
,

.,

I •

A nossa homenagem aos históricos municípíos de Laguna e de Sãô Francisco
do Sul" pela passagem, hoje, do eentenárie da elevação de' suas respelívas sedes
á categoria de cidades como justo prêmio do trabalho honrado de seus filhos,

e os no\ssos votos pelo' seu constante pregresso. ,I

J'. �••_•••_.�_.�••••••� � -_ �_ _........-.r"_ -..- -.-.-.- -. � _-.-.-�.-. ...,.
- ._ -.-.- - ;..· _ -�·.·� _· _'Y"J"J".w.-.._-.-_·_ __•__ w�·

Continuam as inundacões
.

H.ecife, 14 (A. N.- - Informa-se de Porto Real e Corlegio que cón-
tinuam subindo as aguas de São Francisco, inundando as areas de arroz.

Os resicultores . locais sncontran-se arruinados na sua maior parte e

estão praticando medidas gove�'name:i\.tais de proteção. .

'

Diplomados . I Falencia fraudulenta
Recite, 14 (A. N.), - o T.' Rio, 14 (A. N.) - A polícia

R. E -. acaba de diplomar os de-i paulista pediu às autórídades
putados eleitos a dezenove de caríooas pára apreender as

janeiro em Pernambuco. Com- mercadorias da firma Hunan
. pareceram 34 eleitos, faltando (Hunen.) Miguel, estabelecido

I _---,.--,--....;_--- '21 de;putad.os. ma capital bandeirante e talín-

FJorlaftÓpolts Terçe-felra, 15 de Abril de 1947 H. 10.002
N

•

R" O
do f.ratUldulenltamen\te, sscon-

_____________________�- aVIo « 10 OC�» dendotod.oos-euestoquenoRio_
.

Rio 14 (A N) _ Ch
A polícia desta capital desce-

Ainda o caso do resístre do PCB'IDois mil rádios ao o,u�naIbam: o ;'IHO DO���� bríujparte da �€;road.oria .e8-
6 ,.,

.

primeiro, ,oS! 18 'navios ad Ui_/cOrndIda em d?IS lugares dlfe-

RIO,.14 (A. N.) -.Declarou o procurador Alceu Barbedo que, caso P. Alegre, 14 (A. N.) - Os ridos pelo Lodd E t qd rentes. A mesma será enviada
() T&E ma�Lenha () regIstr� do PCB,.mterpora recurso ao Supremo Tri- cais do porto estão abarr ta

'
::> nos s a os '

S- Pld ld

bunal, pleiteando a cassaçao do 1'e.gistro do referido partido, providên- dos de m -cador i Ií d?
-

Unidos. Trata-se de um �aviola .. adio.. au O, too o SI o preso

c a ddi' ele erras aI' erxa- d; 5 '1 t 1· d
' o ln víduo que a guardava

h que consi era a mais a ta necessidade para a patria. das pelos seus propríetáríos.]
e mi one aI a�, que sera

.

Acresc�ntou que ha possibilidade de recurso no STF tanto para a empregado no ser de t
procurador-ia, do TSE como para o PCB. Sôbre voto do sr. Sa FilhO de-

Esse fato testá trasendo sérios .' VIÇe:. rans-

clarou o dr. Alceu que o mesmo é brilhante mas não abalou as cstrutu- embaraços devido a faIta de �orte- na co�ta bl�runl��ra. O

Oras dos seus pareceres. espaço. Somente, num arma-
RIO .DOCE trouxe un:a car- esdob,ramento

RIO, 14, (A. N.) - Qualquer que seja a decisão do TSE no julga- zem encontram-se dois 'mil ga pala o porto da, capítal . e
•

IDe?to do processo em que se pede a cassação do PCB, haverá récurso Santos Estao em viagem para 'de seCr"tarl8
par a,.o .STF, quer..por. parte do procurador Alceu Barbedo quer por parte

rádios" \além de )outros mate-I. '.'. . V

d S I P I f 'j I 't � 'fi 'd'
,.' o RIO, dois navios do mesm o I

'

e lI1lV� a merra, 111 orma um vespertino. A propósito cita o jornal rra � e e rteos, W'�Vl o, ,�nda,. 'tipo "RIO GURIPI" e "RIO Araeajú, 14 (A. N.) - O go-

declaraç?�s do sr. �l,ceu duranta a sessão de sábado do TSE, a respeito ao fenomeno da deflação e SO'LIMO-ES" 'AI' d' vernador do IDstado encamí-
d� relatoIl? do sr. Sa FIlho: Possuo elementos bastantes para reduzir a tri

- .

'I
. ern IISSO os 1

. .

po o rela�orlO. Indagado sôbre conseguiria isso, respondeu o Sl' Barbe:' �o� a ��:'t çabo q,,!a�l comp e-
portos ameríoanos do pa�íficolnhou

à assembléia constituin

do: Isso e para <fl Supremo Tribunal.
. a � me 1,.0 aneario, essa ,si- estão aguardando a partida, t� �stadual .um projeto-lei mo-

tuação, vaI se tornando , am- d.DJ" d di de Idilif'lm:rudo diversos cargos 00-

LI"n.de.nberg. e o plano Truma."1
da mais d�fíeiI, pois aumenta n���� id�nt�'��.:e maas sete.��nLstraJtivos. Poar :slSe'" pro-
enorJl�emeute o, vol�me demer-' jeto a atual secretaria geral
cadortas que :fIearao armaze- Batismo de do EstaIdo é desdobrada em

,

NOVA YORK, 1.4 (U: P.) _ O famoso aviador Cbarles Lindbergh
nadas por falta de retirada. duas. O cargo de chefe de po-

l�mpell.seu longa sJl�nclO sobre ,questões inLernacionais. Numa declara- um navto Iícía será extinto, dando lugar
çao aqui publicada, Lmdbergh da a entender que concorda com a po lií.i- .'

lU .ao secretário da Just iça e Se-
ca exl,erna de Truman. p

.

<:>L

"Nossa 'dignidade que exige mais segurança, aconl:ielha que j' reso e.mi flagrante �racaJu, 1� (A. �.) F?i gurança Pública.

mwmos a tarefa", diz o conheQido pilqto.
con ,1- batJ,zado, hOJe, maIS um navIO

-::-----�--......-_T._-------. Rio,. ,14 ,(A. N.) - Foi pre- da co�panhil:; de, navegação
,

b
. c 1 S,<? hOJe, num b4uct} desta qa·· �'Seflg�pe;.Pal"a." " O uovd' barco .l. b

'

OS ·t u" a r 0- e s pItal, OPUl1Jgui?ta WoU Snzna�- pe�ebeu o-�ome de-\'B:eli�s". e aSSem leia
.

nernan, polones, quando retl-:t01 construIdo pa;ra o exermto C
- ..

, portal' Al�gre,. 14 (A. N.) - AnunCIa-se que a comissão estadual de rrava h3Jbil'lllente 65 mil cru- élJmer-icano ·nos eSrtaleLros Ro- onstltulote
pI eços so rera relol'ma devellelo esse orO'ão assumil' uma diretr'

.

d b 1 d
'

oe desmantelar Lodas ;s org�nização do °mercado negro, que ret:n�ait�: zel�os o o 8'0 o comerci'ario cheste.r, aciona;do a doÍiS moto,- .

Redfe, 14 (A. N.) .- O Pre-

cks, bem como contra os melOS capazes de enfrent"ar certas manobras Carl?s Amazonas, empr8lgado, r·es DIesel. Compareceram a slde:nte' do T. R. E. marcou' o

monoPolls.tas" prom?vend? para isso quando ne?ess.ario, _

negocias dire- .da fl.�ma PaIva, estab�lecida s.Q�enidade de bati'smo o.

gover-IPróxim.o
sábado para a sessãootols codm os PllOd�toldes e faze12do (}la proprla a dlSLf'lbUlcao ao produtor Ino R'lo. I n,ador Rolemberg Leite altas de ·instalaçao- da assem'ble'l'a

a vo a exp oraçao os tubaroes.
'

. . . . .' ," ,
'

,_ ..

_.__

' I autOrIdades C1V'lS e lIulItares. constituinte de Pernambuco .

.

'sao F,rwncIls,cO' do_,Siu� e Lag'una feSlt,ejam hOje, o cen-

.

J,enamo .de ,sua elevaçao a c.ategoTla de cid,a.de. l'�ção_,?o ü1áif.e,go da linha São Fra:I1JciISlco, da Rêde de Via-

: ASlSllua,l!ara,m ellas, ,fl,a. ÜOlslt,a do Brasil mei'iidiü.nal a con- :.:;- ---. --- --.- -.-........... çao F'CI'll'E'la, Pa'raná-Bantla Qw1.larina.

qUI,sltla tPonlmgl;esa, .com .a g;ent,e. d,e São Paulo, no avanço ) A,!tLeS' de i'!1!d'L1:sLria,1 .�'ll agnieol,a, é a cidade de São
. ;pala o_!sul, a:te o rJ!O da Prata, após reaüzada's as grandes J �en-lenairi-o da "'d' d d

Fl',alllCI'SlCo do .sul o roeospl,radouro dOo hinterland do no,rt-e

mcuTs�es bandeIra.ntes p.elo ,i.n.teri.()Ir do vas'Lo t:errillório � � I. CI a e e cmtal'1l1·ellli;l,.e que po.r adI e�porLa a sua vultosa prodru'ção de

braJs'Jl.ell'o. _.

� S
-

. madell1a, f·umo e. �rva-mwte, 18 r,ece'be de ouLros c,etnvrns do

F'mlldada em 1658, l}nr Manoel 'LoUTenço de Alndrade ao Francisco do Sul Br&�Jl e do, e�LCrlOl' as me,l'cadorias Icam ,que ,Slupre o selU

{l elev,aida à cwl,e:gora d� vi,la, dois anos devois, somenL,� üom:erclO. 1,e.r:a el,a, por.�or�a do d;e,stino, de vi'V·er do po.Í'·uo,
decorndas quaSle Id01S speulos ti que ,sã.o FralrLc.isco pa:ssoQu

en(1·e oS' \:a.g()l�s ferrovmrlO'S 'e OiS porões das 'llavi:os, com
a ler foras ?Ie cidaJde, de a,cordo com o DecreLo n. 239,

��--......--.._........................... /
".._.-_...,._.,.............

:1 lJ11es[J�a íunçao de Santo's, no. Es.tado de São Paulo e Pa-

de 15 de .al])l'll de 1847, vota;do pel,a Ass'embléia. Legis'la,li-
rann,gu.a, no l!:'st.rudo dlo Paraná.

'

va ,e �aI1JclOnado p,elo pir,esIdtenlue da Provi,ncia, Antero J06e do espiri-Lo religioso dos rl'ancisq,LleJ1ISles que; d'esmentirarn
A [,CIH;a é aJbandOOlarda pelo. peqlueno l)l'oprietário que-

F.el'l'e�ra de BnLo. aSlsim, o juizo. pouco lisonjeIro f I' d ., lWC'iÍ€I1',e o. l�'abaJllho, de �SltIIV,a, per'üebelldo altos saJLários.,

.' .U.m_ li,g;eiro l'ettrols,pecto pelüs damilllÍlOs da pequena diol1110 .•.. .

.
'onmul Ui o por Pi'rl8s Pal'- q/ue, por mí,c.IlJcldaoe, nao ·saibe empregá-los co:rllvetnie[)te-

h.l.sLol'lU;, per;mi,te-nos verid·j.c,a,!' as f,ruses por q.'ue passou a D
.

mente. E os adve o as· ,que a procuram, aibr,em um escritório

ciida.dezmha do n01'Le d.o Estado, _ de progI',,,,ssO ,e dJe es-
. ,ecor,ndos 162 .nlnQS" ,a. partl'ir .da daLa 'da fUllid'ação, de exp.or,tlaçãOo de madeira., 'e.inri'quecem e vortam a, peI1a.·tes I

1
"_' ]osLo ·e, 'por 1820, COmp!LÜaVa-se em 86 o m,wero de Icasas f

>I

.,aiCloIllam.e,I1Jt?, como oeorl'ia com to.dlas aos antigas vilas eXis.teIlltels na villa..
.

'
sem. aze'nem 'na 'slua Ima IOorw, q,ual,quer beIlleí'itcio á v,elha

lla;asll�elra,s, l'I1Jsu].ac1a,s umas das olulra's, sem vias de comu-
cida'de. O din)118,ir.o tCirmula wbundantemente" mas s,em arpli-

lUc.aiçao? basta.ndo-Is.e oU Slt mesmas e em Q'ue as 111.'aJIl'sações ,

Em .1842, dizia Léonc·e, &ubé "que la pe,l!ite villa de car-�e. �iill. b8l11S ilmobill.iárdos, na p,equell1a ill1dustria, ou nO'

romercI�ls ,qLl!�se s'e lilD1itaNlalm á troca de merüadori-a's 00-
8. Fl'anlCl:S\co a falL, de,pu.I.S C)lue-lques al1nées d'ass0z rapi- C'OIlllJerclo. Importa'dor. 1':u0o. s:e ·esvai no 00nsumo do que

mo. na wfanma da IcilVi,lizaçã'Ü. 'dles progrés". E, em ,sua obra edi'Lalda em 1861 - La Pro- V€lI11 de tora, 1)OI'S o m'lllllcll.plO moda rp'roduz.

H_a,vi.a épocas 'em que ,a ,prOId'Ll,ção aumentava como, su- vince ele Sa.inte-Cathe1'ine et la Colonisation. aiL Brésil - E.la:ssil.m vU:i vivle,nldo a lanülgla ci,dwde, com a 'Siua gente-
cedia com a. -de fal'i;nha ele ma.n:dió.ca, ',cujo exce�s.o era 'ex- ru�re's·c'e11La\"a que êSSie progresso, longe d.e causar admira- boa Cl 11Osp,1'Lalel'ra, e ,da ,quall SlelllS filhos poel,erão di'ze,r co

portaido para outl'aiS 10,0aJliel�ides JitoraJIlleas. Três m:iJl aJ- ça'o, dava mangem a p,crg'Ull1Ua,r-s'e porque o deSNlNolvi- mo aqlH,,10 yelho a:m,eJ.'i,cano, ,quando 1h!} p.el'gunLairaan .que

quellres a c,amara í'orneôel'a ,3, g,e,nt,e que andava. á caLa de menLo da referi'da cilcla,de :nll'o s·e tni'Ciara ma'is cedo e bal a Le-rra onde !mor:wa:

oUlro ,em Pa,ranaguá no l'j,o da Prata. (t)UltDO'S três mil a.l_ porq,ue, :doba,da d1e 'tlIm porto ma>glJifi,co' e de· nUlmeTo,�as :- ,E' llmi;l cidaldczil1'ha a.gr.adavel, .cOlmo quase ,todas·

que:H',e.s 'e;mlbal'cal'an1. I1Iuma .corveta para OiS ili1liadOis da Co- via� nalurais de comunica,cã,o, ficam Ibão lqngo 'bempo cs- as clldadelSl pelquf':nlas ... Fa!lam mal de, quem esLá berrn, e

l�ma do Sacramenbo. �nLrc_Lall'Lo, a 'pop'lüação era. paupél'- tamonada, numa espécI·e de lO11por e de irrwbilildade. - (jll.wndo s·e adoec,e, lodo muqldo vem ,{lamar conta da gente.
l'llma . .os armazens rea.IS .nao. ,I,he pagavam os fornelcime'll- "La r'0pOI1tS,e - ClÀjnpHoav:1 o auto,r - eS1t ,que ces ricih,e.ss0:s ,o Derlo é ,que [,odos o,s s,eus f'il1hOis 'a a.mam na Is:ua, po

'Los de 'farnn1ha. &S fiiíi.ILa,s e os impostos de ,exeeção esgola':' éitalÍent juS!qú à ce jO'll1' i,nconnufis au> Idehors, et que SoilL bre,z.a e ,llIa sua hUlmi'Jldalde, 'e no es'piniLo dos que alli TNlS-

. vam-Illhe os mÜl/guado.s l'ecrur:sos. '

.

jalousi,e, soiL louL auLre moli:r, Ia ·c.wpi,LaILe de la [)ro�ince oeram ,e vivem long,e. de.Ia Il'unc,a se ulpag:1 ,a sua imagerrn

Q�tando 0 Ouvidoi' (:Jerail Ra,f'a'e,l PiDe,s Pardi,nho andou chel1C1hait seule à a;vtil'er !',activilVé et le mouvement". �m que <[lucI'o Ih,es é famiHalS - a -ca,sa de se'llIs ,pai,s, a i,gre�
,por ah 'fim conr�i9ã.o, re.gilsllrara .em geu provimelIlto que, .a Por -outro la,do - :corrllbinua Aubé - a sua população Ja mn que· se bwbIza.nam, la's ruas LOI'l,uosas, os caminhos:

d�es.p.I3>I.to ,da fertl!hdlade da ,tierroa, a vila não progrelcHa pos- em ;pouco densa 'e D ,iuslilficwdo temor aos irr1d40s qUle in- rugres.l,es, os lugrure!s em q u·e brincaram, ·e ludo Lhes fala

�lv'E'llment,e dev�do á i,rreligiosida.de dos moradorels' ,e á festavam ,as ma.[,a,s do con!ltnente, à mangem da baía, im- ao cora,ção - desde a,s VÜz.e,s do.s sinosl até os cr,epusculols
lI10bservanci,a elOiS princi;pilüs de justiça, "não podendo ped1aJm que os habi,t,aq).ll:es &e e.staheI.eCB'SISlem no. dlnt,erior, suaves e Lrilste, desdet a,s ár\r,ores amigas ruté os muros '00.

De'l�s Noss.o S€I1lJhor f,a,l'tar-lhes ,com .0 castigo. qUle (a vÜa) de modJo que estCls i&e lill'Iütlavam a ocupa,r a i,l.ha e as terras heJ.'tos de musg'os, dnside as mOl1ll,al1'haJs que l'ecortam ü ho

{,em exp,erllmentado". _ Par,e.c,e que des,de elltão s,e come- palud,osaJs, nas pIlOximidades do mar. l'i1zolllte lruvé os cÓl'reglOls de águas clara,s e si]ienciosws. :g

çou a 1efvar á -conta de ,p,rcolelll'sa mm1dliç,ão de frei, FeQ'nialn- Dizia AJlmeida Coel!.ho ·em 1857, -em sua Memória H'iS- quailllto mails o,s. amOls pa,sls'a1m, mador é ,esse amOor, talvez:

d'O, hene:dÍltinb 110S'cO 'barra fora, pOI' desinLe-ligencialS com tôr'ica, que· a. cilcla;de "o.fetl'ece a mais encwnLwdoJ'a p'e.rspee- po·rqlue sle vá a,proximanldo o .dia da grande reint,egração
o f,eroz e al'b�tró!rio .ca,p�L�o-mor Domingos Francis,co tiva: as 'Suaos ruas sã-o pe,la maior paroLe bem calçada.s; seu da comph�lla ,i)lbsor,pção por ela na Ine.crÓip'Ole mod·es1;a, ondl;

�raIll01sques, _ a marclha (jle Ü'á,g:lido do 'prolgr.es'sü fralfl- bamlP,lo é -o maior e o· mais, magnlÍ,Hco da Pro:vi·llicia; possrui de&ejlarirum l'f'<p'ousar paJ"a ,setI11jpre, ,sob uma árvore ·cm qua

Cl.squ0ll's-e. . . a cidaidre alguns. edificiüs le,l,ega.l1JLe.s e dia mais duradoura o.s- ,pálssaros vi·es·s,em cantar, e olude I'E'lPOLUsam Uique:le,s qUEl'

-MaiS Ü�D1IpOS depoi,s, acha,ndo-lSe a ;j)ri,müiva i,gl'e:i'.1 cOI1istJrução; tem um 'eXioelentofl chafari,z, �la.l'Vez hoj,e o l1nico os alJ.lüeICedE"nalm...
.

.q'uase e,m l'U]IlIaS, cogItavam de n�oon:s'tl'ui-.Ia,. As deslle- dia Pro:v1Í'llicia." , 11: aos que- "'saibam o.u.vi,-'la", divá e.!a, c·omo dIzia a;

sa:s fonam orça,da.� �em 70$. Ia 80$000, e , abenta rp.ela ca- Um nov-o estwcioUiameIlI!,o teri;;t sofriid-o a ·partior 4e 'Cidade d'Eu a Pie'l'ne, NüziléTe, de knatüIe Franlce:

mara uma 'sUlbscll'lçaO pubhlca, ,a,ngariaram-,s,e aJpenas .... 1888, com :a abolição da escravatura, sof,r,endo· a lavour·a
-

- "Vêde. cOlmo aIP'ClSa,r d,e v,elha SOlU bonilta ... P·8ollJSiai'

2$500 ... A vista de tal i,nSiuoeslso, alviiraram OiS ver,eadü- ,l..lJIl1 go'lipe de montCl. E o ,q\ue- ICI];a, era aOIO's a'ntels·, di-lo -o em mim lPara·rp'8Insarld,e.s a,lém de vós Ime:s.mos. COonLemplai'

I'es e homens bqns da v:ila fôS,Sofl, lori,ad'ü um triibuto sobre mesmOo A,;lmei,da Coellho, regi.s-tmI1Jdo a comuni-cação d.a ca- esta :Ponte, ,es1t,e hOSlPi,tflJl, este, mevcado que -os pais Legaram'

a produç,ãlo e que, pelo :bempo Uidj.aIlite, se hornou célebre ma.ra .ffi1ll11iópal ao gover,no da Provincia, e m1853. - "A aOls ·filhos. Trabathai para o,s vossos filhos como' vossos

l'etcehenld'o a d'ffilOlmi,nação de impOsto dos vintens. Posta eI� impodalfllcia a;p'roxima,d'a dos ,p.rod'Utos, nos, 'ull(limos três avós poara vós trÇtbal1blafl'aJm. Cada uma das minhas p,edras

prá:Lic,a, a m�dida, foi aüeita senTI prote:Sitos, a imrporlancia anos, pode s.er c,a];culaJda, pe,la maneira se.g;uill1te: fa,riil1ha vos ve,co.nda um J)elllie.fi!CÍo e. v{Js BrrlS1na 111m I().ev·er. Vêde a.

arl'ec,a.druda eXicedeu a Loda .e;xpedwti;va, re'SOIl'Ve'lllCl'o-sofJ, on- de manldióca 300.000 ,aJLqueires, a;r,roz :€I1D oa'sca.60.000, mi- milnha i,gneja, a minha casa da calmara e venerai o pas

tão, em v,e,z de CCl!1lS,er,f,ar a anl�iga igr,eja, ,wns'tnlÍr�se a �ho 15.000, f,eijão 3.000 .81 aguardenLe- 300 piVas." �Ia,do. MaiS pensai ta.m!bém no futur'Ü. Os VOs.sos f,ilhos s,a-·

a Ll..lIUI maltriz que é)l..lIma das mélJio,res e. daiS ma.'Ís ilillporLan- O aúual g,rau d-e adilrunlmnelntü da v,ell1a sidaid,e, 'embo- berão par sua v·ez IC(Lli(J, jóia. engaslasl,c,s 1110· ,meu v·eslúidOo

108's de SalIlta Catarina. e um atelstado elo'quenLe da fó 'e ra: modesto, é de 'S·1.1'rto mais r�cl3lIlte, pois dala d� ,illla,ugu- de pe:dra." C. P.
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;

CLUBE 'DOZE

Dia

DE AGOSTO--Programa para ·Abril- :
Dia

27,
19, sábado-Soirée, com

domingo-Tarde dançante,

, -" ,

IniCIO as

das 19
1 9" horas.
ás "24

Rdo, (A. N.) -. Estando mina. da campanha presíden-
I ás, vésperas de .ser convocado cíaã. Assim, a nossa posição ao

para ocupar uma das cadeiras formar-se a chapa de canríída-
Rua Felipe de Oliveira, 21 - vagas da representação da U. D. tos a deputação pela Bahia, era

TeI. 2�9:;3and��o Paulo N., na Camara, na qualidade de clara, dJeifi,nÍida,. publica e co-

ASSINATURAS 40 suplente do 'lt1esma partido, nheeída 'por todos. Na eleição
Nal Capital pelo qual disputará a eleição tive somente os VOif:,08 da Es-

Ano ... ""."., Cr$ 86,00 pela Bahia, de 2 de dezembro querda Democrática, Um pouco
Semestrt) , .. ". Cr$ 45,00 de 1945, a sr. João Mangabeira mais, apenas, dos agora obtidos
I'rímestre Cr$ 25,00

d larecí t b I I d da E d DMês ... ; •...... ', Cr$ 9,00 eu este esc arecimen o 80 re a p:e a egen a squer a e-

Número avulso .. 'Cr$ 0,10 sua situação politíca, vísto ocu- mocrátíea, na eleição estadual.
.. No Interior par 'atualmenre o cargo �G pre- Trata-se de votos pessoais que

Ano . . . . . . . . . . . CT� 100,00 sídente da EsqUiel'da Democrá- me toram e serão dados sem-

Semestre Cr$ 60.00 Dica: pre e em qualquer situação que
Trimestre . . . . . c-s 35.0<> I I "Se eu tomar posse da eadei- se me apresente. Assim, pode-

. Número avulso .. Cr$

0'601
ra é evidente que rícareí na se concludr que a U. D. N. não

,., Esquerda Democrática, Desde me deu .nerihum voto. Porisso
AnunclOs mediante contrate

O manifesto de agosto de 1945, mesmo, não fi,gurei, 'entre os

Os originais, mesmo nãe 'que a Esquerda Democrtáíca primeiros eleitos. E ainda não

publicados, não serão declarara que se transrormaría resolvi se tomarei ou não posse
devolvidos. num partido, logo após o tér- da cadeira."

A dire�ão não se respoa.
sabihza pelos conceito.
emitidos nos artigos

assinados

o ESTA'OO
Redação e Oficinas à rua' Joio

Pinto n. 5

Diretor: BARREmos FILHO
Proprietário e Dir• ..GereDt.

SIDNEI NOCETI
Dirett>,r de Redação:

A. DA,MASCENO DA SILVA
Oliele de Pagin�o:

FRANCISCa LAMAl QUB
Chefe de Impressio:

JOAQr1M CABRAL DÁ SILVA
Representante:
A, S� LARA \

Rua Senador Dantas, 40 - 5-
andar

Tel- 22-5924 - 'Rio de Janeiro

TELEFONES MAIS NECF;SSITADO�
Bombeiros .......•. ,." .•••• ,.... nu
Polícia , •. ,.... Wlz
Delegada O. P. Social ....•. :..... 157�
:Maternidade ..... .. . . . . . . . . . . . . \15'
Hospital Nerêu Ramos .,........ ui,
Santa Casa ................•..••. 10l�
Casa de Saúde. S. Sebastião ...... lUJ
Assistência Municipal .•..•..••••. 166-
Hospital Mílitar ib'
14· B. C. IH<

Base Aérea , 1iii
7" B. r. A. c. 1�j/1
Capitania dos Portes •••... . . . . . • • • Ue.
16' C. R. 160.
P6rça Policial 130:
Penitenciâria ,........... 1511
"O lSstado" ,!........... lOJa
(I<A Gazeta" .;................... 165.
-Diário da Tarde" 157�
1,. B. A. • . . . . . • . . . • . . •• . •••• •• 16.1
@;lDJ). lJ'_r».ria Ortijra •• • • • • • • • • 111)

Laboratório
Radio-Tecni.co-Elect:ron
Fuadado em 1935

I
Motlto'lsm de rádio.. Ampli

fic(l.:!orea-Tranllmi..0:re.
Material importado direta

mente dOIl U. S. A.
. Proprietário
Otom�r Georges Dohm

rEleCb8
- Tecnico - Profill8ionaJ

formado na Europa
\ Florian6poB.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- �
DATURAS

TÔdss as bebi (Ias, inclUSive lU!
fabricadas em Qutros EstadOoS.
retiraram suas candidatur�,
para reinar nos lares catari
Ilenses, - em vista da certIssi
ma vitória do aperitivo KNOT. J

1
I

ficará com a [ Democrática Perca a Gordura
Um método novo, usa
d-o pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood,
Pôde-se obtê-lo agora

nas farmácias
.

Um médico' da Ca lifôruia. que ui.eude

às Eatrêlae de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e. 1'1.0".0
para reduzir o excesso de gordura anti

estética. Esta descoberta. chamada

Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece a perder
pêso na primeira semana e muitos quilos
ao mês. Basta tomar 2 pastilhas 3 ";zes
por dia. Forrnod� estimula a s.�ud�,
a energia e proporciona umu nguru

atraent:. de modo que possa pareceresen
tir-se 10 anos mais jovem. Formode
é um preparado garantido para remover

o excesso de gordura. PeçaForm,�d.e_
hoje mesmo, em qualquer. Ia rmácia. '"

A

nossa garantia é a suo. maior p rot.ccao.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO I,.l!;ITOR: Se o que \lIe

interessa é, realmente, uma providência
para endireitar- o que estiver errado "u

para Que alguma falta não se repita, �

NAO o escênd�lo·_que 3 sua 'reclam:u,!io
ou Queixa poderâ vir a causar, encamí

oh..a á SEC';;AO RECLAMAÇOl!:S.
de O ESTADO, que o �'lso será levado
sem demora ao conhecimento de queut
de direito. recebendo v. &1. uma informa

ç� do resultado. e,;';bora em ..lguns c••

101 não seiam publicados nem a recla·

maç�Q nem • providencia tomada.

horas.

CURSO DE : MOTOR-1STA

,
....

..... '

o ESTADO encon-· f�
Ira-se ii venda na f
banca de jornais (,

• "_B_e_C_k""'» t
I

-�.

ODIN

�.
lHE RECOMENDA.

I .... .... . ...

I Arnold'o Suárez
.Cuneo

Cirurgião-dentista'
Exclusivamente com hOI'Gt

mcircada.
Cartão de hors Cr$ 80.00.

I' Rua Arcipreste Paiva n.s 17
------------- Tel. 1.427. Ftcrien ôpolies

e

Serviço de Pronto Socorro de Autornóvets
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Proftsstonal

'\ Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem-se chamados para reparos de urgênci a,
Auto-E., co la f -4 7 ..77

GA.t<AGE tJNl:AO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Tenha. ernpre em cosa uma garrafinha de

arEI III VO uM MO T»

I Livros Técnic'o·§
em geral

'ECHICOS
o Brasil para seu

desen vo lvi rnan to

n acessita de técnicos

em todas as

.

profissões

LIVRARIA ROSA
Rue. Deodoro, 33 - Fpolis"".
Atende pelo Serviço
Reembolso :?ostal.

Henrique Slodieck:
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado_-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISÓ> - Florianópolis

Dr.

A todos Oi portadores de títulos desta conceituada emp'z;esa •

legalizar seus títulos. afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO, 7930 de 3-9-45.
Para maiores esclarecimentos, é t'avor dirigir-se ao escri

tôr'io central nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
Florianópolis.

.

\ NB. Não fóça sua inscriçào em outra empresa, congênere,
sem primeiro Ct)Ohecer nossos novos Planos de vendas,

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico' NILO LAVS
Heje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirlls - Homeopátllf - Perf....

marias - Artigos de borr"-cha,

Garante-se a exata observância no receituário médico.,

Será longá a revolução paraguaia
Buenos Aires, (U. P.) - Os da Defesa determinou "a aquisição

circulas diplomátíoos de Assunção urgente" nos Estados Unidos. de
são de opinião que a guerra civil quatro aiparclho'S de' caça, equipa:.
será ele longa d/mação não se avis- dos com Ínebr,alhadoms e com

tando nenhum el,emenLo que possa 50.000 bal3Js.

resolv,er, no momento a situação
Ass,everou, Lambem,' o nosso in

poliU,ca e miliLar do pa.is - é o

que declarou uma fonte imparcial
fOl'lrnamte que o Nuncio A:Postolico
em Assunção ins:Lou junto ao gene

e aUluorizada, que acaba de chegar
r,al lVIorinigD, para que "huma:nise"

da capiLal ípar3Jguaia.. Aduziu o in-

fO'rmante que o.s rebeldes apesar de o tra:tame,nto di1spensado aos pris.i-
oneiros poli:ti co, te1lJdo sido dis tri

eX'el'oerem o dominio na parte se-
buidos boleti.ns· a,nonirrÍos de aLa

teruül'ional do pai,s, sabem perf.eita-
mente que ,não estão em situação que ao di,ploma1ba da i'greja pela

de \nenCeT ao Partido Colorado, CIU- alega/da inlerf,er·emcia nos ,assuntos

jos integrantes 3Jcham-se '<11spo.stos go'v,ernamenLais. O pro,bJ.ema cruel

a arri,scar as sua;s vidas a fim de dos prisioneixols é das wcomodlações .

deJfender o regime do general Mo- poi.s nUma prisão onde" caberiam

ri:ni.go. nOl�ma},mente 200 prisioneiros, a-

Disse em s'eguida que o Ministro cham-se agora mails de mil.

QUU VESTIR·SE COM CONFORTO E HECiANCIAl?
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmídt 22 - Sobrado

Empresa (Construtora Universal»
A maior Organização Predial do Brasil

AVISA
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I

_, °Em-pteza �de .naveqaçêc
,_,.,..._

.

L-.I c:- � 1:1. M"-" r-I "2 ii � - .

NAVio-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e g..,r8llt a para tr ansporte ne su as mercadorias

• ,Agt'Ot�s e rn Florianópolis CARLOS rHOEPCKE S. A.

CONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movim�ntilçâo com cheques

Hanco d® IUstr.Uo Federal S.4.
CAPITAL: CR$ 60.i)OO,OOO,ou

.,I. n

...

- R_E_S_'EalioJR_-·_:...�_s_:_C_'�_�_'_l.:,..._ou_o_.o_.o.;.o...,O_O,_.I__�5'l;Ua, Tra',cU\10; .r;..,., - r!Ovié'iínOPOu 5

VIVERES EUROPApara
\(Alernonha todas as zonos, AUlltria. Hungria etc.) por intermedio da

. Hudson Shipping Co. Inc. New York. ....

.J)il'etarpente dali depositas na Suissa .•. Entregas rapiQos e ,parantidas,JiPodendo lIer telegraficas, •• A melhor organização no genero, fundada
em 1893 .•• Varied',de de sortimentos.
?�Ç:\_INFORMAÇÕ�S DErALHADAS A:

ORGANIZAÇÃO �ULlNA DE REPRESEtHAÇÕES Ltda.
Rua Felipe Schmidt, 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

AUTO&tOBlqSTAS I.

Aten�ao
Po ro O seu Ciínam,o ou

motor de arranco

fJ. -

o

��\�o OfiCiNA ENALDA'
�Cf,.o. Radl0�'\er Rua Conselheiro Mafra

1_· n_e_,_9_4_. • �

tResolvido, -enfim, seu problema financeiro I
Adqu,1ra TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,'
p�a.ndo PARCELADAMEMTm,

com"8 VANIJ.'AGENS da compra à, 'ri..,
45ervindo-se do

4< ,

SI S TEI\1 À CREDI A RIO KNOT ".

1

_.pas
Calçados

Móvél.
Rádios

Geladeiras
Bicicleta,
J6!at

Livros
Chapétl.
anstalações .Iitrlcu • saftI.......
Artl," para .............

Peles
.

casacos
Qu...... artt...

INDÚSTRiA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

h.III.'II ,,_. It 11 ... ,� .. " lia.

o'M......

APENAS CI1 U'

I
CASA MISCELANEA disui·

Com e88a intima quantia Vee4 buide>Í'a dos Rádios R C A·estÁ auxiliando o lllell pr6:d.... . :
•

C.ntribna para a. Caixa i. FuI..... V'ct<lr. Válvulas e D1sco8.
.... h"'fI ............ III .. 1l'14rl1l1llÓ»o1fa. Rua Conselheiro Mafra

o Sabão,�\\�O VIRG�.J �OA���'()_e lfrTIEL INDUSTRIAl
JO/NVILlE

o novo diretor
do (IPC
RIO, (U. P.) - Ha var ios

meses ancontra-se vago. o cargo de

presidente do Instituto dos qormer
ciarios. Varias nomes foram fala

dos para tão impor-tanbe posto, mas
nenhum deles vingou, af'inal, bo

je, o presidente Eurico Du'Lm decí

diu. nomear' o engenheiro Remy
Bayma Archer Silva, ox-dicetor da

Estrada de Ferro Noroeste do Bra

sil na Baia. 'I'raía-se do filho do

llO'�O gover-nador elo Maranhão, .Se
baslião Archcr SilVia, O ínteressan

l'e, porém é que o nomeado regres

sou, há ,pOUIDO dos Estados l'ni

dos, onde fcz um curso de es�)ecia.
lízação de engcnheiro f'ert-oviér lo.

Apesar disso deraJm-Ih-e como t

premio uma função "ele reSiPOJl,sabi
lidade no setor ldc previ,de.ncia so

cial.. .
Produto da Standar� Brands 01 Brazll, Inc.

Rio de Janeiro

um "Cartão-Royal" com as instruções

para receber o famoso "Livro de

Receitas Royal". Ou escreva para:

Caixa Postal 3215-Rio de Jar.eiro.

Dr. (LARNO G •

GALL!TiA
ADV o G A D O AGUARDEM!

«Vozes da Juventude»
... uma Revisto Mensal crioda pa"a viver a Historio de

S. Francisco do Sul.
Procure adquidr seu primeiro fascículo 110, comarnoeoçdo do

, Centenário dessa cidade. -- 15 de Abrll de 1947.
Suas páginas refletirão imagens, vultos e fatos do pauado

.

francillquense !
--�------.--------

Crime e cível

Constituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES

I
Titulam Deolarotçrios

E.crit, .- Praça lii5 de Nov. 23.
1 l0. anclbr,
i ROlid .- Rua Tiradentes 47. I
t

.

FdNE.. 1468 I
b_it.tm��,� ........."�I..:tJ,o!'l,N....,�InJ��liiIiÃ.-liU.I«�.... ",,

SNRS. IASSINNATES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
gularidade na entrega
de seus jornaes.

I-VNrOA

FE'MlM

Reconsaruções
ae cosas; +murca, 'telhados,
etc Tratar com lorga de
Paulo, na firma Busch &Cia.

Por Lise Deharme sem visto os vestidos que
�...tualrnente florescem,' corno o

jasmim, isto é, antes da prima-
-

vera, seriam capazes de tre-
A vida é curta, ó mulheres, lmer de cobiça. Si virem esses

é .precíso embelezá-la. Deixem, I vestidos estreitos e compridos,
pois, de exigir ternos vestidos bruscamente annpllados por
"jcornme il taut ", por demais um "plissé soleil"; si vocês ti
enfadonhos, que nos fazem bo- vessem vísto essas jaquetas
cejar. Não esqueçam que Oi largas e coquettes, cor de
homens são menos eSCTavos f'rarnboeza esmagada; êsse tail-Iseus do que eram nos séculos leur gracioso ácido verde e

XVI; XV:U e XVIII, época de cinz'a �iue q,i�da nã� acredita
todas as graças e audácias. I completamente no bom tempo.
Na noite passada, vi um es- Vendo desfilar os vestidos de

petáculo a que Já não se assís- jovem costureiro francês de
tira há muito tempo. Uma mu- riso célebre, pensava nessa
lher radiosa, cercada de uma frase maravíthosa e conforta
côrte de homens em êxtase ... dora

'

que se' acha inscrita nas
como nas Imagens de outrora. paredes do refeitório do Asilo
E porque? Ser.ia mais bela, de SantAna: -----!'Não é louco

mais jovem do que V'oclês ... qUiem qUier". Não é trumbém
Não. Era mais brilhante, ruti- costureiro quem quer. Mas ês
lante do delsejo de agradar, te é constureiro, como Poiret o

captaJndo 1UiZ de tOlda parte: era; cQmo Schirupare,lli.
dentes, ibooa, 'ol,hos, sapatos, O costureiro de verdade, tem
joias' e vestidos. Pintada, SO° um pouco de poeta; pintor e al
fisticada, com truques de ador qlUimisrta; anda, voa, dansa,
no. E afinal de contas, porque apaixona-se, cansa e morre,
não? Quando, portanto você ue- nove vezes em dez, sem U1m só
mer de medo" ao arvorar Uima tostão, com UJm pedaço de fi1�
peqUJena blusa do mesmo azul entre os d:edos.
de 'l'leus -oLhos, uma "aigreJtt.G", Enqnanto delSfilavam os ve�
frutos ou flores, pe.n·se nesta tidos, entravruID as .freguezas;
mulher e erga a cabeça. nem siquer se olhava para
As americanas prurecem tê- elas; nesse dia não eram apre- •................ ,..... ., ..

lo compreendido, elas, que ex·lciadas; limitavam-se a sim-:pastor", dizia Helena de Tróiai
põem seus atrativos de novo, pIes fantaJsmas. vendo Páris fanrtasiado.
opulentos, É Ulm primeiro paso: Dils.cretas, ·emvengonhadas, cor- É bela, uma linda dama 1e
so, mas nãJo basta, pois, todo di riaJm depressa a se sentarem manto real, plissé qual leque
l'e'Srto, o inutil, o illldispe:usáJvel,. de la:pi'seira' em punho, Havia, toUlro, 'cor de mel e qUie, nas
só pode vir da França, Ah! Ipor vezes, um grande silêneio. dobras de sua caUlda, retém to
boas rumigas, si vocês tives I "É de fato belo um 1indo Ido's os co:rações.

(Copyrtght, do Se:rviço Fran

cês de Infonmação) .

Não viva

(;t",f�� aborreddo e de
,!t ?"'-" mau humor
ii)porque sofre de

1H9morróidas •••
. ,.._,)./"1.i
�\ ���'J)!,,��.r;;,--_....;-", (� .-

�;_'% ��
o Unguento PAZO' o ajudará a

, obter.o alívio imediato de que
necessita para o seu mal. A ação
de PAZO é rápida. Logo após as

primeiras aplicações, êste mara
vilhoso unguento acalma as dores,

as fisgndas e a comichão.
Desinfeta, reduz a infla
mação e auxilia a cica
.trizaçiio das partes san

grentas.
Comece a usar ainda

\!Ih: hoje o Unguento PAZO.
Sua aplicação é facílima

,,�,,�, com a cânula perfurada
P�IO I que acompanlla a bisnaga.
.:.�'f.:, O Unguen�o PA�O está
�.=,��,:= agora novamente a venda
;':.:::::;, em tôdas as farmácias e

drogarias, pelo prêço
de sempre.
Tenha sempre em casa

uma bisnaga de

<,

ESPECIAll ADE"
·

\VETZEL JNDUA'TnI4L-JOINVI'�J_JE (M1Jrc�
TORNA A ROOPL\ 'RR<\NOUI�STMA

�J_.__.... _,t'Rt• ...,..,.., .....

�-_--_-----
, . ,
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/

amanhã· -à noite em" 'Joi'nvit-Ie "-'-"0 1r. dr. ---ftdetbal -Ramas da -:-·Silva ilustre" , .' .
"

.

Governadnr de Santa . Catarina,·' será festivame'ote·· homenageado pelos clubes daquela
cidade com um� grande banquet��· ao' quàl estão. aderindo incalculável número

de esp'Ort.istas cafari�enses8 n - • n___

ri 'ao � l1�r �rmln[� '[Umlriu I ��.�,
-

� [a arin�n��
Derrotada' a representação do Paraná pela elevada contagem de fi x 2,

Na praça de despor-tes da rua :riJolS. Joa-quim e Isaldo substítuern
.

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

Bocaiuva, conforme estava amm- Nal:si.nhü- e Oe,?M.
cíado, realieou-se ante.óntem, o 1° ,goal dos páNt.rmense's: Depois
primeiro préli o �'a séri-e de três, de alguns 8íllaques de ambos os la
em disputa Ida. Taça "Amizade", no dos, aos 8 nnínutos os vísítsntes
qual .f'orarn degladiantes as se- conseguem t.irar, o zero 'do marca

Ieções de Santa Catarina e Paraná. dor, decretando o 1° goal, pOI' in-
Enorme 'multidão de enüusiastas terrnédío de Darcí.

do esporte.reí .Ipresenciou o grande Bráirlio, que eslava abuando mal; MACHADOchoque ínterestadual, f'icando com-,é .sunSltJiil:uJido pO'r Ohocolate, en- Direção de PEDRO PAULO,
: .. __ .. _ .. _ .. _ ...

ip.lelamenLe lotado o estádio. Entre. quanto que no outro bando, Viana aplausos, s-eja nepetirio no segundo ELOGIÁVEL G:ES'l'O DO SR. GOVERNADOR
as altas autoridades notamos a fOI� l'eluitraldo leMO campo, entrando enconoro da séríe a realízer-se em ; ADERBAL R. DA SILVA
presença do Igo;vêrnador Aderha.l : Paulinno palra a extrema esquerda Bllumem:au, hoje á tarde, e na

fiina-I' S ' .. dr Ad .. b 1 R d Sil Oovernador do E"-
,

I' ,I .. 'eXC,lla.. o sr. 1. CI' a . alva, . '"

Ramos,
da Sulva, q.ue teve a honra sendo deslocado Cireno para a ex- Iíss ima a uravar-se domíngo pró- ... ,-1,�

.

de roôr f di
. -

d rônaca esportiva da capi. _, . . I 'l'Wuiv, ve,m e 'Por a l\SpüS'tç�o' 'a ü o- ,1',-"" 'vi
"

'.'
' '-

d/e hastear o ,paYIMlaO nacional.

I'
trema dírejta, i xi-mo em Curitjba quando será d,e--

1 "1"" f' d �, I bo ann na im
" '

_ ,'. ';." '.'.. ta, uma miosme :, a im e que VIS que co- a r'w -

Precisamente as 15,40 horas, en- 2° goal dos pia ranaenses : Cieeno cídida a pO'S·S'8, elo oco troféu "Anní-
.

ti d id d I ístír segundo préliotre aclamações, do público OS dois avança e -aí.ira mal, aproveitando zade ":
.

.

prensa ���po: uva a CI ai e" possam afs,s� 1-

.ho íe m Bl�"Yle'.' '", ,
" enore LOaILanuenS€s e paranaenlses ,a enT-se oJe, e, .u:..u, -

,qua.d!ro's !peD00Trera;m o gramado Pau.,II][}:ho para dummuar a díteren- Estão de, panaberrs . os esforçados ,-1,' t da "T A' , ,-1 "

d
.

d h I' d Fed
- ,I . nau em ulhSpUi a '. aça rmzace :.

con UZ1'nl 'o a I1.IllJnc eira a.' eceraçao ça no marcador, oonsígnando o 2° di.rilg'e'11It,es das duas' entidades ao El' .

.

,-1,'
.

h'
",

7 horas (lar'a aquela ,Cl:"_. .', . .,

'
.m vista ull'SSO> se,gunra,m iÜJe as !IIPaulista de Jillllbebol. goal para o- Paraná, II ser vencida a IPrllmellra ,el[apa.. .

dí
'.
tos coleeas: P�,-1 P,"'u10. Machado, W·aI....

.. dade OIS nlossos íattru os co leigas. ,eIU'�O w u; U
Os quadros alinharam-se no gra,- kmma,dos com o feito do cornpa- I' x x x

d d 01'
.

E t L' B st S Helio Milton P-ereira
mado assim conti-tuildos: nhe,iro, OiS. pa;ra,naens'es lutam te- GÜlnl>rar,iando as previsões, a YErd' .

e Mlver�al-' p�etl'; 0dan LU�z a o: I
,

C t' B F té
' .

le
'Il'son uno lIno. uz.

a ann·eD:ses: o-sse,' ai co' e· naz,me'llt:e em busca Ido ,em'p'wLe, mas a,pll"eselruLaçã-o do selooi,onado eata-
O b 1 to d

'
•. d d Est 'do repe'Tcut.l·U 'com. , .

. _.. , , . ,e. iÜ ges o s'r . .o·oVeIna� or Ü' ,. a " .!

:SCJhram; R'I.libmho;, Brauhn,e Jal-.os caLamne,ns'es esLao Ílriffi.ElIs. IrJil1ensle, foi bri'LbJante sob todúlS OS,
.

ad
.

b

t' 'Ih' d ossa parte
mo; NiloálCio, Teix1ej,riniha, ZabOlÚ, I Bosse faz mllJgnífi!cia def,esa de- pOlntos de vi,Sllta. Em verdade olge�al a:gr o. nos �e:lO� espor lVo.S 1" eus'de .

� fito ,.:. e�
Badéco e :Saul: . l1Je;ndO um fOI'!lte pelo1Jaç-o de Darcí, 'I' cOInjll.lJnto formado p'elo iGér:ni,co' An-I úeD�am�,s aqm OO�lgdllJ8JE'OS <OSt'. fiOSIbSJÜiS ..�grade:Clmelfi S S'lnc-

..

.

.' . ros aO ilustre aheJ.·e I o xecul lV-O arll-VeI1 e.
Pal'anaens,els: PI.a.noskJ, Feda,to e

I
4° gOful dos oatal'J:D!ens-es: As es-, 't.ôni,o Salum fo,i' o melbor que ti- ,

Big'uá, NelJsinho. FerI\ei'ra. e Adão; pie,ralnçaJS dos pa,ranaenB8'S 'para o
I

viemos [Lté -hoje." .

3xO I1IO, pDimei'ro "haU-Lime ", os da Laça "Gov,elíllaidlor Moisés Lu-
'

Vi'a...l1a, ,Millti:nho; e-e'sa,r, J)aI1cli ,e ci-I ElImpate são Idesfe-Hws la'os 24 minu-\ I.mta,ram os. cattari'l1ens�s, C/iI? r,apia'ZeS dia 'Lerra dÇlls pilnheiros· COIlJ.- p�on", ofel'ecilda pe,lo Con:s'�ltho Re

.i�emo.
, ,Itos, quaIlldo Zalbot, neoebendo a bo-, mLlJita flIbl'a, ent.Llslla!SlmO e d'lSClp-lJ� ,Unuaram combatendo, cheg'ando glOnal de De,spo.rtos de Santa Ca-

Sob as ondens do Sl�. Ne,Btor Gon-I la ide Tei,xei.riJnha, 'marcou ó '4°

I
na, havle'l1do .exe-e.lt:ml,e coor:de'l1ação quas'i ás !portas do empat,e. Mas as ta.rina�

.
_

()3ilv,e,s, pertenoehte ao quadro de ponúo para os ,oatar:i,neiuses. nas jogadas e ,grande f,eli-cid,ade es,peranças de .igualar a 'COlnlbagEllIll Na. -tarde Ide hOJ,e, -em Blulmemau� :
Juiz,els da F. P. F., foi dado inicio 1 5° ",goal" dos -calt.aúne,ns,es-: Aos :nos frI1remaLes ao lIeldLllbo -firnal a,d- forarrn a as.tadalS quando OIS catari- s,el'á r·eadi,zado o &egui1wo 'encontro

ao jÜlgo com OI "�o.ss" favoráve,1 aos

I'
26 milll'Ll'Lols, os lo'oais tornam a: au-I v,ers-á'I'io. .' 11lenSlels" encaixarrum 'no f'undo das da s'érie de Mês ,ElIIll disputa da taça.

vilsi,tantes. 'menua,r a' dtj,fel�e'il'ça no pla,car.cl as-l A ,t.oonica e,l1lJpr,ega,da 'não _podia mdle.s mais. t,rês belíssilIpos t,elil'tos . ."Amiza,de ".
Nos 10 minutos imieiais, �bos silnallando, por i,nt,erméd'i,o de SaUll1j s8:e me�ho']'. A resi,s!bêl1'CLa foi

-

�:l:t.rü a,preciação sóibr,e Ü'S "Iplajers" - Os dois ,sel,eciiÜna;dos já se err-

(JS -quadros a,presen'l.amlJm Ll1Ill J'Ü!go o 5° tle'Ilito. gl'a,nqe fllilor ,que garantIU o tnun- O trio-fima,l, loomo já dissemos, fo,i contralm na grande cidade do.. Vale
morb,Slo com al,g:umas joga.d'as Mas, Apús êsse ,tento, Dancí é subs-! 1;0 barrigla-v,erde frente a um ad- 'o ponto al,to da. e,quipe; .Ens'Be tevle do llliajaí para o 'S<Emsa,ciélna1 -em

PianO'ski ,e BOlslsle C'o-ns.eguiram fa- t1tuildo por Emédio. .\ ver,sá,rio famo.so que c.ump'l'iu mag- ens'eJjo. de -confi:rma!r a. ,sua grande ib'a'De. ':Do'dos os jog<l!dores e'stao em

2e1' as primeiras defesas sem im- 6° "goa'l "dos caLahm'em's'8s: Ata- nilfi,oa,s "'p,erJorma,nces" no último clas,s'e d,e. guar,dião; Fatéeo e, Sc.hram boas Ico,ndiçõ,e:s fi:si,cas.

ipol'tânci-a. c,alm os loca,i-s; Badéoo 1C'Ü'l'l',e oom,oe,rt.a,me n,a,cilonaL' e.�tilv,er,am sOlhenbos, forma.n'do ex- Ao- venoedor será <l€nt.regue o

Reeebendo Llim passe d� Ni-cácio, -a bOlla 18 Is-erve-a a Sa,ul qu,e dá .a
I Cont.allnos 00m um trio-final po- oei'ente za,ga. Os méd'ios Rl1Jbi-nlho e Lrof.éu "Dr. UeLo Deeke", oferlca

Zaboi .c,orre eJffi dilr,eção ao arco ZaJbuL para assinalaT o 6°- e últi- clel'Ü1so, abiviando sempre, -com no- Jalm� j,oJgarrum muito bem; o oeifl- da Federação Ca�ari'nens€ de Des-·

adve-rsário e chu:tia fora. mo ponto para lalS ,cores de' Santa tJalVel valenti,a, a áw:a cata,ri,noose I tro-médio Bl'á,ulio foi 'o pior ele- POQ,to!S.
O meslfio at1l!cante ,falha nova- GaLarim,a aos 31' minLlilos dle jogo. dos alt.[Lques� advers,arws dOls me-· menbo do quadro. Cho-col,mte, que

• Após o jogo as dtuas embaixadas:
mente at.ira;ndo a bola peIa. linha

I
PrOlssleguem os ataques dle am- dios caJllmOis,

.

vigi,lan[;'es e técni-ca- 'o

SlUtbsütluiiU,'
jog'ou me,lhor. Dos Irumarão Ipam, JO'invile,

"

onde to

de fundo. bos os lad'os. Zaboi[.1 é substiJLuido menl'e lrein,a:do.s e uma lint!Ta elia-n- di1anleirüs, Badléoo foi o' melho,r, marã.o pa,rt-e 'na's. [frandes ho,mena,-

1 ° "goa.I" dos, CrutarinenS'es: Aos por San'f'Üird, Iqlue fo,i ocu�palr a me'i'a_1 Leil'a, pecigosa e prodJutitva, onde NicáJéio, ':DeixeiTi'nha, Zabot e Sanl i gens .ql:e,. os desporto,s �o�.n:vi:l�nse-s.
15 milnutos de jo-go, Saul a:podera- ,<ürelllla, passa'nlClro T81XeWl<lllha para Lo'dos na;d,a IclleJX'aram por fazer. jogal'a'm sa-Lis.faLorilamenbe. Samlford,' por 'lllllcliatJva dto kmenoa F. C.o
se do ha1ão e wtira, cO:flis,eS'uindo 'o ,c,e,ntro do ataqüe. ! Frultou-Inüs, a;p,enas, um oent,ro que SlubS.tli>tuiu Zwbot quando fa,l- prestarão ao iluslbre gorvernador do
Hadéco aipClssar-Sle da bola, mamda,n- E <com mails abgumas jogaldas ,médi.o, pois 'o meia-esquerola Braú- tav[Vm 'li mÍJnlllto:s para. o finaL -nosso Esta;do, dr. A-d1emba.l R. da

dio-,a àJs redes rupós balter n<L trave. pmllC'O i'ntereSSaJIlte,s, eXlgo-tou-lse o lHo, laülando no oemtro da lilnha mé- pouco f.e,z, iJnlbervindo 'em apena's Silva, gmnde, homem publ;ico e;

Estava inangurado 'Ü es-core. 1Jelmpo ,re,gulamenta,r, faz,e,ndo-s'e' elia, na;da fez de pr,ov·ei,tolso. doi,s lalllioes, nãJo tendo, desllJarte, gralnde eSipol'ti,sta.
Ataloa:m o's visitantles� Ci:r,e'llo de 'ÜLlJvilr o a;p;.i,to filnlal do ·cromo:metJ;is- Qua'nto, a,o quadl'o paranae,nse, opoI'lt,unlida'de para, demonstl'lar sUJa A�5ils[;i'll �,p encontro inle!resta-

po:sse da pElIlot.a a:tira f-ort€mente ta, dando por enç,errada a par.t,i,- :pOILl'00 'podie,mols diz'e,r, já Ique os se,UiS daslS,e. dual de a:nte-ont8lm. o' di'sti'l1to es-

conseguindo Faúéoo defende,r com o da, c'olm a justa e melreeida vilMni,a in.tegrant.es. foram inferior,es aos 10- No Iconjunto- paranaense, Pia- pOl'ltks'ba Caipit5.o M�1l1oel Ara.nlÍ1:,
estôm,?,go. do .sell,e,cionado catarilnense, p,ela al- cai's. Entr,etanto, faça;mos just.iça noski, FedaLo, Bi.gu;i, F,e;rreira devotado pres'idell1'te da Federa,ção

Cirell�, ip·erse.gui:d-o de perto por ta ,co-nbagem de G x 2. ao,s nossos bTa'vos adv-ersla'rilos. Pre- C i rEmo , M11tinho ·e Dar'c-i, bons; Parana,ense Ide Futebol. S. €xcia.

F,atéco, rubra fÓ0a.· x X x lriando num gDrumélido est.�·a.'lllbo e AJdão, Joa,quim, Viana, Gés-ar. Nel- teve enslejo Ide paJI,esLrar cOl'di,aJt-'

2° "go:;tl" dos caltla:rinEmSies: Qua:n- ,Q pÚJMi,co POl�tou-s,e c,om admi.- oOlm a Itoncida ilrLteiramente
'

desfa� si:n.ho, Isaldo, Elmédtio ,e P,aulinho, mente QOim todos os diretores aa

,do o cronometro "
m'arcava 21 mi- ráv,el 's,el'e.nilClla;de e el,ev,ado, e'sipíni- vo-raveJ, mesmo a,ssim OIS pal'ana-: l�e,gular,e,s. F. C. D. e Cllruibes' l-Ülcais, no' qual

nutos' de j'ogo, Zalbot ataea;
.

passa ,to elsiportirvü, Dmnldo uma.· grande enses .!ultairam val'eniLeme,nt,e ·c.o,n- O jui,z - O Sir. NesLoe Gonça'lv€rS, ·ex.pre.ssou sua, admi<ração pela ma

a bo.Ja a .,Saul que dá a Ja,lmo e, es- demcmstração de edu.cação, os afi- iria Lvm CO'nj'Lllllvo supeT:ió'r em téc- dia F,eder,a'çã,o Paranaens,e de Fute- ne1ra ,corr,e't'a como transco'r.reu a

te a Nilcácio que a envia' 'às redes. 'e�o,l1adJos do populliar espO'l't,e S'OU- ni.ca ,e r'esiIS'Lêl1Jcila, chega,nl(]o por boi, foi jus,Lo. e impaI1cilal em suas pügna.
AtrucUlm Ü'S ,Iü.caj,s;. Baldéco a;t.ira;, p;eralm a;p,i>audir os' doils cOlnjnntos várias v,ezes a perjg1ar a meta d,e- decisões, agnrud,allldo a amibo's, os

'Teixei,rinha .recolhe a bola e de:s- litigant.es com ·eifl,iüsiasmo, . disei- :1Je-ncliJda 'por Bos'S·e. Algumas vezes quadros, e ao ,pUlbl-ioo. ,

felle violenLo .Ipelot.aço que é ml,J.i{.o pilina ',e caNallheirisll1O-. Não' houve filcamos impr,e,slsli'ooado.s com os A prelimi,nar - ÁS 13,30 hàras, E
.

d o·
'bem defendiJdo por. Pianoski. - um só incid'ent.e que errnpanalS1se o pass'e magilstnj,s dOiS s.elns ddeTi- OQ/mo :[Lper,Hivo, de,fronltalram-,s.e os Spera o no piO

Ccmti.nua,rarrn os di,anLe,jrr'os p!ara- br.lho da. partida. smes e a,ta,clwntes, porém êsLes re- quwdl'oS prtncilpais do -GaraNa:na Rio, 14 (A. N.) - Está sen-

naenses ehutruilldo Ipé:slsimam�[litle, Ta,rhlbém. 'OiS jo,g;ado:r'es mo,s.trar<ljm vell.ar,am-IO!e pés,s'imos arti.lhe ir-ü:s. do Ar 'e- <do Bocaiuv,a. V,e'lioeu o do eSIPi8rado amanhã ThO ruo, o

perdendo 'bôa,s opor(;nnidad.e,s. o que é di\süipUina. Atuar'am Ü1be- Por di,ve�Slas vez,e-s ipEllI'id:eram boas prime'ir.o, [lor 3 x O. Di·rigiu a par-I gov;e:rnador do Oe,ará para tr�-
3° goal dlo,s catarinenses: Badeco dioote's 'liIS i;ll!SitJ.''LlçÕeS de selus "'en- oporltulTlidlades para movime:n<[ar o tida o sr .. Mfl'e,do Naza,r'eIDo, que Itar de""i1SsulltO:S' impolr.tantes }l

'ce'l1Itra a ,Sa'rid; O mignõn extrema l[wai.neILVl'S" ,e, após o jogo, veneidos "pla;cand", m.a.nd'wndo a boi'a pe.J-a Lev,e Iboa atua,ção. . Igad.os à economia daquel,e Es
e9quler'91a não he'si:ta: aUra forte- e. v,e'llloedore,s a,br-aç'aram-:se, dando li,nha, de fundo ou muit.o acima da. A Tenda - As billhetlerilas arre- tado. O S'r. Fa1l1stil1.0 Albuquer-
1Il1181ll:úe,. mancando o 3° po,nto b'a.r- um· Ibello' eXlem.plo de cordi,aHidade trav,e. Nã-o ,foslse. a 'i,nf'elJi.c!idade !lOIS cadaram a ilmpOI'taJncia de que dev,erá, co.nfer,enCÍ:ll:'T com o,

.

rdlga-y,ericl:e, fa:os 40 milll'U1to,s de jügo. eSlporlirva que ,COlIlS!titLlÍIU lill1 pass.Q arremates a difenênca nq marca- Or$ 20.134,00. presidJenrte Dutra e outras al-
Tlell'mimla o 1° temp-o, com o �s:co- de'c.isirvo pa,ra o f'o!',tal,ecimen:to do

I
dor s.erila dimi,ll!L�ida e ,então Iile-ria- Taça "Govennador M-oiMs L'u- tas autolrid'ades, a. res,peito de-

r,e de 3 x 0, PTó-{l'a![,ari'll!ens,es,.
.

.j,nte'I'cambilO �sipor;[,j.vo entre os doi's mos as'sislt.tclo a um 'ElIn1Jbate fi'ovi- pion" - Ve,ncendo OIS paramaens_:-s iváriOS problema.s que no mo-

2° Itempo: Av'ós O' desc-alnço vol- Est.adols, eSlpe,r-aJndo-'S!e, portanto mentado e 811Ie,t-riza'nt,e. .

.

p.e,lo alHo escore d,e 6 x 2, a sel,eçao menta lnteressiam aO seu Es-
twm ao gramado ,o's d:oils advBrsá- -que tal eXlem!plü, Idilgno d:e todos 'Os! Co,nlludo ,embora denrotald'o por de Santa Ca-lar ina Í'iDOU de possle tado.

catarineose, que jamais conbeceu uma derrota em· seus pramado8, tentará repetir a

ante-ontem, DO segundo' jogo com os paranaenses, a efetuar-se hoje em Bln,nenau •.
A, seleoão
1açanha de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MENINA CLELIA-MARIA

bLll'g,
Ilajaí.

- o ,sr. dr. Miguel Boabaid, mé-

ENLACE:

·Vida Bocial RESSURGE O REMO EM FLORIBNOp'OLlS
ANIVERSÁRIOS _ a sta� Dey Alva,res Cabral, ,Nova diretoria do Clabe de Regatas Aldo Luz

ARÍ LENTZ '!filha do sr. Abel Cabral, audi- R ; t
-

t O dl·a 20 d Abri-I "om a "olaborapa-o doeEntre 'as. pe�son�li.d�'es que tor pil'Ívati:�- da _J,ustiça MiJi- ega a 10 erna D. .' '.
e \I U'. •

Y
_,:e àte:;n:�����ç�r;:Po�osa ��t�:: ��� na, Polícia MIhtar do Esta-

elementos do lartlnelll e Rl8cbuelo, e da qual partlclparaomeios sociais, me�eJCe ?estaque, - a sta. �i�ria �a. Graça, fi- uoo,"amente esportl·stas trt!llonado8..,por certo, a do ,SI. Ari Lentz lha do sr. Dl'I1IZ Júnior. U li •

digno chefe da secção de, Con�!' -:: exma. sra. d. Clotilde Conforme foi amPlame�tel�i'llida se rema em F'lortanópo- �1f-e aí estão concretísadas l�astabjlidade da Prt?feitura de TalUlols. [notícíado, r-eadizou-se. domín- lís. .
. ::;'00€.'8 dos nOSlS'ÜS Olubes nau

Florianópolis. r I - a exma, sra, Zilda Ramos, go, a Assembléia Geral do Clu- A regata interna 'do dia 20 t1COS e_seu materíal fluturant�.Aliando às firmes qualidades 8Is'pô'sa do Sir. Cap. do Exército, be de Regatas Aldo Luz. na qual, repetimos, só toma- A mae natureza que prodí-do seu caráter destacadas vir-IErmelindo Ramos.' -

Foi eleita a nova dtretoría rão parte esportistas quem vem liamente dotou nossas 'baías .de
tu�elsl de. cOll'a,ção, o distinto I - as, sras. Maura Regts que' ficou assim constltuída: regularfnente trein;�Ildo. s�rá talnltol�' �nc.antos e condi,ç�esaníversaríante se eleva ainda, Horn, e Carmen Leal de Souza. Presidente de Honra: Dr. eonvíte a nOSSa mocidade para especialíssimas para a prátíca
pel� sua comoetêncía em con-] -. os jow-e:ns Joã9 Nicolau Aderbal RamQ�' da �Hva� sruilr da iné�cia '�rr: que se e_n' {!.o r,eI?-0'. sentír-se-á novamen
tahilídade e piela Sua escrupu- Spyrídes e AIres' da Fonseca (reeleícc ) ; Presidente: Sidnei conera e VIr prátícar também te satlsteíta com o convrvio
Iosa aUvi�iad� funcíonal à tes-, Coma. Nocetí', (neeleito) ; 1° Vi,oe-Pre- o sall!-t?,r esporte,. fortalecendo

I
constamre dos jovens atletas a.

ria do maís IrnpOl',tante depar- o sr. José d'Aquino. siderute: Eleodoro Ventura; seu fISIICO, aproveitando o pa- tanto tempo afastados das ver-

t�mento �é:cniJco da admi!llistra-/ -:-
o' sr. Narbal Silva.. 20 Vice-Presidente: Oswald,o trim.ô�j? que n,ÜiS legaram, OOIll d�s, águas da nossa [uríremí-

çao munícípal.
'

- o sr. Alexalldre .Linhares, Caetano da Silva ; 1° Secreta- G!WCnfWI,os, outras geraçoe1s, e nrn.e

:����alSq!O'rt��J�' l�� 1���;;1 E}iz,eea�m s��O�a�,�'�r 1�reS'ha, f'uncio- ��o: S�c�!,�á;f��st�€l?: :���; Assembo Me' 14a LeUI�-s-l-a-t-I·-V:-'-a---E-,s-t-a-d-I-ta-I�pa:,estadas pelos seus numero- nário do LAPl. '1° Tesoureiro: Firmino Fe,ijó; II I u
"sos amlgos, às, quais' prazeíro- -: a, exma. sra. Ligia Coe,l�o 12° 'I'esoureiro: Vasco Fontou- Com a presença de. 28 deputados, e presidida pelo dr. José Boa-samente se associa "O IDsta-1

Adr-iani, esposa do SI'. EulalJo, la; ODad0r,: Dr. Alfredo Da- baid, realtsou-se, à hora, regirnerubal de ontem, a Assembleia Consoli-do" . Adrianí. 'i :naoeno da Sillva; Diretor Re- tuinte. '

_

- - o sr. Licínio Vieira de Sousa" ;_;a.tas: Oscar T'esk.e; Diret. Após lida e aprovada, unanimemente, a ala da sessão anter ior,DESo FLAVIO TAVARES DA comerciante. evIat. F'lut: José Duarte Amo- o SI'. Pre,sil/,enle declarou á Casa que se achava no recinto o nov-o de-CUNHA MELO I - a sra. Presci liana Fontoura. i im; Di�etor Galpão: Waldir putado, SI'. José 'Maria Cardoso da 'Veiga, elejto pelo P. R. P., com as'I'ranscorre, hoje, o aníver- Pizerarn anos, ontem : Braslt: Oan. Tomada Contas: renovações de nove m'nas, desi'gnando, enLã,o, para l,eva-Io aLé á mesa,�'$ário do exmb. sr. d'ese'mbar- - a exma. sra. c!. Maria Limongi Ge:r:oino Botelho, Esaú Pereira, O� 51'S. Joa,qllim Pi,nlo Arl'llIda e Paulo Fo,ntcls,' pTesl'<l,ndo o novo cons>-:,gaxior Flávio Tavares da Cunha FRlmco, pn{ge,nilol'a dos Sl'S, depu- Eduardo Rosa e Heitor Lima. I ituill:le o co,lT1promis,s'o le-gn,l._Melo, integro m'agi.strado na l::vdos Dani·el Fa.I'ClJco, da Camara Ao empossar a nova direto-' Do' ex,pe-di,enle, ICO-l1lsloLl: _ lelc'gmmas de congl!a,lLllaçõ,es, pela insnossa al:ta corte de Justiça. I Federa.!, e dr. Biase Farwco, da ri'a o sr. PI1esidente, pediu 108- lalarão' ela AS'SI"mbléia, de João Fe.ss'oa, PrM,eitura do Distrito FederalGra'ndes aS hOimenagen's que; As'sembléia Estadual, 'e aÍ'nela dO::e consignadQ es ata,. um vo- e elo Gove.rnador ,ele ,S[w l'êtulO, s,r, AleI,emal' de Bm'lros; oficio do sr.hoje seTão prestadas à suai se. Giovanni Fara,co, al,to fU'llcioná- \'0 de IOlUvo,r -€' agradedmento P.r,es.ide11'be do Tribll'nRiI Hc,g-i.onal Eleilol'a!l, remetendo relação dos de:-

.�nu:elnig,'o�bnr�eiap' eár�SO�aa1�d.altdu,er,aeea'! r l'i.OA d�enDe.·ra�·elaC' sCllhora ao �r. Hel,eodoro Ventura. pela

I
pruilado�, organizalela, a,pas a l'é'llOYHÇão das urnas anuladas, b� como

..,.,"''' que conta tnUlto que tr;aba�hou pielo Clu- coml11nicando �em efe,i,lo Ü� d1plOlmas ,ex,p,eelldos aos srs. Rl()arte de,..qu8)is "O Estado" ·se associa. 'com la,rgo cil'�ulo ele amizades be na g�tão da di.retoria que FreiLai�, rIa C. D. �, .e CMu,dio Lourcnzoni, elo P. R. P.; o.fi�io do ins-F1azem anos, hoje,: cOflqlüs'ta,das pelas suas belas vir-
!wa elitTelga'Va seu mandato. ! li,l'ullo BI'asil�Estados unidos, c,onrvida:ndo a Asserrnbléia para assistir a-' Lud-es, r,ecebeu as homenagens de O voto foi aprovado por una-ISlessão so.le,ne COlTlElm(ll'aUVa a,o ''eDia Pan-A'mericano", onLem trans-IDALIN>A. TRILHA ALVES loel'os quantos G cOin:hecem. nimidade. corrildo; t,Ellcg:rama da Assemibléia d.e A.'ra,cajú, pedindo a remessa deFaz anos ho;e a exma. sra, - o sr. Aluisio Macha,do, da fiT- Depois de empossada, a no um ,exemplar elo Relgimen[>o I-nfemo da Casa e, finalmente, o,ri{lio da.d. Idalina Trilha Alves, es- ma Machado & CJa_.. 'va dJiretor.ia r,esolveu entra! Seguranca ,Publi-ca, l'emCioendo cópia do inquérito po.u.cial ins'Laurado

JPosa do sr. Luiz Alves, rádio· - a ·sta. Hel'cIlJa Gil, prendada logo em a.ção pa.ra fazer res em u.ru�saIlga paI'a aiprovar ocorrel1lcia,s denunciada,s p,elo &T. PrBsi-telegrafista. fil'ha elo sr. José Gil,

gere.nte, dO,,: _Urigi'r o �e:mo e.m Florianópo- delüe do Di'r,elório muni,cilpà,l da: U. D. N.,. naque'la cidade.Banco do BraSIl.
.

' 11s, Üll1ganu\ando uma regata Da,da ,a pal,avra a quem de,la usar qUlzesse, tomou-a o deputado.� B exma. sra. Celeste .Be-· - o sr.

Hen!'ll��,Je
Ca'sslo �unes_ de I

irute,rna com prurtidpação de
I Saulo Ra:m,os, do P. T. B., que' pediu um voto de sa:UJdRlde

a,
CaeLano

)._ ..duschi, espôsa do sr. Claret Abl'eu, fUnClOnaI)O do IAPI... elementos do's .o,utros Clu.bes, Vi,eira da Cosla del,e s.e asso.ciando ás banúada's dia U. D. N., do P. R.1Beduschi
.

-

� sr., dr. José el.o �llJl�rocinio Is,endo 00illdição essen'cial para: P. c do P. S. D: fa,la-ndo, ai'llIda, Soobr'e o as'sUlIlto, os deputadOS joão Ri-
Galottl, dIgnO" JUlZ de DIrei to. de

I
tomrur

.

parte n� rega:ta que (J j bas Ramos, J.oão MaJria Vei,ga e J. J. Cabra'l, r�sPe.Ci�;vamen,be.Canomhas.
. e:sportlsta esteja treInado. AS'I A segui'r, falaram soibre o dIa, "Pan-A.mencano , os delPUltado'S O.

- a sta: Ana Marl� Flores, alu-, Gim não se,rão inscritos rema.'B. Viana e Anllenor Tavares, s,endo a,pmvwdo Ulm VOltO de re,g.o.siljo pe,}ona cio I.nstItuto ?oraC'ao de Je,sus,

61dores que não venham fre·llra,n5cUTso, da da,ta.
filha, do "sr. AI'Cldomlro Flores'i ' q�en.tando os re'spe.ctivos gal"I, Inscrilo ,para falar, na ol:_ctElm do dia; 00UiPOU a trib�na o d€ip'llrtado

- a exma. sra. Ada Bessa Ve ga,
poes. AIJ.'t,ur Müllc.t', sobre maJÜ'raçao de lffilPos f.'Ol'l, pela Prefeitura de Jara-

esposa do sr. O:limpi_O Veiga
.. , ,I Ape'sar do que se t�m dito do I guá do Sul, tendo a vo,�ação d� seu requerimellto, para ilIl:f'oTmações',

- a exma. sla. Atonsma ReiS de
I'ISiporte do remo, ulümamente, sielo . .adiarela por 48 h oraiS, a ,pedIdo ela bancada do P. 8. D.

MalbLll'g, esposa do sr, Feliz Mal- -

dad I tIl t d V I C 1'1 B
'

não e ver' e qUie e e' en w, Travaram-se wpantles, enlã·o, entre os depu a 06' are Ia, a; I u-
engenheiro residente em

de:sra:�aIT"eddo complleta:mente.IIOS, Koneler Rei;: e- J. J. Crubra,l, ns dois priimeiros do P. ,8. D. e, os ulti�
Existe airuda um punhad.o dEI' mo� da U. D. N.

,

GnttlJsiastJas qu.,e o Clube de R. A ,s·eg'tür, faI,ou o cléj:miaelo Max Co:Iin, da U D. N., so,br,e o caso dQ
e1i,co elm Tubarão. Aldo' Luz resolveu congregar Rio Cubalãü. O cleputa'elo jOIl1Ivilense, ,derf·endendo o s,eu ponto-de-vista

- a ·exma. sra. d. FredeTiüa Soa-
:llg,ora para, uina demonstraçã'o füi a,padea,do pelo seu cole,ga Gnil'herme Unban, do P. S. D., que lhe

res ele Oliyeira, esposa do sr. AI-
pÚibtilca de que, embora sej'am I elisse que o g,eu reque,rimenrro estava. nttlo, vi:sto ter o' s.r. Governador

Vat'O Soares de Oliveira, cOlmer-
I d d' I ., 'd' t t anPOUCo.s OS que a

e"
e se, e :J.eam

I
elo Estado conhe,cime,nto do ca'.so, por S'ClU 1:I1'cerme 10, e es ava orrn -

cianle.'
:..' do a,s. ·,provid eluci aiS para so}iuclÜ'na�lo. Segmrrum-se, wplartes, e o re!por-') exma sra d, Ma,mede L

t
-

u,." • '.

,

•

leI' ano Lava o do li<der da maiQ,ria, que, á crueima roupa, ma ou o as-
Mal'gari.cla, viuva do saudoso poeta

L"" N t
�

sunto. cJ.ebaltido no momenLo:
Trajano Mar.ga.rida.· evanfadas O urnas

_ .o s.eu requerimento já Clbegou Il'ande... �,
- a eX!ma. sra. eI. Glea Cardoso

E' H S D I
'

n'y'elhecem OS· Qmens' ,Por u<lLimo, fal'ou o de.puLa'do AHredo Crumpos, do P. . . o qua',Filomeno, esposa elo sr. Orlando
_

.

d'Freqüentes levantadas ou mlCçoes no- CO'ffilllni.calllc!o á Casa o f.alecimmüo do dr. Humberto. PelCle,r,nel/ra's', pe lU
Filomeno, cirungião dentista. turna;" árdência, reslduos esbranquIçados

se lavras'se, em alla, um volo de pesar, o que foi aprovado.
- a sra. Irene Livramelllo. na urina, dór na base da esplllha dorsal, "

h'
_ .

na ingua, nas pernas, nerVOSIsmo, debl- , SUSlpensa a s,es,são, ás 15,45,' foi mancada outra pa'l',a Ü'Je, a mUl!1-'-- a sra. Vi.e1a Cabral Varejão. lidade, perda de vigor, podem ser cau-

m" 1101'a.
'

•

d F sados por uma enfermidad,: 1?a próstata. u
- a sra. Laul'a Elisa a onseca

Estu gl;lndula é um dos m:1Is Importantes _

_ O sr. Heracli to Menclonça, órg:ios ma.culino" Para controlar êste.

transtôrnos e restaurar rapIdamente a

- O sr. \Vil-son Co.elllo Pimlo. ,,,úde c o vigor, siga o novo tratamento

CiCllt:fico ch:lmado Rogena. MeBmo. que
- O sr'. He.nl'ique ele Abreu.

spu sofrimento seja antig?, �arantlmo.
tjlJe '�ogena o alh'iará, rCVJgoTlzEmdo sua

?,lándul:}. prostática e faz�n�o com que

. V. se �inta muitos anos maiS �ovem. Peça
�oge:1a em qualqucl' farm{\c�a. Nossa gR

rn.ntia é a f;Uo. mclbor proteçao. I
\\� - indicado no t�a-'
��®ger!a tamento de l'rDlóa

"� ... !Ifl,.trit.('� c ('i�titeí!.

A data de orutem foi de giran
--de j'l1l]Jilo pa-ra o distinto casal
'OsniÚlo' Sousla, fUlI1cionário da
'I. O. E., e de sua eS'PMa Zulma
Lemos SoiJ.sa, por marcar a

pa.·s.sa,gem do primeiro an iver
sári,o natalido de sua galante ci.ela,ele, e de sua exma. sra. el. Ma

primogenita Cle1i:a-Maria. ' ria Bolsoni de Oliyeira, e o sr. Alex

Em regosijo a data natalícia Ha.dlich, induslrial, filho do sr

da sUa querida fil<hinbil, o es' Helnmlh Hélidlic,h e de sua esposa

-t'imrudo casal r-elCebeu em sua d. Marla R. Ha,ellid1, r,esidente em

residê'ncia seus parentes e ami-. Blllmenau.

:p'",06, aos quails ofereceu lauta \ O casal rece·bel1 afetuosos CUI11-

Ínesa de doces e liquidos. primentos do vas'l<o circulo de suas

Consorciaram-se em Itajaí, a 5

elo corr.ebte, a g'entil 's,ta. Maurina
ele Olh·eira. filha do sr. Izidoro R

ele OliYeir�, propriet'ário naquela

ODEONRITZ - Às 5 e 71ft horas
Sessões das moças

1°) - ]\oLiDias da Sema,na

2°) - Ann Sherida.n - Dennis'
MOI'gan - Jack CaI"s-on
- Irene Ma:nning - S. Z.
Saka,ll - em:

MELODIA DO AMOR

Preç,os:. Cr$ 1,20 - 2,00 - 3,00.
>Censura: - LIVRE.

Às 7lf:J horas

10) - A Marcha da Vida n, 65

20) - Fox _A:irpla:n News 29x24

30) - Gene Tie-rney - Cornel

WilÚj.e - Jeam.ne Grain �

Vinc,eIlJu Priüe - em:

AMAR FOI MINHA RUINA

Preços: ,Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00�
Censura: - Até 14. aII1OS.

IMPERIAL
Às 7% horas

- S. Paulo x P,almeirrus
- Chester M-orris - em:

EXPLOSIVO

ROMULO NOCETTI
De sua vi'agem a Z011a da Serra,

regress,ou a R,S'ta capi,bal, ,o sr. Ho

mulo NOC8itLi, an tigo' e de.s ta-ca.do

membro do 11O'S'SO comércio. S. s

lem sido muilo C Ll!ll1'pl'imenla,do.

amizades.
E IJ."fennO!§ : "

DR. JOSE' BOABATD
Encontra-se no' quarto particular

do Hospital de Carid?de. por ;:e
ter submetido a urna lntervençao

cirurg'ica, o dr. JOllé Boabaid, con

sultor jl;(ridico do Elepartarnento
dali Municipalidades.
Segund.o fornos informado., o

nOIlSO ihl.stre conterraneo está p.as
sondo b,em, elperando-se rapldÇl
restabelel'irnento. São 08 no&aós

votos, \

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

ROXY - As 7lh hora.s

10) - Cinelandia Jo·rna,l - DFB.

20) _ ,Muaüdad,e's RKD Pathé
- Jornal.

30) - Al1n Todd - James Ma

son - em:

O SÉTIMO VÉU
Censura: - Até 14 a,nos

Preços: Cr$ 4,80 - 3,00.

MENINO CLAUDIO JORGE

'F,esue-jou mais um feliz anivel'sá- VIAJANTES:
Festeja mai� um feliz anivers&- FERMINIO NUN,ES

ri:o, ,0'11'l'e111, o i-nleili.gcn,tc m€nino I Está em Florianópolis, o sr. F,�r
Clalldio Jorge, dileto fILho elo sr mlluO Nu.nes, fazellld'elro e p['o,p1.le
dr. Yrancisco C3Imara Nelo, Husll'e tário de Xarqueada em S. JoaqUlm,
'Delrrado Regional de Florianópolis, onelp é muilLo benquisto.
e ri" sua exma. esposa d. Ezau- "O Esla,clo" ap-l'elseni'a-lhe boe,;?

'l" -.mal' J:)r,g'e Camara. vindas.

30) - Lorna Gray Li,onel
'AtwHI TIo.s 7° e 80 e!pisó
dj,os da S1éri,e:

O CAPITÃO AMÉRICA

Preço: - Cr$ 3,00.

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ElInprego ou Cargo ...••......•. :: •..••,' ...•...............•••.•••••

Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Cabuinense escuta
fiariamente a . Rádio Difusora

de Laguna.

I
970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: - Dal
lO às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Florianópolis:

I. I
n. F. DE AQUINO -�

�e.d....�? .l�:��I..«.� _��::�?�:
-.---------,--------------�----'--'-----

.

- -. -,'
'.

-', -----. )enHE 4 BEBEDEIRA!
I'

- De seu espoao, pac, filho ate.

�adasjro Socia.' do (,n E� ii .::::lI>d4\) I A VIAGEM INAUGUJ;lAL DO MAIOR NAVIO, DE PASSA-j
Enviando carta juntlamenta

U �Ifi.!.ii lU GEIROS DO MUNDO, O "QUE,EtN ELIZABETH" ccrn c-s 10,00 registrodo com o

P -1,_' di ti I
. , .

d h
.- - -_

-; valor decla-rado. solicitando 0:
. eUlli1l0S aos nossos IS In..os eitores, o obséquio e preenc er ( r (� �

• "Excelente receita para curar o

compon abaixo e remete-lo li. nossa Redação afim de completarmos

1
nefasto c lcooltamo", à FELIX

quanto',antes, O nosso novo Cadastro Social. SILVA ., �uQ. Major Costa na. 110
.

, Florianópo'1is .

Nome
'

_

'

to

'

� OI � .. " ••'- !' " • .. .. • .. .. .. .. .. ..

• .:.
..

::: ,

'

'"..�i.�� -,
� � � � � � � � �:•• �'..�����. � �: :'::::::�:: 1..

' Vende-se
'.

Uma �a.a à rua Bento G01)çal-

Esposo (a) : : :.. ves n. 14. ,�

Bôa oportunidade para rendas.

':. Tratar na Rua Beusque, 25.
• •••••••••••••••• 1•••••••••••••••

Cargo dó Pai (mãe) ., .. : ••...... ,
.

Observo ••.•.•....•..•. ',' ....•..••••••••• '" •••.••••••••.••• ; ••••••.••

'" ..

Agradeceriamos, também, a genUleza de noticias de n,asclmento.
casamentos e outras; de parentes ou de pessoas amigas,

O "Qll'een Elizabeth", de 83.673 toneladas, fez sua
. via

i
gem ínaugua-al em 16 de ououbro de 1946. Esse magníüco na

vio é de propriedade da Curard White star Line, tendo servido
durante a guerra corno transporte de tropas. Vindo toi .readap- I TE.,n,'lnENOj' tado, ostentando agora Iuxuosíesímas acomodações. li. KI.';'

(
• Na totograría: � Camairotes de príaneíra classe. Cada ca- Vende-se 2 lo tes, à rua Rafael
\ marot., é dotado de telefone e O'S passagetros podem .comunicar- Bandeira, nesta .

. ! se corn qualquer país que tenha sistema de telefone internacio- Tre tar com Solirionio Arnare l ,

� nal. na 16a. G. R, d as J 3 às 16

� BRIT:ISH NEWS SERVICE
'

horas.

!Estatística

AaâDeiWII ClI Rapr�Hnta;Ô:liil_
OIll1'G1

Matril. : Fioll'ian6p!l 'l.I!" .

�UB João Pintai ·n. "
CCÜZQ POlital • 37
rUid: Cr65'Ciiúmo

fhl0 'f'!oriano Peixoto. II/U
íl::àl1. Pl'qprig).

r",l0Çr\1lmo..' ·PRIMUS"
Ao ..r......" "j� p!!'incipah
n,unfo{13!o. do J.":.totio .'

'Im�;\l.t!ll OI 1118 -, NiIlG; I A & }!
mCIJNDfO� IB TItAJóf�P®ItT).;[f)

Cifras do ,Balanço de 1944:

CAPITAL-E RESERVAS
Responaabilidades
Receta
Ativo

c-.
Cr$

80,900.606,30
. 5.978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

.'

•

"

Sinistros pago" nos últimoll Iv anos
Reeponsebilidade.

98.687.816.30
7t'.739.4o! .306,2ó

Díretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá" Anisie Massoira, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
J-oaql.lim Barr eto de Araujo

"

MOTORES
INDUSTRIAIS INTERNACIONAL

Adquira a sua própria fonte de eletricidade para
'Sua fazenda CU sua indústria. Os Motores Indus
triais lnternai"ic)nal Dies_el_ equipados com geradores
Palmer soluciol,am sotisfatõriamente o problema da
falta de eletricidade em lugares desprovidos dessa

-<)omodidade.
Existem conjun os Inte.rnational - Palmer para várias'

capacidades" desde 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagens apr,oximadas da 120, 220 e 440 volts
sem au�ílio de transformadores, reguladores de
voltagem ou quadros de co�trôla.

O
,gteça-noa folhetos descritivos sem ecmpromru.

'Dispomos par� -pronta entrega IPm
Flerianópolis conjuntoiS de 15 e 20 KW

Ce RAMOS'& CIA.
Rua João Pinto 9 -Florianópolis

JGADU"Sl
DI' 0511ALDO 8ULCAO VIANNA

Dr' j. J . DB SOUSA CABRAL

ESCRI'10RlO: Rua Felipe, !?chmidt:5€ - Sala 5 .•

Edifício Cl'u�eiro - Floriur.6poHs.

AGRADEC'I M ENTO

CIRiACO SILVA

\
I

O exame da publicação "CO'-'
mércio de' Cabotagem -do Bra--

sil", resumo mensal, (Janeiro
46), do Serviço dei Estatistica IEconômloa e Financeira do

'I'esouro Nacional, permite ----
verificações mterescantes 110':

IcO'nlfl'O'ntO' das cifras referentes'
a Santa Catarina com as das

I demais unidades federadas. I Venho, por este intermédio, tornar público, meus sinceros agra

A exportação nacional do decimernbos ao abalizado clíníco; dr. Paulo Fontes, bem como a IIl".llÚi

_I comércio
de cabotagem, e� [a- Rena,ld�, pela, man._

eira
_ cativallt� com q�,e e1lliP.reg-aram seus esforços

ueíro do ano corrente, fO'I de em prol da rehahí.lrtação da saúde de mínha digna espôsa, que acha-

257.137 toneladas. Dessas, vá-se internada no Hospstal de Oaeídade, e qUB, graças a essas duas

56.970, ou seja, 22%, coube- carídosas pessoas, enoonera-se, agora, em estado de perfeita saúde.

ram ao nosso Estado, que figu- Florianópolis, 12 de a.bril de 1947.

Ta em p.rimei·rO' lugar entre O'S

estados expo.rtadO'res, seguido
do RiO' Grande dO' Sul, Disltrito
Federal e P.el'�a�bucO'. . I

ComO' vrl11Cl.palS, un.ldade.
impO'rtadO'ras, :figwram O' Dis"
trit,O' Federal e São PaulO'.

QuantO' ao valor da eXiporta
çãO', figuram em primeiro 'pla
no O' DistritO' Federal e ,São
Paulo.

xxx

Ainda no trimestre Jan. -

Março 46 "eXpoDtO'u o Brasi1..
3.128.667 'sarcas de café, cujO'
valO'r tO'tal fO'i de Cr$ .. , . .' ...

1.095.952.0,00,0'0', O'U seja, um

valor Iíl�diO' de Cr$ 350,29 por
. saoa. Os E,stíVdQS UnidO's fO'ram

o' maiO'r comprador de nosso
�'

. 1
ca.,e nesse ,penoa,O', cO'm .....

,2.315.224 sacas. ou, ,seja, 47%
• da expO'rtaçãO' tO'tàl. Figura
ra,m, também, cO'mo bons com

pradO'res, cO"nquant'O' em muitO'
menor escala, 0'- Egito,' a UniãO'
Belgo-Luxemburguesa, ft Ar1
gentina e a Suécia.
------_ .._------'--'--_

Senhorita!
Ao escolher seu perfume werJifi-

I

que se trás li marca da perfumaria
"Johan Maria Farina" que já I

e·ra

preferida pela corte imperial I de

D. Pedró II

lhelTO da llustracào Q, ..cim� ofere�

.lhe. em n.mn.'\.r.eJ g'esto. um câJice do
0xc13lente Q.pen!',!vo K NOT, lembra-,
&b TV. Si&. de acresC€mtltr� ao agl,·n,de.
08' .. gentilezu.:ESrE.li 1Al1.
11f:'''1 (} J'1f!U 4P.fllJ'1'iV(}

1
í'PEíJfLE7tJ!

.

I �

1I [//'1 pfJl)f)yro IJA K.'fOíSti. !,";'/)'.(():';.! ú,oC'J'UROS
1 Ell·.{1,�_.p.� _

ALUGA-SEJ
um!, casa sita à rua Vila

Euclides Macbado. 215
'

Estreito.
Preferencia, a quem comprar

os moveis.
1,,[0' mações, na mesma.

_ ..••..........•..........•_ •..•..•..................•............•..••...•. - _. __ .-

l-
I

11-
'

AC$ifaDiO� agentes -e

I
"

correspondentes no
interior.

,

Os interessados devem
apresentar referencias.

FR�COS e

ÂNEMICOS
. TOMEM

Uin�D CreosotaúD
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

ti.

......... �
.

o VALE DQ ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
I

.i
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I Cães hidrófobos'
I P. Alegre, '. (A. N.) - Nos I SNRS.
.ultirnos dias, em varias pontos ASSINANTESda cidade, vem apaa-ecendo re-

. •

gular numero de cães atacados ,,'
Rectamem

�tnedl�ta-Ide hidTOlf'obiá, causando apre- . ment�' qua!qr:er lrre-'

ensões entre os moradores

daS]' guJartdad_e .rra en trega
zonas: onde aparecem. "

de seus lornaes.

Basta dizer que somente an-

dem nada menos de 17 crianças "

fOT� mordidas por esses ani-I' •••••••••••••••••••••••••••mais, que se'encontram em tais ,
condições. Todas elas compare- �

E '51
A

oeram ao Instãtuto Pasteur -::= ,. ,
ati ,m de iniciar o tratamento LJORA •

[antlrábico que, conlf'orme, se NA n '

IS3J?e, requer um periodo de
.

três seIp.anas. o SEU ODGANtSMO

Do aparecimento de cães hí
drofobos teve conhecimento on

tem o. dr. Gabriel Pedro Moa
cbr, prefeito munícípaü, que de
termdnou .energicas províden
cías dJe exterrnínto ao grande
numero de cães vadios q1J.e in
tasta .presenternente a cidade.

I

Tra,nsportes regulot'8s d s C"lrgos do pô r to de

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso «P6 Digestivo DeWitt >

desaparecem tais vexames e as

dôres, pois �ste remedio moderno

corrige o mal no seu inicio, graças
• sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb, de Calcio,
Carb, de Bismuto, Carb. de mono

sódico para neutralisar a acidez ex
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

'P .

. -'

I[oIGl!vóJDeWitt'

SAO 'R4NCIS�O no ,SUL. para NOVA rUBK
Inforro ações com os Agen tas

Ftor ianôpolis - Carlos Hoepcke S/A CI - T'eretooe 1'.2)1 ( End. 'te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepclce S/A - CI -'-- TeieJone 6 MOOREMACK

,I As maravilhas
do radar
RIO, (A. N.) - Informam

de Belém que o cruzadcr inglês
,

"Sp3Jrow", foi .até Manaus uti
lizando nessa viagem, pela ,pri
meíra vez, o Radar. O prttíco

IOlivensos Paz, contou que 'de

DR. NEWTON D'AVILA I
pois - dE} estar a bordo do cru

Operações - vias UrInArias - zador recebeu explicações 80-
Doenças dos intestinos, réto e bre O Radar A noite de 19 delUlWl - Hemorroidas. Tratamen.

I
.

to da colite amebiana. mal'ço quando foi realizada
I'1sioterapla - Infra vermelho, .

' ,

Consulta: Vitor Meireles, 28. a viagem; ena muito escu-
Atende diariamente às 11,30 ha 'd

. .

'b'l'rI�d... tarde, das 16 hs, em àianta Ira e e pesslma VI,SI I '1'W:l. e,
Resld: ���!l fo��os, 66.

Isendo mecessarío o uso, pela
-

primeira ve'z, do Radar, com ex-

DR. MADEIRA NEVES
t celentes resultados e completa

MMico especialista em DOENÇAS' certeza da sdttua.ção do canalDOS OLHOS .
'

,

Cura0 de Aperfeiçoamento e Lon-
I constícuíndo-se portanto; _pumal,

gl\_' Prãtlca no Rio de Janeiro I ri
� .'

ICo:i1sultas diorfamente dali gr:an",s ·segurança para a nave-

10 às 12 e dos 15,30 gação, Com O Radar, em con-

e� dean,te junção com a agulha gtrosco-]• CONSULTóRiO: .

I d
.. ---------------

Rua. João Pinto n, 7; sobrado - pica, e pe a.íson agem

acustlca-l
'- -

FOJ;Lê: 1.461 - Re�idência: RUSjoper.ação que o pratico Olíven- T t: K' R E NOPresidente Coutinho, 58 lo' .

SOS Paz considera infalivel na
..' _...

DR. A. SANTAELLA navegação na Amawnia' _ Vende-se. 6timo :terreno, plano.
(Diplomado pela Faculdade Na, d dí

-
.

toda arborIzado, na pacata e bu-
etonal de Me<iicina da Uníversída tanto, le la, oom c,erraçao ou c6lica praia da PALHOCINHA,
a. do Brasil). Méd!co por concur mau tempo como de noite por Coqueiros com 34 metros de fren-!II) do Serviço Nacional de Doen ..' . '. "

l!iU Mentais, Ex interno da Santa, m,alS intensa que, seja a 8S1Cl1rI- te e 50 de fundos Cartall para
cau de Misericórdia, e Hospital dã t it

-

d . "TerreIl"o-Palhocinha" neata recla-
PaiqootrJ..co do Rio na Capital:O... ao e;v,e, ls,empT1e a SI uaçao o - P 38 000 C . , ..

tderal .

t ri
-; çao. reço. ruzeuos a, VIS a.

CldNICA MIllDICA _ D01ilNCAl! naJvll!O e Ui .O qUie o- cercava fOI
.... .... .... .... .. .. .' ..•..

.

NERVOSMJ nitidamemte fo:togr,rufado no dis-
- ConRUlt6frlo: Edlflcio Amétl2; • ,

NETO -

t
CO receptor. D1Ss'e que o Radar

-

RU�a:-eiráSsc����a�O'::_SUltu:! 11evela�a a topogralita do Ama
<ltrqldência: Rua Alvaro de Oi"_ I z.anas com uma fidelidade ma-lho nO 18 - Florianópolis.. '

i raVl'lhosa acusa;ndo todos os

�!!;,,}"tRJ2Pi!�t!}!!!A���1 acide,notes que. úompletan: as

CLINICA M�DTCA DE ADULTOE Imargens
do no, con1!O Ilhas,

E CRIANÇAS mOIlltanhas e até o.s navLos. Na-
Conlultório: R. Visconde de Oun da ·qHe rodeia o Radar elscapa
PreúI, 2 - esq. da Praça IS de N� à S'Uia revelaçãJO: Na opinião do
._bro laltos da • Belo Horizonte" . . ,.

Tel. IS4S pr,atlJOO 011v'ensos Paz, o Radar
eonaulta.: das 4 á. 6 bora.. ser'á, fUJturamerute� O maJs aJbali- . ..

Itetlidência: R. Felipe Scbmidt, II z'ac1o piJoto fl-uvial. Aproxime-se mais de seus
- Fone manual 812 ----__, -,,- -. amigos e parentes enviando.

EVITE ABORRECIMENTOS -lhes um número da revista O
com pedidos que podem ser evita.
dos. Contribua para a Caixa de Es- VALE DO ITAJAí, edição de·
,molas aos Indil!'entes de Floria",ó- dicada a Florianópolis

DI. SAVAs LAC�RDA
� médíco-círürgtca de 'Olbol
- Ouvídoa; Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
contato

.'fJ01fSULTóRIO - Felipe SchmJ·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ilIN8ID:f!lNCIA - ConselheIro lia
ira, 77.

TELEFONES 1418 e 120f

Ausf!uUe

DOENÇAS NERV<)SAb
Com os progre8S0R da medid.."

hoje, as doenÇ'aS nervosas, quaru14'
tratl!ldas em tempo, sio malCR ,�l!'.
feitamente remediáveis. O ;:url,lnd"t.
ajsmo, fruto da ignorância, só po"�
prejudica? os indivíduos afetados de
tais "enfermidades. O Ser.viço N..
cional de Doenças mentais di8p�,
me um Ambulatório, que atende ;:1.'&
luft_mente os doentes nerY0808 �JIt

di(Centea, na RUI! Deodore U. lIu f
b 11 oho..... elllrl......

-,Bit ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

,008 gerviço9 de,Clmica' Infantil t1a
ASplstênc1a Municipal e de

, Caridade
10LfNICA lII1l:DICA DE CRIANÇÜ

, ADULTOS
tlONSULTóRIO: Bua Nunes II..

'JIJaado, 7 (Jildificlp S. Francisco).
-

Consultas das 2 às 6 horas
BESIDl!lNCIA: Rua l'Í1arechal Gui<

lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI .

�'URGIA GERAL - ALTA CI·
SURGIA - MOLÉSTiAS DlD, AlIo
'"'' NHORAS -Q PARTOS " •

lI'Ormado pela Faculdade de Mec»o
c!mla da Universidade de Slío

(f'lIIulo, onde foi assiste-� por .-a·
.1011 ",nos do Serviço Cli'úrgico do

Prof. AUpio CC'rreia Neto
'CIrurgia do estômago e vias 81·

1IareB, intestinos delgado ,e groUl>,
tlróide, rins, próstata, baxiga,

��ero, ovários e trompas. Varloo
\IMl., hidrocele, var:"es e hern.'l

CONSUL'l'AS:
<iU 2 às 5 horas. à Rua F�lpo
'Iohm1dt, 21 (altos da Casa f'a·

ralso). Te!. 1.598.
8B8ID:tl:NCIA: Rua Esteve8 JII

nior. 179; Tel. M 764

�)'R. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇãO E :p0
PARTO

Doenças dos órgâos internos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

glândulas intemas

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR••
DIOGRAF,IA - METABOLISMO

CUnlca exclusivamente de crianças
Rua Sardanha Marinho, 16

Telefone M. 732

DR. s. CAVALCANTIM.

I\
-, DR. BIASE FARACO

H6dlco·chefe do Serviço de Sifma
do Centro de Saúde

DOENÇAS DE S,ENHORAS -

StFlJLLS AFEcçõES DA
P.®LE - RAIOS lJNFRA-VER
MELHOS E ULTRAS-V�OLETAS
Cons.: R. Felipe Schmldt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaime Câmara, 46

FONE 1648

Moléstias de senhora
Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.46'1
Residência - Rua �ete de Setembro
- (Edti'ício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

BASAL

<JonsultaS' diàriamente das 15 às

18 horas

Atende chamados a qualquer
hora, inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor MeIre-

les. 18. Fone 702.

RESIDl!:NCIA: A v e n i d a TrOl;n-
powski, 62. Fone 766

'-�--
NEVESDR. PAULO FONTES

.

Clfnico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles, 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às18

Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

DR. LINS

7

,
.

COMO UMA 0.5 coete.eurcóe s O((jUflH'A IXl-LQ.l\O�ATOQIO CO"'
o "«o O(�H I>OOt>VTC' RI" ..OIl 20·...

"Quem extraviar ou inutilizar a

certificado de alistamento pagar'
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim Incorrerá em muita de 20 a 1"
cruzeiros aquele que extraviar oa

inutilizar o Certificado de Reser
vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço MilI.

tar),

VENDE-SE,
por motivo de viagem, uma

confortável residência, de recen

te construção, com dois quartos,
sala-de-jantar, cozinha, dispen
sa, tôdas as instalações, gara-

gem e 360 m 2 de terreno.
Tra tar com ALMI'RO

CALDEIRA - Tel. 1616

o Infindato de
segurança
Rio, (A. N.) - Será julgado

a 14 do corrente, pelo TRE, o man

dato de segurança requerido con

tra o- PTB e cujo jul,gmmento fôra
adirudo na sessão do dia 9.
......................................................... ·1

EDcontra�se DO
80 6. do Sul
POl'to Alegre, (A. N.) - En-

cC)l]jltra-sB nesta capiLal, o sr. Alen
car Vas,conc.elOIS, professar de di
reiLo e delegado do 1'\ri,bunal de
Contas do DistriLo Federal, junto
ao ministro da. AeronáutiDa. Abor
dflJdo pela reportagem, sobre os

obj·eüvos da sua viagem, disse-nos
qUe veio ao Rio GrflJnde do Sul

cooperar na nOIVa -estruLuracão do
Tribunal de ConL'as do Estado, obe
decendo á inici31biva do seu presi-·
de,nte.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG_OSA

'

PARA A FAMliU.
E PARA A RAÇA

-,..
AUXILIE A COM
BATEL-A COM O

I w.r�ITii'TríITiJllI j1f'iTl
"

�_·._.m�_'_'1'ii ,1

,\

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JI

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

Florla ....ópollt, 15 de abril de 1947

COLORII SIIJI TERESa

Conforme fôr-a anunciado,
comemorou o jnf;tituto Bra
sil Estados Unidos a passa
gem do dia panamericano,
com uma sessão solene, eaí
sua séde social.
Discorreu sôbre a signifi

cação da data o ;ovem Pro
fessor e Jornalista Lidio. M.

Calado, nosso colega de reda-

ção.
O brilhante escritor desin

cumbiu-se magnificamente
do encargo, versando o tema.

com rara felicidade, sendo 110

finalizar, fartamente aplau
dido.

veiculo

o recital de Geny Saposnicofl
Hoje, finalmente, ás 20,30 horas, no Lira Tenis Clube, os cultores

do bel-canto terão oportunidade de ouvir e aplaudir a soprano Geny
Saposnicoff.

.

Sob o patrocínio da Sociedade de Cultura Musical, Geny Saposni
coff obterá mais um estrondoso êxito na sua carreira artística. Seu pro
grama, caprichosamente organizado, será motivo de. deleite para os que
comparecerem ao Lira, os quais não lhe pouparão aplausos.

A afluência! ao recital de Geny será, por certo, grande, dada a pro
cura de ingressos, que estão sendo veTldidos no Salão Record e nas joa
lherias Moritz e Labes.

-

DR. HUMBERTO
PEDERNEIRAS

Impressionante· desastre de
•

Ao anoitecer de ontem, a cidade

1
Pondo-se em campo a nossa re- Tratava-se do ônibus que faz li espaço, entre uns e outros, de, som ferimentos mMS ou men:

foi abalada com a noticia de ím- pontagem, poude de fato constatar trajeto da cidade ao distri to da I tentarem qualquer manobra de I graves,
.

,"
pnessionante desastre de ônibus ª

(a
veracidade da noticia e de ·toda Tr-indade. salvamento, levando-os de roldãc Estão sendo .apuradas as caus:

altura dia ,c�pela S. Luiz, nesta oi- a trágica consequsncía do aciden- Tendo deixado o ponto da praça de encontro ao solo, visto ser maré da impressionante e grave ocoi

-dade, te. Fennando Machado, com a incri. vasante, rencia, uma das maiores regis,trl
vel superlotação de 54 passagei- Foi 'uma cena horrorosa ,e que das em nossa capital e que' abale
1'0S, .Q canro da Empre�a Viação I assumiu aspectos de catástrofe pe- profundamente toda a populaçã
Florianópolis Lída., que faz aque- los gritos .aogustiosos das vitimas Em nossa edição de amanhã-d;
Ia linha, ao chegar nas proximida, amontoadas e tolhidas em seus remos 'maiores detalheis, ínclusi-
des do Grupo ES001ar Anchieta, pl'Üvime.ntos. os nomes das vitimas.

precjpitou-se espetacularmente no I Os pr-irnejros socorros foram, da- .. . _

mar, saltando por cima do cais que

I
dos pejos moradores da vízinhan-

o ," .

.

naquele local margeia a praia. ça, sendo ímediataménte o fato DeU JfHH� Bfiab�'I-dIsto ocorreu quando o condutor comunicado ás aueorldades poli-
..
p. ,fi,)v . u .. ai

do carro, Paulo COlT8::, f(IJ iz des- eíais que se, apressar-am la tomar
A Iei

, .

d de' h'
.

viar um cavalo que vinha ern S(!i1. as necessár-ias providencias que c
1

e,.emelôlJ e ..e' o:Je. assnn
tido eon.'(mário. doloroso> desastre requeria. l� . madl's, umd anIVedI'lSaJrlO r 'llBaü,

. .. . leIO O sr; eputa o o.se·· o;O inesper-ado do aciderute colheu Sairaan dez passagoiros f'er idos
baíd di id d Aai cnano presi 'ente ade Sl1'rp.r·e,sa com s!ua braitalidade, entr-e 811'es Pa:Ull,o Corroa, com uma '

..

o
..

. seenbléía Constbtuínte do Est·todos os passageiros, impedidos per.na e,S1faJceI�da, e Ta:'�ino Vieira, do.
'. .,

aliás, pela ausencia ahsohita de Guíãherme Viana ,3 lVlikm Ramos,
Irrtel]

A •
"

.LJJLQ 1ge1l!C1a esclarecida
------�--------------

\ sóldda cultura jurídica, o Ilu
tre homem público sempre I

hOlUJV'e com grande superior
dade em sUla atuação profissí.
nal polftíco, o que lhe vale
não apenas a estima e a arn

zade de quantos o conhece:
mas a própría consagração d.
urnas,' no. úlIttmo pleito eleíu
ral, tornando-o um dos nna

legítimos. representantes (
opíníão públdea, '

Com os nossos votos de p
renes feliddades associamo-m
a toda as homenagens que s

-ddgmo catartnensa hoje serí
prestadas.

,

.
Osias Guimarães

Eu preciso me penitenciar de um grande ·êrro. Visitar, o mais ce

do possível,' a Colônia 'Santa Teresa e manter-me em contacto com

meus irmãos que pagam um crime que não' foi por eles cometido.
Viver alguns instantes, €m sadia camaradagem, com os infelizes afas
tados do convívio social, isolados' num mundo diferente,. sem ilusões e

esperanças, sabendo que o dia de amanhã será igual ao de hoje, pas
saras eternamente presos em gaiola, apezar do conforto que. lhes é

proporcionado. Deve ser· bem triste e monotona a vidas dos . pobres
patrícios internados no Leprosário Santa Teresa. Terão direito aos'

risos e alegria? Serão conformados com o destino ingrato que tra
çou de maneira horrível as suas vidas? Ou estarão em eterno desespe-
1'0, revoltados contra o Supremo Criador de Todas as Cousas, aguar
dando a morte como um anjo benfazejo que ·os irá livrar deste
vale de lágrimas?

.

Penso 'e medito sobro os meus pobres irmãos que vivem na Co
lônia Santa Tereza. E Ü'llllO a impressão de que os vejo, reunidos em

grupo, procurando na miséria de cada um o confortei de seus males.
É que, infelizmente, analiso. tudo sob o ponto de vista material. Nesta

época em que vivemos, em que a apresentação faz parte indispen-
sável para que cada um consiga se impor no ambiente social, o mate-

·DEZ MIL EDIC
-

ES 1rialismo avassalador tomou conta fias consciências humanas e es- O
_.

tabeleceu-se o falso principio da b,'leza, partindo do "belo", figurado I •

exteriormente. Sim, eleve ser horrível ver-se um lindo rosto de. Sábado, dia 12, "O Estado" tirou a sua 10.000a, -nümero grandemen-
mulher desfigurado e lindas mãos, outrora objéto de contemplação,' te expressivo e que por isso realça a posição do nosso jornal na im-
desaparecerem, pouco a pouco, sob os efeitos da terrível moléstia. prensa catarinense. '

.

.

Estar em. presença da própria morte, senti-Ia nos olhares desespera- 'O acontecimento, embora de muita significação para nós, perten-
dos dos que sofrem, tê-Ia em contacto permanente, ouvi-Ia ce, entretanto, á �él'ie normal dos fenomenos diarios. Mas ele não passou
gargalhando, levando a loucura aos cérebros mais resistentes, isto é desapercebido.
o que 'penso ser, materialmente, a vida no Leprosário Santa Teresa. Pessoas que sabem avaliar o valor dos números, não nos negaram o

Lembro-me, porém, das palavras de Crlsto: "Bemaventurados conforto de sua homenagem pela brilhanle etapa vencida com a nossa

os que sofrem, porque deles será o Reino dos Céos". Oh! Como deve iO.OOOa edições.
-

ser agradável ter uma viela terrestre, passageira, sabendo que o, Se- Em os lelegTamas que l:ecebemos e que, sinceramente sensibiliza-
nho1' Todo Poderoso reservará\etel'namente O Reino dos Céos para os dos, agradecemos:
que sofrem. .. E espiritualmente, a vida dos meus irmãos leprosos é � "Além de acolher a minha despretenciosa colaboração, tenho re

superior a este mundo de amàrgllras em que me EiI1contro. Para eles o cebido dos ilustres diretores e redatores do "O Estado" grandes testcmu-
firmamento tem outro significado. Á noite, as estrelas que brilham 111- nhos de verdadeira amizade que muito me honra.

.

tensamente aparecem aos seus ,olhos como se fossem anjos, entoan- Nesta data feIícissima em que "O Estado" atinge os "quatro zeros"·
do lindas canções celestiais. Não há maldade em seus corações, por- renovo meu tributo de gratidão almejando ao nosso querido jomal e aos

que neles existe a certeza da felicidade eterna.
.

seus brilhantes dirig�ntes, muitas e muitas felícidades. ·Saudações. Eu-
Oh! Como é diferente o mundo em CJue me encontro. . . genio DoinVieira.' .•

\
Os homens aparecem materialmente bem organisados e espi:-i- -"O Clube Esperantista dlJ Florianópolis no momento. em �ue ü

tml!me,nte deform.ados. De�tróem-se, uns aos outros, para ,::t .

satJs- brilhante �ecJno ela imprensa catarinense a.tinge � decimo milésimo nú-

façao de s·eus baiXOS apetites. Negam e dUVIdam da eXlstencIa de mero, enVIa .parabens e formula votos de VIda maIS alongada e cada vez

Deus procuram os momentos de prazer, praticam os átos mais con- mais dedicada aos futeresses do Estadol Catarinense..
dená�eis, põem de lado a máxima sublime: "amai-vos uns aos outros" Saudações (a) Pedro Lima Brenneisen, presidente.
e vivem em negra solidão, sem f.elicidade e carinho. - "Com 10 mil votos de prosperidades sempre crescentes, felicito o.

Materialmente perfeitos, egoistas, ricos e poderosos, mas, trazen- jornal senior de Santa Catarina na data da décima milesica edição.
.do no espirita a. eterna preocupação: - o medo da morte. Sabem que Abracos (a) Giovanni P. Faraco.
terão prestar contas pelos seus átos e 'receiam o .diã de amanhã, o dia' - "O Rotary Clube de Florian\3polis congratula-se com os redatores

,

da prestação de contas. e labutadores desse vitorioso diário pelo aparecimento do seu 10.000
Haverá vida peior do que esta? ., número. (a) Arnoldo Cuneo, secretário.
Bemav·enturaelos os leprosos da Colônia Santa Teresa, pçirque

deles será o Reino dos Céos.
Deixemo-los em 'p�z em seu mundo diferente, pobres irmãos que

viv,ern no presente o dia de amanhã este mesmo dia que desejamos
encontrar para nosso socego e duradoura paz.

Eu pc"i"" me "eniten'i" d' um g,and' 'no. Vi,it." o m",

I;�;:�;:�';ta Te'"I'; Dia Panamericaoo
D/a 1� c!e abril, assinalou o 4'

no Inst.·toto ·Bras.-'anWe1'Sa1'to de fundação do elegan-
te Cine RI'l'Z, modelar estabeleci- Estados Uni-dosmenta de diversões q1te pertence á

acreditada firma "Estabelecimentos
José Daux Cómercial S. A."

. � Regist1'aryws com imenso prazer
\(l passagem' ·.deste quad1'iênio de

vida do simpático Cine 'RITZ, e

#1.p1'esentamos-lhe os mais sinceros

cumprimentos pela maneira com

que sempre tem servido ao publico
desta capital, apresentando os mais

belos espetáculos' de palco e tela,

Cumpre-nos, também, .felicitar
entre os dignos dirigentes da ac.a

tada fitma "Estabelecimentos José
Daux Comercial S. A.", sobretudo.
a figura honesta e conceituada de
81'. José Dmtx que .há muitos anos

empi'esta seus se1'vjços ao nosso

alto comércio, tornando dessa, ma
neira a fú'ma que tem o seu nome

uma tradição dent1'o da vida co
mercial catarinense.
Aa sr. José Daux, digno e dina

mico diretor gerente do C_ine RITZ

as nossas efusivas felicitações pela
maneira cavalhe1'esca e pela sua

fina e esme1'ada. educação e, par
ticularmente pelo acerto com que
sabe programar bons espf1táculos
fiara a nossa platéia.

Na cidade de Blumenau,
onde residia e exercia as

altas funções de diretor da
Estrada de Ferro Santa
Catarina, faleceu, sábádo
último, o dr. HucribeTto
Pede�neiras.
Pertencente a ilustre e

tradicio,nal família catari-

nense, seu falecimento {oi
müÍto sentido, mormen'te
no, seio do imenso círculo
de suas relações.
Para Santa Catarina,

onde o ilustre morto pres
tou relevantes serviços, sua
falta dará margens a uma

lacuna dificil de preencher.
Registél;ndo essa infausta

notícia, «O Estado» apre·
sentà à ilustre família
enlutada, suas condolên
cias ..

NUNCR EXISTIU IGURl

Enco�trád'o
f UR� l�������ecQllhi-1
: dO' por um p,esoa,dor na eUlsea"I·'da de: Ita'i,pú, O' .cO'rpo de .homem I

a.lpallentamiLo 40 anos de idade
\

em adiantaJdo estado. de pu- \trefação. S��p�ita:m aS
.

auto·ri
dades pol!.CI;alls tr:atar�se de

(
.

mais! cadáver vitima do sinis
tro ocorrido. com o lancha Cu
bruná .

Um dos m-aiores
da América do sul
Porto. Aleg.rie, 14 (A. N.)

AnlunJci.a..,se que o ministério
da AgIii:aUiltura_, awto.r'Ízou a de

sapIiopr;iação de casas e terre
nos p.a�a o rula.rgamento da ba
se aérea de Oamnrus. O campo,
de· pousO' daq,wela base d;everá
i tO'rnar...se,. assi�m, um dos maio
res dia Améri�a do Sul.

PA R A F E R' D A S,
E C Z E MAS,

,

INFLAMAÇOES,
c O C E I R A S.,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

'.

A
I margem das sessões

da Assembléia
Um dos S1'S. deputados ao>

usar da ;palavra 'na ult'ima ses

são .levwnta;o braço di1'eito e

abana a ·mão I num gesto ·de

de8perl'ida. A mimica chalnou.
a 'atenção de um seu. colega"
- que disse: Adias Pampa
Mio ...

Na sala-da-café aquela hora'
em .que êles se mistw'arn, .W1'

r''identes, alegres, jovia'is comI>

o ,melro de Gue1'1'C(.· Junqueir·o,.
pe1'guntaT'Cl7n ao Coronel Lo
pes,,vieim, á propósito da crô
nica passada, q1wl {em afinal,
a rnarca predileta de ·seu .café ..

O sirnpatico deputado não ti
tubi01t: "VESúVIO" - disse.

O' ,célebre: caso do leite
está afeto á Comissão ntnneada

pela Presidencia, estudar O'

assunto.
- Para a Cornissão isso é

um abacaxi, dizia o dr. Panla

Fontes.
- ;En penso o cont1'ário, J'e

trucou son'idente :0 d1" Bias�
- Para nós é mn deleite ..

Conversa. :entre pares:
Fala-se muito crn demo�racia.l
Nós que Vi1Jemo.s :0. quer'e-la .(!:

.
a proclama-la, não' a temos ...

Então, desate-a ..
� respon

deu a 1'ir o delndado Lou.res

Ribas.

.*

- Afina.l, que história é es-'

sa de Sétimo Véu? - pergun-·
tava um deputado a outro, ti;

. hora do. bate-papo.
- E' um filrne 'com ares de'

psicanálise. Em outras pala-�
vras, - aquilo que está velado

em 'U,ltimo lugar no escaninho'
da )prateleira do sub-consden
te! Pw'a citar nm exemplo: a"

ultima nnovada das eleições, ..

desventlo'U o segredo do ,Séti
mo Véu. Dois deputados se des

melingu.imm e dois outr(J/F'

vie1'ani á tona.
- Corno no filme?
-·Okey.

Zé do COJ;lgressó"
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