
. � .'

Rio, 25 (AN) Está repercutíndo Iaveravelmeníe na opinião públi, df�, l�ento
pclíttcc tendente a conjurar. os -es.fo.rços, das div-ersas· íêrças partida .�-s.:",..nu·�.�':.;,,�\.am
panha de deíesa

.

do regime e das instituições brasileiras contra a� .inter:fêl" {%:', ia
de ídeelegías extranhas ás nossas necessidades e aos altos iBterê�se.· .. ,.�)

,

fM

A to-íos '011 diretores das Socieda,das de Beneficência
Pública, de quaisquer credos religiosos ou políticos,

.

e Q tôdos . as pessôas que se interessarem pelo
assunto, 'convidamos, par� 'uma r�uhião Q ret;llizor
se no dia 10 de Moio' próximo, em ]oca] que será
previamente anun'ciado afim de UI'

A
combinado. a

elàbciração de um p'lano de ASSISTENCIA ,SOCIAL
AO REALMENTE NECESSITADO, o qual será apre
sentado. a 'S. Excia., o Sr. Governador do Estado
e à colenda Assembléia Constifuinte do Estado.,

. �
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. Sobem os preços JIjj 1.

N A A S SEM 8 L E 1ft· C O N S T I TUI N T E R�ma, 251�1!� - Os pre-:

.

ços dos gêneros continuam su-I
O

.

d I à It t
bindo no mercado livre, apezar

caso e 'lIraraugu V8 a ao car az. da ordem do govêrno de redu-
Aberta a sessão de óntem, ás roças e ;bilCi<cletas, descorshecendo ,0 Araranguá, dr. Barros Lemos, en- ção dos preços, Contínum a a-

14,20 .horas, o S1'. Presidente Boa- orador as leis que permitiam tais caminhando-a à mêsa para que gítação em diversas zonas da
baid convída o deputado Orty Ma-I Mos. PaI' fim encaminha à mesa. seja, de futuro, rfebàtidl(}l um ple- Itália, por : causa da caresteía
.'. )' . . .

...galhãss Machado, suplente do se- para aprovação, o qUB é f-eito uma nário, o assunto que, à falta de ou- de vida, mas em Roma reina,
cretário Alfredo . Campos, para indícação no .senl.ido de o Poder tros, é o "cavalo de batalha da. D. relativa tranqutlldade. O, mi
ocupar o seu hlJgwr na mesa, ern j Executívo infnrmar sí oPnefeito de D. :I." naquela augusta Assem- nísero do Interior, Mário Scel-]
virtude da ausência do respectívo �·Timbó eslava legalmente autoriza- bléia... ba, declarou que as ultimas ma- •.
titular, que ,fôra representar a. As�! rio àquelas majorações.

.

'I'ermlrrada a exposição da- Il/i,fooltações populares em Ro-
sembléía na instalação da agência i quele lider, passam os ,81'S. consti- ma tíveram "carater politico".
da Caixa Econômi'c�� Federal de . ,- O CASO DE AHAtRANGDÃ. tuintes aos d'eiha.t.e� em f�c.e às Os ;es,t�IlJtes da. Univ.er�i-
Blumenau., ' ;Ilr ! .Corn a palavra, o Iider da rnmo- emendas .ao regímento íntemo, dade de 'Dneste -contínuam rir-
Lida a áta -esía é aprovada após' ria lê cópia de cirounstancíado te- f·eirto o que são suspensos os tra- mes na greve, em sinal de pro

emenda 'a,pre8entada pelo deputa'doiLegram;l, recebi'd; �ela Secretaraa b'a'lhos, nêsse fim, de .s€lIIlana, parart/esto.contra .a ddspensa d? rei
J
..
J. C�,brl;l.l, IpassandD-se,. em se-I do ,:eu pantido, -e assinada pelo seu con!muarem na �r6xlma segunda rtor .�'.a ,r�ferida.. ulllve:rn'ldade,gUlda, a leItura do ,ex'pedI,ente do: col,ega ;j'e bancada, ora na eidade de feira, ,à )1iora regImental. i peLo go,verno mlbtar ·alIado.

dia que constou de telegramas' ,.

en;ila����Ci��:�i,����ia�Q'. PTeSiden�IReperc'ussa-O d·e uma', atI-tude�e;s�a ���;e�ç:�ou��t��O�i:::O .���r:s� I - � "'.
Ant:o:or .Tavares, AI1Lur �üIier eJ .' do,s, ,EE ",·lInIdos'·;· .'

Jose IMar·Ja Ca'r:doso da V,ebga que j . ,';' .

�- - _. .

.

estudarão o aSSlun[,o da ilndilcação
'

R' '25 (A N ) C . t'
de emp,résHmos e 8!rre.rul1:Lmen'· dos mailOlies amigús aliadOl&' da�

apresenLada pela i!:lél:ncaic!a p€.t,ebis-j t �o, 1l rt ,". N�

on lllua tos.' qUiela grande nação e sem a
ta, com referência à iSfIDOão de im- �llJ 01 10 e, íl'8IP!ercus:::>aof. .no.iIl As conllpras brasi,leiras con qual o conil'tfito mum:lial talvez

• . crrcu os 'OCO'llJOmlüO'S e ,Inamcel· . .'. _, .

pOSuO ao pequeno lavrador, deba-· t··' d d
.

E ... d
SIIstem em 0.300.000 dolar.es de 3Jlillldia nao twe'Sse terminado"

.

.

_ ros a 'no 'leIa VIU a os S'La 011 .• ,

I
.

tIdo, longamente, na sessao de' an-.
U 'iId

.

'. I
-

d ,maqumana's; 2.500.000 em pe· _--'-. _

te-ônL8'm. ", I
C
nl OIS, oomd ,a rIeso t;tçaod t o Iças sobresstalentes para auto, t I' '

. . 011IO'1"esso ' ruque le p'als e er . !lImellt�iJe'Um unwo orador se aühava ms- . b�,;:] _' morvels e 400.000 do:lares, eJ.ll ou- II : (I
eriJo para falar e, êsse: o sr. VaI- BJThlna:llL/UdO at slU,slPe�Sllha� pa'ra.o tr,ais meil·lcadol1ias.· ,

-d' tt
..

.
. ,raSI' e l'e,z'e mI \ oes e qUI BCI eu e'er MuLler, da balllCJada da D. D. N...
h'" '1 d 1 Col'helliOO nutras, 'inJÍo:rma I

dI" - •

.

II, e'nLOS mI' .o are's e,m merca - ..
.eS'Emvo ve consJ.dera.ço€s. em tor-

1 .. , çoes a reSJpelto, "O Globo" ob- Rio, 25 (A. N.) - No RegI-
na dos 't d P f·�

.. I.Qf]as. ..�..... d· .'.�a os : os rei ·el'LDS mUDllCI- ,=ve maIS as s'elgwnLes o sr menlto d'e Gavlalarla na OOOSIao
pais. - ",s. S. fala também, J.1iO câm-

'

Es-s'es ar,ug'os, segundo escla Euvaldlo Lodi, presidel1te da em 'qrne fazia exerdcio na pis
lJi-o negro da rgazolina, do açuca.r, do l'lammentos diVUllgaidos hoje Goni,ederação Nadonal de In ta mi1itar, verriiicÜ'w-s'e lamen
feijão. .. [(nas não do{mmenta 05 aqUii, intlergra:m cinco milhões e dÜlst.rias: tavel acidentJe com o primeiro
casos! Parüculaniza, lalfinal, a P,re- qÚlatrocentos e trinta,e oito mil "A's erucomerudas fo�am fei· tenente Frederico Augusto
feitU'l'a de Timbó ,e diz, tamlbém, dJo'la�e>s, e foram sülicitados do tas nruo só' no 0U1l'SO da guerra, PampJ'Ona, qwanJdo o ofidal,
�ue o. Pl'e,fei,to dêsse munIcípio íma- govêrno nOTte-amerÍlCano pot como tambem logo após a sua montando tim üav.alo para sal
Jóra lJmrpostos, inc:lusiv'e üs de car- onze IpaiS'es, nos termos da' lei tlerrminlação, tudJo d/e \ acôr'do tar ohstacUilos, cruiu, g,endo ar-

com o ·colnven'io· e em conse- rastado cerca de 500 metros. O

quenJCÍa da lei de empréstimos tenente ficou gravemente feri-

O raS l-I e a'lT'endamen,tos. A rreferida do, slendo recolhido ao Hospi
sUjspensãio afeta o Bras>il, re.- tal.

. pre,s.enta'llido ess,e forn;ecimen-
No;va Yürk, 25 (U. P.) - G te bimsileiro: "Dervo afirrmar t,o, aliás, a metade do total ". t'sr. Osvaldo AraIlJha, delegado que SOIU ,elOmp-letamente impar- eOlIlipmmetido pe�os Estados ...Imeo O para o

brasileiro ao Conse,lho de Se· ciaI. Nãio tendo estudado o pro- Uniid.los com as demais nações. B ·1gUlrança, declarou 'á "Associa. bI,ema ,em de!talhe, até o mo- Ve,rifica-s'e que se trata de um rasl
ted Pl'esls" que ouviu 'O seu menta, püls,so diz.er apenas que ato poHt1eo ,ainda ligado_ á Rio, ·25 (A. N.) - Encontra
nome mencionado extra-o,fiei. mh�ha mente está a'berta. Na- guef!I'a, vi:sando 'Outra naçao se no' GUlana'bana, aguardando
a�men�e como. ca:ndid,�to á pTe. turralmente tentarei fazer o ,pos- �s d�sels pro;d'UitOlI"as do Bra fna piara ,atracar, o va],)O'r Al-j
slidencla da ,A,SS:embl81a ·Gera} s'ivel para :r8iprre-sel'ltar o Bra- sal esrtao confiiantJe em que o caide que t:r�az 2400 tOll'.e1adas
da ONU, na sessã-o e's,pecial so- sil e, s'e fôr convocad.o ��mo nlÜ'sso g1o'VêTno cOIliS'i,ga do go- de cimentJo e 3.844 t011teladas
�I'Ie :a .P:'11estina, ;a. qual de;verá prre:sidente, para �gir co'r;n com- verno a:meriean.o ti�a s�lrnção de: carga geral. T,ambem traz
ter InICIo na .prOX'lma segunda. pleta justiça ni) qUle sera , umalfavoriav:eJ para o caso, a f1Jm de setJe:nta al]t,Qmóvei's.
feira, e çOThfe'ss.ou-iSe' ".obrigade difici:1 tared'a". que não fi,que prejUldieatdo um

naturalmente a ace1itar a gran" ---.-----...-------------------

E�r�:��!: ;::';o�fe���: O pre_sidente Morin,l��J<>, �S!e�!i!�d�h� Atividades traidoras
1l'es telstes que de'safl-am a ONU

" ��su�Gao, 25�? P.) -. Oves' aJnu11Jmou "uma dieeisão. JEFFERSON CITY, Missouri, 25 (D. P.) - O d�putado H, W. Brownr
- uma das duas peét'nas do ],)ro_ld:l�Tlü. L� Razüu , 'em artIgo

irrevoglaViel, no sentido de que republicano, apresentou uma resolução à Assembl,�la. �o Es!;ad� �e Ml�;
ble'ma do Mediterrraneo. As edItorIa[ fI'TmadO pnr Alfonso

,A •.

-

" d, '

.

I souri, acusando o sr. Henr:y Wallace de exercer atrvI�a�9s _tlaId?ru;s ,_

quelstões da Gredã e da Pal'es� Santo's !Um d.os ,chefes do Par- o govenno n�. po .�e n�.goclar pelo que ,deve ser �ronuneJad� perante o govêrno federal. Nao fo� aI�-
tina são partes do mesmo e tidlo OoJüradü- declarou que o

com .r:_s 'l'eSlPO�SavelS �o.r uma da, debatIda a refenda resoluçao. .',

'. A.
"

• • reiblehao all!t'i�democlratIca e
amplo problema que hoáe é governo do geu!e'ral Hlgmo Mo.- .

t" t '�... ', E' . b 1,'-
---------------------------.

.
.

" d":t 31Th l-pa rIlUlLllca. ISsa ,re: e Iao

COl1SId.,eradO por alguns uma rlnIgo somernte po e,r'a alCeI, ar
f
.. ·

...·ad 1 'st'

O AMERICA.NOameaça á pa'z São I natural- a orf1eirta de mediação do Bra- tO! l!l���'v. a pe oS anarquI .

ads,
.

a'LOC '

,

.:.
.

.. '. "'1 rud "O;La h)a;T.wS e 'por um g;rupo e
mente, questoes mter-r:eJJacIO� SI ,com fu amentlO na ren-

.,

t'-d '......" .'

.

d·
-.

d·· 1" d' cnmlinOSQS an I ermücraullcos.
.nadas" - afirmou, Aranha \Iça0 lllroon\ lIC]1ona :os lnsur-

O Ai'" S t f
. LISB6A 25 (U P) - O "Diário da Manhã" ocupa-se hOJe, em:.

.

retos. ISI1'. .' <Lon'So i a:n 'Os, que 01 editori�1 d�s atividad�s comunistas nos. países latino americanos, e-
Soládtado a esolarecer s,ua .

.... .1 nÜl�adlo embalxlMlor para- afírrna ,Zque será forma�o um bloco �nti-comuni�ta na América, pro-
atitUld'e em fa,ce da silÍuaçãio da Diz o amllCuhsrta que o mI- hOJe para assumir suas fu,n- vavelmente na ConferênCIa Inter-amerIcana a realIzar-se proxllnamente
Pal,estina, diSse o repre:sentan· nistro da's Relações Exteriores çÔ'e,s. no Hio de Janeiro".

FJorianó,o.lis-Sábsdo, 26 áe Abril de t941'

Nova distincão ao

•

r

Um sofista pl'eoo:ee ...
. .. é O depu Lado Konder

Heis. É do contra até 'debaixo
d'água. Quando uma sua ernen
,cHI. estava "sendo dissecada pe
Lo

. deputado R,iJJas Ramos,
Iproourou oonrundír e tumultuar
-O ambiente, Depois do 81'. Ri
bas Ramos provar que a emen
da relauva ás imunidades par
larnerutares, apresentada pelo
81'. Konder Reis, é cópia "ipsis
literts" do Regímento Gaúcho
e que' não se lencontra' em
quaisquer Begírnentos de ou
tros Estados, o precoce sofista
levanta-se e argumenta:
"Sr. Presidente, SenhOl'les

Conetituintes - Nem Ludo que
balança, caí, Mas tud-o, que tem
a�a, voa. Ora, Senhores Cons
trtuíntes, o bule tem az,a ...

logo, o bule voa"
A'Pós essa argumentação ir

retorquível, ,a emenda do. sr.

Konder Heis f.oi' l'ej,eiltada. .. ,

'

* *BrillHinLé UiLuaçâJo ...
*

•.• {oi a do deput.ado Ar-
ImUi!lJd.o Calil, na s,essão ide ôn
tem, da' Assembléia.' üon,srti
,vuinte. ,O depl\Jvado CaliL não
,é de briga, mas é de iamárga.r.
iÜl1'tem li:quidou .. ,quatro de um
!sD goup,e: o s'r.·· J. J. tS. .Ca
bral, o sr. Bulcã.o Viana, o sr.
F1erna:ndo Me,lo ,e o s-r, Künrder
,Hei,s,. É que Ü' sr. F,ell'Uaillldo Me
lo, querendo ,cabalar voto's pa
ra a rejeição ,da emel1Jdla (rue
pleHeia o -enca.m.ilillhaill1e'nrto de
IquaLquer ple:dido de inf'orma
,ções Ipara UJma comissão, le
vanta-s,e, e diz: "Os eJ.em,ento,s
,do P. S. D. Ique faz,em pétrte da
,Comissão Regimental es:tào na

obrigação mona'! ,de v,otar con
tra a emeIllÜ:a,·

.

s.ob p'ena de
quebr,a .de sua dignidade"!
Essa foi de cabo de esqUladll'a!
Quem ai])resenta um rpr-o.jetq,
quem redÍJg'e um artilgo não
!pode aoeital' emendas,!!! Só
ma loabeç,a do sr. F-err,e,ira de
Melo.

Não se ,comtendo,. lelVanLarse
O' deputaldo Calil, que argum-en-
ta:

.

.

"V. Exeia. oo,nsidem ,índig-
.

nOls 0:8 ,pessedi'stas da Comissão
,Regional que aceitaram emen
das. Nes.se 'caso, também eon

sidera j,ndilgno,s' os 'lldenist.:as
da Comissão HegimentaI que
3!cei t.aram emendas. Indi,gnos'
nós' pOI�que assumimos uma

ati,tude, ,e Idignos os ud�'nistas
porq,ue assumill'a,m a: mesma

atitud-e? Absundo d-e V. Excia"_
Apó:s es'sa argumenta,ção ,e ·ou

,tras, o sr J, J. Ca:bral tentou um

aparte ao deputado OaIH. Mas,
,0 dr. Amriã:ndo Calil é me-smo

de amargar, d·e,sif,elClho'll-,lhe a;

,se'guinte res.po:sta:
"v. Ex:eia. e,stá oculto, a,pa

reça! ...
"

E .o .líder de minoril3, mur

,chou!

i

1 )Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tel. 2-9873 -, São Paulo
ASSINATURAS

.

Na Capital
Ano .. �....... Cr$
Semestre Cr$
I'r'imestre Cr$
Mês.:.......... Cr$
Número avulso.,

. Cr$
No Interior

Ano . .' '. . Cr$ llHl.oO
�emestre . ._...... Cr$ �,eo.
Trimestre .r, • • • Cr$ 'ai;oo
Número' avulso .. c-s

.

e�iAnúncios mediante cont� 1
Os originals, mesmo .nlo

. ll'ublieados, não serão
.

devolvidos.
A . direção não " se respoe�

aabiliza pelos, conceitos
emitidos nos artigos

assiaados

TELEFONES MAIS J.'ll';CESSITADOIi
Bombeiros , .. , ... ,............... 131S
Polícia .,........................ lOU
PelegaeÍli, O. P Social ..•.•••••••• 151&
M.aternidade ••.... ,.............. .11...) �

Hospital Nerêu Ramos ••..•••••• IUI
S�ta Casa 103'
Casa de 'Saúde S. Sebaatiâc .. \ . . . lU':
As,istência Municipal .. ,......... 166-
Hospital Militar .,.............. lh>
14- B. C. • ••. , •........ ,....... lHIl

,

Base Aérea .. :.................. 7="
7& .8 .. 1. A. C. .... . ..... :'...... 159'
Capitania dos Porto•.•.. ,.,....... uat'
16& C. R. ••••••••.•••...••••••• 16Ga
J'Orça .Policial '. . u,,�
Penitenciária ..•••••••..••.•• _... 151&
1'0 ltltado" •.••••••••••..••.•••• 103<1
toA �eta" • •••• 16SQ
-Diário da Tarde" '.' IS7t
,I,. .8. A. • .....••••..•••••• ,... 1()�.
11;_. I"ttner.rica Ortlca .,' . . • • . • • �

Laboratório
Radio-Tecnico-ElectroD

'

Fundado '-!m 1935
Montaqem <:le I'ádio�, Amp�h

ficaoJol'e.-Tranlllmi••oll'eAl
Mat9rial importnd.. direto

mente doa U. 3. A.
Probrietário

OtomPir Georges Btihll)
Electre - Tecnico - Pl'ofill.ionaJ

,formado na Eu.ropa
Florian6poli..

�ua João Pinto n. 29

I
I

Se.nhorital
• A�colher S(!U perfume werifi.

que se tli,ás.a marca 'da perfu,maria
"Johan Maria: lFadna" que �á ,era,

preferid.a pela co'rte ,imperial de
D. Pedro II

��?
QUE HORRI:DR!

RETIRARAM SUAS C.ANDI
. DATURAS

Tô(lgs as bebidas, inclUSive IlfJ
fabricadas em outros Estados.
!l"etiraram' suas candidaturas.
para t'einar nos larell cataM
Remes, - em vis,ta da certitl.!li
lIDa vitória do aperitivo KNOT.

..

. .,

8.8.00
45,00
25,00
9,00
O,so

Sob.

--------��------�------------------------------�----�---.
COl\HSSÃ'O DE. ESTUDOS DOS,. ig =- J��o'T;;â;;t�a do Li�;am�;;. 9761�1!JRVlDÜRES PüRL1COS " to Carvalho 931

E Qn1 ! Dr. 1:17
.. - Nelson Co imbr'a .

, ,.,.:.... 7791.. .
,., il.a " 18 _ José J)�maria CavaUazz! ... 717

PAREf'!>lR N. 344/47
_

1 D - Alfr.edo Odilon 'I'aborda .

\I.' O Depar tamen to de Educé\ç'ao pede 'RIbas ,.,..... . , 70'7

!
'seja, arbitrada a júda 'd·e custo para O '!sr. :20 - 0811i Pessoa Maciel ,.. 707
Teodósio .Mauríc!o 'Wanderley, removido' 2'1 - Car los . Dom inonf "'

... , , :. " 633
ria direção: do 'grupo escolar "Carlos,' Go· 2,2. =�7el1cin da Silva Fernandes'. 550
rnes", de Imartrí, para a inspetoria ésco-' 23""';: Da li le Sa ll'm Mansur .. ,... 420
lar de Xapecó,

' .

24�"';:_ Gusêa'fo .Lchrnkuhl '.... 365
2. Segundo informa o referido De- 25':_ F.êlT a elo O' avíano Seára 152

partamento, o referido inspetor fêz o. 26 - Oscar Peterrnann ,. 152
percurso em quatro dias, viajando com 27 __: João de Oliveira Bronze 152
a espôsa e sete filhos menores. F'lorfanõpolis, 18 de abril de 1947.

3. De conlformidade com o 'critério Carlos da Co-ta Pereira. presidente.
estabelectdo, opinamos seja ar-birrada em CLASSE J'
Cr$ 8S0,00 a: ajuda de custo pedida. nes- Contagem de tempo na classe até 31·3-4,\,
te processo, tendo o mencionado Irispe. Lista organizada de"acôrdo com o art.'
tar. sido removido '''ex·offici'Ü�'., 43, do decreto n. 2.845, de 6> de março

S. '8., em H de aorü de 1947. de .1943: .

Carlos da Costa Pereira,' pr'esiderrte e 1 - Gentil Melim .. ' .

relator. 2.- José Oaya ..

Gustavo Neves 3 - Manfredo da 'Silveira Leit.e
,J. Batista Pereira 4 - Protógenes ,Duarte Silva .:.
Rlpídio Barbosa 5 - Nestor Schaeffer .. '

Aprovado. H - Vidal Pereira. Alves
11-4-47.

.

7 - Onildo Gomes de Miranda .

'(Ass,)' Aderbal R. 'da Silva ''8 - Waldyr da Luz Macuco ...

PARECER :N. 345/47· 9 - Darcy Garcia ... ,.

O secretário da Viação, Obras Públi- .LO - Hermes Guedes da Fonseca
cas e' Ageícultura propõe a admissão de 11 - Manoe) Joaquim da Costa
]>lenta Bernadete Amorim na função de l2 - João Teixeira da Rosa
Auxüíar de EsCritório, r:eferência' V, Júnior . . 1540
na 'vaga a ser deíxada por. Eduar, 13 - Irtn eu Xavier Neves .. ,... 1334
do Arêas Horn. 14 - Bento Aguido Vieira ..... 12Ü'5

2. F'oram apresentados os documen- '15'� ·Rica·relo Schwanke 708
tos exigidos em lei.

,�. 16 _:: Euclides Valer íano de Sousa 647
3 .. Nada temos a .opor. '. 17· - Arlindo da Costa 'Arantes'. 549 '

S. S., em 9 de abr il de 1947., ·18 - Políbío Napoleão Venera. 182
Car-Ios

'

da Costa' Pereira, presiâente e 19 - Heleodoro Severiano Borges 15.2
relator. 20 - Juvêncio Duarte Braga ... 152
Gustavo .Neves· Florian6polis, 18 de abril de 1947.
J. Batista Pereira Carlos da Costa Pereir-a, presidente,
Elpídio_ Barbosa Deeneto .de 18 de abril de 1947
Aprovado. O C.OViE�NAJ)OR RiESOLV!E
11-4-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 346/47
Propõe a Diretoria de Terras, por ín

terméd ío da Secretaria da Viação, Obras
'Públicas e Agr-Icultura, a admissão, de
Eduardo' Arêas Horn na função de De-
senhista Auxiliar, rererêncía VII, vaga
em virtude da dispensa' de Acarí Mar-ga
rida.

2. Esta Comissão nada ten;l a .opor.
S. S.; em 9 de abl'il de 1947. I

CarIai' da Costa Pereira, presidente e

relator.
Gustavu Neves
J. Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Aprovado.
11·4-47.
(Ass.) AderbaJ R. da SBva
Carreira de Oficial Administrativo

CLASSE H
Contagem de tempo na classe até 31·3-47
Lista organizada de acôrdo com o art.

43, do' decreto n. 2.845, de 6 de março
de 19';\3:.

'

1 - Arma,ndo Beck . . . . . . . .. 2121
2 - .osmar Borges 2066
3 - José Tiago da 'Luz 2D23
4 - Aldo Rodrigues', de Araújo 1912
5 - Waldemar Egídio da Silva. 1832
{) - .osní Lal1s 1829
7 - Sebastião Bonassis de AI·

'buquerque .'... 1780
8 - Maria BaI'lbosa ,.. 1636
9 - Maria de Lourdes Sousa

,Silva .. ' 1511
10 - Co�ceiç'ão ,Manganelli: Oro-'

flUa 1400
11 ..
--' Percival 'Callado

.
Flores .. lleõ

12 - Nérica Ferreira de Sousa. 1183
13 - Olindina 'ColE>ta Póvoas

,

.ocker ..

14 - Moacir de' Morais Lima ..

15 - Adel'aide Trindade MüHer ..

16 � l\�arla Henn f3;arcia .

17 :_ Haroldo Barbato .

1,8 "- Ivo Ba;ndeira .côrte . ,' .

19 - Ester de 'Melo Lentz .

20 - Mla:ria Om·dé1lia. 0,0mle9 de
Albuquerque .

" :; '

21 � Urânia Gentil Bast.os .

2>2 -' Alcides Hermógenes Fel',
reira .. ' .. ' . _ . . . . . . S06,

23 .__: Maria de Lourdes Livra'
'menta Carvalho ..... , ....

,24 - José Rodrigues de Araújo
25 - Ricciotti Queluz .

26 - Marilza' Carvalho .

27 - Cesarino RO'dTigues de Lima
2'8 - Marina Lutza 'Gonçalves ..

29 - Alcid,es Abreu. " .

30 _ Ormandin1a .olga- Schmidt ..

31 - Dirce Pereira Baixo •.... ,

3'2 - João. Virgílio Marques .

33 - Vera Vaz "., .

34 - ·Maria de Lourdes ,Cardoso
de Aquino ',. 4·00

35 - Aldrio' Fernandes : ,...
. 333

3·6 -' NéliÜ' ,.À'breu '.. 326
'37 _:_ Ar!' Kardec Bosco de Melo ,248
Florianópolis, 18 de abril de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente.

CLASSE l
,

Contagem de tempo. na classe até 31·3-47
,

Lista organ izada de acôrd.o com o art.
43, do decreto n. 2.845, de 6 de março
de 1943:
1 � Osvaldo Henrique de Carva-

lho Ramos ' .

2 - Nelson Mainoldi Nunes .

·3 - Nelson Maia Maohado' .. , ; l
4 - Eugênio Joáquim coe)ho .

5 - Francisco Gouvêa
6 -Cândido da Silva ,Freitas ..

7 - Dinorá Alves Caminha .. ,

8 - Arí Ramos' Castro ... :', �:
9 � Manoel Rodrigues de 'Araújo

10 - Osca'r Nicolau Beller .....

11 - Sotter Martins Cassão
12 - índio Fernandes .. ' ' .

13 -'- João 'Acelino de Sena , .

,H - Rômulo Gonçalves

1630
1630
1630
rsso
1630
1630
16130
1630
1630
1630
1600

1162
1116
1Hl6
10'18
976

.

972
965

Remover, "ex-officio":
De acôrdo com Q art. 71, item H, do

decreto-Ieí n. 5.72, de 28' de outubro
'ele 1941:

,

Carlos Áugusto �untz, ocupante do

cargo de Fiscal de Estradas de ·Roda.

gem, padrão 'H, da Residência do Depar
tamento de. ,Estradas de Rodagem com

'sede em· Lajes pa�a' a de Xwpecó,
Decretos ,de 23 de abril de 1(147

O <GOVEIRNADOR RfESOLVE
, Nomear:

De �côrdo com p art. 15, item l, do

decret_b.le� ·n. '1572" de 28 de outubro
de 1941:

Davi Ernesto de 'Oliveira para exercer

o cargo,: ·.em cOl1).issão, de Diretor, pa
drão Q, da Matern:idade "Darcy Vargas",
'de' Joinvile, criado 'Pelo decreto-lei n. ..

3'99, dé 2·6 de lEivéreiro do corrente ano.

De a<;ôrdo com o art.. '15, item II, do

liecr.eto.lei n. '572, de 28 de outubro
de 1941:

José Koerbel Júnior ,para exercer o

·cargo de Admini�trador, padrão H, da
Maternidade "Darcy Vargas", /de. Joinvi-'
1e, ·.criado peLo decreto·lei [l. 399; de 2'6
de fevereiro do corrente ano.,

De acôrdo com o art. 15, item V, do
decreto·lei )1: 5,72, de 28 de .o·utu'bro
·de '.1941: ,;

Acarf':Margarida para 'exercer, interi

namentê, o .. cargo 'da classe G da carrêi
ra de Desenhista, do QuadrO.' único do
Estado� vago em virtude .da exoneração
de Norberto Stroisch;, para ter exercício
na Diretoria de Obras Públicas.
De acôrdo com o art. 169, do decreto·
lei n. 4;31, de 19 dE> março de 1940:

'Guilherme GUeTreiro para .exercer,· vi.
talic.iamente, ó cargo lie Escrivão de
Paz d.o distrito ·de 1raní,' município. e

�,�� .éomarcâ de ·Joaçaba.
644 Conceder �xoneração:
6i33 AHenriqlieKarecke, do c.argo. de ,Es-

,��� crivão de "Paz dp, distrito de Iraní, do

54,2 municíp10 e comàrC'a de .1oaçaba,.
495' Decretos de 24 de abril de 1947
,495 O 'GOViERNJ\JDOR 'R®SOLVE490
48'5� Conceder exo.neração.:

A 'Fiorava:nte MassoUni, do carg6 de
Prefe'ao MmÚcipal de Concórdia.

Designar:
Domingos Machado de Lima, TE>sourei-

1'0 da Prefeitura Municipal ,de Concórdia,
para responder pelo, expediente da refe·
rida Prefeitura.

Arnoldo Bnrges. da Cruz; ocupante in
terino do cargo da classe J da carrE>ira
de Médico, do Quadro único- dI> Estadó,
lotado no 4° distr,to·sanitário, com sede
em Tubarão, para membro da Junfa' Mé·
dica Oficial do Oentro de 'Saúde daquela

9,51
812

H1,29
W;,l9
16·21.:)
16,29
16,29
16,29
1599
15'99
1569
1539
1509
1397
;1260
1087

cidade.

P'ROC MO"S
,ExcJusivos para a venda de Automoveis e

- C�rninhõe8 da Marca' Fra���esa ' ,

(; I T R (fE N
"

Agentes

Estado, endereçar propostas à:
V' (Sociedade' de - Importacão e

venda de' Automoveíe, Ltda).
Rua General Polidora, 130 -'- Rio de Janeiro.

Neste
S. I.

{ECHICOS ..

o Brasil para seu
,

desenvolvimento'

necessita .de 'técnicos:.
todasem as

profissões

;/
Q

"

Livros Técnicos
em' geral

LIVRARIA ROSA
Ru o. Deodoro, 33 - Fpolie_
Atende pelo Sei:Viço
Reembolso Postal.

Grande tirma �xPQrtaqora e importadora de Sãó ' Paulo,
precisa de um AGENTE ATIVO: para dist,:ibuidor" dos

afamados Aspiradores de Pó URuton", de fábricação
holandesa,. para pronta: entrega, Qem como para outros

artigos de estoque, Pref�re�se 'fi'rma entendedora do ramO.

Cart�1I detalhadas para

I
1=�'.6*.'''''''''''3SDaEameMWdW9E�.mm..ga....�emau''mEa...ni='iQaa�IR

Ir

1-.i
'i!1"'M';

EXPORTADORA NOGUEIRA LTDA.

,Caixa Postal 6030 São Paulo

Camiss., Gravatas, Pijamel, Tenha
Meialil

.

dali melhorei, pelos me-',
nores preço. 56 na CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra, 6 I

tlempre em casa uma garrafinha

I·PERIJIVO «IHOT»
l

de

t
.\.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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f � �ST <\Dr -sábado 26 de Abril ele "47 3

Aspirações da ·DIARIO .·DA ASSEMBkél·A CONSTITl)INTE
.MOCle d·8.d,e

Res1;lD1o da ata da 14& sessão ordinária, Pediu, ainda, o sr. Faraco que, no caso Comissão nomeada par" "apresentar a

realizada em 22 de abril de 1941 de ser aprovada a Indicação, fôsse desíg- Casa nas festividades promovidas pela As-
PRESIDll:NCIA - Sr. José Boabald. nada uma comissão para visitar o sr. sociaç� Ci-vlco - M1l1tar "Marecha:l Gut-

I João .FI·"'�n·er doSEoCaRmETpoARs.IA - Srs. Cid Ribas é Alfre· Arcebispo' Metropolitano comunícando- lherme', deu conta à Assembléia de
...... lhe o fato e que se telegrarasse, no mes- haver a mesma Comissão se desíncumbí-

A mocidade estdudíosa da Às 14 horas do. dia 22 de abril de 1947, mo sentido, aos exmos. srs. bispos díoce- do da missão que lhe fóra confiada. Te,
,

. I havendo número }egal o, sr. presidente sanas de Lajes e Joinvile e a s. emtnên- cendo comentários sôbre a data de 21 de

II nossa terra, arrancando-se, ao declarou aberta a sessão. Estiveram pre- eta o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. abril, requereu o ST. Braz Alves se con-

d' 't
sentes 2851'S. deputados, Posta 'em discussão ;:t Indicação em aprê- sígnasse em ata, depois de aprovada pela \

m'artrasmo e mlEi os anos, es- Lida a ata da sessão anterior, o sr. ço, pediu a palavra o sr. João José de Casa, um voto de homenagem à memó

Garo-
.

tá se IPTloj:etando magníttoa- presidente põe-na em discussão, sendo a Sousa Cabral, o qual, expondo o eeu pon- ría., dos Inconfidentes, e bem assim um

mesma aprovada. O sr, l0 secretário pro- to tIe vista, disse que, em seu nome e no voto de aplauso à Associação "Marechal
mente nos domínios da cultura, cede à leitura do expediente, que cons- de sua bancada; apoiava a indicação apre- Guilherme" que, nesta Capital, tão pa-

- a sta. Dilma 'Silv-ei'ra, f'uncio, Todos os estabecímentos de
tDU do seguinte: Telegrama do sr"Jalme sentada pelo sr. Biase Faraco. Submetida trlôtlcamente comemorou a referida data,
Junqueira Aires, presidente da Assem- a votação a indicação acima, foi a unes- dando-se ciência de tudo ao sr. presíden-

naria da Assistência Mrunicip'al. 'enSJino. possuem um centro li- bléla Constituinte da Bahía, agradecen- ma aprovada. te da mesma Assocíação. Pôsto em vota-.
a

.

E
. do a comunicação da instalação desta Usou da palavra o sr. Pedro Lopes Viel· ção o requerimento do sr. Braz Alves, foi

- menina cy, f'ilha do iI'. terário :e está quasí concluído Assembléia; telegrama do sr. Embaixador ra, que fêz ligeira biografia do poeta ca- o mesmo aprovado. Encerrz.da à hora do

Alt.amiro Lima, radio-te!.egra:fista, O louvavel esforço de Inteara- Americano, no Rio de Janeiro, de agra- tarinense Trajano. Margarida, propondo a expediente, passou-se ã ordem do dia ..

"'OLI decimento pela homenagem prestada pela inserção em ata de um voto de saudade Us,ou da l?alavra o sr. Antônio Carlos
- O menino Agissé Berto, filho Los niUJIlla entidade, de classe de Casa à memória de Franklin Delano àquele digno conterrâneo. Em votação o K. Reis que' enoamínhou à Mesa emenda

110 A
.

S'l
. Roosevelt; telegrama do sr. Osías Guí- requerimento do sr Lopes Vieira foi ,J ao Regimento lntemo. O sr. Antônio car-

," I ,SI'. rg'emlro i I ve ira, 30 sar- grande expressâo-o Centra de marães, diretor da revista "Vale do Ita- mesmo aprovado.
.

'los', Justificando a emenda apresentada
.. genlo da .P. l\hliúar, Intercarnbío Cultural ,Jai", transmitindo à �ssembléia agrade- Com a palavra, o sr. Fernando Ferreira foi aparteado pelo sr. Armando Cal1l .

. , .
.'

'

, , I cimentos pela aprovaçao da Moção de de Melo teceu considerações várias a Yes- sldente encerrou a sessão, marcando ou-
- O s.r. Pedro Gonçalves funcío- Desta ifowma, as atívidades aplausos a Imprensa; telegr-ama do Sr. ptito da estrada de rodagem Lajes-Rlo do tra para amanhã, às mesmas horas, com

nário da Direto ,. d T C
- d' bí

.

'cu}
Carlos Fernando Sousa Dantas, 1° secre- Sul-Blumenau·Joinvile esclarecendo que, a seguinte \

.

'. _.
' r ia ,e erras e 0- passarao ' '2 am iJto partí ar tário da Assembléia Constituinte da Ba- em se tratando de uma via de comunica- I Ordem do dia

loníeação. para o geral provocando uma' hla, comunicando a instalação solenEO da- ção da mais alta importância econômica Regimento lntemo.

, P dr . 1 . . ,

'
,-

quela Assernbléta bem como a eleição e e estratégtca, que sofrendo considerável Resumo da, ata da._ 15"' sessão ordInária,
- O SI. ·e 10 BbtLencount, f'igu- lna:IS íntima unlao entre os posse da sua Mesa. A seguir, o sr. prE\' desgaste em virtude do tràfego, intenso realizada em 23 de abril de 1947

ra de destaque em Imarui. estudantes dos diversos setores' �Id:�t�e��c;:â� ��Zld�Cl�:;r���:o PJ:s��: : ����áuf�t��ao j�;�;n�� :1�\���ss�UI��� ��:'����lA __:_ ss:�. J3tJ :iobaa�ai�. AI-
- os SI:'IS. Orlando Sena Concei- do ensino e de ambos os sexos valho, que acaba de ser, díplomado, no altos poderes fedel'ais sua inclusão no f�do Campos.

-

A" .

'
meava, por isso, uma cornissao compos- "plano" federal de estradas de rodagem !s catorze horas do dia 23 de abril de

_j ·,çao e I1Itonw Cerqueíra Souza. e levando-os a uma ação i.nte- ta dos srs, Fernando Ferreira de Melo e do Departamento Nacional de Eótradas. 1947, havendo número legal, o' sr. presí-
- a menina Hel iana .A; '1 1 tu. 1 d ..... fI Orty de Magalhães Machado para íntro- Ressaltando àquela Impor-tâncía frisou, dente declara aberta a sessão. Estiveram

c . I :\'l,a, elc u'a ·e O,pÜL'�uno l"e. exo no duzr-Io' no recinto da Assembléia. O que como argumento decisivo, o fato do Go- presentes 30 srs. deputados.
CA:::;AM'ENTO: seio da coletívídads foi feito. Prestou o sr. Aroldo Carneirc vêrrio Federal, por intermédio do 20 Ba· A seguh', o sr .. presidente deu conheci·

}' I' , :-
. '. ..

de Carvalho o c.ompromisso legal, apôs s talhão Rodoviário, haver tomado a seu menta à Casa achar·se presente o sr.
Lea IZa-Se, horje, O enlace maLri- T'8Ilurus lIteranos, clenitlfl,cos, verificação, pelo sr. presidente, do di· cargo a macadamização do trecho Lajes· Octacllio Co'sta, deputado federal por

moni'al da gent'j S t L' P II' f' h'",'· t' t' �
-

.

ploma que apresentou. Pediu a palavra Rio do Sul com' o intuito de garantir o êste.' Estado, razão p'or que designava os
.. .

. 1, r a. ea. 'Ü' I, 1- IIS·�oniÜ'os e a,r I'S lCO:o sao pro- o sr. Protógenes Vieira, o qual após li. tráfego entre os Estad.os do Rio Grande sr,'. Joâo Ribas Ramos e João José de
lha do sr, Arlnur .PoHi ·e ·exma, es- v'e�tosameute analizados nas ter geira justificação encaminhou à. Mes3 do Sul e Sâo Paulo, com qualquer tem· Sousa C.abra' para, em comissão, introdu·

d J . , -
uma indIcaçao, pedindo para que a As· po. Devendo os trabalhos para a conelu· zir n'o recinto da assembléia aquê1e ilus·

posa', osi,na 'Polli, 'oom sr. An- tulllas que essas Ü'flganlzaçoes sembléia Estadual Cpns.tituinte apelasse são da estrada "GetliUo Vargas", no tre· tre parlamentar. o que foi feito, send.o o

tônio Kov"aLsky r d'
. h para o exmo. sr. Presidente da Repúbli· cho Lajes·Curitiba, ainda perdurar por sr. deputado Otacill.o Costa, ao penetrRr

'.

.

.

nea IZa.m se'paTa Ia ou COUJu -

ca e ao Ministro da Viação e Obras PÚ· vários anos. dado o vulto das obras por no recinto, saudado pela Assembléia com

O aio CIVIl tealIzar-s'e-á ás 15 tam.Bnte co,m o que mais se con- blicas, no sentido de seF aumentada D. realizar, consequentemente o tráfeg.o en· vibrant� salvas de palmas.

hora' �a ' 'd'
.

d ':i l'd
.

verba para a c.ont1nuaçao dos serviços tl'e o sul e o norte do pais deverá conti· Lida a ata da sessâo anterior, o sr. pre·
, '. c�. 'i' � e'SI' enc:Ia OS paIs t a iS'? '1, 'am os conheclnlentos de da Estrada de Fel'1K'Rio Negro·Bento nuár pelo trecho Lajes·Rio do Sul·Blu·. sidente pôe·na em discussão, tendo o sr.

· nOIv,a. ISe1'a,o testemunhas por

P:lI'-rCada
um e de mane.ira mais Gonçalves e que ·se inserIsse na ata dos menau·J,oinvile até sua finalização. Tl!r· Armand,o Calil pedido retificação da mes·

.

. trabalhos de hoje um voto de louvor ao minando enviou o sr. Fernando de Melo ma no que foi atendido pelo sr. presl·
te da nowa, o sr. EJioas Mansur EI ias elfetiva. Se comp,le,ta a persona- ceI. Antena\- de Alencar tima, a quem'a ii- Mes... uma indicação neste sentido. Em dente. que mandou conslgná·la em ata,

. , J ' d', L" . Nação e em especial o Estado. devem as· discussão a Indicação do sr .. Fernando quanto ao mais foi a ata aprovada.
e exma. espo.�a e o SI. UI an II ,- lIdade de cada UIll dentro de sinalados se�viços. . _.

de Melo, pediu a palavra o. sr. Joâo. �i�as O sr. 10 secretário procede à leitura do

nrhal'e,s ·e

exn.la ·es,posa. Por parI '.' 'lO su.a.� nlatura' s propensões ou
.o soro preSidente pos em vp.taçao a

m'l Ramo� p�ra, fazendo lIgeira restnçao a expediente, que constou elo Fegulnte: te·

. .

". • .. dIcaçao refenda, que fOI unalllmemente justIflCaçao oral feIta pela sr. FernandG legrama do sr. Antônio Tremi. Prefeito

nOJVO, O se. Ar�uI' Po.lll e �Yma. 1'5- habillidade, aprovada. de Melo, declarar que estava, bem a:9sim Municipal de Serra Alta, comunicando ha·

,no ". Al'j' P II' ", Q Seguiu·se com a pal"V1·a o sr. Bias'e como a sua bancada, de inteiro acôrd» ver a�sumido '0· exercício do rilferido cal'·
"J sa ,e SI. 11. I 1-0 . o I e exma. �S- .Jen1. menosprezar os denlais Faraco que, jUstiflcan.do·a. enviou :i I com a fud!cação apresentada. go; telegrama do sr. José Andrade, de

posa. aSlpectos :d:e tão util movi.mento Mesa uma indicação, propondo a entro· Posta a votos, füi a indicaçiio· em apl'ê· apêlo ã Assembléia no .sentido possa a

nização no recinto de.sta Assembléia da ço aprovada. Fêz til50 da palavra a sr. nossa juventude, seja comunist'!L, católi·
, A ,cel'i.môni.a. l'elig'iosa será na pretenlderia.mos saJientar a par- imagem de Cristo. , i Joaquim Braz Alves que, em nome da ca, pessedista. trabalhista ou udenista,

C t d I M t I' L f� I organizar·se da melhor' forma, garantida,' a"e, miei rOlpü J ana,WS 17 loras. te que nele ,cabe á arte em

C
-

d' d M
· assim, a liberdade que a respeito deve

"TCSlClil1'lwharão êste ato, poOr p,trle suas clifer8lútes manifestações, omemoraçoes e 1°. e aio
existir; telegrama procedente de Araran-
guá, assinado pelo deputado sr. Antônio

·da noi,\ a,. o sr. João Gonzaga p sua not.adamelnte a nlusica e o tea- Barros Lemos e outros, relatando fatos

-eXlma. esposa e sr. Batista Pr'reii'3
I
tro,

ocorrid.os durante a assembléia ali rea·

lizada, e que tratava de assuntos ligados
e ,exm:1'. esplosa; '8 por parle do ljoOi.. Ind:i.ces incontes'taveis da Estiveram reunidos nos dias 22 e 25 cio corrente, na Delegacia ã remodelação do Hospital "Bom Pastor",

VO', O sr. FlrantCi:Slco AndTé Kowal.ski eultura de um povo, a musica Regional do �rabalho, sõb a presidência. do Dr. Raul Prreira Caldas, daquela cidade .

. oe exma ' J
-

K I k' -' Delegado RegIOnal cio Trabalho, os preSidentes ele RmclIcatos r A��()- Pediu a palavra p sr. João José de Sou·
.•

' c ••esp�sa e o s:, ,oao owa s 1 e o teatro apresentam motivos ciações de classe, para discutirem c elaborarem o progt'ama elas comE'- sa Cabral. que após ligeiras conslderaçõeó",
,eslta. Olga lí..owaLskl. II e..speciads de atração para a al- morações do "DIA DO TRABALHO", o qual ficou assIm ol'g'anizado: enviou à Mesp. '..m pedido de infQormaçõe�

• ao Poder Executivo sôbre a remoção de
·

• _ ---",--.- ma juvenil, que os
I
d:eve culti- ,Pl}C!GRAMA . .

uma professora. Seguiu·se Ç!.om a palavra

lDeOnlao 11"000WICO- I var ao lado das denlais fontes 6,30 horas - PasS?a. qperaI'la" �om Mls,s� Campal, p.1'omO\ leia pe- o sr. Nunes Varela, a,ssinalando em sua

n Dtl,

I
. . lo CII'CUIO OperarlO CatolIco, preSidIda por 8lla o.ração que a sua bancada não era con·

a "1
do sabe-r. como unica maneIra' Excelência Revere1lClíssima o 8E'nhol' Arcebispo Me- �����"o, a�e���i�o àd������a;�f�i�� :�

ftgrlco a· de unla cU!l.tura completa'. �l'opolita�o. lider da minoria, acentuando, entretanto,

.

. '. o Tivemos enS'e,]'o neste p'l'lTti· Local - ColégIO Coraçao de Jesús., que p honrado Governador do Estado,
ISeeá sole.I1emente mslalada a .1

.

.

'
,

O'

r 10 horas - Festival promovido pelo Figneir'ense F. C. em home- ���O;:�IC��ir*� t�n�e,!�iO ��te�;��\���
,de ,Maio próximo, no ;EDifício da cul,ar, ?e seli!tlI' como e brande rta,g'em ao "TRABALHADÓR BRASILEIRO", cons- ou mesmo aUmentava ódios ou paixões

(]l'UZ Venmelba, JI.esta calpital, a
o des'elJo dos nossos moços, de iante de jôgos de campo, bal'l'aquinhas, churrascada e partidárias. Assinalou o orador que o

fI d D 1 Executivo daria informações à Casa, ex,

'Reunião Econômico-Agrícola, de- aZe!l'�nl a go :e no· 'ave com
,

dansa�.,
, . ..

pond.o as razões determinantes do ato.
.

"
. ,

.. .

, relaçao ao assunto, de modo Local - Eslré�to - Futuro �stadlO elo FIgueirense F. C, Submetido a votos, foi o requerimento
vendo o a,.to ser ples�dldo p·elo

artI'c.ullar ela funda ,a-o do 11 horas - VlSlta de cnrnP.I'lm.el.1tos ao E.xn.10. Sr. Governador do do sr. João José de Spusa Cabral aprova·

G �.rl dE"" P P ç E
dn. Usou da palavra o sr. João José de

,·eXimo. sr, overndluOl' o. 'sICalLlo,,, 'd stud t"
stado pelas Da'elonas elos SmdlCatos e Associações de Sousa Cabral, para., referindo·se ao tele·

Algl\aK:I,e,cemoS' O ,oonvi,t.e oom que I
teatro o e an e , classe de Empregados e Trabalhador·es. grama lido à Casa pelo 10 secretário, re· •

,

Mas Local Palácio do Goyêl'no ferente ao Hospital "Bom Pastor", de
'fomoOs honra{]QS'

. , ,
-,

. . \ Araranguá, requerer fôsse o mesmo en·, ,

E aqui volta a ,se fazer sen- 14 horas - Festival esportivo no Estádio ela Federação Caiarinen- caminhado, por cópia, ao Pod�r Executi,

4
., -

d tir a deploravel lacuna de não se de Desportos, constanle de: - vo, afim-de que êste, uma vez que os fa·

6tODVen�a·O O
. , a) Jôgo· de Futebol entre equipes de VETERANOS dos tos no mesmo despacho telegráfico nar·

\I" teDmos um teatro onde lhes. Sindicatos e Ligas Benefieientcs em disputa de um ��i�sale�������'c�d��!��r��ti���!°Qo��:
'p S· D' g\au"bo fosse poS'si.vel ooncentra:r os troféu.

'

sunto as devidas Informações, pois, face

� • •• tl enlSiai-os e dar e.xecução aos pro- b) Jôgo de ,F.utebol en.tre as equipes do Cara\'ana cio essas Informações, a Assembléia melhor
-

A .A 'I t poderá apreciar e julgar aquêles fatos.

• .p.: Aleg,:r<e, 25 (A. N,) - De, - grama·s" ..' LHrOe:;". l e ICO, em dIsputa da taça !'DIA DO TRABA- C.om a palavra, o sr. Nunes Varela leu
. I d

o telegrama assinado pelo presidente do
'vera reahzar-s:e a 3 de maIO

. Urge, pOll:S, que oS po e-res ENTRADA FRANCA HDspltal "Bom Pastor", de Araranguá, o

,PlróxiiIhO� ;llesta ca:pital lCon-1 competentes volvam para o pro 20 };lOras - :r:estival teatral pelo Grupo tealral da União Recrea- g�:�a�;�a t��:�;�IC�OSd{';���orela:a��se;;'�
'forme VJelm sendo noticiado, ai blema sUta d'ecisi,va vontade de tlva Operária. bléla e em que o sr. deputado Barros Le-

<COll!V'e'llJçãJo IDstadual do. Par- soh1donlá-Io em acôrdo com as
Local - Tealro Alvaro de Carvalho. m�SIS�: obas��a��n��e��:�a e�;/�7g' era

'd S '�.1 De '1:' "d· Entrada Franca, < ro ós"t ne t t 'dad'·,tII O OjCl'= mO'cra; ,IICO que,. eXllgellJClaS o nosso pl'og'l'ess.o -:::--:= =-__-----,;----------------------
,eu pp" o, s a opor unl e, co-

'CQm reP'I"esentJação de todo's OSI e com a. volumosa tradição :H- GREMIO ES·TUDftNTll CftTftRINEN'SE-
re,:��r s�s !��<;�tr"1;!O ���n�e,sr�f�����

D'
"

M
., . rl 1 I

'

d S t C t
'

..

do, "inda, aue os referidos despachos te·

Ire�OrlOS umc. Iipa,lIS . lUaque .� tistlrca e an,a a an,na. .

.

.'
legráflcos são divers'os em seus text.bs.

Parüdo e gr.ltllJde nUmeTO de Desta vez e a momdade isto é. descrevem' os acontecimentos de
maneil'a contraditória e da mesma for-

,ooneHgioná1'ios tratará de

as-I'uma
mOrcidiade que é todo um Balanço "'m 25 de Ab'j d 1947 ma faltam elementos à Casa para exami·

t f t "d t' di' 'd I'
U � ri e nar o assuntp. tendo asseverado que a

BUU OS 1'e· er'e,1lJ es 'a Vil a par 1- sa 10 1, ea; Ismo e que quer Mesa do Ho.spital solicitara um auxílio

dámia, bem 'Como examinará, nonrar a conf1iança da Patria A TI' V O para fazer face à situação econômica em
.

indicações relativas á atooção
I
em suas reservas morais � inte. ���l s: p������a o referido Hospital, a

a S1er deseu:yolvitda pelo PaTtido le('tuais quem o reclama. EJ CAIXA
:nb caJ111IP'o social, en.conomico e isto é bastallJt'e paora que seja DEPÓSITOS
cultu!ral. Nesse 'sentido, estão imediatamente atendido,
seil1Jdo eI.aborrudos 'diversos. tra- ------.----,-------
bal,hos a seI'iem apresentados
ao exame e consi.d,eração dos Esteve na C C P
canvendonais, Nirõ serão es-

R' 25 I A N)
•

E t· . �
',iõranthas

. á Con.Yenção ais,'medi- CCp10, �
't' 'd

-

.

s teve n.
.

. d 'd a conVI' e o VIce-preSI-dias que o PaJ'hdo evera a,o- d t t t d d 'bTd _

ta.r com rellação aos próximos en. e, ra. a� o a pOSSI 1 1. �
1 't .,. ··s Estando ia' ·de d/e reduçao d.e p;:re.ço do

qUl-1p ·e,1 os mUlHCI'paI , " , 'd
-nmroo.do pam os primeiros dias l� de, �afe tOl�flado e mOI o,

.
o

de junho a Convenção Nacio- dlretorlO de. Smmcanto dos tor

naI do p, S, D" a relunir-se na
r,ador'e.s, �l.coru. aISsentrudo que

Capital Fed;e.raI. deverá ser na se, esp·el1'a.na maIS uma. �emana
'''Co.n.vençiio Estadual escolhida afl:m de que, e.stabIlIzad-a a

a representação' pe.ssedista do baIxa no mercado �e N. York" a

Rio Grandie 'áJquele co'nc1ave mesn'1a .pudlesse ,a;f.l'll,al re.f1etlI'

polibieo, Já inumeros Diretóri- se no !�l-8'rca�l� l"uteltTú.
" ,_

o.s MunjÍ.cilp'aLs telegrafaram Com a baIJ�'7' das �oüt.çoes
no m'elI",�adlo mternaclOnal, o·

rl!I8se.ld,a.1 sp,es. so Opu'Blpuapa.r::> IM' G 1 t
· e l'B'nipl':qs[[ o�5uaAuoo '? saQU'B1 coro�e r ano ome.s a er.'Üu e

prometendo, o ,con11pft'recimento conVIdou oS torrefadol es a

· de 11umerosos 0o.r:religionários, acompanhar a queda naS suas
. .

vendas l*,OS cons11midores ::':ra-

_ANIVERSÁRIOS
•

FAZEM ANOS, HúJE:
- o jovem Ioldorí Cam�).os

falis.

TOME APERITIVO

�K N ('):T
RIO, 25 (A. N.) - Correu novamente na Câmara a notícia da exo

neração do prefeito Hildebrando, sendo aponlados como possíveis su

cessores o Genel'al Mendes Morais e CeI. Hugo Silva. Ontem, o presiden
te da República manlou chamar o general Mendes ao Catete e com êle
conferenciou clemorfldamente, nada tr�nspirando do assunto tratJclo; Ordem do dia

Regimento Interno.

SYLVlo....NEY SONCINI WILl\iAR ELIAS

1.841,70 Esclarecido O. a�sunto, objeto dos tele·
gramas lidos, a Assembléia manlfestar
·se-á sôbre o mérito do caso do Hospital

1 O 6 O "Bom Pastor", do qual o sr. Barros Le·
, .

,. mos é diretor. Pôsto a vo·tos o requeri·
menta do sr. João José de Sousa Cabral,
foi o mesmo aprovada.

35 ),00 A seguir, usou da palav�a o sr. João
Ribas Ramos, o qual depois de assinalar
a presença, na Casa. do sr. Otaocí!io Cos-

3,000,00 ta, ilustre deputado federal por Santa.
Catarina, saudou-o em n.ome da Assem
bléia, relembrando os relevantes e reais
serviços pelo mesmo prestado à nossa

terra, requerendo, ao terminar, fôss", '

4,on consignado em ata um voto de regozijo
---__._....;_ pela honrosa visita que o ilustre parla·'

6 .�21 90 mental', fêz à Assembléia. Em votação o
-

'I requerimento do sr. Ribas Ramos, foi o

mcsm.o aprovado, com visível satisfação
dos presentes; Agradecendo a ho·mena..

gem que lhe prestara a Assembléià, disse
o sr. deputado Otacílio Costa que foi
grande sua emoção ao penetrar nesta Ca·

sa, aonde. durante três legislaturas. re·

presentou a sua terra natal. Saurlàndo oS

6,221 ,9U.1 �g::-�;i��n::�t1�� l::\;� ��;!a'A��!:�f�i�
desse à Santa Catarina uma Constituição
à altura do nosoo pass'ado, e que' fôsse,
também, como êle orador tinha certeza"
que seria, a expressão verdadeira das a&,

pirações do n.osso Povo e da grandeza da
noS'Sa Pátria e da RepÚblica.
Logo a seguir, o sr. deputado Otacilio

Costa· retirou-se, sendo acompanhado até
a porta pelOS srs. deputados. Esgotada a

hora do expediente, passou·se à .ordem
do dia. não havendo quem quisesse fa
zer uso da pala'Vra.

EM BANCOS
Banco Nacional do Comércio

MATERIAL DE EXPEDIENTE
Valor do existentt3

MATERIAL DE ESPOR1'ES
Valor do existente

TROFEUS
Valor dos existentes. contabilizados
pelo valor índic�

PASSIVO

si,le,iro,s
H� I>'Ü'lJ'CO ;;empô a CCP tinha

plerliütido o aumento de, café
torrado e moido.

PATRIMONIO
'TRCPEUS CONQUISTADOS

'6,217,90
4,00

n prefeiturá do Distrito' federal
Nada mais havendo a tratar, o sr. pre

sidente encerrou a sessão, ma.rcand.o ou
tra para manhã, às mesmas horas, com a

seguinte

Presidente Pres, do Conselho Fiscal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 n R��A f'O- Sàbado 26 de Abril de 1947

MEDIDAS DO GOVERNO BRI
TÂNICO PARA AUXILIAR AS
VÍTIMAS NAS ENCHENTES

. LONDR,EIS, 2i (B. N. R.) - 'Ü
Governo britânico está tomando
medidas especiais de assistência
às autoridades regionais para a

rapída reparação dos, efeitos cau

sados pelas inundações que asso

lar3Jm,larg�.s aréas do .pais, trazen-!do grandes prejuízos à lavoura' e '

deixando 'mJlhares de' pessoas ao.
desabrigo, I
Auxilio financeiro está sendo j

fornecido para o trabalho de dre- I

nagem e limpeza nas aréas efeta- I
elas. Inspeções de casa em casa es-l
tão sendo realizadas pelas autori- i
dades sanitarias locais, enquanto l
que os bombeiros estão eliminan-,do por meio de bomba, a agua dei- Ixada pelos transbordamentos dos
rios.
Em alguns distritos, os rios co

mccaram a baixar, e os habitan-'
tes' .estão regressando a seus lares.

ICada um deles está .recebendo ra

ção extra de sabão, desínfstarites
e carvão. Veículos do Exercito dis
tribuem, em vasilhames especiais,
refeições' q,uentes durante as 24
horas do dia, cooperando assim pa
ra o restabeíedr�lento da vida nor

mal nas aréas afetadas.

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

Con.tituição de Sociedade.
,

NATURALIZAçõES

I
Título. DeolarCjltório.

Elcrit. --Pi:àça 15 de Nov. 23.

.

'

lo. anda.r.
Relid.. - Rua Tiradente. 47.

FONE -- 1468

..

OOIN

�'
LH E QECOMENDA

com
D.. _ ,

an'lelO as horas.

'\

•

o tormento .das- Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento";
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
menta anormal dos rins:
É importante conservar os

rins em, perfeito estado de fun
cionamento e combater irne
diatalmente quaesquer sint,o
rn as de al teraçào do mesmo,
Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
impor tantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e note se

produzem elementos' corno aci-'
do urico, bactérias vivas e mor
tas, celulas diversas bem COmo

outros produtos que acarreta

riam rapidamente a vossa mor

te si Ihes gfosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses toxicos. '

Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
Às Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de �al maneira que estes

possam executar o trabalho
que' a NatureZa lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde egozar a vida.
Alrerada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
.rnais conse-guem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsáveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

SEU FIL HO
ENCONTRO MARCADO!
TEM

geral e pela' 'sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as tor turan tes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencra

. vos assaltam estas terriveis
dóres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos malés - a09

Rms. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

OÔRES NA CiNTURA M

R!!!UMATISM9 - .LlDM
BAGO DORES NAS
COSTAS E JUNl'AS

ou de quaes'quer
IRRiEGUL.ARIDAD�S

URINARIAS

ITT
o vidro �rande de Pilulas De Witt, contendo duas ·vezes e meia a quan
tidade 'do tamanho pequeno,.. custa proporcionalmente muito menos.

UM

DE

DE ·FIGADO
BACAHLÁU

de LANMAN & KEMP

sábado,
. ,

sOltee,
"

Noticias de
Indonesio

li-

do

Dr. Henrique
/

.

ADVOGADO

Stodieck

,

S. H. r. - Informam de Batavia,
que. Q Ministro das Informações
Indonesio, Mohamed Nátsir, partiu
para a Sumatra para organizar o

Serviço de Informações local e

examinar as recentes prisões de
altos funcionários republicanos ern

I Sumatra. Os refericios funcioná
I rios foram depois soltos sob ale
I gação de que as acusações espel �ifi,cas não .haviam sido a/presenta
I das contra os mesmos dentro do
prazo legal.

"

ElSGOTAJiVIEXTO DOS .CAüIPO::; I
INUNDADOS

LONDRES,22 (B. N. S,) - Foi
anunciado oficialmente que' o pe
riodo crítico das enchentes já pas
sou, tendo a, maior parte dos roi
passado a decrescer numa media
de cerca de 3 polegadas por dia.
Desse modo, o governo entrará lo

go em ação no seu esforço de pro
teger oS; viveres 'destinados ao

pais. Tomou-se possível cultivar
as terras dentro de três semanas,
segundo tudo indica. Por outro la

do, se a agua não for devidamente

exgotada nos campos de plantação
inundados, dentro .de um mes no

máximo, é rnuíto possível que os
.

�rre�� fique� in�ili�dos pual�������--��������������������������������������
a cultura dura�te alguns anos. Já NOVO PROG:::AMA DE� ENSINO
foi iniciado o serviço da secagem _

NA GRA-BRETANHA

dos campos, ..tendo centenas de LONDRES, (B. N. S.) - Seis
mil estudantes na Grâ-Bretanna o-, bombas N. F. Strailor partido para

todos os pontos do país, de um an- que corresponde a um em cada

tígo posto de. bombardeio da RAF" tres estudantes do país terão di- Sim, ser,hora... Seu filho tem encontro mareado com

a vida!
ttue o Ministério da Agricultura reito a um ano ele ensino univer-

ltári '" t it Compete à senhora fazer com que ête cresça sadio eescotheu para sede da organíeação. SI r�o gr a ui o ..

E t tici f'
. forte. As vitaminas «A» e «D» são muito necessãrias àEssas bombas irão competar o tra- ssa gra a no cia .oi anuncia-

d 1 M·· t d Ed
- saúde d as crianças. Estas vitaminas as encontrará em toda aIialhn de 600 OUt1'a:S bombas N. S:

. a pe o 1111S ro a iucaçao

F., que já vêm prestando valiosos quando expoz ao Parlamento os sua riqueza no

servíços. planos ele ensino' do govêrno. OLEOAs recompensas oferecidas de
acordo com esses planos significam
que um número duas vezes rnalcr

de jovens saidos das escolas secun

dárias está em condições de gozar
os benefíci-os da educação umver-

sitaría.
t O número atual, de 360 por ano

passará para 750.
Uma outra feição interessante

do programa de ensino é facilitar
,§ a eelucação elos jovens que tenham

� de sair das es'colas secund'�rias pa-

; ra a' industria ou o comercio:
,

Alunos do 0Ü'l'SO secundário im-
,

possibilitados de continua-:- o estu

do nas universidades, mas que ele"

.

monstrem. dpaciJclade eS(JecLal, te
rão dil'ej,Lo a uma bolsa dI() esludús.
Foram criadas, para tal caso,

vinte .bolsas de estudos anuais. Es
se notável programa de

CriUCaçãOJ�onstitue a culminação do sistema
idealisado pela saudosa educadora
Miss Ellen.

\iVilkinson, que faleceu reCe:l.L8

mente como Ministro da Ecll.lca:;ã).

ENTENDIMENTOS NA INDO
NÉSIA

·S. H. I. - Comunicam de Haia,
que os holandeses e indonesios de

l\Iedan, Sumatra, decidiram pas
sar a reunir-se semanalmente aos

sabqclos, a fim de resolver os pro
blemas militares e civis "segundo
o espírito de Linggadjati" . ESSa
decisão foi tomada após as conver-

'sações realizadas na semana pas
sada 'entre autorjdadss holandesas
e repubkcanas durante as quais'
foi discutida a evacuação de famí
lias de membros. do exercito das
Indias Neerlancl�as ainda inter-

I nados no Campo de Iawasegala
gala, proximo de Medan. Não, foi
possível. entretanto, chegar a uma

decisão sobre esse e outros proble9
mas discutidos, uma vez que os

delegados indonesios desejavam
pr irneiro consultar a administração
republicana em Pematangsiantar,
a capital republicana da ·Sumatra.

NOVO JORNAL EM LINGUA IN
DONESIA

S. H. L - Noticiam de Medan,
que apareceu a 10 de Abril o pri-

Im2iro
numero de um novo jornal,

em, -língua Indonésia, chamado
"Neratja", Esse periodico sairá 2.
vezes por semana e tem por obje-
tivo esclarecer a 'população sobre
"o espírito de Linggadjati".

DESMOBILIZAÇÂO DO REAL
EXERClTO DAS INDIAS NE

ERIANDEHAS
S. H. r. - Iriformam da Batavía,

que segundo noticias do Serviço
de Informações do Exercito; co

meçará em meiados deste ano a

dbmobilização dos membros do
Exercitç das Indias Holandesas.
General S. H. Spoor.

'

MEDIDAS CONTRA O TERRO
RISMo E SABOTAGEM NA .IN

DONESIA
S" H. r. - Informam de Batavía,

que foram distribuídos milhares
de panfletos na -Ilha de Bali, acon
selhando os Pemoedas (membros
do Movimento da Juventude So-

o VALE DO rrAJAí
Procurem ua Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

Rua Felipe Schrnidt 21, aobrado-e-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) � Florianópolis

Ensina'se remédio ex-

ciallstas Indonesia) foragidos

�I

a

COMERCIANTE: Dá um

vro ii Bibljole�a do Centro Aca
dêmico XI de Fevereiro. Con
tl'il}uinís. assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de 'amanhã I

("Campanha pró-livro"
,C. A. XI de Ff'vereiro).

:!I:''I
i�' Mi" ..Bill' �.:: -

traídc de arvore muitc co

mum, mediante 9r$ 20,00
.

cartas para
LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

.

entregarem-se com suas armas,
agora que I) acordo de Línggadja
ti foi "asl';inado. De acordo ao pan
flelo, "quem se eIliVl'egar com bre
vidade será razoavelmente trata

ru}, mas. os 'Cjue conUnuarem os

atos. de terrorismo, e sabotagem,
serão' considerados, conforme o

tratado de Linggadjati, como ter
roristas e saqueadores".

Vendem-se
Gerador Marcon'i -- Lond'es 15/21

volts _!, 30/20 omp. -- ) 440 R p.M
proprio poro carregar baterió. ou

'lUZ, cem rheostato
Motor 3 ph, 220 volts 2 HP,

ilIIIII_....._-.....ClIII .:o_.... 1440 R,P.M .. c'm chove Tdanglllo
x Estrela e automatico com �ixa
orobcs os ledos Ma,ccnJ-Londres.
Motor gasolina. Iron-Horse com

gerador 110. volts alternado 800
watts, 8 'Jolts x 4 arnps. contínua.
comp eto c/tanque etc.
Ru� João Pinto. 29 •• Sobrado.

O. Ci. BOHM

VENDE-SE
Um aparelho, cinematográfico

em perfeito .estadc.
Ver e tr .. tar no cinema de

Santo Amaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Em,p�:eza de navegaçao
O 1-1.- E Fi I::.., M

j
NAVIO-MOTOR "ESTELA"

maxima rapidez e garantia para "tr anspor-te de euas mercador ias
J Af!.I"nt"s em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

FARIVIACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje G amanhã será 8 sua preferida

Drogas nacionais e eatrangeiras ,.- Homeopátias - Perfil
martas - Artigos de borr-scha.

Gsnmte-se !l exata observância no receituário médico.

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

\

I
"

Ba �;d�mDit�r;it;Fed���i S. A; I,'. CAPTTAL: CR$ 60.000,pOO,OC'
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�ua 1í:aj,i1fiO, 23 • Fh:.wt&nÕpclh; ,"-.....------------------_.....;;_a '!

i(mpresa (Construtora Universal»
A maior Organiza�ão Predial do Brasil

AVISA
-\ A todos 09 portadores de títulos desta conceituada emp'"esa,

ilegalizar seus títul,os, afim de obter o reembollio de acôrdo com
<t) Decreto-lei na. 7930 de ,3-9-45.

Para maiores esclarecimentos, é ravor dirigir-se ao escri
�ôrio central nesta Capital. sito à rua, Felipe Schmidt s/n
?Florianópolis.

NB. Não faça sua inscriçGO em outra empresa, congênere,
sem priPleiro conhecer nossos novos Planos de vendà:;'

4UTOMOtULISTAS I
Atencão

, ...
,

POl'a o seu dínamo ou

motor de ar.tanco

l). - cf\cP OfiCINA EMALDa
-eçff'o_ RadiO-"\e,." Rua Conse�heiro Mafra

I ne. 94
�.------��--------�

·�--.f�(-·)MP-.,""""A""""Nm-'-..4\'_"�ÇA"""--"O-A
......

'''''w-;-ill
..-'

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

--, \

:J
�_d.�li l'dJ unI _. liel.: I/d A
�CEl'mW� 'II TUIU1POJit'i'JUJ'

Cif.r8S do ;BaIBDCo de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
,Respon 9abilidade,
Receta
Ativo

Cr.
Cr$

80_900.606,30
5.978Ao1 ;755.97

6'1.053.245,30
142.176.603,80

Sinistros pagos .nolo últitnolt Iv 8no.

Respon'3abilidades
98.687.816,30

76.736,401.306,20•

de Carvalho. Dr·. Francisco IJoaqllim Barr eto de Ara',ljo

��__���"�"�,�%�����������ww�_��

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra FreIre
de Sã, Anisio Massorra. Dr.
e José Abreu;

o Sabão

i ,A

Os receios de um� .. nova guerra
Londres, (B. N. S.) - A presen, conhecer o cunho imper-ialista de

ça, !)e'sl'e país" do sr, Henry Walla- novas fôrças totalitár-ias que se
08, e S uas r-ecentes declarações 'ergLiem.no '�l1\.Lndo'?·Decenío que a
acerca da política exíei-ior adota, politica do presidente 'I'rurnan de
da pelo IpI'esidenLe 'I'ruman estão manda coragem para ser aplicada,
dando lugar a ..um movimento de energia 'e, decidido €mpJ8llill'Q- na de
Qpinião que .não corresponda. aos fesa e preservação dos r}rincipios
próprios objetivos (/0 ex-vice-ore, e liberdades Ida d,emoCJra,cia,... !sidenle noríe-americano. 'Iiudo isso. I'az parte da segunda,
E não corresponde porque as, pa- batalha que se trava neste após

lavras '(/'0 sr. Wallace, longe de le- g\loe,rra piJic�l; a batalha da paz.
var a s'cl'enidadle aos esnírítos, o Poderá parecer contraditór-io, mas
CjLÍe fazem é aguçar a.nimosidadeJs é evidenbo que essabatalha não se
'como .no caso do Sl1W� allJáli,sc>s do ra ganha eorn cap if.ulações seme
auxílio eSltadunidelnse á Grécia e á Ihan L'C's a repetições de cpisór' ios
'I'urquía, por exemplo, quando pre- como o dcMuních. em 1938. Quan
úC'nde subtraír ao seu grande país do se l'l'fere ao comunismo, que, é,
r.esponsabrlídades a que êle não I reconhecid arnen I r uma rl outr

í

na

podeeá fugir. I ele força, totalitárja, o adversáiiio
Afinal, os Estudos Uuidos se ú-I de 'Iuuman ju lgu acertado adotar]

mm ohrigados a C'TI\'olver-se no' a Iii nele passiva", exalamer tê aque-I .

confiJIto .prm ceado pelu Alemanha tias que caracl.et-iza.rarn os

sucessl-/com centro de Igr<lvld,elé na Euro- vos alas ide pusilan írnídade diante
pa, mas na verdade iriteressando o ela Alemanha nazista, algrE'ssiva e
mundo íntetro,

'

I arnr-açadora. A verdade é que quan-] _

Nada obstante o esforço desen- � 10 mais rÔl' manejada a Ill'lITlP dJa-/ ' ,

volvido pelos i,sol,a'cio'�ist.as IlJOTte- i lé+ica ;I<l negul'iva -a pretenções üeselii obteramerrcann, em cujo. numero decer- descahidas, mais distante nos co-
lo não se achava mcluido o, sr. locnremos ria possibítidade ,ele no- emnrego l'Honrv \\'<a1la('c, e'sfôr(;o egoístíco vos confli I os, bem ao conü-á rIO da P

_ P-r••Procure então a nossa ""' ., •

que almejava aoresentar os Esta- tese de Henry Wa llace.
eia e preencha 8 nossa "ficha .

iI'IlS Unidos como uma 'po'Í.lência informações úteis". (!'mdo tô ..
apenas amciícana, em vez dI(' mun- '........................... as Indicaeões possíveis. que te!!'...
dia!. o país 'tle\'e de enfrentar os

1-
M.-��

I
""o� ".,17;" �'n rp'·'HY>."ndz.·lo (a'

I
' ,

SN.RII1(). 5
' aos Interessados na aqnisiçio li.acon teoímcn: os c 1101' pouco que OI' ,

'q}_'
l)ons funcionários (as).Faz ia demas iado tarde. .

'!',alv,ez seja a rcpel.íção ele lais I�"I�IN�TF.�
.

,f'l'�'OS, wIJ 'oulras circunsLancias e ai.l�Jí!� t-l ,'iH}'

Ih:8il)éClOS, o que rsla fazendo Walla- Reclamem imerlirota-
ce. Como llOelCol'ão os Estados Uni- mente qualquer )�·l"e.
dos

d.eSilll,el'ess.
ar-'se ela sOl'toe

de)' gi1larida�? na entrega
.

naç.ões como ais menciOl1<lidas aci- de "eu" l{H'rHlé:S. I11a? Como podcrú ,a grande clemo-
.,._,."'"" _�Q••__.��

era,cia das Alllpl'j'cas i(fle�xa;r de re- � � �

31 arti�o5
da maior
atualidade

COMPRE SEU EXEMPLAR I,
HOJE MESMO! ,r, I

CUSTA SÓ Cr$ 3,00 :
----- ..... --

•

Flori9nópolis - Carlos Hoepcke S/A - PI - Te!efone 1.212 ( End. te!eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Teldone 6 MOOREMACK

Transportes regular'9S de cargas ,do

,SÃO FRANCISCO f O . SUL para

_.:_. _ _j__

,

Inform ações com 08 Agen,tes

��'C!)NS"'!40!>1II1i!1W. _
co ..o vMA QAS CO,..TQII!.UICOf.S OE GUHIO,co. OO-lA60�ATOOIO OOU,·

o PAECO OE!.lf DOOouro SI\'''Ou ao ....

pôrto de

NOVA rOBI(

_.

ESPECI 'OE""VIR
WETZE]� JNDU8TI�IAL-JOINVILl�R. IMor_;,

TORNA A ROOPA BR,.\NQUISSIMA

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Esfádio para Florianópolis
Dentre os alpal'e1hamenl>Ü's que uma cidade model'na de\'e dis>püI',

,o estáJdilo é, indiscutivelmente, daquelles q;ue ocupalm hl,gar de de,so[(I(IUe
' Qtünla-,'Dei,ra. próximl:a, 'em comemora.çã.o ao "Dia do Tl'amalho", le�

remos a saL1sfação de assislir a' uma sen.saciünal pe.Jeja amistosa enLn'
Gwe a,o ,esLMi,Q, função ):ügiêni,ca, como a 'de p;ree:n.ch'e�' com recreios
,uteis e sa:diüs" os espaços de tempo que, o a,dvenbo da máquina _ subs-

os valoros,os 'c,onjuntos Lit,ulal'es do Avaí e do Paula Ramos, que .terá por

t1tuiIlJd.o ou aSICie�erando o ·traba1l1;O _ ga,nhoü, para q:ue o lIomE'm O,S
local a .. praça de de&por,Los' da"Tua Bo,caiuva.

empregwss'e ,em misteres mai,s ao gôsi.o das suas in'Cii,nações.
A Ipu,gna inL,ermuntci,pal eIlluIIe Pa'Lüa Ramos e Caxias, q,ue, deV'eTia

Se oom,para-rll1ios á de O'uLrora, a vida de hoje, conslalal'emos a
SJer realizada n:esse djla em JOÍIliViíle, s·erá branS'feri.da ou pTovavelmen
[,e fi,cará sem ef,ert,o.

e;xistêuoi3J dessa s'Ümra que, na sua maior parle oCstá sendo ma.lbaralada,
' .

Na i1ndolência em qÚle, vamos deslisando i'!1Jsensivelmenl,E', aldqui,ri- C Amadort"�ta cl"tad.l"nO
DESPERTA GRANDE INTE-

'müs, s'em que di,sso nos a,pemeJJàmos, os há.bitos pernilc,ioSüs ele uma ampeonato ..-,
RESSE A CAMPANHA DO

vida s,e,de.niát,i'a ,em a Cjlfal -nos temos aoolfioda.cto pregLl�çosamell'le. Hoje
PALMEIRAS

.,. b I
. kbriJnôo a temporada ,of.i,:cial d.o 100 j.ü-g.() - Boca,i'U"va x COIle-gial. Blu>mena-J, 25 (,do corre"'pon-

DS mJ,llU"os va�l'os, >com operam u ar.a esm,o pe'la,s, ruas na caça de
. I

'li"

llm amigo que hos, ajude a matar o l{Jempo com uma pro,za, no café, no
correnle aIlJO, a F. C. D. Iara realI- 2 �OgO - A�a� x Paula Ramos" dente) --: A campanha que O-

. . :vaI', ruma,ilIhã, o torneio-início do' 30 Jo,go - ALleLl'oo x Carava11a do trI·-·cam'pea-o' ,d·a ,cI·da.'de' ve·m de-
bar, na, '8'squtna, .cm·o desewnçar s'em caIl!seiras à sombra das árvores

..

�o ,iaIldim. Dêss'es oonlátos CJue se processam diaria,menl-e _ as CCrrl- Camp,e,onarl'o, Amn;dloris,ta CitadiIlJo Ar.. .'

.

ISlenV'Ü'lverudo para construir o

�enas ou aos miLhares _ se aLg:ü útil, pa;r:a 00 illldivíduo ou para a socic-
de Fut.ebol, no quall Lorm.arão lParte 110 Jogo -:- FIguelr,ense x VeUCie-

seill estádio temsido coroada

"n,l' lt d ,�
.

ad l t·
Bocai,uva, Ava'í, Pa,ula Ramos, Fi- dor elo, 10 ,j,ogo.

,
'de eAXl' to'. De fa<-'o, ·tornos o·s blu-

J.wue, "em r,eSll ai 00, ,e t"lll C]!uaSI n a an e a Cj1ua:n I,dalde enorme de
,�

�oi,sas es.Lére,is,
gl1eire,ns,e, Cara.vana do Ar, Atléti,- 50 j'ogo - Venlcedor do 20 x �en-I menla'l1e-n:se,s' m,ostra,m-se dis-

O t
." I l

•

l I f' I t
co 'e Co!.e-gial: e,edor. do 30 J,ogo.

I 'pos"'o a coop'erar p'ar'a qu'e a C1°_
,e'mpo pa,ssa mexora,vy menlle; o gü:s 10 pe ,o es' orso e p,e o ra- 'e

ba,lho vai diminui.Illdo: a nbra nec,essári'a para a atilvi'dade, vai a.rnoo
Oonfol'Dw 00 sOl'Lcio ri o s'eguinLe (ia Jogo - Vencedor do 40 x VelIl- dade tenha ma,is uma praça de

.

I
o IproP'"rama Idos J'logos: cedor do 50 JOo'o ,- lh t

1,C'cendo; as energia.s, se estIO amo
,

" . eSlportes. E um me oram�n ()
"".___-.-._ �_ ..-.'.�.-'_".'.'_-_-.-.-.-."_-"?,.'. -,.- ·_._w.-_.,....74a.._·..

- ..........···--.-.,.-....-.- ..

Um grande '0'sLáJct:io - comp,lelo - se'ria. um a,uxilim' precioso, pa-

O G E OI'· d· t
"notavel e o Palmeiras, clube

,ra manter, ,e lillIesmo aumentar, .o gôs1Lo p0'l.o esfôrço e o e.x,er.cíciIO da ImUICO nao ISOU Ilra m.odesto, mas oontando com a

iniei'aLiv.a; s,eria �:JOssi,bilita,r remeios út,ei,s, e trabalhos físicos numa _.' "J' U sÜIlJpatia geral, dentro em,breve

cons,talule 'rul'ivi,dade crue enr.1j'ewrá o-s' mú&cul,os, b{)ne,fi'c�ará a saudei Blumenlliu, 25 - (Do corres- aHtude trarra uma situação de- verá re.ali;sadiO um grande' de.3e-

\üe'graorá !J eSlpÍ'ribo e fortalleüerá a alma. ponldente)' - Causou surpresa sa.g'l'\ad'evel pa,ra o clube da ca- jo., qUle é ter >ü seu campo pró-

O 'está.diü é uma eXi,gênICi-a da vida IÍwderna; del,e neDcssilam as nos meios 'desportiVio's locais a ntisa grerrá. O seu passado, dél porio. ,E Blumenau, brevemen

gler'ações de almaIlJhã, para manterem ou me1h1orarem a" form�" ,.,', n?ti,cda �'e que o Olímpío não g.lÓ'ria� const1:Ji.túe motivo de _s'�-I te,. poderá 'se argu,lh.ar de :pos

pensável aos embates desta asoelerada vida a,tual, Loda ela um �ucede�' dlispulta,ra o ca.mipeonato de 47 tJisifaçao Ipara a grande faml11a S'Lur o melhor estadlO de San-

constantlel de o�n1iPeüçôes. . pel,a Liga Blumenauense de Blumenaue,nse. Os seus assoei-Ita Catarina.

É, �oTlanto, em nome das ener.g:ias dá nossa gen�E', ener�ias' CSS'<l:s I Despo-rtos.
Es:ta �'e:cisão foi to- ado senti�ÍÍJo, naturaLmente, es- As f'ill'mas de B��menau têm-

que leSÜliQ s'endo so-rratellrament.e mmadas Dela OC1'Úsldade elcs,ses ml- 1l11ada pelo simpatwo cluge de ta aUsenCla, acostllmados que se most,.r�adlO deseJosas de cola

'nut,os va,zios, que ês'Le modesto arLigo pretende sugerir a-os responsã-j Blumenau. após delCisão da As- estão a compare,cer ao campo e boralr 100m a campanha que ()'

v'ed,s _ che.f.es. de família, di,rigen:tes, lidel'es ela i'ndústria., d:o c.omél'cio, ISlembléa Geral, re,alisada recen- alplauJdir os defensores do 'seu tri-campeão da cidade veu: pro
da ,po�íüca, ela sooie.dac1e, a construção de UM ESTÁDIO PARA

FLO-I tem�nte. .

clube. EnJim, parece ,que p�- mo,ven.clo ?�I\ a �oI_lstruçao d.e
RIANoPOLIS, . . . . . . Nao deseJamos comentar o sando bem os fatos, e prefen- um magnIfICO e'stadlO ll'esta Cl-

Rui Stockle1' de Souza I fato, 4mas o certo é que esta vel que, o OlimpÍco organise cl:Jce.

A regata do C. R. «Aldo Luz» terá início ás 8,30 horas. A sahida
será na Rita l\1aria e a· chegada, frente' ao galpão do «Aldo Luz».

•

úRiachuelon . na regata· de amanhã �!!T��!�i���t..g�Ed�:
Como está, sendo amplamente 30' I I r .: pequena. chave. tipo Yo l«, perdi-

, .
'

'. .

.

' IPa1�e.O - o 'e Ui '1 remos - O RJL<\!CHUELO TAMBEM ORGA- da. no trajeto Rua Prelidente
dívulgado, o CJ-L]be de Regaías I Palrão: Elvazio Silva; Voga : Má- NIZAlRA UMA IREGATA Coutinho -- l<ua Joínvile, ou nas

"Aildo LUIZ", promoverá ma 1
- .

G I S/ d,a; 11l1a, 1'10 onça ves: voga : Marcos 'De- Pussjvelrnerste a 11 ele junho i�e iaçõa•.

na baia Sul, sensaciorral regata a m�Lri; TS/[lrô.a: Dja:lma Feerarb; I
r-ealizar-se-à uma r-egatu premo- Informaçoes nesta Redação.

remo, em ihornenagem ao exmo, sr. proa : INonva�do Vilain,

lv.iJda
pelo C. N. Riachuelo, para co-'- _ _ __ -

-Governedor Aderdial R, da S.iJva. 4.0 páreo - Iole a, 4 remos - memorar a passagem de mais um

Panticiparão da compeííiçâo náu, Patr-ão : Al'na:ldü Chie,rig1hini; voga: seu aniversúr io, que ocorre naque-ITOME RHOTtica, remadores do Riachuelo, dia A1elol'fo CluerJJglhml; S/voga,: Berla-Ila g loiiosa ela ta nacional.
Mantinelí ,e, do clube promotor. 1111110 Veloso; S/p,rôa: Carlos Mül-

.

O Riaohuelo tomará parte as ler ; próa : Sil,v.io Veloso, .

(IA - I
seis Ip.rovas, programadas, com as 50 pareo - üLutll-ri>g,g,ers - Pa- �',' teneae remado rei I
seguintes guarnições : Irão: El-vazio Silva: Vogu ; Anlõn.io �, .):

1 ° Páreo _ Iole a 2 remos _, Far.ia ; S/v,ag,a: AI tino Regis; O direto?' gem� da regata de mnanhg, sr. iWaldir G1'isal'd, soiicüa,
Palrão: Arnaddo Oh ier ighind.; vo- f.;j'pl'oa: Arnold-o Begis: prôa: Ar í POJ' nosso 'intermédio, o cinnpnrecinienio, hoje, ás' 20 tiaras, na sétle do

ga : Ber lamino Veloso: prõa : Car- Rcgts.
C, B. Aldo Luz, leias remadores inscritos nas .diuersas provas da men-

10s Müller. Essas a.s guarniçÕes com que o' cioruula regala, pa.nl tonun-em. conhecimento' ele algumas' recomenda-
20 páreo _ Iole a 2 remos - valoroso grêmio da Ri:La .Mria con- ções necessâr'ias ao éxi! o do certame.

Patrão : Elrvazio Silva; voga: Ar- cor-rerá à regaLa páVróc'j,nruda pelo'
'

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

• RETIFICANDO
naldo ühi,eri:.glhinli,; prôa : Nibtom C. oR. Alldo Luz. a relizar-se ama

Pjraüh.

o

nnã, na baía Sul.
Em sua excursão pelo sul do EsIJado, o Bocaiuva foi derrotarío em

Irnoítuoa 'e empatou em Laguna.' ,e não empatou naquela e perdeu nessa

cidade, como .f'ni noticiado.

X E S & ,,_ I L,<\!NDI QUER VE,NDER A SUA "ALFA: ROIVI,EU" POiR C$ 300.000,00

. p.,..,ran� -ii 1 ,�I�, -25 - '�eI}ldo que viajar _para a �Llropa, onde existem bons

Em homenagem ao Sir. dr. Armando SImone Pereira, d. d. :-:luül',e- calI'll-Ol:> a venda, reso.lv'e.u o C3Jmpe'ao da Gavea, F.llanmsco Lanl([l, des

lári'o da JusLiça, Educação 'e Saude, será �'e,al1zado na tarde de hoje, faiZ'er-se -de sua "Ai'fa Romeu". E ,eSititp'l110u em Cr$ 300.000,00 o s'eu

.i:nlel'ess,anLe f,esta espor:tiva promovida pelo Estp,e,rança' F. C., gl'êmio preço. Ai,nda ante-onlem oQ industrial Antônio Fernandes da Si:lva lhe

(-ormado por r,ec,lu&os' da Peni,tlCilllCiár ia, do Es,tadoO. of,er-eceu a j,mporlanci,a de Cr$ 200.000,00 ,em di,n>heiro e ma.j,s um C03.rr.o

OQlIl1oO pante pr.ÍJncilpaldo programa jogarão os qU3Id:l'oS do Imp'r;cnsa "Cadli.J:31c" modelo de 1940, avaliádo em Cr$ 70.j}QO,00. Mas o "Miséri-a"

F. C. e do clube promotor, com j,nÍICio ás 15 horas. di&S1e que que.ria mesmo os Cr$ 300.000,00 em dinh,�,i,ro "vivo".

O préli,o será efetuado no gramado j'nlLerno daquele mod-e,lar (',s- OS CAMiPEôES DO CIRtCUITO DA GAVEA

j,abelec�men.to. Damos 31bai:x;o a 'l'el3Jção dos venDedore.s da prova automobilislica

Para, o 'encontro com o Espe'ra,nça, o fmp-r,ensa aLuará as.s,im COllS- "Cilrcuirlio da Gáv'oo":

{ilLuido: 1933 - Manoel de �reffé,' bra,si leiro.

Si.lvio 193/1 - IrtTIeu Corrêa, bl'usllB'i'l'o.

NaLalino _ folando 1935 - R�cal'do Oaril, .a.rge.nti'no.
. C3Irlos _ Bol,elho _ Alva 1'0 1936 - V,i,lório Cópoli, argentino.

OrlaiTlJdo _ P. Parulo _ Acáci-o _ IVIilIt.on _ Oscar 1937 - Carla PiIll[.3icuda, italiamo:
1938 - Cada Pint,a'cuda, hlal1ano.
194.0 - Rubem AbI111Illhosa�
19117 - F'ranci,&co Landi" brasi!leiro.

AVAt "VillRSUS'" P_<\!ULA RAMOS

,

f- ,

RlTZ - Hoje. ás 4,30 e 7,30, horas
10·- Nottcins da semana - D. F o

20 - Warren William o "Lobo So-
litário ".

PASSAPORTE PARA SUEZ
30 - Olsen & Johnson Alan

Curtis - Alan- Ji{IJ-eS - Gra
ce Macdonald.
CASA DE LOUCOS

Censura LIVRE.

Preços: - <1S 4,30 ho-ras - Cr$ 4,40
- 2,4.0 - ás 7,30 horas - Cr$ 4./10.

ROXY - Hoje ás 4,30 e 7,30 horas
10 - Notícias ela semana - :PPB
20 - nAIDOS DO CÉU.
30 - \Varren Wil liarns Ann

Savage.
PAS.SApüRTE� PARA SUEZ

40 - O AJRQUF,T,P(\ VERDE.

Preços : ás 4,15 ,oras - Cl'$3,00 -
2,4.0 - ás 7,30 1'lüras - único -

Cr$ 3,00.

ODEON
- As 4Yz e 7Yz hs. -

- �essões Populares -

I

O GENRO DO PATRÃO
Bronda J-OYCl(- Bruce Edwards.

'�II
ESTRADA DA VITóRIA

com

Riobard Arlen � Jean Parkar,
III

O CAPIT.lO AMÉRICA
oorn

Dick Purccll - Lorna Gray
Lionel ALwilL

'

..

11/120 Episódios.
- No Programa -

A Marcha da Vida, n.

_ Imperial Filmes -

- Preços:
Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,50

7,30 - Cr$ 3,00 (Único).
"Imp. 10 (DEZ) anos".

IMPE>R.IAL

60 - Nae.

ÁS

"

- ÁS 7,30 hs. -

úlLima Exibiçã,o
CAPRICHOS DE ROBE:RTA

- No ProgrUima -

1) -, Cine Jornal n. 51

Imp. Filmes .

2) r- ÜCll/pações Inusi,tadas

ShOI'Í, CoJ,orid{).

3) - A Voz ,do Mundo - Aluali-
� Preços:

Cr$ 3,00 (úntco).
"Imp. 14 lan-o-s ".

um ,qwaJdro, que, embo,ra sem

elementos de grande cartaz:

p.os'Ha fazer al,guma cousa para
honrar as tradJições e o seu no

me gloriOlso.

í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(;�astro·Social-dO «O'EsíadÔ�·la�VERNADts.R:'·JfÕiRBAL .RAMOS.DA. SILViA
Pediimos aos nossos dístíntos leitores. o, obséouío de preen .........� Q,.... Por m�tivo d'e lIua OSS9 1'\0 Go-'; Rondon , de5!,mb�rg�dor Tavares Sobr i- orando de Bastós Quadros e. Na�r Nó·

'\' • �u Ull_
"

'

,,';
P

.

,'nho, qr. Acúroío, >rorres, Artur .F'ernerrà brega.
,

- , ld

com,pon '��XO ,e remete-lo á'I'IlOssa 'Red;ação 'áfim de, wiIlpLetarmoa, ,\,Grno d,� I;:lJtado recebeu' 9" ,eXCl�> CI3 ,Cp§[l,., RiS:bletÇl ']3"1'ata, fr�i Norberto "CAM\O DO ',JORDAO ,;-;- AI'd.a H�no .

9 ar, dr. 'Ad'erbal Ramo. dd' Silvó'; Tan1I)osJ� major Dé�io' Ofiveir a, José 'Gal·>' F�R1 O �LEGRE, -:-- Antõrrio ,Rôver�,
qua,nto"antes, O D()$SO DOVO Cadastro Socisâ,

.
- I 1 ,,' D '

• U M ít H iI' Helio Benjamim Vieíra L, Romanowski,
" ,

011 seg,uinte ,telegramas te cartol;!s;, o�t1 .., eíxoto, ..�omero_, �sqU) a, erc .10 O'" :- "Q1'
" ,'Ramós viDVÍ!' Gil Cos-

,

" ,
,;

, j' , '"
" "

'

"
,

"
: i; 'I' 6-o;nes CO"��Fl, Clanba-ltl' GaIvão, -dra. ,'ic"r:pe, ,lvelra, , "

"
, ,

N
' " '

, "
", ' " .

'
.

' .' ", ',{', ( 'Kitt'Y l\1'olen'da', Sílvia' Andrade- Marinho ta,: Luiz V,la!la "e �el)hora" Dino GOrlUlI,
enle

",
•••• ; ••••••• ;.'; •••••• , •••• ;,.:. � ••••••••••••

"

•••••••••••••••••••• ; )3UENOS �IHElS - Se;-afl;n ,Bel:,taSO, de! Sousa Lo1)Q" Eunápio de Queiroz,' DozoIll1.a" Y?lanaa e Aníta Gen�vez, !,-dO
.

I ,.,', FLo.R�A?"c:.P?LI? - E!Za." -Órve 'I,FÓ'jr�,,,d,a! lVI.Pt�" Aloysio, d",",çastrg, Ped'ro
' fo Antônio Ba�er e te,nente, José Manoel

Sexo ., Est. Civil : .•.
'

•.. D� NaSc."": �' ",
RIO' - ,Armando �lm"lda:, José" Cap- Sales, Durval Silva, 'Mário Memó Junior, "Pr:ates,,_ ," -

" '

,

d ído ,AJmelda, dos fels, OdO�lCO de ,.80u· tenente :Cardoso e farnília; Fritz Wilberg, SALVADOR - OCtáVIO Mangaibelr?,
sa Lima, Geralao Netzel, Alexandre Gu- Pedl'0,-!ZUSS .walmor 'Prudêncio Denário Governador do Estado e Boche Pedra

Pais �
'

e tie�T��� lVI�rgay�a, �

c: ,\}P:;LI�a. �H��pckE', .Go'rl":,�n-:-' :1;Jái=pü 'Parnpltína, ;Hero�din� Ma.
Ptres.

I"':
,

Neme,',lo D_Itra, AI naldo :\'[01 eu a Douat, cedo,' Silvio Silva Anterior Cídade Cesar BELO HORIZ0t''DE _ Hugo Oassen-

;v�":vs (a)
> Ernan� Cotrim; -Cotrfm FJl1'!<Y; Hugo

A

Ra- Seara, mímstro João Alberto alrtlirante fer-rh.
,

'

......,:y O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• )nos F'Ilho, Hugo Ramos, Joa_o F'ebrônio, L .da .Noronha, mímstro ,tJ,a' Ma,Q'inha' 'NITEROI _ Renato Barbosa, Alcína
. ,', yit3l'! :França., '(}llberto P?::el.l'a da', Sllva, 'Afonso Va'l'Ztla, Vergníaud wanderley; AI IIIcO"urt e Edmund� Macedo Soares e

Em; PO Ca I
.. .Laer cio, �ebastlão Stock ler, Gll]?ertQ -Pa- Walter Peixoto. capitã Hél io Mafra ,senhOl a,

_, -

'

, ,pr""o ou rgo. ... . .. ......•.....•...... .•.... •.....•.•.••.••••• ranhos, Lucas Schweitzer, Jose Ve iga, B
' .; .

o o e
I VITóRIA - Joao Simôes.

Edmundo, It.agtba Campos, Ca:rlos Bot.,' �.'sson e ,famlha. I
' MACEJó - Major Vieira da Rqsa,

Cargo do Pai, (mãe) kaye senlQOr3;Seabra&Cia,;'Joãa-K)lain, BAO l'AVLO ,_ Cid Amaral Artur 'CURITIBA -'Ew,aldo Jasper, João Ma;
••••

�:
e.e •••

'

•• ; •• ,e ••• '::_ •••
,

! �.�... Márf o iRan1Çlgell11 Hae-c ldo Cintr,a�: Cai�- Costa- Fllho,', �r(u\" - Fril�aE:Úll:·eiêh. JO$''; ria, 'Clara. e filhos; ISdyllia 'Lazzaris, rna-

Ob
,men Gttiomar Huebb\,,;, Abelardo, F'onse, Santeiro, Vicente Cesar Q, Alfíer}, G.;- jor Satos, Rib,:,s e D�gmar"Etelvina, da

serv. • ••.••••••.••••• , ••••••••••••••• ,; •••••••••••••••••••• ,. � • �';';; cfi,' Hugo' Mosca, HerclllO CoJaço, Joe Co· raldo Migueis, Maria,lO Gu€'zi, Adhemar I
Luz Mohr e fllhos; Osl1y P,es e Venano.

laço, Lauro 'Müller Bueno major Orlan- ele Barros Covernador do Estado .Pe·, SANTOS -, Leô.nidas Od'on Tiriba,
-

do Ramagem, tenente·cor'onel Frederico' elro 'Eslan;'slal) 'da ,sil'Vca Medeir0,S rfilde- I Waldemiro Tiriba, Otávio Gomes ,Haposp,
• .". � • • •

'
,

'

",'"
, I Osl'iy Altino Augusto' de Carvalho, !Elpí-

dia Augusto de Carvalho, Altino Augusto
de !Carvalho, Marià Augusta de Ca:rvalho
e Silva, Lamartine Ge Caa-valho e Silva,
Ismênio 'de Oliveira, Nicácio de Oliveira,
Aldo de Oliveir.a, Gilmar de Oliveira,
João Gualbetto de Oliveira, Emília de

Oliveir?- Fe,n1a,ndes, , �ugênio' Nóbrega,
FralllciscQ ,Gomes Barreto, B.ráulio Fil·
guelra, Elias Maia, João 'Nascimento,
Cristiano da Costa Pereira, Cleto Viana,
Rubens Silva, Juvenal Rosa, João Araúj.
e Procópio' Ot.o Borges,

. 'Agrad,eceriamoji, também, a 8eIltileza de noticias de nasoia:'nent�'
casamentos e outras, I

de 'parent� 00 de p,eMn}as amigas.

..l ;,

,.-

DR. SAVAS LACERDA ,

� médico-c!.rúTglca' d� Olho;'
- OImdos. Nariz - Garganta.

Pl'••crição de lente. de
,

, crontato
HIfMUli.MRIO - FeliPe SChml:

1,t. 8, Das 14 às 18 horas.
;1II4IIIJ])tJNCIA - Conselheiro Ma-

" fra" 77. ,

TIIlLEFONES 1418 e 1204

Ausente
,----,------'-_ _}:

,
"

DI. ARMANDO �i\L'F;RI�"
,
DE ASSIS

. ,

'lOOa 1!Iel"Y1ÇOB de ClínIca Infantil '1à
�Istêncla MunIClpal e de

Caridade '

'JDLIl'flCA MÉDICA DIa CRIANCAft
ADULTOS,

!:I01f8ULTORIO: Rua Nunes ...
�, 'I (Edifício 8. Francillco).

Oonsultas das 2 às 6 horllll
tllUIDltNCIA: Rua 1ifarechal Gut·

lherme, 5 Fone 783

I,
DR. ROLDÃO CONSONI

�GIA GERAL - ALTA (,"]l.
.f1ltGIA - MOLJl:8TIAl'l D.Il Mi

, " NHORAS -Q PARTOS "

�do pela Faculdade de M<!dJ,
c1nna da Universidade de São

l!'IIuIo, onde foi asslst�!ÚJ!, por ' ....

� mos do, Serviço CIi'l1rgIco da
Prof. AUpIo Correia Neto

Dit'UrgIa do estômago e via. .,1·
M!Il'eB, intestinos delgado e grollllO,
tiróIde, rins, próstata, bexiga,

&r.eI.'O, ovãrios e trom;>as. VarlCOo
...,1., hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
ltu '2 às 5 horas, à Rua .J'el�'
'lIchm1dt, 21 (altos da Callll Pa·

ralso). Tel. 1.598 •

.-m1l:NCIA: Rua Esteves .JS·
nlor. 179; Tel. H 7M

\
/,

DR. POLYDORO S. THIAGfI
Médico do Hospital de Caridade

de Florianópolis
AssIstente da 'Matêrnidade

<lLtNICA MÉDICA -' DISTúR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doenças dos órgãos Internos, es

pecialmente do coração
Doençás da tirolde e demais

glãndulas internas

..FISIOTERAPIA --, ELECTROCAR·

DIOGRAFJA - METABOLISMO

BASAL

<Jonsultas dià.riamente das 15 às

18 horas

Atende chamados a qllalquer
, hora, 'lh.oÍusive dlÍrânte,' ii' noite.
OONStrLTólUO: R�a' Vltór,' �elre

les, '18, Fone 702.

BESIDENCIA: A v e n i da Trom·

powski, 62. Fone 766

PAULODR. FONTES
ClinIco e operador

Consultório: Rua V,ltor Meireles, 26
Telefone: 1,405

Consultas das 10 às 12 l! daa 14 às18
Residência: Rua, Blumenatt. 22

Telefone: 1.6,23

DR. MADEIRA NEVES,
IIUdico especialista em OOENÇAS

DOS OLHOS
Cul'SO de Aperfeiçoamento e LOD
(ta Prática no Rio de Janeiro

Consulta. diariamente doe
10 às 12 e dali 15,30

em deante
CON8ULTóRH): , ,

Rua JoAo Finto n. 7, sobrado - ,\. QUIN1'A R]�OO'Ipl?"'C'
'

Fone: 1.461 _ Residênda: RUA
-

-
j ':� I l!J .1', I:'.l�,-';A PELO ESFORÇO DE GUERiRA NA AVIAÇÃO

PresIdente Coutln.tlO, 58 - .hlm ocrimôlüa realizUlda, na Casa Branca, em Was'lüThgtolll., o presi-
DR. A. SANTAELLA de'[}:[,e, H,nrry Trumau j',ez entrega ao SI', Juan T. Tri;p.pe, pTesitde'Illw da

(Diplomado pela Faculdade Na P.an Amel'ican \Vol'1d Ai,rwa)'s, do ü'oféu de aviação HaDmO'll, Clujo 110-
e!onal de Medicina da UnIversldt. m'e é uma ]1omenag'om ,a CliHo.nd B, Harmoll, organitZald'or, "'m 1926, da
li. do Brasil), Médico por concU1

v

la) do ServIço Nacional de Dotl:t! Ligue InternatCio,lllaIe' ctps Aviateurs, Com o j)l'Opúsi.lo de enrcora,jar o
�aB Mentais. Ex interno da Santt
� de Misericórdia, e HOllplUà.i p,rngl'cs,§o da q'vtaçii,o, 1J01' inLermé"Jj,o de um 'Pí'c-miü alnuaL a'guela eJ,1-
l"lliq'lMtrko do', Rio na Capital)" ['d d d' t" l'

,

"I
. '

,

deral
{!Ii alie

_I,IS:,mgl�l:U:O
sir. ,r!ippe' ;p,ela,

sua, gr,[l,llIde'dil'eção;

pa.LriDtiSl11,OimdN�CA �,f:���SM DOENC�t e d'ÜYOQCl!O deslml'e,r,e·s'sada ,a segmanoa e ao pr,ogresl'l'O econômico dos
- ConRUltÓír�4dlffCIO Am.u. E,slados �11��dos, TI/os dias .críLi,cos anteriore,s e dlwante a slegundra gucr- DOENÇAS N(ERV�SA'"
_ Rua FelIpe Schm1dt. ConllUltu ra m.urndllal , O ]1ome,nageado Louvou "os ml�hares de em!]}I'ega.dos da

I C
'

.. � f_.

Das 15 ás 18 horas _ P A' 1," J ri '
om 08 procressoll aa me..e.....,

tuWdên.cia: Rua Alvaro de Cam,
.a.n - 'I11encan" eSipadulJu'O'S Ipe o munuo, CUJOS esforç.os torna,ram possir

I boje, as doen� nervosas, qaalltli
lho nO 18 - Florlanópol.!.a.. v,eJ O g,r.artdrc reco'J'd de ;guerra das linJ'Jas a,éreas". O tr-oféu Harmún é tratadas em tempo, são mal. ,"-

DR. MARIO WENDHAU5D a ,quinta rClcompensa enLl'egue aIo di,Fi,genLe da PAA, 'Pe,los s,erviços de I feftamente. remediáve� o, cur�n4.'"

Dwnor do Hospital "Nerê. Ramol'" ,d,e gue,r.l�a da gra'Jl.cLe, orga.niza,ção m u'llldllaJ de tralllslj)orúes a,err'cos, 1i8mj�O,",
frato di- diPi-'°dranc�,�.. �tI

" " 'pre a ear 08 n u a08 _e......o., ..,
CUNICA M:tDl<;A DE A!>ULT� tais' nferilldadeã O SelWIco Na.

E CRIANÇAS
'

.

,

"

..

Conmlt6 '. R V' d d O
clonaI de' Doellças men� ..igp"

Pretcl, t':.:.. es�. da'S;�:ç: ISe de ;:
T ; l G ··i:·am ÂIB,balatdóriÓ'tqne deu•• lirr,"

"adiro laltol da -Bel H' "} D' A F I A
� tamen e ,08 .oea es nen08H 1114

",
I) orI.onte

"
..

"

' l�ent_, na R•• Deoclor. U. dar; fi
Tel. 1545 '

,
;. '�11 "'or... 41àrt.......

Consulta.: 'das 4 á. 6 hora•.
llealdência: 'R. Felipe 'Schmidt. U

.

- Fone manual 81:1

DR. NEWTON D'AVILA.
Operações - votas Ur.inArlas _;.

Doenças dos intestinos, ré'to •
IlltU _ Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebiana.
J'iclot�rapia - Infra vermelho,
ConSulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11,30 na
J. l tarde, das 16 hl!. e�_dianUResld: Vldal R;!IIlO8, 00.

P'on.. 1067

DR. s. CAVAI..CANTI
Olfn1ca exclusivamente de crianças

Rua, SalIdanha Marinho, 16

1
T_�,lefone M. 732

DR; B"ASE FARACO
l16d1cOochefe do Serviço de SWlt.

do Centro de Saú.de

DOENÇAS DE SENHORAS -

StFIlLlS AFE!CÇOES DA
P.ELE - RAIOS, 1JNFRA-VER
MÊltlHos Í\l ULTRÁs-VrOLETAS
Cóns.: R: FeHpe Schmidt, '46 -

"

DaS '4 às 6 'horas.
Res.: R. D. Ja1!me Câ:mru'a, 46

FONE 1648

DR.
MoÍéstias de senhora

Consultório _ Rua João PInto n. 7
_ Sobrado - Telefone 1.46\1

ResidênC'la - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da E�1va)

Telefone M. 834
'

Serviço de Pronto
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se 'a dirigir automóveis
Amador ,e Proflssíonal

Teoria e prãtica - conhecimentl() do motor.
Atendem,se' chamados para reparos de urgência.

,

Auto-Escola 1-47.77
I .

PRAÇA GAL. OSÓRIO 40,

.,
�

(orrespondencia
Comercial

METODO:
:Moderno e Eficiente

(onfere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M. Pig;}zzi

(ARVALH�.
----------------------------------�----------�--------------�

RUA ALVARO 65DE

I)V()GADQ'S I
Dr. OSVALDO BULCAO' VIANNA
Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo, Felipe! Schmidi:s.e _.: Sala 5

Ed�Hcio Cll'ua:eiro -- Floll'io.:n6polifil

QUER VEsnR·SE (OM CONFORTO
PROCURE ,A

alfaiataria Mello
E ELE<iANCIA 1

Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

fabricante.e distribuidores dos afamadas con- I'fecções uDISTINTAR e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de cossmiras. riscados.' brins
bons e baratoal algo:!.ões, morins e aviâmentos

para alfaiates. que recebe diretamente dás

IA COA0 eA cAPITAL- chama o aten�50 doa Snr•• Comerciante. do interior no sentido de lhe fazeren uma

"__II!IIiIill__Am;g1l941!!!!$iM_...III=Wi�::�: :':�!�::i::=";:lIIiInll'li\_lIicillo.m.,.p.r.a.illIII�_MIlii!A_TI!IR_IZ_llIIem_"'=cci:_�iIIlI�IIlIIP=OI:ltlfj�.;IIIIII1;liirI.ll1'IIFI!!iIIIILIlIIIillA.I[;IS_e.m_.B_lu.m..e.n_a..U.p8iliii...L_aiili'1Il8i1i5·iIIIIlmWlIl1II!IlIIIIIIm,,_Mr:IIMIIIIII__.'

�
..� Jl��iq· .Pi:��§ora
,i " de'.)JJQ�guna"

Tódo ó', Su'l 'tJatar,iP.é�$e" escute
,�

.

�iari81I1e:a.ti,', 8 Rá,4iO :t)ifusora
�]" " "I�) t)..d:e.. Lag:U9P� , ,,'
,

; 970. J(lcs.. _ (and88 ��pjas).
HOIárias de ,irradia'çQe.s� ,- Das

lO às ú('� ! 7. às, 2.�,:�'or9S.
Representante em F,la,ría�6poljs:

D,: F\ 'DE, AQUINO ::ü...�
Red. do- )o,rnlll «0. ESTADO»

QumXA� E R�LAM�çOEs
PRÉZADO L�ITOR: Se 6 que \11.

intercttsa e, 'lealmente, a'ma próvidência
para endirejtar o que estiver errado ou

para Que a�ma falta IÚlO oe repita; e

NAO o eschda'lo, Que a sua reclamaçlo
00 quei��pode�á YÍ;r a .cau�, encami ..

nhe-a á SEC';AO RECLAMAÇOIJ;S,
de \) F:STADO, que o 'r....o será leva40

lem demora ao �imet1to de 'CI
de direito, recebendo .. , I. uma informa"

çt.o do resultado, e,i;bo�,,' em algun. ca·

�"" não leiam publicado. nem lO recla,

maç�o nem a providencia totnad&.

........... ," 0 ,. .

BAR
Vende-se um, bem �ortido

e 'bem 'afreguezado
'R'ua Tirljd'ontes

CONTRa\ 'SARDIS
'- I E ,MaNCHIS,

l
í

PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS
,

ESCREV� O SEU ENDEREÇO AO i
lIlBORIITÓIUO 00111 S. II. i

CAIXA POSTAL, 36
S1-UMENAU • SANTA CATARJNA
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Rio, 25
.

(IN) Em sua última reunião, a Comissão Centrál de Preços tratou dll
caso' das calçados, estabelecendo como preços máximos os viu'orantes em de��
zembro de 1946; donde resultará uma baixa -de 20 por cento. O mesmo critérioj\

fui adotado ein relação aos couros.

...

lVIisteriosa espiã
•

paraguaia

Visitantes ilustres
'Estiveram, ontem, em Pa

lácio, em visita ao sr, Gover
nador, o" diretor-presidente
da firmá «Wilson Sons and

der da minoria nl10 estava com Compnny Ltda'.,>" o gerente
Oomo :parte das comemora. a razão. O Etceciüioo poderia geral no 'Brasil e () agente

ções do centenário, realizou-se propor a medida e encaminlui- em Santa Catarina, dequele
, nrande casa, respectivamentena cidade irmã uma exposição la, de acôrdo com a lei" para o Si

, Sir Gordon Fergtieo'n, Mr.de trabalhos de arte, .entre os Conselho Administrativo do Es= f5

quais se faziam admirar obras todo. Este daria seu parecer e
Innes Gerü e João Batista

de pincel. explêndídas para o encaminha-lo-ia á consideração Focaccia.

Fr�""�§sou a Confere-n'ela dos .4,nível de Uim ,pintor pIlovinciano. do Exmo. Sr. Presidente da Re- No: 'aeropôrto, dan;do-Ihes UVO'i.JI �
Era seu autor o sr. Kurt G. pública. as b.õas vindas, em nome de M08C0U:, 25 (D. P,) - Sem ,uma d�cisão, sôbre os t�?ta�os el� p�z;

H 'd S C 'dA I' f" . S. Excia .." le�teve o snr, dr. com a f.,ustrm e Alemanha, termmou eSLa nOlle a conf�lencla dos MI-
ermann, naSCi -O em erra asos t en tcos, per eLtamen-

Leolierto Leal, Secretário da nistl;oS das' Relações Exteriores. Apesar dos grandes esforços desenvol:-
Alta, rporém de há muLto radi- te iguais têm sido solucionados. vidas pelo g€neral Marshall, não foi possÍ'yel, um acà�'do nesta confe-
cado na cidade frandsquen·se. - De f01'1nn que, - dizia Viação, Obras Públicas e

rêncía relativa ao tratado de paz com a Austna. Os mlnJstros, el!tretan-
'Amador apaixona;do, sem maio- um deputarlo, ouvindo esta oj;i- Agricultura bem como o snr. Lo tomaram medidas para que os assuntos desses, Ll'alados s,eJum es-

, Tenente Arruda Câmara" da tu�lados e Í'elatados na próxima confe'rêllCla, a reailzar-se e�l Londres.res estudos da arte pictóTica, m:ão - "Pomos iodos no 'pa-
casa _ milltar do Govêrno. A emissora local, ao anunciar a conclusão dos trab�_lhos, apo� sele se-

seus quadros impressionam pe- cote?
manas d,e reuniões, diss,e que os chanceleres volLarao a reunl1'-se na

1a fid-elid1ade da interpretação - Claro, repetiu o deputado ,--------------- capital da Inglaterra em novembro vindouro. A sessão de encerramento>
Qomo pela gTa.ça das motJÍ'Vos. <'

trabalhista" A turma '/'Ião quer 8' á T "b 'I terminou precisamente às 19,35 horas .

. Em se considerando que é um trabalho...
. er 'um 'fi uno'

�,��n�oO,I�=eO��h�Cid�afú������ o SI'. deputado i. Maria da de' 'Nuremberg
,

A AM'E KCA E' GRAVEsuas úbras ,sã:o dignas de fran- Veiga, disse em seu longo e re- ". .. \' M.. "

cos e ca-I01l'0SOS aplausos. "'sur- cente discurso que seu partido :Rio, '25';(A. N.) � Ad' iJ.4e se WASHINGTON, 25 (U: P.) - Em carta dil'igida a .Truman! o pr8-

preza após a 'caçada", "Pri- em :0 "inimigo número tlm'� do diiVul,g;ã. 'a 'comissão de' fuq\ieri- sidenle do Comité de allvld�des �n�l-ameI'lc�nas da, Camara dlss� queo

"Comun';smo. A, "
'. a ameaça comul1lsta na Amer�ca e grave e nao se LI ala de um mito. ()meira barca" e "Chegada, dos· to sobl e � deliJt�s da dltadu:a, p,'esidenle elaquele ,Comité, Parnell Thomas, eXlg'e uma aLl,Lude da par-·

p�imeiro,s brancos" são telas Depois, afirmou (natu1'al- S'e ,transformall"l'!- em vergradelro Le do secretário da JustIça, Tom Clark. Acrescentou que e chegado ()'

mereCiedúrias de admiração. mente 'em Lése), que em 'con- tribunaL,de Nuremherg; a,pu- momento ".e�n 9ue c�be a vossa intel'vonç�o" e pediu' qn� o pr�?ura-:
"Ubat'Ulba", pintura feita ex- trá'f'i� ao ,fechamento .da, Ju- rranrdo, aS a;trocidlades cometi- ,dor g'eral seJa ll1strUldo.no sentIdo de ],evar ,� barra do trIbunal esses:

clusiV1amente a dedo, Sem o au- venlude Comnnista.. . dI. rt', d" �'h f criminosos", ParneJl aqui' se refere aos conspIradores comul1lstas e aos:
as pe a, ,rpo 1 wa .0 ,eX"'U,Lle e perturbadores da ordem ..xrlÍ'o de pincerl, imp,r�!ssi-ona pe- - Não entendo, comentava

f de ipro,ldda FilüLto ,MuUer. , Na
la orig;inlalidade'. Outras mari-" o deputado ·Lopes Vieim - e SielSsãJo dte 'ontem a comissão
nhas e paisagens revelam lO acrescentou - Atinal, o, colé- aprovou o requerilment{) do

U ·d b'tTaibal:ho in,slPiradlo de um ta- ,,: (la i a favor ,O'U Gontrá o Comu- gellJe,ral Euc'lid€;s Fiigweire'do' 'O I' O'S para O" em comUIlento, verrd-adeirú. nismo? no sfmtidJo de, qUle fOSse prpnl0�
Durante as solenidades' de - E1n tése - 1'etr1wou' o vdJ�a a ;respoThsabilidad'e c::imi:- RIO, 25 (A. N.) _ Um jornal informa que as duas maiores fôrç�s,rejcepção do Dr. Aderbal Ra- deputado Bulcão Viana __:. po:' na! de .todos quantos E'e .V'lram políLicas do país, a UDN e p P�D estão em v�sp�ras ge novo en�e�dl-mos da Silva, em visita oficial de ser que ele seJa: mas, tam- enV1O�'Vldos" nas oa;rhamdades merito visando a defesa da SOCIedade e das ll1stllUlçoes democratlCas.

aÜhJ.:unicfpio, fiai-lhe ofe'recido, bém, pode se1' que não seJa. . . pr:aticadtQ's lcontra a pessoa do Esses 'entendimentos' gira� em tÔl'no d� leis cO_ll1plemental'es à cops-.
pelo pirntolI', interessante qua-

* • *

PI')eSO poHrt1co Ne;pruno Gaspa- Lituiçãd. Para a elaboraçao elos respectIvos proJetos, o PSD e a l!pNi
d

.

,.·t lad "Idfl <. • ,'vão escolher' como seus delegados, homens ele capaCIdade e experlen-ro, mü u o' I io na Ba- _, E, ... 'quanto aquele re- ntn�. ,

" .
'

" cia, que possam, formar um pen, samento� comum a, respeito dos p1'oble-bi'tong'a"..
.

t? O ta d ..
. quertmen o prI'ocesstO a s'er ln'S ura o mas que demandam solução urg'ente:

Kurt. G. He,rmann é, indubi- - Aumentai' p.ela pro:pri� . comissão, atinge
"

_ _távellmente, um dos va,lores ar- - Sim: Em tt5,ée, goràu: os' �X-f,ul).CiOll'�i,OS de. Pol:iOi� O progresso da nossa aV.laçao·tístircos de noSsa terra e faz jus Zé do Con:g,res,so FelIsberto �tIsta Ale�ar F� 'WASHINGTON, 25 (U. P.) _ William Pawley, embaIxador norte-
.' ao estímulo do 'povo catari-

'

, lho e Colaço V'eras, os mvestI- americano no Brasil declarou que a aviação nesse país sul-americano>
nenSle. O registro do p. P T gadoil'es José Roberto LUii:z, e desenvolv1cu-se rapidamente, depois do fim da guerra, com "grande-

.

•
.

•
os médd·cos do hospital da Po- potencialidade 'e como uma grande necessi_?ade" de seus serviç.os alí.

,

/ RDa, 25 (A. N.) - A flm de
lida Militar do DistTito mede- O diplomata ianque fez esta declal:açao depondo p,e,rante o, C�ml

orrua;gizar a ca;mpanah das aS- _ " té ele Comércio da Câmara, o qual ,esta estudando a 181 ele aVlaçao e-
,', ..

'.
.

t d
ra,}, ser3l0 conVldados a d.e'por observou que são pIlecisos "subsídios razoáveis" para o desenvolvi-s,ma;..urras prura o regllS ,ro o

h . . - , . " "

P rttd Po' 1 T b Ih' t
COlmo testemurn as no p'roces- menlo das companhiaS de aVlaçao em alem-mar, seja de maneIra dI-

a ·0 pu ar .l"a a IS a no
s-o. ,reta ou em forma de contratos postais'\

Bolrpnha, 25 (U. P.) - O TSm, �steve 110 RIO o sr. Hugo
"'Liv,I"O de OUlro", em "qUie' estão BOil"ghl.
contidos O'S nomes dos resisten- S-E-R-V-'-rO--O-E----too qUle morreram na luta pela �
H,be�dade e' pela Pátria,' expôs- METEOROLOGIAto �quh f.oi qooimado durante
a noite passada pIOr desconhe
cidos. As autorildad.es iniciaram
inv€13ti1gwções imediatas para
detscolbrir OS ,autores do atenta
do, ao qUH' �paI"ece, O'hra . dos'

" t�seistas.

Florlanópoll" 26 de Abril' de '1947

\ !�!��1!SEd!!!��!t
I um dos mais destacadoe ro

tarianos neste Estado, deverá
Há, na extensão do terrító- comparecer, como delegado à

rio catarínense espalhados por Conven�ão Rotariana Inter
nossos quase cem mil qullôme- nacional, que se reunirá em
tros quadrados, valores pesso- S. Francisco da Califórnia.
ais que merecem aproveitados
e cuja evídencíação nada mais
é que ato da mais pura jU'stiça,
que vem concorrer, prura que
melhor conhecidos se tornem
aquêles caaaríuenses que se

distinguem e revelam, nos se

tôres mais variados das ativi
dades múltíplas a que se dedi
ca o homem.
A comemoração do centena

rio da rOi4ade de São Francisco
do Sul possíottítoo a aprecia
ção de alguns dêsses valores
regionais, indivíduos que se

egígantam no silêncio e na

modéstia com que realizam sua

obra.

Valores da
nossa terra

A' margem das senÕes
da Assembléia

'Estava certo, certissimo, o

deputado do P. T. B. S1'. Braz
Joaquim. Alves, quando reque
reu, fosse solicitado aos pode
res competentes, a isenção de

impostos 'aos pequenos cori
cultores. S. S. a nosso ve?' não
deueria retirar seu eeplêtuiido
requerimento, que 'Viria prote
ger os pequenos trabolhadores
e como consequência, favorecer
os consumidores. O ilustre li-

Incendiado o «livro
de ouro»

Previlão ·do tempo. a·té 14 hora.
do dia 26 na Capital:

'

Tempo: em geral inltáveI.
Temp�ratura: em declínio
VentO'll: de, suelte a nO:r'.deBte,

frescoI. ,e

Temperatural extrem·os de ontem:
máxima, 20,9; mínima, 16,0.

I

I

. ;.� t I

P 'r � � �;.

Rio, 25 (A. N.) - A Agen- telegrafica de Ponta-Porã. con- pecíalmente as expressões "ira,
cía "Asapress " informa, em versando com O' telegrafista e se 16". Procurada pela policíà.
despacho de Ponta-Porã, 'que' com todas as pessoas que' ali a fim de explicar por que de-
os rebeldes paraguaios estão Ise €rucontrassem passando te- sobedecera ás instruções dos
procurando largamente uma legramas. "Selma, a Terrivel" censores. Selma não foi encon- '

espiã que dizem Der completado como os rebeldes constumavam trada em Conoepcón, nem em,

uma míssãp de .espíonagem e a chamá-la, ínststía sempre em Pedro Juan Caballero, nem em"

seguír-desáparecído misteriosa- ir para Concepoión, a fim de Ponta-Porão Apenas a esta al
mente. Noticiando esta ampla ter a oportunidade de fala'!' pe- tura os rebeldes descobriram
procura ern�tOI"I1O de "S.elma,a la radio ,''Voz da Vitória", dos sua verdadeira missão. Ela'ha-·
terrível", a mencionada agen- rebeldes, Finalmente, eonse- via sido enviada pelo govêrno
oia adianta que sua atividade guíu permissão de irradiar, paraguaio para espíonar as ati
teve Inicio em Ponta-Porã, no mas seu discurso

.

foi previa- vidades dos rebeldes e transmi....
Braeíl, acrescentando também mente censurado. tir, inf1oil'mações militares. )ilsta�
que ela é "ruma, mulher encan- Entretanto, Selma leu o dís- "Mata Harí." paraguaia provo-v'
tadora, 'usando sempre roupas curso como' o havia orígínal-tcou tremenda sensação entre
caras e esoandalosas,'", Adianta mentre escrito, sUlplinhando es-;os rebe],ldes.
o despacho que ela abriu camí
nho através da guarnição re

belde em Pedro Juan Caballero
para o Q. G. revoluoionario de

Concepeíón onde fez irradiação
para o govêrno paraguaio an-

tes dos ínsurretos descobrirem
a decepção. Ela costumava vi- A inauguração
sítae segnídamente a estação

EM NOVa TR'ENTO o "GOVERNADOR,
DO ESTADO

naquela ci.cJade, do Ci. E. Lacerda Coutinho,
a realizar-se hoje.

'Na manhã de ôritem viajou, em modelar Grupo Escolar "Lacerda:

companhia de seu of'ícial-de-gabi- Coutinho".
nele, com destino á BluJ11:€In3Ju on- 'Padjirã-o, hoje, ás 8 horas vara'.
do assistiu, á tarde, a instalação da aquela cidade, afim de ass istirem a:

Agência Ida' Oaixa Eoonôrníca Fe- êsse áto, os srs, drs. Elpídio- Bar�
deral, o sr. dr. Aderbal Ramos da bosa, dir .tor da LEducação, Depu

Silva, .hourado governador do Es- tado Raúl Schaefer, e O> ínspetoe
lado. escolar da ia üíreunscrição.

Falará no áto da inauguração da-

Hoj.e, ás 16,30 .horas, S.

Excira'l
quele esta,belécimenLo de ensino,.

<chegará á cidade de Nova Trento pr imár io, o deputado dr. RauE

para inauguarar, ás 17 horas, o S(l'ha€,f,er.
'

\

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRtEIRAS,

NUNC�"E�ISTIU� 16URL ESPINHA.S, ETC.

,J
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