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Constituinte homenageou, na sessão de êntem, a imprensa e, a rádio-difusão
catarinense, em vista «do papel que a mesma·veD,1 desempenhando na preservação

do I�egime democrático»,
. ,
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O espirHo 11izisla no sul do Brasjl,
Rio, 18 (A. N.) - Falando ção: "10 - a-caça ao voto. In

á imprensa sobre o chamado felizmente a ambição dos poli
espirtto . "tradícíonal nazista", tícos gauchos: está levando al
na zona colonial do sul do guns a apoiar e estimular o

Brasil, o gal. Cordeiro de Fa- tradicionalismo germaníco na

rias, ex-interventor no Rio'zista:, 20 - a chegada de no

Grande do Sul declarou: � vos elementos, fanaticamente
I '

"Considero grave, 'gravissimo nazistas, até agora Insulados
mesmo, o aspecto que está as-j na Alemanha devido á guer
sumindo o problema da naoio-Ira ".
nalização da zona colonial gerJ----------�---n:anica no sul do �rasil. É pre- Espetacular

I I
CISO alertar a naçao para estAno XXXIII Florianópolis .Sebadc, 19 de Abril de 1947 H. 10.006 problema que tanta inquieta- desastre

------------------------------�--------- ���nm�usouequeru� R' -18 (A N)-Es � -
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H A S M 8 L E I ft C O N S T I T U I N T E
po e nost VIr a "'Tcalusar. lar desastre ocorreu na estra-

II S E'
,

'

acrescen .ou: - a vez pou- da Ida Gávea um caminhão
" ca gente saiba que era no Rio

que trafegav� com grande ve-
,

"

Gr�nde do �ul que estava. 10- locídade, desgovernou capotan-cahzado o pior foco da quinta do e ferindo cincocoluna nazista no Brasil".' ,

.

Afirmando que a campanha de
nacíonaltzaçãr, foi interrom
pida, citou estes dois motivos
fundamentais dessa interrup-

o MAIS .üITIGO DURIO DE SANTA CATARINA
, ' Proprletarle e Diretor-Gerente: SIDNEI N�CETI - Diretor: BARREIROS FILHO

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA
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Aprovada. ôntem, u'a moção de aplauso à imprensa e rã
dio-difusão-Domenagem póstuma à memória de Tiago de
Eastro - Um sentenciado se dirige à Assembléia 3inda

em discussão o projéto, de Reg'imento Interno .Iêenedor 'Ivo
Como de costume a sessão da As: aplausos á imprensa - que foi o; Volta a solicitar, á essa altura, d'Aqul-no I, .

.sembléia Oonstituénte de ontem fo: deputado Nunes Varela, - pediu a palavra, o deputado Joaquim .

presidild� pelo dr. José Boahaid, � ii. palavra o deputado Armando 'I' �into Ari-uda. _S. s. justifica, en I' Rio 18 (A. N.) _ C f _

rendaram ontem,
secretaríada pelas deputados Cid Calil Bulos, que, desfazendo inter- tao, outra moçao de sua aut.m'w:.'

.

on eren fe de polícia.Ribas e Alüredo Campos, pr-elações inexatas relativamente ao, � homenagem póstuma á memó- CIOU com o presidente Dutra, ---.- _

A' ata, aprovada após ser re{,jJi.1 apelo que pronunciára na sessão ria do deputado Tiago de Castro, na manhã de hoje, no Catete, •cada pelo deputado R�ul Schaeí'er a'?-'Leriol', após outras considera ft�leci,do em Lages, sua terra natal;' o senador Ivo Aquino. À saida, "'bega mais umsobre um seu requerírnento, se. çoes, declal'Ou:. há anos. Apoiando-o, o líder da abordad ' 1 t
UH

guiu-se a leitura do expedienu - "Foram além do meu pro- minoria, deputado J. J. Cabral, da' , .

o pe a :ep?r agem

ai
.'

q,ue, constou de telegramas de agra. pósilo. AquBle,s_ dizeres não envol- ala l\dCl)Ílsla, pruf'ere um discurso propósito da extinção do DA,SP, eH rguetro. decimento das familias de Carlor viam a intensão de deslouvar o em lórno das qualidades morais e o líder da maror ia no Senado .' ,

Renaux, de Brusque e de Otací lie comportamento politico do líder eh cívicas do_ extinto, relembrando a'esclare,ceu que talvez fosse ín-I RIO, 18 (A. N) - Esta ser:-Costa, de Lages, por homenagens bancada que íntegro, nem v1savaml sua aluaçno, C0ll110 representante teressante me m '�. _I ão esperado, .hoje, nesta capi-prestadas a mernorra elo consu: ensombre.scer a conduta parlamen., elo povo naquela Casa. '

I .

o � o ser CO�l tal o "RIO AMAZONAS" ou-Carlos Renaux e, Otaoilio Vieira da lar dos ou�ros, representantes." ,o. sr. Presidente informa ao ple- SI�de�ado na qu�lldade de orgao trds: dos dezoitos na'Vi"'s' car-Costa; do Interventor Fe!clie,ra I na Em seguida o formoso orador nano que, na ordem do dia, pros- técnico consultivo. .'

adnuíríd 1
"I

L ldEstado de PiaUÍ, agradeoendn n reafirmou o ponto de vista que segue á, discussão do projeto do gueiros aoqurn os pe o OI e
eomunícação da il1sL�la\ão dos tr3- enül:i.ra na'CIuela oporluuidade. B1.e,gimen{IO rITIÜ�r.no, ::up,r�,eIl1Landb, nos Es.tado:s Unidos para osbaJ.hos conslituinles. ,Q orwclOl' se.guirile foi o deputa- a. ,egnii', ú mesa, emehda,s, os de- A. t md�gem de 5 5 es! õe 5 s·erviços de ,cabotagem no nos-Com a pala'na, o ora.dor inscri-Ido Antenor ';f'avares, o qual dá eo- p�l\l(IM Raul Schaefer, Prológenef

d no litoral. É o segundo navioto, d,8Jpulad'ô Joaql1iliJl1 Pl,nto de AI' nhe.c,lI1fenlo a Gasa, ha,1er reCleobldo, YI·elI·a. Antenor Tavares, Paulo a A ssembléi a '

.ruda apres'entou u'a moção iÜ mOimentos antes. na por,taria, uma Fontes, Vi.ng·and Pershun e Cid daquele grupo a chegar ao RIO.
a,pla:us.os á imprensUl e á rádio-dI. carla do senlericiado Joaquim Pa- ,Ribas. .o, fechame·mto, suspensão ou já em ,plena atividade, trazen-f

-

d S C 1 �

J C b 1 d cOl1'gieloamenl:o -da J'U!v,e'ntuclJe Co-Ulsao . 'e anta atarina, o que 1'0 .. checo c os :c-;antos, ex-prod'es,sor no O de,pulUldo J. . a ra pe e, nmnista deu vida ao Expedi.en- ltO seu primeiro carregamento.aprovado, por -iôdais as bancadas. interior, solici tando amparo á A com a palavra, á Presidência de-
A moção referida esLá r,edig-ida sembl'éia, para manuten({ão de sua lE'rminRI' "ejam exlraidas cópias te da A,sls'embléia. A Despeito,

nos segui'Iltes termos: familia. que a'uraves'sa silua({ã.o de das eme,ndas a,pr,esenta,das, arilm de falou ,.0 Depurt,ado Alfr,eodo Cam':
S b' U"Ex;mo. sr. dr. Pr,eside:nte da A� miséria,' pedindo, então, o orador, serem di,sLrihuidas aos sr,s. cons- pOS 0m l10me das suas cOl1vic- o· re a nescof),embléia. Constituj,nLe do Estad,): fôsse a mesma encaminhada á Le tituintes, no que foi abendido, çõ,els p'olitkas, FlaJa! depois o

-- Consi,deril,IlJdo a função da i',n gião BrasiJ,eira d,e A!ssi'stência, pa.,. ,Suspensa, a seg'uir, a sessão, ou- deputado Bulicão Via,na, que
prClnsa, falj.atda e escril a, C.o'1110 veio ra as de,vidas provi'dências, o que Lra é mal'ca,da para a próxima ter- s.endo do contra esügma,tizou
culo infol1ma:tivo e -e,ducativo; gená feito, ainda hoje, pela mesa ça-f'eira. ItÔ'dals a.s juv,e.l1Itudes termil1rudas
.

Considerando a aLLla({ão "d;l ,cm "i's'las", incl,usiv,e a I'nIte-
Imprensa, fala,da e escrita, em toa-

a
.

I
- .' graHs,ta. o sr. J, Miaria ela Vei-

(bl'OI'S os movimen.tÇls, de, o:pjI)i:ã,o. .nu- r e VOU 'ç a o p a r a g u a I a gaJ, esq'Lllentou-ise, fa,laudo em
Ica; .nollne dai J'llventluQie que não
-, Considera'ndo o papel qU0 a ,existe no 'P. R. P. Com a pal'a-

me:m1a "em desem,pennando nr. RIO, '18 (A. N.) - Infol'mam de Ponta POI'ã que o moYimenlo rr-
vra em nome de suas próprias

pres,ervaç,ão do reg-,ime clemoerá.ti- volucionál'io paraguaio já se propagou a varias cidades do sul do vizi- convic.çÕes, D ,deputado Biase
co,' Fara-oo s'e torna solidário 'comnl10 país, entre as quais Jig-uram Pilar, Kaasapa e Tabarug. A primeira

- Considerando a repul,sa e0m dessas cielades é considerada de grande valÔl' eslraLégic'o, além de ser
.' os SleUIS co,!.eg,as e afina.l, fala

que os órgãos' de imiD,r'e,nsa de in, um !.!'rande centro de pecnaria. D Dr. Saulo Ramos (lue como
dole demo,croática' demons-LralD1

.

ás
� médico assinou o �tes;taelo de

doutri���S,i������J�, e?i���:ilÜ�S�a�or O e oe'oulro do's' 'p''r·es·,deoles ��i�o; l����a��o S'�'ll cc��:;�r P��=
da imprenlsa J,ea.J, coer'enle e cons- to ,de Arruda que se ,negou a
truti",a_ .como, ·,par.ce.la. qUE! .le,v.anta'

,

fa�'er a autópsia. Das gah�rias

os,AS;l�t�:t���s d� :��;�'Ilte ��tqr�!: MciNTEVIDEU, 18 (U. P.) - Confirma-se oficialmente que os p1'e- �ê��l:. �1achado engu]i.a em

nmento: sidentes elas Republic,as cio Brasil e do, Uruguai' déverão entrevistar-se
x

I - I,nsira-se na ata dos traba-
no dia 12 de maio próximo. Um porta-voz oficial do govêrno uruguaio x x

�hos diárins um voLo dle I,ouvor 6
inforinou a agencia France Prece que lodas as medidas necessarias ao Cid Ribas, D casanova da

lmprensa ca.tarine'l1se pela manei.
enconlro dos presidentes Thomas Berrela e o general EUl'ico Dutra Jo- Assel1l'bJéi-a es.treou na TriJJ'l�na

t ram já tomaclas para que a el1tl'evista se realize, na data de 12 ele maiora com que em ,desempenhado a� na cidade uruguaitl. de Arlig'as, perto ela fronteira brasileira'
� e l'cf'el'iu-sle ai XUipeeó, s,ua ter-

suas verclrudeiras' fun({ões e pela '. ,
ra cio coração, pedindo seefe,tiva colabora({ão que vem pres. A d..l I
cOllis,ign.ass'e ,em alta 'Um votoLando e, Clertwme'l1te, pres'bará aOI me'aca O ue' morte pe os J"udef:ls ,de lou:vor a'o Sr. Dr. Uldo

quel i,nüEmdidos de puJ.'@,za demo. '". .

• a Dc,cke ipOT haver êste realdza-cráLica e de crença nos des'liqlOS lUO, 18 (A. N.) - O vespertino "A Noite", publica o seguinte -Lele- do as juslta's alsipkaç.õe-s do, ipO-de Samta Catarina, prletencI.em dar. grama do seu cOI'l'espOndenle em São Paulo: "Em consequencia da exe- V'O xapecoel1ls,e. Em mcio dclhe uma COlls,t,ituiçã,o inspirada na cl1ção ele Dev Gruner, na Palestina, considerado o herói nacional para s'Ula oração fo,i a;pe'rtado emsoberania popular. os judeus. a "Irgul1 Zwai Leumy", sociedade secl'ela a ramificada lan- "dó. ,menor" pelo Deopulta.don � COIJl1'l1nique-s·e á kssoci'ação çou em São Paulo a Slla ameaça. Pela execu({ão' daquele jLldeu, p�gari'a Ferna,ndo Mello e em segu�daCatarmf'rus'e de Impr.ensa e Rádio. com a vida o consul ing'lês. Porisso, 'sabend,o' que os terroristas judeus 'em "dó maior" pieJ.o Depuitadodifusão, para os devidos fj'ns, � senam capazes de executar a amea({a que paira sobre a vida elo íliplo- BuJ.cão Viana. Elmbora a Dr-teor da pre,sente. mala britanico as auLoridades policiais delerminaram provodências no questm eleS/afinada!, o ''S-016''Rrula das Sessões, 18 de abril dE sentIdo d� ser refor({ado o policiamento na residencia elo cõnsu1 da Ingla- do ,e,s!br'ea.n,te mencceu arpl-au-194.7. terra. A policia espera neutralizar a ação <laqueIes elementos mais 1'a- SDS gerais.(As.) - Joaqúim Pinto de Aj'j'udí náticos".
Biase Agnesino Fa1'GCO ----__� �

_

Wigand Pel'shun."
A mo({ão acima, q,ue, muito des, G d

.

,
yanc,cé a quantos moure.i.a:m n� ran e � concentraca-o operari'allmpnensa barTl-ga--verde, fO'1 aipro. ,

vada, unanimemente" ,sôbre eIs
.
Segundo estamos informados, os operários, êste ano, no dia iOdefallando, �mda, os de:pll'tados,'_NulIle� maIO, serão alvo de grandes manifesta({ões, promovidas pelas auloriVarp,la, lIdeI' ,d'a maIOrIa, Joao Jo�

I
dades e supel:visionadas pelo Ministério do Trabalhosé Cabral, li,der da minoria e o o. dr, Raul Caldas, delegado dõ Ministério do Trabalho em nossosu.b-Ilder da _bancl_lda da U. D. N:, Estado! desej�ndo dar a maior amplitude a essas festividades, já exo.svalldo Bl\1cao, VIana. . I pedIU mstru({oes .nesse sentIdo e, beIl!; assim, j.á ,convidou a todos os pro-Após cessar,em 'os aplausos as slde�tes de smdLCatos e de assocla({oes_ operarIas, para uma reunião apalavras ao yltliJl1q orrudor

A
que ex·ll'e,alIza.�'-se ter({a-feira próxima, dia 22, ás 17 horas, na DelegaCia doren_deu cO'1l's'ldt;raçoes em tor1�0 lias MIDlsterlO elo Trabalho, no Eelificio do rpase. .

razoes que, ruD!maram a moçao de OpOl'ttmamenLe publicaremos o programa quo for elaborado.

Conferenciaram com
o Chefe, de Policia
Rio, 18 (A. N.) - o sr, João

Amazonas, do POB, e sr, Apo
'Iínío Carvalho, ex-presidente
da extinta da "UJC" confe

com o che-

Rio, 18 (A. N.) - Realiza
Be, hoje, uma reunião do lCon
selho ,Deliberativo do Ins,titu
to Brasileiro de Educação,

• Ci'ênciá e Cultura, -afim de ser
eleito o segundo vice, pr'esiden
te, cargo vlago Ipela renuncia
do ministro Daniel de Carva
lho. Em seguida, haverá uma

r,essão plenária do instituto
para. ouvir uma exposição, do
professor Miguel Osório de

I A-lmeida� sôbre a organização
da Uneseo.

Defesa da produção'
Rio, 18 (A. N.) - Realizou

se no gabinete do ministro Da
(JÍel Carvalho, a eerimôniã da
assinatura do acôrdo celebrado
entre' o ,goV'êrno da União e o

,E:sta;do de Goiaz, visando a ar
iieulação dos serviços .federais
I) estaduais de fomento e defe
sa da pr.odução vegetal e ani
oal. O ato teve a presença do
Litular da Agrieultura, do go
vernador Jerônimo Coimbra
Blleno, ohefe do executivQi
goiàno, dos deputados Jales
Macha;do, João Abreu e Caiado
Godoi e Toledo Piza de São
Paulo, do sr. Camara Filho,
seclretário de Eeonomia Pú
bHca de Goiaz, <chefes de ser

viços do ministério da Agri
cultura e membros da colonia
goiana aqui radicados.' Em
�lOme do go,vêrno federal, aS
sinou o contrato o ministro
,Daniel Carvalho, e o mesmo

I fez, em nome de Goiaz, o go
! vernador Jeronimo Coimbra
Bueno .

x

x x

Está nomeada a CO'l1l,is'são
qUle vai ,els�iUdar a s'1tuação da
E,stra,da de Ferro Santa Ca,ta
lI'j'n:a, aoendenid-o a "penill1ha"
sO!prald'a 1I1l:\ As!sembléia pelos
Deputados oposicionista,s. nes
if:a '\nez nã.o ,ha.ven,do desca,rrilh.a
l1wn10 na Comis'Sã,o, vai a Es
if:rad� con:er li.vr,e.
Assim entendem os "e-sil.ra-

deilr.os" ...
x

x x

Zé do Congresso

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE:

Dia
Dia

27 ,

!
,

DE·'- AGOSTO·--Prógrama para A�,ril·:-··· I'
t \.

19,.' sábado�Soirée, com

d{lmingo�Tarde dançante,
21 horas.

24 horas.

, . � ,

InICIO as

das 19
,

'as

A VIAGEM INAUGURAL DO MAIOR NAVIO DE PASSA-
GEIROS, O "QU�,EN ELIZABETH"

.

'--� .

�1/fIIIII,4ta... ··rt-·- .....

O "Queen Elízabeth ", de 83.673 t.o:ij.eloolas, fez "sua, vía-:
gem inaugural em 16 .de outubro de 194,6: Esse magnífico na=-.'
vio é de propriedade da Ourard White Star Líue, serviu duran-v
te a guerra como transporte de tropas. Vímlo a paz foi readap-v-
tado exibindo agora Iuxuosíssímas acomodações. I

, Na totograría: - Sala de estar de la classe.
BRITISH NÊ'\VS· SEJRVICE

'

D'IA DE TI DENTES
CONVITE

I - A Associacão Civico-rnilitar "Marechal Gu ilherrne", no "Dia

de 'I'íradentes" (21-IV-1947), herói e precur-sor da Independencia do

Brasil, realizar-á solenidades orvíeo-patr iótícas . prestando homenagem
á Imprensa, Comércio, Instítuições G.J.btJUrais, Departamentos de Edu

cação, Secundário e Superior, Entidades Espur tívas Terrestres,' Náu
ticas e Recreativas, Clube de Caca e Tiro "Couto Magalhães", Associa-
ções de Classes e ao nobre povo de nossa terra.

.

II - Temos, pois, o máximo prazer em convidar as exmas. autori
dades civis e rnilítares, chefes de r'flIpa,rrUções e esí abe.lecimentos, só
cios beriemérttos e efetivos, funoionár ios ·e quem mais queira tomar

parte nas mesmas, para que nos honrem com züa presença.
III - Se-rá obedecido o programa anexo, aprovado pelo sr. coronel

coma��'Qte da Guarnição Mil itar de Florianópolis e nosso Presidente
de Honra.

JV - Certos de poder contar com o vosso comparecimento, bem
como o de vossos auxri iares, .ser-vimo-'Dos da oportunidade que se nos

oferece pará aoresenear-ves protestos de estima e consideração, snbs

crevendo-oos, tendo em vista fazer
.

"TUDO PELA GRANDEZA DO
BRASIL".

Andrelino Natividade da Costa _:_ 10 �g�. _ :::'::-::-::::,,:�,:,c,_t�.,
• .. � 'T '-oi:'- ,�,",�'

PROGR;AMA

':�- ', �

'. �,_ /." .

'r TE�RENO
OD I N Vende·se . 6timo .terreno, :í:>la�o, ...

t
todo arborizado. na pacata e bu-«:

'/.A!Ú! côlíce praia da PALHOCINHA,.

;t�.
Coqueiroll, com 34 metro. de fren-

N' , te e 50 de fundos Carta. parw.:
.

: "Terreno-Palhocinha" nellta roda--

# .
ção, Preço 38.000 Cruzeiro. áb7ista •..

o ESTADO
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LH E RECOMENDA � ••• , •••••••••••••••••••••••••• -e 0"-.-

80,0.
45,00
25,0.
9,00
0,50

TELEFONES MAIS· .NECESSl'l'ADOII
:Bombei�o. . ! UU
Policia 'I..•••.•.•....••••.••• , ••.•• ' lOl�
Delegacia O. P. S?"i�I�" .• '.;.; .••.,.. 157�

..

Maternidade lUl.
Hospital Nerêu .Ramo•. _........ II... ·

Santo. Casa ....................•. lOS.
Casa de Saúde S. Sebastião .. I... H!lJ
Assistência Municipal ...•.....• _. 161)'
Hospital Militar ,

.....•.•..•.• .'.. ll!>}
14° B, C. ., ..••....•.•...•. ,... 151<
Base, Aérea .......••• , ". 1Ct
'la B, I .. A. C. .... - •.•• : ; ••.• , • • • 159.
Capitania dos Portos ,..............

•
lllól

16' C, R. '..................... 16011
1'6rç� Policial ....•...•.•..•..••• 120J.
Penitenciária .....• •.••• 1511
"0 F;stado" lo�a
"A Gazeto." : 165.
"Diário da Tarde- •.. ;........... 157'
1.. .6. A. • •• , •••••• ,. • • • • • • • • • • 1114,
f;mo. Funerária Ortica .• __ • • . • • . 1...

Laboratório

"

17,00 horas - Loeal : Largo "Fagundes".
; Oonoentração

.

dE} Autoridadés Civis.e' Militares, &,hefes' de Repar
'Úiçõ�s e Estabelecimentos, ,Sócios Beneméritos e, Efetives; Ofieiais,
Sub�tenel1ites e Sargenlos das Forcas Armadas; Representações e quem

mais queira tomar parte.
.

. Oon�tiLuicão: - Bàú;das de' Musicas e 'I'amoores. '

- Bandeiras Nacional ê da J'l1!confidencia.
- Guarda ele Honra.; Autcridades Civis e l\Ulita-ree, Sócios Be-

neméritos, Oficiais das Forças Armadas, Chefes ele Repartições e Es

taoelccimentos, �

.

- Coluna: - Sub.JucneIllles e Sargentos das Forcas Armadas, Alu-
nos ·e. Alunas dos Estabelecimentos -de Ensino Primário, Secundár!o 'e,

Superior, Funcionários Publicos tede'l<al, Estadual e Municipal, Dele

gações repr-esentativas e quem mais queira tomar parte.
Observação : - Solioüha-se a fineza de j3ntrarem em forma, coluna

por cinco (5). e por representação, frenle para a rua Felipe Schrnidt..
intercalados. As Bandas de Musica.r» Tambores estarão formados na

rua Felipe Sc;hmidrl<, frente pana a Praça "15 de Novembro". Ais repru

sentações femininas forma-rão logo á· r,etagualJ:1da dos Sub-tenent-es 'das

Forcas' Armadas.
.1 '

, ,

IT,INERÁRIO: - Rua Felipe SclÍmidt, Praça "15 de No,v,embro"

d'e's'cendo pela frernte cio, Hotel "La porba" e subindo pella fr,eillte da Pre

feitura, Rua Padre Migue.Jil1Jho, Praç,a P'ereira de Oliveira, Rua Arci

preste .Paiva e Pr�ça "15 cle Novembro", fazendo aHo quando a testa

alVi'ngir a fre,nLe do Café "Na,cional".
A coluna fará "direiLa-volveT". As Bandeiras desfraldad,as e 'com

a respootiYq, Guallda de Honra se 'deslocarão de fo,rma eill direçãô ao

salão do ClubElJ "Demoéralta", toc;a:ndo em continencia, as Baindas de

Musi.ca:s., o Hino Naciooa'l.
Em seguida a coluna será diSlPer'sa;ela, iiD.dépendente de o-rdem.

20,00 horas - Loca,l: Clube "Demo:crata" - Ses-são solene;
l' - Hi,no Naf}Íona,l - Execucão para continencia.

2 - Aber.tura da Sessão, pelo Presidente.
3 - Declamacão de uma poesia, pe.Ja Aluna do Instilbuto de Eelu

cqção, Sua. Ivette Gevaerd.
4 - Saudação aoS homenageadO's, - Di1scurso cio dr. Carlo.s Go

mes de Olivei,ra, qúe genWmenlÍe a,quies'ceu do convite feito.

5 - :Qe:clamaoão de l1'11a poesia, pela Alu11a. do Illsti-üuto "Cora-

ção de Je-sus", Sta. \Vlal,dina BOTges.
6 - Hino da Inde,pencl,encia.
7. - Agradeci:mEmlo e encerramento da Sessão, pelo Presidel1lLe .

8 - Hi'no Nacional - Cantado por todos os presenLes.
'

A "A; C. M. M. ex.", rle,a'nLe-mão, 'll1anif,esta sua graLildão pelo con

curso ele brasibdla,de e cIvj'Slmo que 6'e digl1larem ,tiar, com o compare

cime,nto, :s'ubslc,revendo-se atenciosa e fra�ernallillenrle "PELA GRAN

DEZA DO BRASIL".
Anclrezino Natividade da Costa - 1° SgJú. - Presidente.,

ALUGA-SE
uma casa

Euclides
sita à rua Vire
Maclill:ldo, 215

Estreito.Radio ...Tecnico;-Electron
F�rJdado ,em 1935

Mont!llJem' de rádios, AmpH-

I
fic�::iore.-Tran.mi••0:t'e.

Material! . importad.... direta
mente do. U. 3. A.

Proprietário
.

Otomõlr
..

Georges Bõhm

I
Elecbe - Tecnico - Profi••ioTlo)

-....._ formado na Eu·ropa
\ Florian6poH.

�ua Jo'ão Pinto .n. 29 ._ Sob.

, I

/1
.>

Preferencia a quem compra.::.
os moveis.

Informações na mesma.
......................................

LEIA.M A REVISTA
O VALE DO ITAlAI

RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tô<hs. as bebidas, inclu!ln5 1&9

fabricadas em outros Esbd(}S,
retiraram suas candidatura�,
\lua t"lIinar nos lare!! catRTi
Denses, - em vista da certi.!lsi
'JWi vitória do aperitivo KNOT.

Dr.'

,;

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAl.

ERCR}TÓ�IO: Rua Felipel Schmidt:Sf - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florion6polis.I

Empresa «Construtora
A maior Organização Pred:jal

AVISA

Universal})"
do Brasil

A todos os portadores de .títulos desta conceituada eml)·resa ...

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de a,côrdo com.

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

tôrio central nesta Capital. sito à rua Felipe S�hmidt s/no
Floria oópo li s.

NB. Não faça sua inscnçao em outra empresa, congênere..

sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas"

/

;
I _{
I
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..
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() ESTrt I '0- Sàbado 19 de Abril . de "47'
----�----------�----�------------�----------------, .,�-----------------------�--�------------------�--------------------------------------------------------------....

DIARIO DA ASSEMBLÉIA'" CO-NSTlT-UINTE-----
Resumo da at';- da lOa sessão ordínãrta, das qumze testemunhas inquiridas', doze confiara o povo catarin:ense.' ,

realizada em 15 de abril de 1947 lião pessedístas e' somente três' .udenís- 'Era contrário, sim, às afirmações, que
PRESIDl!:NCIA - Sr. José Boabaíd, tas. ,,,. .vão além da verdade, ,feitas pelo' sr. Cá-

, SECRETARIA - Srs. Cid Ribas e AI- Apesar disto, provado está, o fato nar- ruso Mac Donald, ,que useiro em detur-
rredo Campos. rado nos telegramas Íídos pelo sr. João par a verdade dos ratos, procura fazer
As 14 horas do dta 15 de abril de 1947 José de Sousa Cabral. Terminou dizendo cartaz através desta Assembléia.

havendo número legal, o sr. presidente que o intuito da 'sua bancada era o de Ó sr. Armando CaIU, referindo-se à3
declara aberta a sessão. Estiveram pre- tra,balhar, mas se ° Govêrnú do- Estado afirmações com que o-, sr. Bulcão Viana
sentes 29 deputados. per'síat.ísse nos processos usuais de anga- iniciára a sua exposição, sôbre as 'ocor
O sr. presidente, depois da leitura da rlar prestígio à custa de perseguições a rêncías de trr-ussanga, declarou que a

ata, põe-na em discussão. oorrel1gionárlos seus, a bancada uderris- bancada do Partidó Social Democrático-
Pediram a retificação da ata o-s srs ta não trepidarla em transformar, a trio reconhecia às oposições o direito e ode

Armando Calil Bulos, Oswaldo Búlcã? buna desta Assembléia numa tribuna de ver de colaborar com OS representantes
Viana e João' José de Sousa Cabral. Dí acusação, não só ao Govêrno atual, da maioria no interêsse do povo, razen
tas retificações foram atendidas pelo sr como, também, aos seus antecessores, do ressaltar que OS deputados de todos
presidente, que mandou consígná-Ias O sr, Raul Schaeffer falou também sôo os par-tídos receberam o seu mandato do
,Quanto ao mais foi a' ata aprovada. Não bre o caso de Ur'ussanga, o qual, entre povo e devem utUizá·lo em ravor dêste.
houve expediente a ser lido. outras considerações, disse que não era Nada mais havendo a tratai', o sr. .pre-"
Pediu a palavra o BT. Armando Calll oontrário, de modo algum, à leitura do sidente encerrou a sessão, marcando ou

Bules, o qual, como representante nesta despacho telegráfico lido nesta Casa pelo tra para amanhã, dia i7, às mesmas no
Casa do povo lagunense, congratulou-se !lustre líder da mmorta, porque o mesmo' ras, com a seguinte:
com aquela digna e laboriosa população aqui estava, com'ç> está, dando cabal e Ordem do dia:
pelo transcurso, no dia de hoje, do pri- fiel desemp'tnho' do mandato que lhe Regimento Interno.
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"'a"''''suttado o Plenárjo sôbre si concordava
com a consignação em ata de um voto
de regozijo pelo auspicioso acontecimen
to, tra'nSmitlndo a Mesa ao Executivo
Municipal OS cumprimentos desta Assem MADRID, 18 (D. P.) - Anuncia-se oficialmente que uma impor-
bléia ao nobre povo Iagunerise. . t.ants organização clandestina da Confederação Nacional dos Trabalha-
O sr, Raul Schaefer, usando da pala dores, foi descobesta pela 'policia politica e social. Quarenta e oiLo mem

vra, pediu, igualmente, fôsse inserido em

ata um voto de grande satisfação e -rego" bras desta organização foram presos, quase todos em Madrid, La Coru
zijo pela passagem, também, no dia de na e El Perrol.
hoje, do primeiro centenário da eleva-
ção de São Francisco do �ul à categoria
de cidade. Pediu, ainda, fosse telegrafado
ao Executivo Municipal de São F'raricis'cc
do Sul. transmít.indo-Ihe, e ao nobre

.
E

laborioso povo do Município, os cumpri
mentos desta Ass-embléia.
O sr. Bulcão Viana. com a palavra, em

seu nome e de sua bancada. solídar ízou
se com os requerimentos formulados pe
los Sl"S. Armando Calil Bulos e Raul
Schaefer. Postos em votação os requeri- ,

màntos, foram êles aprovados, com visí-
vel satisfação da Casa. ,

O sr. João José de Sousa Cabral solt
citou ao sr. presidente a distribuição do
projeto do Regimento Int�rno, para es- -

tudo, dos srs, deputados, 'tendo o sr. pre
sidente esclarecido que a Mesa iria fazer
hoje, no fim da sessão, a distribuição do,
projeto em aprêço, que já, se achava imo
presso.
Pediu a palavra o sr. Nunes Varela, Ii

der da maioria, que prestou informações
á Casa sôbre os fatos ocorridos em Urus
sanga, tecendo várias considerações em

1 50 tôrno do inquérito, cuja cõpia se. encori-
, tra nesta Assembléia e que fôra enviada,

por solicitação da Mesa a Secretaria de
Segurança, lfundo procedido, também, a

l�tura dos despachos telegráficos que
deram causa à abertura do refe·rldo in'

· ..... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. quérito.
IMPERIAL Com a palavra o sr. João' José de Sou·

sa Cabral, líder da minoria. o qual. após
ligeiras considerações acêrca do caso de
Urussanga, e do inquérito pOlicial ares·
peito instaurado, disse que, muito em·

bora tenha de ausentar·se desta Capitdl,
a serviço profissional, todavia, a sua ban-
cada iria estudar devidamente o a'SStU1to
e sôbre êle manifest2.r-se.
O sT. Armando Calil, referindo·se aco

Idebates que vinham sendo travados. di·
rlgiu apêlo à Casa no sentido de que
fôsse manttda a calma necessária ao me"

lhor exercício do mandato que os têm
'Ireunidos nesta Assembléia.

Ainda à hora do expediente, fêz uso l'da paJavra o sr. Antônio Carlos Konder
Reis, o qual, após fazer ligeiras justifi" 1cações, encamil1hou à Mesa um requeri-
mento, pedindo à criação de um Ginásil)

TítuloslOec:!aratóriosna cidade de Ita-jaí. ,
Usou da palavra o ST. Heitor Liberato, ElIcrit. -- Praça lS'de Nov. 23.

apqiando o requerimento do sr .. Antônio lo. andar. •Carlos e declarallldo, que, ° assunto. re"

B b· Ó Iferente à criação de um Ginásio em lt3. Rellid. '-FOR'NuaE T_.ira14d6�8ntes 47 I" om. 10 CU Ojaí, já está sendo amplamente estlldad(il
.

pelo Executivo 'Estadual, a par de outros

GmelhoTamentos 'necessários à; vi.da ita· 'rande���n:l�; ;';iffi����' :::l��'d�;;:rOa ��s�::: ."'....-.-.......-.-....
-•••-•••-•••-.-••••.-.-..... .

, ve. uma realldade, por isso que, o sr.
A's. !df e 71,,{n horas Governador do Estaüo, sôbre essa i,nsta-

Cine Jornil. Informa[.ivo ����.o, já tómára necessárias ,providên·

- Jornal. .
O sr. Nunes Varela. corroborando as

�o)
� afirmativas do sr. Heitor Liberato, deu

-
- Fr.anci:sco Alves, - Linda conhecimetno à; Casa de que a bancada

Balista _ Dalva de 011'- da' maioria dava inteiro apôio ao reque·
rlmento do sr. Antônio Carlos.

veira - Trio de Ouro _ Nada mais havendo a tratar, o "r. pre-
. sidente e·ncerrou a sessão, marcando- ou-

Dercy Go'nçalves - Zé e tra para amanhã, às mesmas horas.

Z'ld At I"" AI Ordem do dia:1, a - 'UU '10, ves e Re'gimento Interno.
SUaS pastoras e muüos Representação

. Os srs. Prefeitos de São 'Francisco do
outros - -em: I Sul e de Laguna representaram, respectl-
CAlDOS DO CÉU " I vamente ° 'sr. !?res'iden�e da Assembléi!l

nas comemoraçoes havldas naquelas CI"

Judy Cano,va - Fortunio nAdes por oca,sião liAS festas centenárias.

B I

I
Resumo' da I1a sesSao ordinária, realj.

onano,va. - em: zada em 16 de abril de 1947 '

UM DIA NA óPERA PRESIDl!:NCIA - Sr. JO_Sé B?abaid .

SECRETARIA _ Srs. Cid RIbas e Al-
Censura: -;- LIVRE. fredó Campos.

.

Preços: ás 4lf2, Cr$ 4,40 __:_ 3,00 ha��nlJoh';';r;;'e�� ��aga\� �e .:rbr�r�s�d��;�
AOs 7lf2 horas: -Cr$ 4 40 unico declara aberta a sessão. Estiveram pre"

, . sentes 30 deputados. .

· . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . •
O sr. president!?, depois da leitura da

ata da sessão anterior, põe"na em dis
cussão, sendo a mesma aprovada. Não
houve expediente a ser 'Ilda. Q ST. pre
sidente declara achar-se sôbre a mesa' a

indicação do sr. Artur Müller, C1:ljo adi
amento da votação, pelo prazo de 48 ho- .... .•.. ..-.... .•.• ...•.. . ••

ras, fôra requerido pelo sr. Nune;: Va·
rela e aprovado nela Casa, em s'essfuo de
14 do corrente. Pediu, então, a 'palavra
O sr. Antenor Tavares, que após ligeiras
considerações sôbre a mencionada indi
cacão, "encaminhou à Mesa, afim de ser

submetido à votação do' Plenário, um

substitutivo.

São Paulo, 18 (U. P.) -,0
deputado Raul Fina chegou

, ANIVERlSÁlRIOS: aqui, hoje" procedente do Rio
DR. IVO GUILHON. de Janeiro. O deputado líber-

Transcorre, hoj,e, o' aniversáric tador fará uma conferência so
�natwlil.üo do sr, dr. Ivo Guslhon, bre o parlamentarismo nas
.íntegro . juiz de direito de Lages, eonstttuições estaduais, a con
:110 seio, de cuja sociedade desfruta vite da Associação dos' Advo-
--9€ largo, circulo de amizades. gados de São Paulo. Falando

,

O Estado cUlmprime·nba-o. 'á imprensa disse que o ideal\ ' .
.

.Fazem anos, hoje: . parlamentarista começa a im-
- a exima, sra. FannyOW8!nde,r- por-se na compreensão dos

ley Esp irIto . Santo, esposa do sr novos p,pliticos brasileiros.'
Humberto Espir ido Santo, . funcio-
nário. publi-co.

- o sr. Alvaro Tolenlino, fun-
-cionár io publico aposentado,

'

- a sta. Adelaide Trindade, filha
-do S1'. professor Luíz Trindade.

.

- a sta. Nelia Bessa da Ve.iga
..-estírnada professora do G. E. Dias
Velho.

I Com a pa'lavra, o sr. Artur Müller, em

I aditamento às considerações que fizera,
quando da apresentação dá sua indica
ção, pediu �ô"sem registradas,

.

sôbre "

assunto, mais algumas declarações. Se
guiu·se com a palavra ° sr, Bulcão Via"
na, que fêz, também, várias ponderações
acêrca das indicações dos' srS. Art.ur• •••••••••••••••••• o' •• � • • • • • • • ••

Müller e Antenor Taovares, .requerendo
ROXY - A's 7lf2 horas .

fôsse, preliminarmente, polsta em vota·

10) "r
'

. I ção a indicação substitutivo do sr. An"alicias da Se,mana' -

ter,or Tavares, afim de que o Plenário 2

DFB. considerasse não um substitutivo à in
dicação do sr. Artur Müller, mas, sim,

C0.Jli'er --'- Fred um 9,ditivo à mesma: indicação.
Usaram da palavra sôbre estas indica·

çõe� os srs. Armando Calil e Antôi:lio
• Carlos Konder Reis, fazendo sôbre elas

ligeiras explanações.
'

Osa Posta em vo-tação as ind'Ícacões referi·

Parks das, solicitou o sr. Bulcão Viana fôsse,
preliminarmente, como pedira'. ° reque·
rimento que fizera. Posta em votação a

preliminar levantada pelo ST. Bulcão
Viana, foi a mesma rejeitada. Em face
dessa rejeição o sr. presidente deu por
aprovado' o substitutivo apresentado pelo
sr. Antenor Tavares.

.

Ainda na hora do expediente, uS'ou da
anos palavra o sr. Bulcão Viana, que tratou

cio assunto referente às oco'rrências ve

rificadas em Urussanga, afirmando que,

- O dr. tManoel Nóbrega.
- os ses. benente Edmundo Mei-

ra; Alcides Ferreira B J'ulio' C. de,
...Azevedo.
-- o jovem Isaura, Silva, filho do

,/131'. Davino Silva, e que integrou a

,glloriosa Força Expedicronária Bra

:sileira.

Datas da
�bistória

nossa

19 DE ABRIL
- Em 1581, Portugal e ,Brasil

�passam ás mãos de Felippe II, rtei
-de Hespanha, durando vo domin io,
�1}0 aínos, O

__ ErTh,1648, Francis'co Barreio de
"Mten�z,8's goorha a 1a Batalha dos
.cGooll'arapcs, contra os 11'Olalnrdêses
,-d,o com�ndo de' Siegsmundt Von
,:Sohkoippe. •

,

- Em 1,890, assum,e a paslta da
",-Guerra 'O MaredhalI Floriano Prl-
:xoto.

-'

André Nilo Tadasco

I:,

�O ôptrá·rio católico
.movimenta-se

MARCADA PARA. A DATA
�.DE 1° DE MAIO PRÓXIMO A

REALIZAÇÃO DE IMPONEN
'TE ,PÁSCOA 'OPERARIA, COM
_MISSA CAMPAL, NO COLÉ
,'GIO CORAÇÃO DE JESUS, Á
',QUAL SERÁ PRESIDIDA PE
_LO EXMO. SR-. ARCEBISPO,
�METR'OPOLITANO.

As Pascoas Operárias, em

:u.os,sa Capital, sempre conSti
<tuinim notáve'l acontecimento,
:.razão que justifica. as esperan
'ças e os auseios do' Operário
·Cristão, na grande rl'alií�ac:ão
·do Gihmlo Operário de Flo

rianópolis. E desta vez, 'Pelos
trabalhos em andamento, há
;,rle á mesma revestir-se de bri
.1hantismo impar, .dado o

. .apoio valioso das Revmas. Ir-
mãs do Co1-égio. \

Em preparação á' referida
Pascoa, haverá nos dias 2H, 30
'e 31 do corrente, uma série de
,conferências, ás 19 hoars, na

'C3itedral metropolitana, para
_a qual todos os o'peri1rlOS e

tod.as as operárias, estÍ.Ío sendo
,convidados. E segundo consta,
:após as solenidades da iúisso
"campal e comunhão geral, se-Irá oferecido, como nos anos.

:anteriores, um lauto café aos I
panti-ci,pantes, ,sendo ainda to
·das as ceremônias abrilhanta
das por uma bem or�anizadfl
:banda musical.

Este apenas úm apanhado
,do que será a magest,1sa PaIS ..

,coa Operária de 1947, ll:)lenida
.de a que estão aderir.. lo a to
talidade do Operariado destâ
-Capital e circUJnvizinhanças, e

que' nessa oportunidade r?u l1ir
':se-ão em úm só bloco, todos
'l,ni/h:;: pela grande fé que nos

legaram nossos antelpas'sados.

A pr,imeira Agua de, Col?uia feita
no lJ1undo foi 'fabricada na cidade
,.de (>lôrnlÍa pela Fábrica de 'ohaD
':Maria Farina.

,

-_..--/�

Parlam-entarism(! .

ODM:K
A's 4lf2 e TY;t, !l.Ol'ai
Sessões p�pulares ,

Programa ClO'!OS&O
'

1°) - Carnaval em Curitiba
Nac, Cooperatíva.

20) - J.ohn Abhot � em:

O ESPECTRO DO YAMPIRO
30) - Richard ArJ.en - Mary

Beth Haghes - em:

CUBiÇA E CASTiGO
40) - Dick Purcell - Lama

Gray - Lionel Alwi.ll
nos 9° e 10° episódios da
série:

O CAPITÃO AMÉRIéA
Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 -

- ás 7%: Cr$ 3,00 unico.
Censura: - Até 10 anos.

A's 7lf! horas
Ultima exibição
Bandeirantes da Te,la n. q
- Nac.�Coope,rativa.
Aulas Pelo 'Ar - Short
À Voz do Mundo
Atualidades.
Um belissimo filme:

PECADO TRO,PICAL
Preços: Cr$ 3,00 uniüo.

Cansura: - Até 14 anos

-

RITZ

ROXY --'- A's 4lf2 horas
1°) N,o-tdcias da Sema'l1a

DFB:
A Mulher e os Esportes
,Short.

3°) - Ann Sheridan - Dennis
'Mprgam - Jalck Carso'l1
em:

MELODIA DO AMOR
4°) - Continuação da série:

O ARQUEIRO VERDE
Censura: - Até 10 anos.

Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.

Lois

Brady - em:

VINGANÇA FELINA
- John Carradine

Mass-e.n' --

.

Larry
---- em:

O PARAQUEBAS NEGRO
4°) - Continuação da série:

O :ARQUEIRO VERDE
Censura: '- Até 14

Preço uniM: Cr$ 3,00.

.. uma' Revista Mensal criada para 1Civer a Historia de
S. Francisco do Sul.

Procure adq1.lirir seu primeiro fascícul.o na comemoração do
Centenário dessa cidade,

Suas página. refletirão imagen .. vultos e fatoe do pOisado..

francisque�se !
Acha'se a venda nas LivradclII «43», «Modern ... " e «Progresso»

Campanha
RIO, 18 (A. N.) - O plano da campanha nacional de combate á tu

berculose, órganizado pelo serviço nacional de tuberculose, será dis
cutido por um grupo de doutores no assunto em debate, hoje, no audi
toria do edificio sede do rriinístér io da Educação e Saude, cujo titular,
prdf'êssor Clemente Maniani, presidirá os trabalhos, os quais contarão
com a presença tambem do ministro do Trabalho e parlamentares, alem
de médicos e membros das �:ocie(lade brasileira de Higiene e Sociedade
de medicina social e do TraIJulho, patrocinadores do aM. A reunião é da
maior imllortancia parà a solução do problema da tuberculose, pois' a
travez da mesma pretende o ministério da Educação e Saude tornar pu
blico os detalhes' do plano que elaborou para combater o terrivel mal e
recolher as cdticas que lhe sejam feitas no seutido de aperfeiçoá-lo.

<'Vozes da

3

.Iuventndé»

contra a tuoerculose

Dr. (..ARNO
GJ:LLET'f1

G.

ADVOGADO
Crime e cível

Conatituição de Sociedades
NATURALIZAÇÕES

"Quem extravJar ou inutiUzar ti

certificado de alistamento pagará
multa de 10 a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a '1M

cruzeiros aquele que extraviar ou

inutilizar o Certificado de Reser-
vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili·
tar).
...._-.-.- _..••-.-.-

- ......

Arnoldo Suarez
Cuneo

Cirurgião-dentista

vis,ão

Vísão . maior e mais perfeita
que a de um' bom binóculo

alcança quem tem sólida
in�trução.

Bolns' livros. sobre todos os

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro ... ·33 - Florianópolis

É UlIA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAMíLU
E PARA A RAÇA.

Exclusivamente com horo
marcada. ,

Cartão. de
• bore Cr$ 80.00.

Rua Arcipreljte Paiva n o 17
Tel. 1.427. Florianópolis

DOENÇAS NiEBV4)SÁb
Com 08 progre8SOtI da medida..

bQje, as doenças ·nervosas, qu"nd,
tratadas em tempo, sio MaléR �",:r
feitamente remediáveis. O i!unn�"\
JJismo,- fruto d. ignorânef.a, só poll1g
pre�lU,car �s' individuo8 afeu.{iotl 4_
tais )oIII!'énferJiddades. ('l Se:rviço N"
.donal ele Doenças ment.ie disp4.
ele 11m Ambulatório, que atende i'r ..
taUamente os doente8 BenOS&1Ii 1.

iHzent-. na Raa De04or. II. tfu �.

.. 11, 0110"':" 4fàrl....k.

IIJUEiXAS E RECLAMAÇõES IPREZADO LEITOR: Se o que 'he
ívtercflsa é, realmente, uma providência Ipara endir�itaT o que estiver errado t)U

•

para Que al�ma falta não se repita: e

NAO o e.cândido. que " sua redamaç.ão
ou queixa poderá vir a causar, encami.. 1
ohe-a á SEC';A.O RECLAMAÇõEii. í
de Ó ESTADO, que o e-"SO será levali.o, II
sem demóra ap conhecimento de quelll

Ide direito, r�ehendo" v. '; um. inform.

ç�t) do resultado. t"mbora em RIgun8 ca·

I808 .nio .ejam publicados nem a .recla·
, maç�o' nem a providência romada.

i 1

............. -;

ToME APERiTiVO

K N (,) T

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tado, para .exercer a função gratírícad«
de Inspetor Escola·r da 2' Circunscrição,

Conceder exoneração: com sede na cidade de Blumenau. ,

De acôrdo com o art. 91, l°, alinea Maria Jam!le Bonnassis Puccini para
a, do decreto-ter n. 572, de 28 de ou- exercer a função gratificada de D.retor
tubro de 1941: do Grupo Escolar "Carlos Games" (3B

A Dalma Ma:chado Andrade, do cargo categoria, de Tmaruí).
da classe F da carreira de Professor Nor·

.

Albertina Ramos de Araújo, ocupante
znaltsta, do Quadro único do Estado do car-go da classe G da carreira de Pro.
(Grupo Escolar "Professora Ana. Ocn- fessor Normalista, do Quadro único do
(iin", da Laguna). Estado, para exercer' a 'função gratificada

Designar:
.

, .1 de Auxiliar de i:)j.reçã� do Grupo Esoolar
De acôrdo com O art. 84, do decreto·lei· "Francisco Tolentino", de São José.
n. 572, de 28 de outubro de 1941: Dispensar:'

Dulfe Rodolfo, ocupante do cargo da, De acôrdo com O art. 92, alínea b, do
classe F da carreira de Professor Nor- decreto-ter n. '572, de 28 de outubro
malista, do Quadro único do Estado, de 1941:

A Antônia Ferraz, do cargo da clnE'e
Cac!lda Maes,' ocupante do cargo de F d", carreira de Professor N::lrmalista,Professor de Educação FLsica, do Quadro do Quadro .. ú;"ico do Estado (Grupo E<.

único do Estado, do Grupo Escolar "Ne· colar "Professor 'Germano Timm", de,rêu Ramos", da vila de Cambirela, mu· Joinvile).
/

nicipio da: Palhoça, para o Grupo Esêo·

C,OMISSãO 'DE ABASTECIMENTO
A Comissão de Abastecimento recebeu

os seguintes telegramas:
Rio - Comunicamos vi,samos dia 31 no.

tas entrega referente embarque 2.000 sa
cos refinado extra para Rabêlo de Almeida e Cia., essa cidade, açú.f;ar sua pro.
prIedade, ao preço 187 cruzeiros 60 cen.
tavos fob por saco. Saudações. Instituto
do Açúcar e do AlcooI.
Rio - Comunicamos visamos onte�nota entrega referente embarque 50 -sa.

cos refinado pa-ra Companhia Usinas Ser.
gipe, .açúcar sua propriedade ao preço 188

.- cruzeIros 80 centavos por saco. Saudações.
,Instituto do Açúcar e do Alcool.

Rio - ,Comunicamos visamos ontem.

nota entrega referentes embarque 50 sa.
cos refinado para Reginaldo Florentino
M�chado, Açúcar S. A. Refinaria Maga.lhaes, ao preço 212 cruzei,ros por saco cifdo Imbituba. Saudações. Instituto do Açú.cargo da classe F da' carreira de Profes· car e d6 Alcool.

501' Normal!sta, do Q�adrO único do E;· Rio - Comunicamps visamos dia lQ
corrente notas entregas referentes' em.
barques seguintes: 40 sacos refinado paraAlvaro Soares Oliveira, 50 sacos refinado
P.8ra André" Maycot, 600 sacos refinado
para Apóstolos Pascoal & Irmãos 50 sa.

coso refinado para Arnaldo Luz, lIl0' sacos
refmado e 50 sacos cristal para Demétrio
Lucas, 15 sacos refinado pam Dorval AI.
ves, 200 sacos refinado para Filomeno &
Cla., 40 sacos refinado para Firmino Ma.
chado, 15 ,sacos Machado, 15 saco,s refina.
do paro Francisco Berka, 4.445 sacos cris:
tal para Grilló Paz & Companhia, 20 sa.
cos refinado para João Cruz SiIhão, 15
sacos. refinado para Joaquim MaI;loel AI.
'ves, 20 sacos refinado para Jorge Trian.
da'fiUs, 100 sacos refinado para Kosmos
Apóstolos, 50 sacos refinado para Lago& AlmeIda, 50 sacos refinado para Miguel
Mandahs, 50 sacos refinado para M!lton
Espezim Vieina, 50 sacos refinado para
Reipaldo Filomeno, 50a sacos cristal para
R_Odolfo HlCkel, & Companhia, 5 sacos
cl'lstal e 20 sacos refinado .para Teodoro
Fe�rari Companhia Limitada, 30 sacos
refmado para Wald'emar Vieira, açúcares
propn"<lade

.

GnUo Paz & Companhia, aos
preços: RefInado 181 cruzeiros 50 centa.
vos e cri5'tal 162 cr\jzeiros' 50 centavos
por �aco· e. 1.000 'sacos refinado para MoU
& Cla., a9ucar sua propriedade, ao preço188 cruzem,,'S 40 centavos por saco, todos
estabelecidos Florianópolis; 1.000 sacos Irefmado para Mali & Cia .• Itajai ao pre.
ço 188 cruzeiros 50 c�ntavos por �aco; 4,00

'

sacos CrIstal para Fabrica Chocolate Sa· I
turno, 400 sacos cr1stal para Fábrica Ba. I
la.s Arno Delfing e 200 sacos cristal para I
Fab. Bálas' José Sfeifer, aos preços cir.
178 cruzeiros 20 centavos por saco, Blu.
menau; 100 sacos cristal p. Breithaup &
Cla., 100 sacos cristal para Max Wilhelm

. e 100 sacos cristal para MüUer & Zattar
Jaraguá; 100 sacos cristal para Fernand�
Pilf, 100 s. cristal para Eugênio Boehm e
IaO s. cristal para Eugênio Mayerle Join.
vile, açúcares propriedade Refinaria Ra.
mira S. A., aos preços 161 crúzeiros por
saco. Em 7 corrente visamos notas se.
guintes: 100 sacos ref!naqo para David
Costa., Lage, .FlorianõpoUs, açúcar Refina.
ria Ramiro S. A., ao preço 188 cruzeiros
por saco e 1.000 sacos refinado para Gril.
10 Paz Companhia, Florianópolis açúcar
sua propriedade, ao preço 181 �nlzeiros
50 centavos por saco. Em 8 corrente visa.
mos notas seguintes: 200 sacos' refinado
para Miguel & Hochleitner, Blumenau e
500 ·sacos a'efinado para Carlos Moura
Oompanhia Limitada, Joinv!le, açúcares
'Cadas 'Mom'a Cia. Limitada, aos preços
cif 206 cruzeiros 40 centavos por saco.

Saudações. Instituto do Açúcar e do
Alcool. '

Decretos de 7 de abril de 1941
O GOVERNADOR RESOLVE

para exercer a função gratificada de Di·

,retor do Grupo Escolar "Luiz Delf'Ino "

«la categoria, de Blumenau).
Nomear:

De acôrqo com o art. 15, item V, com

binado com O art. 87, do decreto-leí
n .: 572. de 28 de outubro de 1941:

Lídío Martinho. Cal lado '

para exercer,

interinamente, como substituto, o cargo
de Lente, padrão N, do Quadro único ao

Estado (Instituto de Educáção "Dia,

Velho", de Florianópolis - Cadeira de

Português), durante o impedimento do
.respectívo titular professor Francisco
Barreiros Filho, em virtude de estar êst e

exercendo o cargo, em comissão. de Se
cretário do Governador do Estado.

Remover:

De acôrdo com O art. 14, alínea a, do
decreto-lei n. 317, de 6. de dezembro
de 1946:

lar "Francisco Tolentino", de São José.
Decreto de 8 de abril do 1947

O GOVERNADOR RESOLV�
Retificar:

o decreto de 8 de' março de 1947, que
nomeou Hilda Boabaid Brina para exer.

çer, interinamente, o cargo de Profes·
sor, padrão K, do Quadro Único do Es·
tado '(Instituto de Educação "Dias VP'

lho", de Florianôpol1S - Artes apl1cad2s
- Trabalhós manuais), na parte referen·
te ao nome, que deve ser Ida Boabaid
Brina.

Decreto!; de 11 de abril de 1941
O GOVERNADOR' RESOLVE

Remover:
De ,acôrdo com o art. 14, alínea a, dI)
decreto·lei n. 317, de 6 de dezembro
de 1941:

MarlI!-. da Glória. Séhutel Gr-i-sard.
ocupante do cargo da clas'se H da caro

reira de Professor Nor.máUsta, do Qua·
dro único do Estado, do Grupó Escolar
ArquidIocesano "Padre Anchieta" para o

Grupo Escolar �'Silveira de Sousa", de
FlOriánópol1S.
Herminda Müller .Abreu, ocupante

tado, do Grupo Escolar "Santo Antônio"
da vila de Ituporanga, municipio de Bom

'Reti'l'o, :para o Grupo Escolar "Nerêu Ra·

mos", da vila de Cam.birela, município
de Palhóça.

Nomear:

De acôrdo com o art. "84, do, decreto
lei !l!• .5<72, ele 2-8 dé outubro de J 941:

.

Rociolfo Gerlach, ocuPilnte' do cargo da
classe H da carrei,ra de I'rqfessor ._Norma· .

Usta, do Quaurp' único do Estado, p.ara
exercer o ca'rgo, em comtssão, de Dire·

tor, padr1;,o P (Escola No,rmal. "Pedro
n", de Blumenau), correndo a despes'}
por conta da dotação 0-142, do orçamep.·
to vigeIÍte.

Designar:
De acôrdo. com o art. 84, do decreto·
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

orlando"'Fe'{eira de Melo, ocupante do

cargo da class1 F da carreira de Profes·
sor Normal1sta, do Quadro único do Es·

I
I,
I

[I

r
i

"'ARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

lIlB'ORAJÓiUO 0011 S. II.
CAfXA PO�TAL, 36

SI-UMENAU. _ SANTA CATARINA

,r

Rodolfo GerIach , ocupante do cargo
da classe H da carreira de Proressor Nor
malista, do Quadro único do Estado: do
exercício

_

da função gratificada de tns
petor Escolar da 2' Circunscrição, com

sede na cidade de Blumenau.
Concedei' exoneração:

I , acôrdo com o art. 91, §
do decreto-ter n. 572, de
bro de 1941:

1°, alinea a,
28 de cutu-

A Teresa 'GiOl'no, do cargo da classe
F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Es
colar "Roberto :Tl'ompowsky", de .Joa
çaba) ,

A Silvio Maciel Bereridü, elo' cargo da
classe F da carreira de Professor Norma.

lista, do Quadro único do Esta'clo (Gru
PO Escolar "Santos Dumont", Garcia. ci
dade de Blumenau).

Convenção Nacional do �PSD comércl�IT�LTraos-
..RJ_O, 17 (A. N,) -. Estiveram r-eunidas na sede do, PSD, as cernis-

D t 8 (1 Ramos S B
sões incmnbídas de organizar a convenção nacional do ,parti,do e exa- p� r e u. • li.
minar os projetos de le-i eleitoral e da: .lei orgânica do partído. O

..
se- Pelo presente edital, fical1;\ COR

nadar Dario Cardoso foi encarregado de relatar as sugestões do. parti- vidados, alEm du componente.
. -

t t b da firma C RAMOS & CIA .. comdo a essas leís, devendo a_sI'. Agamenon
_ Ma,gaL�aes' aoresen ar Ta a-

.éde pesta' Capital, á' rua João
lhos em separado. A reuniao da convençao está marcada D,ara a pr.i- Pinto, o. ns Moacyr Romai. Pin
meíra quinzena de junho vindouro. to, Nicolau HaviaX'a8, Jo.é ,Ma'tias

Filbo, Cleonide. ,LigoGki e Urgel
Figueiredo Liz ·para a oSlI8mbléia

magnata' d'os ca-lça"dos' gero I de, tranaformação da firma
C RAMOS â, CIA., de conformi-
dade com o reunião prév'ia, reali-.'PRAGA, '17 (U. P.) - ° ju.lgarnendo de, Jan Anton Baita, t,a:moso zada 'pará o mesmo fim, e que te-

.magna ta dos calcados, da Tohecoslováquia, Lerá inicio a ?8 do

cor-,
rá lugar, nel�Q Capital, no mesmo

i'e,nlf:' ao' que se informou aqui, autorisadamente. Bala, que se en- local. ás l6,� horplI. do, dia 28.de
. .

.

-

b '1' t I' d
,.

d d t abril de 1947 cujo hm e o segum-contra no Brasil e é cidadão .ra<S1 erro nai ura lzal o, e ai(';U�a o e er
te: 10) tran�fJ'rmação:da referi-

feito fornecimentos a.os nazislas, durallille a guerra. E' também acusa- da firma c_'mercial em .ociedade
do corno autor do plano ao tempo da ocupação alemã, para 'transferir anônima .o'b a denominação de
toda a nação lchcquc para a Pa íagonia, na Argentina. «COMÉRCIO E TRANSPO,RTE C.

RAMOS S. A»; 2°)-di.cussão doa
e.tatutas ·respectivo•.
Florian6Jilolis, 15 de abril de 1947·.

Celso Ramos
Afonso Delambert

e

,CIRfACO SILVA

Aceitamos agentes
correspondentes no

interior.
Os interessados devem
apres�ntar I'eferencias.

No Brasil ()

Incorporc doees.

Agêacia.. RClpr.llen taÇÔõl. ",II'
•

Gell'OJ
Matria: Flol'ian6po:t ..
�ua Joií.o Pi:a.to I n. "

CcUlP.:l POIltal , 37
.filiei. 'CNllCiÚJ:no

Rua' f'loriano P.ill:oto, lIa
(Edit. PI'6prlb).

TIlegrama.· "PRIMUS
AgiU touI '110. principal.
«\uDio{<piO&l do Eatodo

'.

LEIAM A REVISTA
O VAtE no ITAJA:'1

O' discurso do sr. Marcond-es fi·lho
RIO, 17 (A. N.) - Eslá sendo aguardada com ansiedade a presen

ça na sessão de ,hoje, do senado, do sr. Marcondes Filho, cuj-o dis'curso,
responderá ás recentes acnsações feÍlta,s á sua gestão no mímistérío do

trabalho no governo. Getulio Vargas, pelo senador. José Américo.

autoridade do vice-presidente
ruo, oJ7 (.4. iY.) - lieepondendo ri comentarias feitos por alguns

iornais pelo '[iito i/e' ach ar-se o sr. Ne1'e1/. Ramos' presente ás ultimas

sess� t)·W'1l1U1l.Supe)'im· Eleitoral com assento á mesa ao lado do

presidenle dQ tribunal, o minisl1'o Lafaiete .Andrade declm'ou não con

sidercl1' o s1'.11Yêr-eu Ramos como seriador nem pr'esiclente 1(/0 PSD e sim

a alta o:ulpr-iclade ,de vice-p1'esiclente ida. República, cargo qu,e <'Y/w1'ecia

elo triibwial ,a maior con�1:deraçt!0 .e Cu.ja Ottloridade eleve ,ser acataq.a I
em. /ifú,alqtter' '!im'te ou C'LT'cu.nstallc'W.

A

FRACOS.
Â�ÊMICOS

TOMEM.

. OIH�8 Creosutadl
"SILVÊIRA"
Grande Tànlco

.'AGRADECIMENTO
Venho, por este intermédio, tOl'lIlllir público, meus sinceros I

agra
decime!IlIDOS ao abalizado clínLc.o, dr. Paulo F-ont'es, bem' como a I'l'lTIã

Re.nalda; pela maneira cativante com que empregaram seus esforços
em pról da oohabilitação da saúde de mÍlMa digma e-s.põsa, que acha

va-.se ilIlleroa.da no Bo.spilta1 -de Car'ida,de, e que, graças a ess>as duas

,caridosas' pessoaiS, emcOOltra-se, a,gó,ra, -em estado de perfe�ta saúde.

Flori.a:nó.polis; 12 de. abril de 1947.

Resolvido, enfim, seu prohlema' financeira I
Adqu.lra TUDO 4e que neoe.rdta.r,

de UMA SÓ VEZ,
p&I'an40, PA.:BCELADAMEJtITE, .

"Dl ... VA.lVTAGE.S da compra à, vi..,
fiervindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIO ·�NOT

.................. " " " " -

TERRENO
Vende-se um lote eito a rUIl'

Germano 'Wendhausem com 12:
metros por 26.
Tratar a rua João Pinto 9.

.. .. .. .. .. • .. • .. • • • .. .. 'oo .

VENDE-SE
uma ca'ia

lei à
\
;rua

230. TrcÚor

de madeiro de
Silva Jardim,
na mesma.

.....'
.

Cllltado.
.'v.la

IUIdl...
G.I.d......
Blclcl.tas
J61.s

Livros
Chapéus
anstalaçht elitrlCM e n*.....
Artllos' p.r......entes

Pel..
C••COI
Qualsq......ri'Pt

..
.

CURE A' BEBEDEI'RA f
De .eu e.po.o, pae, filho etc.

Enviando cart.a juntamente
com Cr$ 10.00 registrado COKl O>

valor declarado, .olicitondo &�

NExcelente receita .pora curar Q

nefasto alc;oo!ismo", à FELIX
SILVA •• Rua Major Ca.ta nQ., lIa:

Florian6polls .

·······,B·····j\···R·······
Vende-se um, bem sortido

e bem afreguezado
Ruo Tir'.ldentes

I

pôrto de

"

iNoOSTRlA, COMtRClO E SEGUROS KNOT $. A.
i

.. ...... , lhe • h 11 ... ,. II n ...

NOVA rOBI

Flori9nópolis
São Francillco do Sul

Carlos Hoepcke SIA
Carlos Hoepcke SIA

OI- Teletone 1.212 -( End. te'eg.
CI - Telelone 6 MOOREMACK

I

.0. K • ..,..

Transportes regulares de cargas do

SÃO FRANCISCO· DO SUL para
Inform�ções com os Agentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'0 EsrrADO,�Sá!lado 19 ele ...,,11 ,CI.• '· "47 5

('.\MP'O' ALEGRE - Joã� Schmitz Ri.
be.ro, Carias Brands, An�bal Ribas Ri
beiro, Adolfo Paulo Herbst, Rufino Blazk
drosky, Verônica Blaszkdrosky, Blarid í

no Cardoso de Pereira, ALfredo Neves 80.
brmho, Alfredo Dias, Gustavo Sell, Caro
los Telema,' Antônio Dias, Eugênio Ta.
'olert, Romão Milczewsky, Henrique·Gui. LAJ'ES - Padre Luiz Orth e irmã Ce-
herme Piske, José, Ossoski, Estanislau leste .

Dias, José Kamínsky, Pedro Gonçalves JOAÇABA - Romano Massignam.
da Silva, José Hornick, José Endlel Jú- LAURO MULLER - Waldir Cotrin.,
n ior, EndJel Fabrício Endler, Leonardo SÃO JOSÉ. - Ir-mãs e crianças do Edu·
Ziedzic, Alberto 'Wolling�r, João Wan- candárío "Santa ·Catarina".

.

d ler, Alfonso Wollen, Augusto Kmíecík, CAMPO ALEGRE - Walderníro Scho
Leonardo Blaszdrosky, José Blaszdrosky, roeder e ·p.adre Luiz, -

.

. , .,
João Stall, Francisco Malch, Augusto NOVA TRENTO - Irmã Mana Julla.

Cont, João Krüger, Rudolfo HeiJdenconte, XAPlECó - Padre FeHpe, José, Míran-
João Krüger, Oto Rudon ick, Alvino Fel'. da Ramos, pelo diretório do Partido Tra·

reira, Alcys F'ascknk, Reinaldo Silveira,

J ba.lhista
Brasileiro e Cooperativa Madeí

Hugo Peyer, Otto Jonch e, Alvino Wol- reira Vale Uruguai Limitada - Serafim
len. ,

'

'Oor'''"o, Vitor 'Carlos Breda e Lenoir
RIO - Deputado Osvaldo Studar-t, Vargas, ,.

Por motivo de' .ua po.se no' Go
�
'1Ierno de Etitado receb�u 1;1, excia
o .r.dr. Aderbal Ramo. da Silvo,

".o. lIeguinte telegramas e cartões'-
FLORIANóPOLIS - José Afonso Ha�.

_:g'er e espôsa.
· BLUMENAU - Busch, Mourival Bel

.. 1'1\0, professoras .do grupo escolar . "San
tos Dumont", João Crespo Artur Cunha.
I,nctÚ'strias ..Astra" .Ltda. Leopoldo' Co lin,
,Henrlque Hacker, Germano Beduschí.
.'H'ellmuth Zlmmermann, Betinha e Ne
.mésía Margarida, Joaquim de Sales, Nil-
to IRucke'r, Acy Freitas, Arnaldo Xa
vier, Sindicato dos Trabalhadores no'
'Comércio Armazenador, Diretoria e as

;.soc.iados da sociedade "Ga.rlosr Gomes"
· Ayres Gonçalves, Adernar Bleyer, Du'e
zorra e associados do grêmio "Olímpi
"co", Ribeiro Carvalho, Rômulo S'ilrva, Aé
·

ro Clube d,e Blumenau, Her íber to Muel
Ier e família; Tr-eska Júnior, João Bra
-sll, Afonso Rabe, Mútua Catarinense de
�Seguros Gerais, Herbert Bieg lng , Remí·
· gio Ernmendoerfer, José Nóbrega, João
Medeiros e famHia; José Finardi, Osías
Guimarães, Família Hrozek, Antônio

,. Veiga e família; viúva Luiz Silvl'ira da
Veiga e família; Cássio Medeiros, Pedro
Paques, Rodolfo Gerlach, Luiz Trinda·
de, Fábrica· Têxtil Blurrienau S. A., Na-

,

Ii Pereira e Enid Mund, Frederico Kí
Han, Adolfo Stotz e família; .Esther Re
naux, Otacüio: Nascimento, Nestor
:.Scheeffer, Emanuel J. Pereira, Lindoifo
Duwe, '''anda .Iaehowiecz, Lídia Helena
_Jac)1owi·ecz, João Manoel de, Boroa, Wal
ter Puetter.
BRUSQUE - 'Manoel Coelho, Francis·

"co Dias, Ivone Gevaerd Brídon, Maria
Lúcia Mayworne, Maria de Ávila Appel,
Noêm ia Albani da Silva, -scv:a Cabral,
Maria Conceição Dias, Maria Aparecida
"Campos, Zilma M. Lehmkuhl, Clara Ma
ria, Ramos da Luz, Sílvia Oliveira Lima,
'OLga Ramos Krieger, Dionísio T'estoni,
�Elza Maria Ferreira, Clorilde Kraemer;
Artur Mauricio, Edite Ferreira da Silva,
'Irmã Ludgéria, Irmã Maurília, Irmã Lu

-cílía, Irmã Acylina, Maria F. Knaben,
Almlra de Sousa, Jita Tolentino Belli de
:''()liveira Kniss, Arno Ristow, Almiro Au

ler, Max Vilirich, Jette Appel, Lotte
Fehler Rita Mischitz, Vertolino Schutz,

"Leopoldo Germer; Alfredo Koehler, João
-Car lo s Renaux Bauer, José Quintino Pe

'Teira, Adamo Bonomoni, Axel Krieger,
·.Guil-herme Níebur, Waldemar da Costa,
z.Sargento Cidade e famHia; Cornpan hla
Industrial Schloesser, Sociedade Esp�rti·
<va Bandeirante, Albeffo Bornochein,
.. Jorge Pa·ulÜ' Krieger, J ,ia .Paulo Tietz·
mann SindIcato dos Traba'lhadores ela

: Indústria e Fiação e Tecela'gem, paCre
Raulino Reitz, Guilherme, 'Arno e Vi'al
''fiir Diegoli, Oscar Gustavo Krieger, OI·

•"g,a. Ramos Krieger, Alais Moritz, �osé
'Costa Mira·ruela, Egon Geraldo Tletz·
man'l1 João Campos, Zulmira Rosa de

·.Olivei'ra 'Durval Luz, )Emílio' Ritzmann,
Irmãos 'Alves, admiradores e funcioná-
::.rios do Inca, Arnoldo Schaeffer. dr. João
Aútônio Scha'effer. Augusto Baue1' e se·

�':nhorá; Germano Schaeffer, José' Germa·
"no Schaeffer e família; Clube Atlético
-Carlos Renaux, Ciro Gevaerd, viúva, Ale·
:.xandre Gevaerd e filhos; Jaime Luz e fa·
· mília; WaHer Ravache, Rotary Clube,
.José Mo1'elli, Antônio Maluche e Waldir
-Walendowsky, presidente e secretário do
odiretório da U. D. N. .

CAÇADOR Marcírio Maiat, Prece·
'liana VeI'gett Augusto p'aes, Antônio

.Ionetti, Guilherme Angeli, Antônio No.

'vaskv Manoel Castelo, José Santos, Ire·
'no C�l'deiro. Cesário Cruz, Olímpia Leal,
-,Horizonte Bortolon, Teodoro Delfina, Ãn·

· gelo Vestelon, .Euclides Tabor.c1a Ribas,
'Ivan de Morais, Stanislau Mazurkiewz,
Luças Popi, Osny Schwa·rtz. Odellr Go·

�dinho, Rádio Caçanjure,
.

Osório Zimer·
mann Armando Beduschl, Hermes Pa·
-trão 'Carlos Sperança, Joa'qutm Moura

· Júnior. Alcides •Magalhães, professor
.. José Benedito Ribeiro, Gentil Mellin, AI·
'",ddes Magalhães; Manoel José Barbosa,
'Eugênio Rossa, F-rancioco Fo.rmighiéri,
-Fermiano Pais Carneiro, Francisco Ma
•.chado, Antônia Amorim Filho" Climério
'�Santos Amãndio Schüller, Gualberto Ra·

"'m'!llho: Francisco F'ormighiêri e Artur

-cFormighiérL .

CAMBORIú - Evilásio Simas e senha·
'''1'a' Antônio Fa'del, Rodolfo Simas. Laura

-RSbêlo
.

'Acácio' 'BitteI)court, Roc1olfó
., curísia' de Sousa, Antônio B. SchauJert,
"Ruth Pereira' Núnes, Odete Garcia, Nimiá
'Bernardes Linhares, Nair Si!J.;.a, Getulina

':Samagaia, Lucília Pereira' Melo, Maria Uma cala à rua Bento Gonçal�
,,,Conceiç.ão Shnas, Clito Cesar Rebêlo e

ves n. 14.
',·Clécio iSimas e senhora.'

'. Eôn oportunidade para renda•.
'

Tratar na Rua Brulque. 25

•

o mELHOR DOS mELHORES

__....,,'i'i!@tJII:'!_��IC('J .. S��,;)!,P&+ e
COMOVM" DAS COHHuaUICÕE 5 I;>f GUEQIIA f)OW\At\OQATOQlQ OO'Pf�

o PiltCO O!:5T� po""o··-
-

�.,.� av ;,zo ....

'I

GASPAR - Padre Godofredo.
SÃO' JOAQUIM - Padre João Viceli.
RODEIO � Padres Franciscanos.
TUBAMO Padre Pedro Ulrich,

padre
.

Geraldo e. monsenhor Francisco
Giesberts.

'ELETRECIDADE NAS FAZ'ENDAS
\

A eletricidade está c:endo cada ve'� ma,is. usada nas fazt:n- .

das da Grã-Brertanha. Na foto acima - Vacas seudo o'Idenha

das mecanicamente pela el'etricidade .

BRITISH NEWS SERVICE

"'�lJANÇ_AI

1i'tl1t1l1&;:IJiIi i�l i$1i ." lMe1� I A e �
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CAPITAL E RgC::;ERVA�

Cifra! do ,B91eDCo de ,1944,

Respon�abjlidad ...
Recete

Cr.
Cr$

80,900.606;30
5978.401.755.97

67.053.245,30
\42.176.603,80

"�'-t
í

I
(

t

I
j
I
•
�
,

;
1
I

Ativo

S'DlStro'" Pl<go� no!> lllnm,·l. I\) ,..[In.

Re'lPonRa.bílid,,1es
98.687.816.30

76.736.40' 306.20

DIretores;

Dr. f-amphilo d'Utra Frell'e Oe CarvtJil:lo, Dr. F'raocisco

de Sá, Anisio Mas;lOrra. Dt". JO�Qllim 8arreto a� Are'lj(l
r José Abreu.

Vende-se

....................... �.' .. � ..

Rádio Difu§ora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuh

diali8m�nte 8 Rádio Difuson
de Laguna .•

-

970· Klcs. (ondas méQi8�).
Ho,ários de irradiações: - Da·

lU �s 14 e i7.às 22 horas.
Representante em Florianópolis

D. F. DE AQUINO
Red.- do Jornal «O ESTADO»'

Casa
. 'Vende se no Estreito, na rua

do l?onto do cnibus. Tratar
n"st� red<'c�,",

AS50'ciação ComerCiai de Floria!"óp()lí�' i.,
Eleição da Nova Diretoria

De conformidaàe com o artigo 'l6 dos Estatut�, ficQm convoca'

do,!l Cl8 .U. 96cios da A..aciação ;Comercia'! de Flôrionópolis para à

..c�ão de AlaembléiCl Geral que ,le reaUzal'IÍ no próximo dia 20. de

mingo. á. 9 hora•. na léda lo.::icil à Rua TraJano 13. sobrado. para.
o fim especial de ler eleita a diretoria e comilsões que vigorarão no

periodo .o,cial de 13 de maio de 1947 a 13 de maio de 1939,
Ainda de ucôrdo cO,m o moamo artigo é permitida a votação da

s6cio. ausentes.
FlorianópoUI, 16 da abril de 1947.

o Sabão

"VIR E

Antonio B. Pereira
Secretário

'MOTOCICLETA
VENDEM-SE DUAS

Trahr na Rutt Jeronimo Coelho, ·18
MOTOREs
INDUSTRIAIS INTERNACIONAL

-, .�
-

.
..,

AdqUira o sua própria �onta da aletricidade parei

sua fazenda clU sua indústria. Os Motores Indus
triais Inter,{otit)nol Diesel equipados com gerador.s
Palmer solucior,óm satisfatoriamente o problema da
falta de eletricidade em hígares desprovidos dessa
comodidade.

Existem conjun os International - Palmer para várias.

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

voltagenS opr oximadas de 120, 220 a 440 volts
sem auxilio da transformadores, ragu.ladores de
voltagclJll Otl quadros da contrôle.

�_"
_,)

'.�a-no. foll,eto. de,scrltlvos .em comproml...

Dispom' ti par\l pronto entrega em

Florianópolis conjuntos de 15 e 20 KW

(. RAMOS' &: CIA.
Ruo João Pinto 9' -Florianópolis

:., SELEÇÕES
i
I

31 artigos
da maior

atualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

3 '1
CUSTA só Cr$ ,00 I
--------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje a amanhã será a sua pr,eferida

'Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfa

marias _:_ Artigos de borr"cha.
Garante-se a e,xata obse,rvância no receituário médico.

O VALE Dei) lTAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
.

LIVRARIA 43, LIVRARIA
ROSA

VENDE-SE
uma sala de jsntar de Imbuia
por motivo de viagem (urgente).
Trratl!fr nn Clube 12, com Tido

ESPE(IAlIDADE'� •

\\' I�TZEL J NDUSTRIAL-JOINVILLE (MlJfClJ regiSI

TORNA A ROTJPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o . ��'T'ADO-Sãb8do 19 de Abril ele ""7

Atendendo p�dido dos' remadores inscritos, a piretoria/ do "Aldo Lut'_, transferiu
para. dia 27 do corrente, a. sua regata Interna. Tomarão parte nas pugn�s .6

. guarnições do Clube de Regalas Riachuelo e 3 do Clube N. Francisco Martmelll.
, - -

==
�.Ut:"LtJ ua enuuaué tez 'marcar os B�'1'T1NA, U 1'j{OXllVlU AlJV]!;H,::;A-

pontos a. favor do Santa Cruz, e �IO DE JOE LOUIS

em consequencia, considerou este Los Angeles, Cal ifónn ia, 18 (U,

campeão. P.) - O campeão 'mundial dos 'pe-
Não satisfeito com a solução, c sos pesados, Joe Louis, possível

Náuí.íco Oap íharibe, recorreu para mente l'ealjzará uma 'luta, pondo-;
o

I
Conselho Supertior o qual deu seu �ituJ.o em jogo, contra Melíc

ganho de causa, em parte, ao 1'e- Beí l.ina em 10 "rounds", em Salt

corr-ente : - no entender daquele Lake City, a 12 de agosto próxi
poder, o presidente tem autoridade mo. Desde que regressou de sua

O embate. decl"s'l"yo' pela .,Taça -"amizade>
" para designar o árbitro e portan- viagem a América do Sul, Joe

lo, o jogo deveria realizar-se sob Louis somente joga "gnlf'".
a arbilragem do árbitro designado

Em ambientes da melhor cor- leciohado do Par-aná, nosso lradi- zes, prevendo uma derrota certa Leon :\Iarkman; por outro lado, (

dialidade, já foram realizados uois cional adversário. que culminar-ia na perda das taças Conselho, não concordava com a

encontros ell'Ltre as seleções JuLl'b;· Porém veio o segundo encontro "Amizade" e Dr. Udo Deeke", lu- solução do presidente, proclarnan.
Iisticas de Santa Catarina .) Para- tIue teve corno local a adiantada taram heroicamenLe, cada qual ex. do campeão o Santa Cruz".

ná, em disputa da taça "Amizade" cidade de Blumenau. Demasiada. gotando ,as suas possibil idades, A' questão aguarda decisão da

No embate aqui realizado dom in- mente confiantes no sucesso do sendo lal esforço recompensado C, B, D., cujo Conselho, Técni-co de

go último, a tarde esportiva pnr. conjunto, os rapazes da Federação com o tciunto que oonquistaram Futebol deverá manifestar-se fa

tenceu-nos. A estréia dó nosso Cal.ar inense de Desportes foram ao finalizar o jogo. voiavel á decisão do pr-esidente da

"scratoh" não podia ser melhor surpreenoidos p'ela perícia e va- Foi uma vitória justa, ganha ho- Federação Pernambuoana. Mas, não
Seus integr-antes estíveram num lenl.ia da equipe da Federação Pa- nestamente, porque melhor se tendo sido elaborado o respectivo •.•..•... . ...

dta f'elaz, oonsegu indo golear o se- ranaense -ele Futebol, cujos rapa. conduziram no gramado. parecer, o Conselho 'I'écnico 'suge-

Agosa, com uma vitória para rirá á d irel.or ia, como medida pre-

cada lado, a p-eleja tmanssírna da liminar, seja autorizada a Federa-

I série,
será disputada, amanhã, em ção Pernambucana, a fazer iniciar

Curitiba. domingo, o campeonato de 19/17

A equipe do Bocaiuva real:izará I com o Flamengo,' Os nossos "players" irão enfren- sem que, of'ioialmente, esteja de.

duas partidas no interior do Esta. A embaixada bocaiuvenso deve- lar' um adversário temível, �1Um cidido o compeonato de 1946, ..

do, devendo amanhã preliar • em rá deixar, hoje, a capital, chefia- gramado estranho, anele só' sairão Ver para crer! ! L. . " 4-), n t1.,-.. _.,.: p.- Um. ródio
V 'f', 'baterla de 7

Imbituba, com o clube de igual no- da pelo sr. Agapit.o Veloso, e será com a vitór-ia se conseguirem í'a- ULTTMA HORA ESPüRTIVA valvulo9 "'rn perfeito estado, mor-
me e, segunda.feira, em Laguna integrada por il.'üelos os títulares. z·er, algo de aproveilável, atirando. Rio, 18 (A. N.) _ O treino rea- co PHILIPS, ®

se a l\üa co� o vigor que bem ca- Iizado, ontem, na pista da gávea A tratar com o sr

I I b d EorceJas em Caiacanga.raoter iza O jogac 01' arr-iga-ver '(,

I
Francisco Landi ma-rcou 7 minutos •........................ - .•

Os paranaenses, no segundo - e-n�
e 25 segundos para a volta. Tam,

contra souberam ,h?nrar, o pebol bérn Vi loresi consegu.iu iguâlar o TERRENO
da terra das araucarras alem f'ron-

:'E'mp.o. Vários volantes sstiveram
lei,ras. Agora é a vez do nosso

no circuito tr-einando e adaptando
"scratch", de dignificar o esporte -se ás pericias do trampolnn,
barriga-verde, rá fora.

Rio, 18 (A. N,) - Conforme no·

tioiamos, a largada sensacional da

'I Ic.ompetição automobiListica será I São Pt<ulo"- Brasil.
daua no canal em frente ao palan-I
que oficial, ao envez de ser na rua L- ..!

Marquês de São Vicente.

Rio, ,18 (A. N.) - O técni'co Ota

cilio Braga reunirá, hoj,e á ,Larde,
o "süraLch" convOü'ado para a 'se

leção bra�neira que parti,cü,pará do

sulamericano a realizar...se em fins

de maio. O diretor técniüo da C

B. D. fará uma expolsição aos jo
gadO'res, dando-lhes conta do plano
de treinamemto que pretende exe-

__•••••_ _ _ _ _._._ .-._._.___.-_-._.- - ••._•••-.-.-
R.io, 18 -- Curiosa sibuaç,ão vive

cular. Apr-oveitará o ens,ejo para

, j.
o futebol perf,lambuc1ano, cujo ?am- mostrar a im,portanoia da campa
peonalj"o do ano cor1'l'ule devera ser

nha que se irão empe,nhaT.
j,niciad0 sem que b anterior esteja'
ofic,ialrpente decidi,do. O caso se Rio, 18 (Á. N.) - A C. B. D

resume no, seguinte: - o Santa instH'llÍu o bronze "Mário Mar,cio

Cruz e o Náutico Capibaribe, que Cunha", que &erá di�putado- entre

VQndQ OS IIlQlhoPQ>s ôptigos terminaram o campe.onato de 1946 a Colombia, Peru e Uruguai, por

d b 1 empatados no peimeiro posto, de- oeasião do sulamericaJIlo de aUe.

pOP Ppg�O Q ta Q Ô. veriam realizar dois jogos, para a (lÍsmo,
P;;.. n.�. fl·().�( (l.'· ('t ff)r!rt ho "(1. decisão dn ti,tulo máximo. No pri-,r,1',� r '" J Ri,o. 18 �A. N:') -'-- Cl1e'gou onlem, . - - - - .•

B b· d
'. '

I meiro jogo houve um empate de
o pl'esid,enLe da Federação Al'gcn-Ie I as, conserva�, cereais e todos � o a O. O segundo jogo não fui di,s-

Itina de ALleli'smo que vem assis- O dOS demais gêneros allmenttCios. pnbado etm virLude de deci,sãü do
lir a'o cerla:me continent<aI. oenca

e

8S aves
� Nánl�ic.o., cuja direloria, em "Nota

Açucar Péroffl. à Cr$ 4.00 (ltt[}fJ/,,) � Oficia,l", dedarOll pllblicame,nte Rdo 18 (A. N,),- Será inaugu- SOUbas PipécéoS
.. que a equi'pe não jogaria 'caso fos- rada no próximo dia 20, a União

Rua Major Costa, 60 - Ter '758 � se malntirlo o ál'bitro L'eon Mark- Brasile.ira de Aviações, ,s,ediada em

....___._ -j _._ _._._.-•••••_.-•••- -••a·-...-_·-·f· ·-·-··•••••� -.- _••� ;:r�;r��;�gna'�Oer��I�llb�l�:��,e�l�a�: i��m������n��ta�loa:;�o SãOe:;a���o� ITe.nha t. empre em cosa uma garrafinha de substituir seu colega Batista da viajará o ministro Trompowsky:

a P E R II I V o· . (I,K ,H o I»
Concei,ção, que soLicitara dispensa; segui,rã,o 200 aparelhos que em-

-1'1-.,
Em vista do não comparecitlTIel!1. prestarão um cunho de realce ás

,t,o do quadro· cio Náuti<co, o pre- I festividaldes programadas. ,

f:
, �--

f>ireção de PEDRO PAULO MACHADO

Excursiona o Hocaiúva

Rio, 18 (A. N,) - O cir'euito da

Torneio Aberto d·e Vo-
leibol e Basquetebol

In iciando suas atividades esporo reira de Melo, digno prefeito do

tivas, a Federação Atlética Cata. capi Lal, que oferecerá valiosos prê
rinense fará realizar, a'llla1nhã, na mias aos venc.edm�es.
quadra do Lira 'Tenis Ch:tbe, com

inicio ás 9 horas, -o Tornedo Aber
to de Volei,bol e Basquetebol, que
será dedi,cado ao sr. Manoel Fel'-

.
ADIADO O JOGO BANGú I

Rio, 18 (A. N.) - Os volantes
X que participarão do oircuito da

FLUMINENSE' gávea, no próximo domingo, 1'ea-

Rio, 18 _ O prélio Ba,ngú x F1U.-1 Ji.zarão, hoje, a eliminalória para

mi.nense, que estava mare,ado pa-
a escolha, dos numeras que for.

,ra o dia 27 do correnle, foi ,a,dia.
marão os pelotões. A pis'ta d� gá
Y·ea eslal'á fechacI.a da,8< 14 as 1e

do para o dia 30. O Ba,ngú con-

crfrc1011 com a p!'opoM'a do Flumi- horas, po!' ocasião da realização
das p1'0\'a,s.

l!ense e a assembléia homologou o

adiamento.

A entmda ao loeal dos jogos, se

rá franqueadá ao publico em g�
raI.

Prep,arativos ,ara a Taça do' Mundo
Rio, 18 - Os dlri'gentes da Con- no papel,.. ABOLIDA A TAXA DO

fedeT,açã� Brasileira de Desport!)S Entre1tanto, os mentores cebe." PACAEMBú
conbinurum agua.ndando a solue,ão denses conlinuam fazendo o que 'São Paulo, 18 _:_ Duranúe a reu·

de duas impol'lantes ql,lestões" a podiem, no sentLdo da orga,nização nião elo Conselho Arbitra'! da F. P
fim de dar prosseguillTIenrbo aos ,da "Taça do Mundo". EsMío sendo F!, o presidenle do Santos, Atie

preparaLi'vos para a próxima "Ta- estuda'dos, por exemplo, os dela- i JOTlge Curi comunicou ter reüebi.
ça do Mundo". Uma. dessas ques- lhes de uma p:-óxima visita, do Su- 'do, por inlel'médio do depnta:do
tões depe�de da pr.ópria F. r. F, A pel'inl'endenle da enLidade, sr. Il'i.1 Uli.sses Guimarães, ela Camara, dn;.
A entidade internacional, como se oeu Chaves, á Europa para obler I Deputllid06 a comuni,cação de ha
sabe, desi'glTIou uma comissão para dos dirigen<tes das várias

.entida-rver a.bolida a taxa de 10 por cento

apreci:ar o' rf;igulamento do cam- des daquele Conti.nenLe o compro- cobrada sobre o alugLlel do Estáriia
peonato - e os res.ultllJdos não são missão de parUoiparem d-o campeo- . do Pacaembú.

.

ainda conh€-Cidos peta C. B. D. O naLo. O 8<1'. ITi,nell, Chaves paI'lltirá I Em demans'úração de reconhe-
feohamerrto do esMrlio de São Ja� em dez,embro ou janeiro de 1948 ci'mento, uma comissão, compo�la
nuári'Ü constiltue outrO' p.onto de. começalndo sua missão em Por tu- de" representantes de todos os clL1'
ca'PilÚal importancia para a realiza- gaI. Seguirá depois para a Espa- bes, comparecerá á Camara a fim
ção do gramdioso c.erlame em nosso nha, França, Suiça, Inglaterra e de apresentar agradecimentos.
paIs. De CfuaTJ4lo_ em quando, sur- Hungria. E' prova:ve:l, la,mbém, que
gem noti,cia:s amimllJdora.s, a res· o emi1ssári{) cebedense vilsite a Ale- UM CASO CURIOSO NO FUTEBOL

peito das obras; que s'(lJ'ão exoou- manha e ; Itália, mas, quanto á PERNAMBUCANO

tadas pela Prefeitura, publicam-se Russia, não há, 'ainda, nEmhum O campeonato ele 1947 será iniciado

planos, BbC:> ma;s, de conoooto mes· indicio nos planos da viwgem d'Ü sem. que � de 1946 esteja ofi-

mo, nem os \planos - que ficam Supr,rinte.ndente· da C. B. D. cialrnente eleciâido ...

gáV'ea foi reduzido no numero de'

volla,s, pois a comissão das corri.
das do Au['o Clube do Brasil, ,deli
berou que esLe ano fossem di'spu
tadas SJomente 20 voltas, ao env,ez

de �5 dos anos ,anteriores.

ACasa ((São Jorge»
de OSt\'iAR MEIRA

, I
;,

"
''0\

EMPREG.ADO
Preciz�·se de um empregada

que conheça dar itr gr&fii:l e o

sor vico do LA P.I.
Inf.irmaçõe s na Rua Trra

dentes n-. 14 S b. com o H

Raul Bastos

Senhorita!
Ao escolher seu perfume frerifi

que se trás a marca da perfumaria
"Johan Maria Farina" que já e,ra

preferida pela corte imperial (le

D. Pedro II
. '

.

Seballtião

.'

Vende-si- 2 lotes, à rua Rafael
Bandeira, nesta,

Tratar com Solitionio Amaral ,
na 16&. C. R., deu 13 às 16

horas.

Env,ie ao seu amigo distantf
um número da revistu O VA
LE DO ITAJAt, edição dedl
cad" a Florianópolis, e aRsh"

estará contr-lbuind.o pal"a
maior difusão cultura)

de nossa terra

Tela para fecularias,
bronze,fosfor�sa .

Importecão dir éta da

'Inglaterra
Malhas - 60·80 . 100 -120
largura - 92 crt'S. (3 pés).
MARIO ·SCHAEFER

Te ('gr.: MARILEY

Caixa Po,tal. - 5756

VENDE-SE,
por m("tlvo de viagem, uma

cenfortável regidência, de recen

te construção, com dois quartos,
saJa·d('-j aotar, cozioha, dispen
sa, tôdas as instalações, gara-

gem e 360 m2 de terreno.
Tratar com ALMIRO

CALDEIRA - Te} 1616

SNRS.
ASSINANTES

mente qualquer irre

guJaridáde na entrega
de seu� ;brnaes.

Ensina' se remédio ex-

\.-

traídc de arvore muitc co

mum, medifnte Cr$ 20,00
'cartas para

LEONEL LEAL - Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

•
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o ESTADO..-;.Sà!»ado 19 de Abril' de'.'"
\

."
'. -. - '" ....

�.,

..,
•

\
'

(a,das,t,o SOcial 00,·«0, Estad&»jO me·rtlpd3 do, café, i,
'

En,preza- de D�"v:egaçao',
P�diinro8. aos no�o! dístíates leitores, � o�io de prwnoher o Di���e r:u���;i�a��' d:'�Ú;ua- ',..,.. H em R' - " M-AlOmpon abalX? e remete-lo á nOS&t. Redação aflDl de oomplIetar.mOl ção que paira no mercado ca- � fi,

.
.....'

quanto 'antes, o nosso ,IllOVU Cada®tro Soeíaâ.: feeiro em geral, determinando

�ces,sívas, baixas registradasNome .'
, ,...............•...........................•....••.• ,

.b.a_bolsa de N, York, reuniram-
Sexo ., Est. Civil ..• ; •••••.•••• 0'. 'Nasc. '

•••••••••••••• se, na Socíedade Rural Brasi-
leira os representantes das

,po.la......, •••••••••••••• o o •••• o. o., •• o •• o o 0 •••••• •••••••••••••••••••••••••• classes atingidas afim que fos-

Esposo (a) •••. O" •••••••••••••••••••••••••

'

•••••••••••••• : •••••••••••
sem examinadas as causas das
baixas e medidas alegadas ne-

'Emprego ou Cargo .•.•....•• 0
,

cessanas para estaoillsarem a

situação .. As sugestões foram
Càrgo do Pai (mãe) •....•...••.•.•.•.•.••••.••••.• o • • • • • • • • • • • • • •• ••

encaminhadas á apreciação da

Ob \J iliko.t'oria e em sua totalidadeservo •..•••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••• •• .. ··,············ .. ••• .. � ....
visavam remediar a gravidade

•••••••••••••••••••••••••
' ••••••• � •••••••••

'

•••••••• 0 ••••••••••••••••••• atual da situação. Destacamos,
entre elas, as seguintes: a) -

Limpeza e expurgo na praça
de N. York onde existem ínú-

I meros estoques de café de qua
Iidads divididos, devendo o go
vêrno retirar o café que se en
contra' naquela bolsa e em

ocasião oportuna vende-lo por
intermédio dos torradores; b)
- A constituição de uma co

missão que. irá ao Rio enten
der-se diretamente com o pre
sidente da República, expondo
a clara extensão do problema;

DR. NEWTON D'AVILA c) - Criação de um órgão,
afim de representar perante os

centros consumidores mun

diais, os interesses brasileiros .

Então consequentemente ha
veria o financiamento justo da
produção, liquidando as espe-'
culações atuais; d) - Garan- V I V E R E S E' U R O P Atia no minimo de vinte e cinco

. para '

centavos po� libra de café. (Alemanha toda. a. zonas, AUBtria, Hungria etc,l por intermedio da
.'. Hudson Shipping Co. Inc .. New York , ..,

DIretamente dOI dep.osito8 na Suislloo •• Entregp8 rapiàa. e..parantida••podendo aer telegrahcas, •• A melhor organização no genero. fundada
, 'em 1893. •• Variedod-e de sortimento. .

.

P_;'ÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS' A'(I
ORGANIZA(AO SULINA DE REPRESENTAÇÕES. Ltda.

Rua Felipe Schmidt, sá (loja) •• FLORIANÓPOLIS

; Agradeceríamos, também,' a gemtileza de-notícias de n,asoim.entoa_
easamentos e' outras, de parentes ou de pessoas amigas.
__________-'- ---o----------

DR. SAVAS LACERDA
!IIIIUoa médico-clrlh-gica de OlhOl
- OUTldoB. Nariz -. Garganta.

Pre.crição de lentes de
. 'aontato

,'_1f81JLTóRIO _;. Felipe Scbml·
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

&IIIID:l!:NCIA - Conselheiro ....
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 120-4

'·Aúsenie

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS If

Doa 8erv\COB de CHnlca tnrantü !la

AJIIIistência Municipal e de ,

caridac1e
IUdIfl()A MÉDICA DE CRIANÇ..u

ADULTOS
.

001'l'S1JLTóRIO: .Bua Nunes .....

.....0, '1' (ildifício S. Francl800).
Cónsultas das 2, às 6 hor�

JtDII)l!lNCIA: Rua Marechal Gm.
, lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
aRURGIA GERAL - ALTA m·
&WOIA - �OLÉSTIA8 Dili a»
•. " NHORAS -o'PARTQ8,
I'ormado pela Faculdade de Medi·,
llIIlna da Universidade de SAo

"'010, ,o�de foi. assiste� por ' ..a

l'1oa anõll' do' SerViço Cfi'líTgleo 4•.
Prof. Alípio correía Neto

Çnirgla do estômago e vias .,1·
l1ar�so intestinos delgado e grouo,
tiróide, rins, próstata, bexlga,

Rtero, ovários e trompas. VarlCo
.a, hidrocele, varl2es' e herns�

, CONSULTAS:,
4u :Il às 5 horas, à Rua J'e!p8
eebm1dt, 21 ,,(aHos da' Casa Pe·

.

: raisor. Tel. 1.598.
Bll!8Ill!l:NCIA: Rua Esteves Ja

nlor. 179; Tel.·M 764

ORo POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de 'Caridade

,
de Florianópolis

Assistente da Maternidade

CLtNICA MÉDICA - DISTúR·

BIOS DA' GESTAÇãO E DO

PARTO

Doenças dos órgãos In'ternos, es-
.

pecialmente do coração
Doenças da ·tiroide e demais

'glãndulas internas
FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DIOGRAFIA - METABOLISMO

.. BASAL

Consultas diàriamellte das IS' às
\"18 horás

Atende, chamad_os a qualquer
bora, inplüslve 'durán�e. a ,noite.
CONSPLTóRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702,

RESIDENCIA: A v e n i d a Trom·

powski, '62; Fone 766'
-------

DR. PAULO FONTES

OperaçOes -. �las Urinárias -
Doenças dos intestinos, réto e
anw - Hemorroidas. Tratamf:'Il·

to da colite amebíana,
fisioterapia - Infra vermelho,
Coniulta: 'Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às l1,� �
.. l tarde, das 16 hs. em díant«

Resld: Vldal Ram08, 66.
FOll. 1067

DR. MADEIRA NEVES
Médico especlaUsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
CurI!O de, Aperfeiçoamento e LOD
ga Prãtlca no Rio' de .Janeiro

Consultas diariamente dOG
10 às 12 e da. 15.30

em deante
CON8ULTóRlO' ,

Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado -

rone: 1.46'1 -, Residência: Ru-t
Presidente Coutinho. 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
Clonai de' Medicina da Unlversl<h

. a. do Brasil). Médico por concur
,

10 do Serviço Nacional de Doén
IIUI Mentais, Ex Interno dia Sar.T?
CflR de'Miseric6rdia, e Hosr><a
l!'.a!qootrl>Co do Rio na Capital } ..

deral ,

CL"'UCA MÉDICA - DO:ilN(JAI.
• "NERVbSM
_ Oonsultóír-ío: Edlflclo Am41J.JI

� NETO
- Rua FeliPe Schmldt. Conl!U!tu

Das 15 As 18 horas -

...Idência: Rua Álvaro de Cam
lho nO 18 - F!orlan6poU..

Dlt MARIO WENDHAUSa
OWl'tM do Hospital "Nerê. Ramos'"
CLfNlCA ·Mll:DICA DE ADULTOf

E CRIANÇAS
eon.ult6rio: R. Visconde de O,,"

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
'nabro �alto. da "Belo Horizonte")

TeJ. 1545
eon.ulta.: da. 4 á. 6 hora.,
Reoldência: R. Fel·ipe Schmidt, II

- Pone manual 813

CHnico e operador
Consult6rio: Rua Vitor Me!.reles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 II das 14 às 18

• Residência: Rua Blumenau, 22
Telefone: 1.623

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

DR. M. S. . CAVALCANTI
CUnica exclusivamente de crianças

Rua SaM.anha Marinho, 16
Telefone M. 732

----

D,R. BIASE FARACO
l16dico·chefe do Serviço de BUm.

do Centro de Saúde
DOENÇAS. DE S'ENHORAS ,_:
StFIlLlS AFEcçõES DA

,P,ELE, - RAIOS llNFRA·VER·
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS
Cous.: R. Felipe Schmldt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R, D. .Jari!me Câ:rrJm'a, 46

FONE 1648

DR. LINS NEVES""'-,
-

. Moléstias de senhora
Consultório - ·Rua João Pinto n. 7

- Sóbrado - Telefone 1.46'1 \
Residência - Rua Sete de Setembro
-'- (Edifício I. A. p, da Estiva)

Telefone M. 834

I, QU�R E ELEGANCIA 1
,

VESTIR·SE COM CONFORTO
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
\

Rua Felippe Scnmidt 22 - Sobrado

,At'.r1."'I� �r� a,••
Com eau· infima quanHa V_eC,

eilltá auxiliando O' l!Ieu próxtm8.
C.ntrlboa para a Caixa 41. &••lat

História do movimento e,speran-· ... 1Il."eat.. ... FI-oriaaó.oU"
tista. --------------...;..--------------

A 'Vitulo dé propaganda, esses

livros s.e,rão vemdjldos aos matricu

lardos, pelo, preco tOltrul de Cr$ 25,00.
Fil):lido o Cunso .para 13Tinctpian

tes, seráJo po.ssi/bilitadoO/s aos alu
I10S aproV'ClJd,Üls o aperfeiç,oame-nto
no maneJo da lingua e a paI'ticipa":
ção do movimento da lingua inter
naciona,l auxiliar. -

FloriClJnópolis, 23 de maT,ço d€

1947.
. IHelena IV: Spyrides - Ohefe' da

Secção de Cunsos DepanLamento ICuUuI"aI.
.

"

.._._._-':"._.-......,.-._._._._._.�_._._._-�-----.......

V curso de esperaDt�
o Y UUl'SO de Esperanto para

pr incjp iantes Juncionaa-á na sede
do E;SPEl:tA;'il'U:iTA KLUBO D.h

FLOl:tlANóPOLIS, á' rua Trajano
36 (Curso de Humanidades). ::lerão
atLm�ti,dos .alunos de ambos os

sexos. A malLricula será Iímnaua
sendo que 15 vagas são reservadas'
aos candidatos que tenham Ourso
Ginasial completo, ou semelhaiOJté
(acadêmicos, nOI'JTIalisÜl'S, bacha
rérs, médicos, eíc.) e �5 a maiores
de 18 anos, com curs,o primáric
comp�eto, ,' ..

Serf:j_o for,necidas todas as i.n{or.
mações aos interessados, ás se,gun.,
dws, ,quwrlas 'e Slsx-uas, das 19,30 ás
20,30 hOi'as e a0,S sábados, tias 15,0@
'ás 16,00 hpras, na se,de do Clube.

O cunso será g\ratuHo e fuooio
nará aos sáb11Jdos, das 15,30 ás 17,00
horas, ,em duas aula.s, uma Q'eóTioo,
outra prática, ÁS quarta-feiras, das
17,00 ás 18,00 horas, haverá aula

prática fa.culbaüva.
O inicio das aula,s se fará a 19

de abril, sábado, á� 15,3q horas
Os ,exa;mes se['ão 'realizados a 6 de

nó,v,embro.
Usar-se-fio 'o.S livros:
Manual comple'Lo' d,e EsperClJuto.
Gramática eJoementar (resumida.)
Livro' de exercicios.
Vocabulário de boLso.

A

NAVIO-MOTOR "ESTELA H

maxima rapidez e garànt1a para tI ansport e de suas mercadorias
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

I"
I

I

I melhora.

"

CONTA CPRR�NTE POPULAR
Juros 51/2 a, ao - Limite Cr$ 30.000,00

Movirnentação com cheques

B-ílnco do Distrito Federal S. A�

Rua

CAprTAL; r R$ 60.000,000,00
RESERVAS': CR$ 15.000.000,00

TraJa'lull" 23 - FlorlãnõPOlIs

AUT"MOBILISTAS I
At,enção

Po ro o seu. dínamo ou

motor de auanco

fl'e e= J.\�o OFICINA EN"LDA
. "<:11'0_ RaÓ\o ...'\e,. Rua Conselheiro Mafra

,1_____________ ne. 94
' t

SE U FILHO TEM UM

ENCONTRO MARCADO!

Sim,
a vida!

seI hora ... Seu filho tem encontro maf(�ado com

Compete à senhora fazer com que êle cresça sadio e 1 ,

forte. As vitaminas «A» e «D» são 'muito necessan8S à
saúde das crianças. Estas vitaminas as encontrará em toda a

.

riqueza nosua

OLEO
DE

DE FIGADO
BACAHLÂU

de LANMAM & KEMP

/

CASA MI9CELANEA distri-
buidora dos Rãdios R. C. A

Victor, Vâlvulas e Discos.
Rua Conselheiro

\

Mafra

Fabricante e dlstribuidol'8s das ·afamada. con·
fecções "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemirall, riscados, brins
bons e barato•• algodões. morins e aviam.nto.

para alfaiates. que recebe dirstamentp das
Snrs, ComerclaDt•• do interior no aentido de lhe fa1:erem urna

Florian6polis, �,FILIAIS em Blumenau e: Lajam.
fábricas. A Caso •A CAPITAL- chamo a ateng50 do.

viai'l:o ante. de efetuarem suall compra.: MATRIZ em

I
I
r
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De sua -viajem a··São Francisco do Su'l, Joinvile, Blumenau e ltajaíJ"
regreS$OU, ôntem, s. excia. O' dr. Aderbal· R. "da Silva,. governador do;
Estado que, nesses liIunic�ios, procurou, auscultar de perto as aspi-:
rações ,do povo, afim de mais rápi�a e' efic;entemente atende-Ias.
A

Quando a atual constituiçqo
estava sen ac elaborada. ali i,us'
tres senadores Nerêu Rcrnos e

Ivo d'AquinC/ de.rubatam, na

grande Comissao Constitucio
nal. um díspoaí ivo que vedava.
terminantemente quaisquer mo

dificações no então quadro di
vis6do terr�tvrial do Braai!, Fo
ram à_ses eminentes corrte rr â

neoa oa outore. d . artiqo que
confere ao executivo a facul
dade de alterar a divisã'O terr�
torial do país. Posteriormente.
em díacureo no banquete que
lhe toi oferecido no Palacio da
A..embléla, o n Nerêu Ramos
afirm"u que a extin'ção do Ter'
ritorio do Jguaçu ,n.. foca pro'
\netida, sol ....ement... pelo Crie
te .da Nação AUlm. moi. d1as
menos alas. e em vlrtude da
ação de dois representantes
catarinenses. Q municipio de
Xapecó VOltaria novamente pal'c
Santa· Catarina
Acontece. porém. que' oS de

putados udenistas da noslla

Assembléia não querem que a

histó1i", tenha lIido essa. Levan-

, tom-se, por iliBO. contra os anais
'da Comis.ão Constitucional. E'
o que lIe VIU, ante'ontem. quan
do falava' o deputado Loures
Ribas.
O deputado Bulcão aparteou

e levou o troao, e troco pesado.
que o

. fez ae.andar. quando
pretendeu dar um paBseiozinho
pela concessão de terras devo- '

lutos, E se não aC.:lbau devo
luta. acabou devendo à luta,

*
* *

No bate-papo lIe imiscuiu,
tam.oém. o deputado f'ernando
Melo.
Acontece, porert}. que a acús

tica do Palácio Legislativo não
.,stá preparada para :-ecebar o

tom de voz dê8ÍIe nobre repre'
sentante. S. }:;xcia. q'ual'ldo es

gU1cha os' .eua apartes, em

tal.ete. lembrando cigarra em

fim da verão, conllellue, apena.,
retinir os tímpanoli doa presen-
tes a deixar o ambiente late
jando de abemolado perfume.

**:!i
No rompa-rallga lançou-se,

ainda,' o dlilPutado Kó'ndar Reis.
Não coníeguimos ouvir O seu

aparte, l'ongo e ca.&cateanta, por
que êle lIe perdeu n-all vibrações
araponguellCQS de 'que o p. es

tava ainda tomado pela inter
ferência acima 'referida,
Pareceu-nos. todavia. que o

ilu.t,l·e benjamim referia-se a

uma entrevi.ta. dada, há tem

pOli, por categorizado prócer
udenista, tio do aparteante,
dada ao «O . Dia», de Curitiba,
e na qual. propugnava a fusão
dali \:;.tadoil do Paraná e de
Santa Catarina com a 'Capital\,
bem longe daqui,
Acontece, porém, que é pOll8i

vai que êsse didtinto deputado
não tenha dito nada disso.

-

.F.' até pNvo.vel que o assunto

lh�' dellagrode; ,

,:1\ culpa. se houve. não é nos-

110. E' da acústica tintinabules-
ctlt da Assembléia. .

CHrCO DA GALERIA Grande programo,.
Dr. MáriO -iI. N unes agrícola .

Há, j�. alguns diall. enconha-ee Rio, 18 (A. N.) _! Após o'
entre nos, acompanhado de sua .

espeSsa. o dr. Mário Ritter Nunes, seu de�p'at;�,o. com o pr�sI�den-·
lo. Secretário da Liga EIPeran-11e

da RepublIca o mllllstr<p
tista Brasileira e funcionário des' Daniel de Carvalho deu estas.
tacado do IÕ1stituto Brasileiro de

I
informações :á reportagem' "O

Geografia e Estatilltica. O llultre M' .' t" 'd A .' lt
.' '-

visit.ante retorna de Buenos Aires, InlS eno a
.

gncu ura, P?r
aonde foi representar o IBGE no ordem do preSIdente da Repu-
CopgresBo Argentino de Esperanto, ,I blica organizará um grande
há pouco realizado. De pallsagem programa de trabalho para o
por esta Capital, demoro-se algunll d" t' 1950 I

.

dias com os elltatíllticos e o. espe- qua� TlenIü a e , pano es-

rantilltas florianopolitanos; que se te que contem, natural'lnente,,_
apre&'tam a tributar-lhe exprelsiva as maiores iniciativas para o

ho::menagem. .
corrente ,exer.cicio porque o Mi-

«� Estado� cum9rlm!,n�a-o e nistério tem verbas orçamen-de.eJa-Ihe felIz perrnanenCla em ,_.
.

terras catarinenses. tarlas' com" 'que possa contar'
com firmeza. 'l'e.nciono reunir
tOldos os diretores e chefes de

serviços para conve�'sarmos

lonlgamente sobre o plano e

tOmarmos medidas pÇtra P.l
sua execução"-.

,
I
I
....

de Texas

I
p�Yorosa explosão

Washington, 18 (U. P.) -' O mas eu não quer-o alousar ill,i,nguem da mesma forma como sucedâa nos

senador democrata O'Daniel, da de haver planejado ou executado tempos antes de entr-armos na Iguer

Te�tl!S, apresentotr ao -Senado um este desastre sem possuir a com- ra, e atêndendo á intensa atividade

pr�:�lf:o de resolução, exigindo uma provqção ,de tanto. Atendendo C\ subterranoa dos cormmistas acre

investigaçâo em torno da pavorosa situação in,termacinnlal e ao núme . dlto que é dever do Senado levai"

ca<tá,g,tPbfle que abalou a Cidade do ro cada vez maior de explosões, a efeuto uma completa Inveetigação
Texas, Declarou ele ao -Seúado que desastres ferr-oviários e nutras do desastre da cidade do Texas, 'O

"punha em dúvida que esta série ocorrências trú,gicals que �em su- que deve ser iniciado irnediatamen ,

de explosões tenha sido acidental, cedido nesta Naçãó ultimamente te",
_-.-.-_---.............,._-...........--......-.......

- ............._-..........-".__.....-..-_-_-.-."..,... ...."".._ - - - _-..
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ATOS DE lIEROISMO
Texas; City, 18 (U. P.) As

novas explosões que ocorreram

hoje espalharaeu mais tristeza e

miséria nesta cidade meio destrui
da ,pelo desastre de ôntem.

A:s novas explosões ocorreram

13 'horas depois das primeiras.
Pelo nascer do sol, 'Os holofotes
ainda esquadrinhavam os destro
ços que cobriam a zona do, cáis,
quando começacam os incêndiós de
uma refinar-ia de petróleo causedos
pelas .

últfmas explosões do mavio

S
. J � B i'I t' "8 U \"FIYi,ng;t High". Quatorze segundos

oeleoa ae
.

ene lcen e rosque. depois .:�a segunda explosão, os

. vodumtários de salvarnen to, entra,

Mais uma entidade que desde o do povo de Brusque mas também ram em .ação. As s'inenes começa.
inicio será um �ra.llIde e destaêadn a'Os alJto·s s!ll1lti:mentos altruistilcos e raJi11 a. �lbra.r ,emqulan,t'O o.s. carros
:!lator ,de harnnollla sncial acaJba de- nobreza ,de g,es,tos do dr. Obto Re- da Po.hcra e as all1libula'nclas se

sUllgir em Brusque. naux, d�gno continuador do sallldo- aJp.res;savam ,em dillleção do c�'üs. Em

Reoebeu ela a. deno'lllinlaçã,o, de so le sempne lemhrado con:sul Car- 7 minUJI.os as amlbiUJl.�niCÍas tinham

"S'Ocieda.die Benefioente Bms·que" e los Hiena.u.x, a qu.em 'O municipio de volltado ·melspeJ'alndo as prim,eiras
.

BllUIsqu.e dev,e o mel'hÜir de seu viiinms, duma zona s·eve'rannenle

progresso e de sua inv,ejável sHua- da�ifklad-a, a:trás da. Prleifeitura.

ção e-c'OnolrrJoic:a. MaIS ,de 2·0 camas fogo Íl:caram ocu

No ato i'nauguraJ do nova Isocic- padas. Os médicos e enfern11leiras

dade o dr. Otto .flienalUx repnescn- fizle.r:am os oU:r.ati-vos de emerlgên-
t@rá S. exda. o dr. A,dell'bal R. da cia .. Toldlas as villimas pa,neciam .

Sf,]!va, g,ove,rnadnr do Estado ,e o consdenrtes porém, :esta/vaJll ·em si·
dr. A. Danll'aSICieno ,da Silva �ooisul- lêndo:. Alguns ,traziam estamiPada

.

t'Or juricHco da Secne.taria' da Via- na face dôr indizivel. A sra. Clay
ção e Ohm PÚiblicals, nepr·esentará Mantin, lell.1.f'e·rlJTIJeira d,e HOU1ston, COim

o r.e\S\peatirvo tilÍlu1ar. 38 anos de ida!d·e, ajudava os pa·
O programa .;:( s'er observado. será ciellliÚes apesar de estar com 8 coso

o s·eguiln1e: ,

tela,s quebradas pe,los estilhaço.s
Domin.go - ás 9 horas - ato So.- Duran;be t'Odo o dia ·elJa e-steV1e' pa

l,ene da 'inalll�u:ração\ seguLd'O
.

d.:l �,fieal das docas, distriblllindo café
int<eres'sanrte f:eslta populalr, com e sanduliches e tra.ta,ndo O'S feridos
ehllmras·ooda bebidas róda da sor-· OS' v'O�iuJllotários die sallVamenlto Pu\:-

te, roda da' fortuna,' j,og'o de fa- co. del()OLS das Inova,s explosões de.

Cjluúnha1s·.e música. hOJe. e·s.tavam a po�ltos na zona dn
A .noilte, glr�nde baile inaugural, cáis; Na gaT,ag� dia ci.�'ade baixa O�

a:b�'i'Khaílll�ad'o pEi10 Jazz:..balnd "Li- cada/vle,nels( lesltao, e'lTIlJ)!Jllh.ndos nns

ra".
..' ban,cO's .. e ,n,as mesas. São mn:bal

Dia 21 - ás 9 horas - é:on1imv,,- g·anJ'aoITos e id1€Jnrtificados ,e dep-oi,s
ção da lfes1a popllllar. À tarde "ran- re'l111eti.dos palra a morgue temlPora�
de dOI111,j·ngu.eira abrilha·ntada'

'"

pelü ria in��a/l.ada 'nu�, g!,n:áisio;: O ohão
Jazz-iliaJn ".Arnérica". d'O edlif!,clO do gmaslO esta co:berto

sUla i,naillglll'ra_:ção será InlOS ,�·j.as 2U De.�e:ia.ndo á nove,l assolCi3!çã'O, de ameia, por cauSla das manchas
e 21, al11laln�1a e segu,nda-f'elra., coI? um·::! vi,dla) longa e cheia de gra.n� dle slaJl1lgue.

_

um lexpressIvo p['o.gralma ;de SOlClll- rues realHzações, a,gr8Jdecemo.s o INV�STIGAÇAO FRANCESA
dardes. convÍlte com q.Ule fonuos distimcruid'Os \VIlJS:111ln,gton, 18' (U. P.) - A Em.
Dleve-se a cri�a.çã<? de mai,s

eSl.e1coil11 a pram'e.s,sa de. es.tar pfle�entes haixaJda f.ralncesa. in.fo-rl11,OU qu."
centro de sohoanedade humama na p;essoa do n.OiVO di.retor de Reda- mandou fleI()res,en.fanltes para à CI�

nã.o só' ao '�SIpiri,to empreendedor çãó dr. A. Dannals,ceno d'a Silva. dame do Texas 3. fi'l11J de i:n,ve,stiga�
--------------------.---......--------- rem 'O des:tino do Ina'vio mererunte

C01\'!'UNI�TAS f�ancês, "Gran:d Call11Ip'', ,qu,e expio
1'... \J ,d'JUI ontem, .calllsando fomnidável

desasltne.
Santiago do ChU,e, 18 (U. p.r - ram a,orescelJtaldos os mini'Síro,s do· NOVAS EXPLOSõES

O novo ga'binete .do p.resi,dentê Vi melSun'O pantido srs. Pedro Castei T'ex'as, Ciil:u, 18 (U. P.) - Nov'as
dela foi consHtu1do ;por óln,ze ele. B1anco, da AgriooJlbu1ra' Humiberto expl'msões e i'llIcên.diolS .têm ocorr;.
mentols :radioais e um. democrata COlrrea, da JuS/tiça' M�,J1illel Sall1\lc� do, sem que ',sle}a pos'sivlel comlbatê
ÜS min·istros pr,e1s:taram jUlramento za, da SalUJde' Ju;elnaJ Hrerna;ndez lOos. Hoje se verifkaram dUaJs> ex
no Palácio de La Moneda .. Est.1 da D.ef1ésa; Ernesto Merino da� plolsões a bordo d� dois cargol�eiros
foi a primeira re'O'r,ganização mi. O!J::rms PÚJb]!j,oas, le Um!bcrto'A,gulr- (jIUle s'e encontravam a,tracados. Tra.
n�stJe,ri'a.1 compl,etal desde que Vide· l'e, da C.olonização e Terras. Foi ta-se do "Flyillig High"., que tinha
la a,ssUIllliu o poder, há ·cinco me· maillotiiio na Pasta do Tralbalho o a bm'do 900 tonelaldas dle nitrato d"
s'es e d'o7Je d·ias. O gaibirrete está minisrtr,o, Juan P.raldenas, democratn. amôn.�a e emwrfre, le' do "\Villiam
fonnado Icom a m3J1u1enção dos COI!ll css'a ,constituição, terminou o B. Keen!e", at<racadô do outro 1a-
cinco seguli,nt'es m1n,],sbros radicais� p.dmeilro ,ga:bi,ncte de· que par.ticl- do. .•

Luiz AI,hert,Oo ClI'eva,s., ministro d, ;PaJI'aJm l1Ün,j:strOls cO]1lIlInis.tas ·no oon- -_ - -_- -_• .-_-.- __

Int:erior; Raul JUIHe1, min�stro d'a�' hnenrte amoricano. Os DOI·VOs fora-m1'telações Exterior'es; Luiz Bossay.
de Bconomia e Com.érc�; Ge,rman' .. -"

Pko,'da Fa,ze,nda e Alexand,l'Ie Rios assalta'dosVald.ivia,. da Educa,ção. A les,t,es fo- "ongresso do
.

U Rio) 18 (A. N·.) - A .jovem

Potroleo Delha Silva e seu noivo José

SERVICO DE
li Ferreira, quando se dirig'iam

• . Rio, 18 (A. N.) Segundo para. suas residências. no I su-

METEOROLOGIA divuLgação, foi adiado para da- burbio Maria da Graça, ao

Previllõo do tempo, até 14 hora,
ta ainda não fixada, o primei- anoitecer de ontem, foram as-

do dia 19 na Capital: ro >congresso sulamericano de saltados por quatro individuos.
Tel\tlpo: instável. com chuvas. !pe.tl"o'leo que se deveriam rea- Enquanto {) moço era

I

espanca-
Terl<:lperatura: ligeiro declínio. lizar e,m. Lim.a (PERÚ) em do, os

.
.outros conduziram a jo-

Ventos: do quadrante sul..

freS-1l11aiO vindouro com.a presença vem para um mat ' 1 D' t
coa. _

.,
,., ,

aga. lan e

Tempel'atura. éxtremall de ontem: �e del.e.gaçoes de. VarlOS palses, dos g'rltos de socorro da jovem,
rroáxima 26 8: mí .... i..,.,.., 21 4 mcluSIve 'Ü BraSIl. l}o1'ém. os ag'l'essores fug-iram.

FlorlanõpoU,. 19 'de Abril de 1947

EXCLUIDOS os

i·

J PARA

E C Z E M A S,
INFlAMACOES,
COCE,IRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUI=1L

.
'

.

A\..UNTECE,
PORÉM,.

�8ta melbUi'ando
muno!

ue· uns tempos p'ra cá, ludo .terr»
melhorado muito. E LemO'E> a sa-

l.isf'ação de haver colaborado emv.

grande pai-te para essa si Luação.
O dr. Camara Neto, d inamicc.

Delegado da Capital, por e·xemplÜ'-·
,[oem deterrninadn medidas saneado-i
ras quanto ao meretrícío, vadia-e

gem, eLc. Se bem ainda muito es:--·
leja por Jazer, sua ação tsm sido,

digna de lodos os encômios.
Em outros setores a coisa ta.m--

bém vai melhorando.
,

A calçada fren te a casa n. 13 da

Praça 15, foi consertada, e, embo=

ra não Venha sido um serviço p·er
feilo, contudo apresenta um outre

aspeclo.·
O próprio povo tem colaoorado.

O "Jardim Oliveira Belo ", depois';'
que deixaram de pisar por cimw'

d'os canteiros, apresenLa um gl'.a-•.

mado belíssimo! Assim é que de

ve ser! Pena é que l'á pelas tantas'"

dã noil.e 'Ü's cavalos :e out.ros bi-

oho.s semelhanioes que p.erall11bulam,'
pe,las ruas da cidade, façam do'

,

jal1dim c«b1iPo de pas,tage.m.
Já que falamos em animais,'que

remos aproveitar o ensejo para1'
clhamar a a{.enção de quem de di-

rei·lo para que uma fisca I izaçãa:'
mais severa seja exercida contra'

Ü's que and'all11 a solta, em p[.e.nc
dia. U1limamente, por exemplo, a'
Av. Mauro Ramos, vem s'e. tra.ns--

formClindo eni v,endaldeiro paraíso:'
d'as cabras! E isto, positivamente
'não es,jJá cel�Lo .

Tud'o esl á melhorando muita'"
mas ainda não está comO' quere-
mos!

Reconsfruções
de casas, muros, telhados,
etc. Trotar com Jorga de
Paulo, na firma Busch& Cio,

Comàrca
A 15 do coÍT0nte, 'festejou s,eu]'

80 a'ni\'el'sário, "A Comarca" heb-·

'don'laldtário que se publica em In- ..

daial como órgão dos interesses;·

dos municipios de. J.ndaial, Timbó
e Rodeio.

VC;TIClenr]o g'állhar.c1<l!meJ1to Lodos�-
os imprci1ho.s que o jor,nalismo de
i,TI terior S,ei]lllpre e.l1colllra, a ben-·

quis la confIleira tem sa'bido cor

responder ao seu programa de"

ação, pr·eSll!a,ndo inumeros e valio

sos se.l'viços á coleLividê1!d,e daquela!'
reg·ião.
Com os nos:sqs voLns pôr Uri1 fu-'

turo célJda vez mai� promissor, apre- .

s.en talmos-bh e cqngralulações por
mais essa etapa vencida a., 15 dc'
correnl:e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


