1 Ueo COim fllndamento no ado 141 lina Dor iniciál iva de um gruipo ele, I DI-reforJ·o de'.. 'I' !lI..•-.a. I'se cassado por 'contTavil' ao regi-I § 13° da Constituição FOdcral, po-' amigng da ])Obref'H,
_ tU' U

n_1fJ demom'átieo,. baseado na PIUl'U-1 d.e a""in: �Cl: t.eatada }1elo le(Jisla-! A t5impl tdda,fole do líl.!110 PI:[a Temos a satísfacão de apresentar ao eleitorado livre e consciente- dO'.�·
llcladc. dos pa�tldos e ,ll� garant13ll11l0_ orâ:I.rla1"I.o. , ! lon.g'l' de slglll[,l�al' u

gj'a'fl'de.'za
aa- municipio de ltajai, 'os nomes escolh idos para c.an.didatos ás eleiçóes,rios dIreIto::; iundmnent.als do 110- San n a tratou o lngwhvdor cons- (jlH'la crna. a

b ...., municipais, a se realÍsarcm a 23 de r,ovem ro pro:omo. '.

mem.

)litUi'll!e pa.ta inseri-Ia na Consti-j Com 15 cruzeiros elt' rnat'él'ia pl'i-
PARA PREFEITO MUNICIPAL:

1 �. niiu cogL{,otl, explIcit_a ou im- lJl:içCto como um dos �eus l)rin�í.; ma ahmellLÍcia foi possiv,el cozi:-
AHNO BAUERlJhCJtarnen.t� <dessa sItuaçao even-, pJO�, no easo de cassaçao, de regls- Ilhal' uma so:pa altarrwnte substan-

PARA VEREADORES:tual 'que reslllla,s,se de eleeisão le-: Lro ,ele pal1U,do político (arl. iH eio"a e il1lrjiseul,iwlmcnLe gostoiia
gal, IJ(Jl'fIUe a dUl'llibilidade ou pe1'- § l:'lO da cOIIl.,r.ítuiç,ão Federal)� I paJ'a 30 prallls, podendo portanto
ela dc mandato não é ato ou prin-l Aceitando, com êS'S8 fu,o,dam,ento saLi:sfaz'el' c.om fal'! lU'a a 20 pes-
C'Ípio constitucional. j a conRtiotucÍonaHdacle do projeto soas.

.

A Constituição Políl ilCa do Im- lYo d'Aquino, vaLo pela conclusãc' ), ,essa sing'ela 1'0 f,eição COnllpare
pório rl0 Bra,:il (25 ele março de! do parreer do ilustre relator, se-! CI}f'-&l11 17 [1obre5 r em (oelos se no-

182't) cifrwvH no a1'l. 178: nadoJ' "Valdemar Pedrosa. I LW,l a êlJlegTia sincera de qucm yj-
Jt só constitucional o que diz ,ve 11m 1l10me!l.lto feliz.

7'usjJeUo aos limites e atribuições ft 1 �" """ T" j O ata Pllt"'rne1C,Pll-nw e fiqu,ei a

j'e:ÔjJcf'livas dos pocle1'es pOlíticos e � W � � n iii � f I.! l)c',ns[1[' corno seria facil J'esolver o

aos dinitos políticos e individuais II .

I
lli'O'blmna da sub-alimcnl.ação do

I 'i d� d � , Hie em latim tem h. 'll' R TZ bl'(I)S eU(1.(l.o.s:. tu o o que nao e 'd" d ' no."so povo se p�sa mal':1.vI')o-sa A I·n,.lu .. "f'· MO I ::v:e.<>m·ao pu ICO c. e'
", ...,. .

segun o o JUIZO e enle-
'. ','. '" " , .

.

'. '. "

, S ....'" " � • � '" •

'(,onslltucwnal pode se7 alterado rito professor. .m.1CJatJ\a. pnconha:;,.,p lmltado[e�

e,SPin as formaUdiules referidas, pe- . se 1'1'prtiSS'f) nãu só aos domill,gos.� b I f b . de pões, efetuando;>las le(Jislulums o1Yliná1'ias. Dp? mheltre allldabeh�ona mas 10(10, os dias e dela pudessem Ja resta e ec€ram o o:'! fiCO
.

_ , OI no ta e 10;
. .

Illm Bar.hosa nao foge a esse con- MOII deste vote a grafia parllClpar tO'f,OS os frabalhaclores'
d SOBERANAceito fundllill1cmla.1 de direito pú- E' diversa e bam mais chie, qUf' pa1lcl) se alimentam ou" por as venda no varejo a

.

.

bJi.eo constitucional quando cita Pois escreve em latim (sic). clllpR 'pl'(),lll'ia. OLI 'por falta de re-
camo. j,Oteclllltestada a opinião de Pela nova ortografia!

cnr,<os.
Ba]'ba:J.ho. VALDIlIHR IT�,tamos inJol'oll1ac]os 11lH' a Ação
Acenülift Rui, para re,produzir Social Gatm'inf'ln:'!e, inLeirado elo

Barbalho:

;<im.11"UiCO n�,()vimrnLoi v.ai

s,ecunda-I"1\1Ias quais são ês,�es princÍpioE .Antonio Cheren lo du llJa,m'!J.·a maIS ampla, rlentro
cons,(íbucionais ela Uniíío". E�tá ele UnJ programa que abl'ung,e a'

Ás 22 horas de ontem fale-v.i�ro que .J15.0 podem ser ouLr·os se- di�[l'ihni,;ão de "100 prato,s· rliál'iof
não- aqueles, qUR a ela servem de ceu nesta capital, o s,r. Antônio

de so.pa a ojwl'ál'ios rJa eicla,cle.
nasO', sc\bl'c os quaios J'icon con,;li- Jorge Cheren, antigo comer-

QIW a notícia se torne raq)ida
tnirla PI'Jo ato ele 24 de J'evEll'círo ciante e pessoa muito estimada

men[p em r,ealiclad'c e se mulLipli-
de '1891. PercOl'l'f',ndo-sc o tcx.to nesta capital.

constitucional', desde o preàmlmlo Natura.l die Tijl1cas,
vflrn,-se adotado�: naquela cidade COlllO aqui, teve

"-.L a libm.'da"Je individual e suas sempre destacada projeção co

garantias (J'e(Jimen livre, preâm- ll1:ercial e social.

bulo; declaração de direitos, tit Seu s,epultamento será hoje,
I ás 15 horas.IV, secc. . T) ;

Á famiHa enlutada, apre-
sinceras condolên-

anteso

Ir-

'lorlan6polb � 10 de Outubro de 1947

"- a repl'rsenLaçã,) política (i'C
((imen 7'ep1'esentati'Vo, arts. 1°, 28,
.'30) ;

"-- a democracia (regimen. de-
1nocr-átir:o. preâm'blllo; anl. 15, 41 sentamos

73) ;
-

cias.

tanto
qne.
.scria Llm golpe ele mor[e na ea··

l'('·sl.ia da vilLla. Mais cio que jsso.
Trria.mos dado n01 passo dec.isiyo
lia snhl('iío (lo oproblüma. da v8rda
d,l>j:ra ,�.olirlari,lxlade humana.

Não. impof'ta saher a qupm se dr,
ve a patennida.r1e da no.bre idóia.
Jmpo�'[a saber unicament.e, que só
dessa forma é que esta.r,emns pra-

-a forma repnhliea'na

________ . ticando os en,si·nCl.IDPflJÍOS ela dcmo-

--A-R-N-O-L-D-O-S-UARBZ CUNEO ,cI'HJcia cl'i�·[i'(. a úntra Ca']1aZ de se

Clinica Odontologia opnr aos desma.rirlo.s mabe,rialisLas
NOTURNA dos exll'pmj"m.os e d,e suas garras

Das i8 ás 22 hOTas, com hora l11(wUfcras livrar 9 ka,balhador
(arL.! n:ar.ead:l, a ca.tgo de abalizado pro-

naco i ()Inn.l lJa'l'a c.onsi!T'\'u-lo fiel aos. flsslOnal
I RUia Arcipreste Paiva 17 rj,p,s! i·nos do Brasi,1.

(arts
1°, 6°, � 2°. 41 e 90, § 40);
"- o rp,gime.n frderaLivo

16, § 2°, .'30, 6.'3 c 90, § 4.0).

I
I
t

J
l

Social Dernocratico

.1 _ .Distrito d.a Cidade: _ Thiago José da Silva, Paulo BaueT, Dr�

José Bahia Spinola Bittencourt, Jayme Vieira, Olinclio Rodolfo de Souza_,-:
LiJ,\(lolfo Caetano Vieira, Ary Mascarenhas Passo�, João Ponciano, Jose'

Cesál"io Pereira }" al(,� Antônio Bernardo Schauffer,

2 - Distrito d�) Penha: :_ Adolfo Antônio Cabral,

3 _ Distrito de Luiz Alves: - Francisco Vigini,
4 _ Distrito de Ilhota: - Aru<i'\l Teixeira de Mello.

PARA A VITORIA COM OS �ANDIDATOS DO

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

DOFRECHA
';\'a bal'lllllOSa P xifôpa.ga cnlTwll1ção hrusquens('; _.005 f>van.

gélicos vigias do sr. Zé-Anw�lc� - ou dc, �I�em, a �st,�� altl:lra� .

L'p"poncla pelos salvados da Umao DcmoeIatlCa. Num,onal ilPfI;
J'��l:l'al�l lloivescamentr ag'al'l'adinhos .aos anl.ropófagos getllll-
tÚl'ios rlu Pal'lido Trabalhista BrasIlell'o. ,- ,

" .

,

.

As bodas ele Bnlsql\(� vêm pr�lVar. que p aleaLOl lO o sIOrt;\an:
oposicioni ,;t,a: "Tudo nos �epar.a 00 D11 adol'; nada :10S unp.

Alpnl. mrlÍto al,\m daquela E,erra, que ull1da aZ�lla no 110-

.. '. 't' 1) "1'- 1·!·e"COl)l';tl '·'lo·t111>< 3I)ctlLosns yotJnllos q,w--l' j ZU JJ L r. a . . H. o ,cc to' .

J'erni:;las.
.'. V' .,,,

Qll ph I 'at11-," P. por êj,>�
..
J'eTl'('as ca,eleJa�" e. a Ele1"II�I: �(JI.(:�'

(.ill. eoqudt> +' �pmo�traclPlra, adormece plaCldamenh no� I)lc,,

co� cplibal81'io8 e mal'milf'il'os do dr. i')alllo Ramos, [)l'('gliicntc
(lo P. T. B.!

. , , ,

Consumada a a,iusLan\:a nupcwl, a l1<wa, solene das comp-

mnra('.õ��s e das bp)Jemoraeôes. o de!}l�tado I�l)l�der n.p.;s desell

ferruja a traqnrSia c �alH'.ca_ o vI.'r]}u: 1\ a OP�},S!.Ç(lO nas:", no: (��O
s'ição me cl'iei,; na op081.çao 'Vwo; da opOSl�ao sem.pi e selei, e.

n(l opos'içao rnol'l'e·�·'ei". , ..

'

,. , '. _

A llrirneiea allallsc, es;;es concl'Ilos lcvclam, apenas, palrn
h�'ro mental com aquôle 1'am igpf'arlo p.spanl1ol qUI', Lendo naLl-·

f;'�gado. IIrJIJois (le miraculo"a maratona natatona, an'l!�O,l1 �
llT)l(l 'ilha occàniea,e ainda flxausLo Indagou aos que o SOCOll.ld,m,

- Hay gobiel'110 en esta Isla?
- Ha\'!
- BntollCl:lS yo soy contra!

.
�

:\H l'üalk!adr, enLr(�1 allto, a (h'ada do jove�n r),eputado n�lÜ'
tcm �l1ada rI'e quixotismo. É sincera, ele uma smcel'ldurle l'�_lCIp',.
el'llel masoauista. Inadmissível qu'e o sr. Kond,el' Hels, a pnOI'I,

. srja ;empre -eontl'a os govêrnos, pelo tempo afora. Afll'mar ,essa

.àtHude, preestabelecendo-.a,. seréí neg?r bom. ��nso .a,o J)l'omlS
SOl' políticozinbo. A oposlçao slstematlca, )[ I eduLl\ el, �nem
mais-nem-rnenos ,e nem-menos-nem-malS, no tempo e no e�paço"

poderá ser um meio.. ""
Um fim, nunca! ASSIm, aquelas palavI as ?O SI. Kondel

Reis não poelerão ser interpretadas eo·mo o .deseJo dr um opn

siC'ionisla profissional! Elas têm outrl? serlóÜclo,: afIrma,Dl solc-:
nement.e qne o sr. Kondet; Reis jámal.� nelNll;a ao P. :";., I?r �,
confessam que a U. D. N. está denoCada, nesta e .n::t.� .f,l1LLU·a"
,eleições. Daí porque, ai,nela no começ'o ,de sua, carrell'a,. J� o �e-·
pres(Hllank de Ilajaí I'pconhece que l1J.01,!'el'a�n([ opos_1Ç(�o. ':'0-
movedora sinceridaclr! CompJ.r1 a eonflSS<)O! 11,. a. cOnh�SH() p. a

rainha flas provas, Oll, como diria ihlstl'ado latllusta, es{ J'eUI11/t

lJTOúll1'vm.

• • III

GUILUmu,m TAL·

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


