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Rio, 28 (AMl-Em vista das novas declarações de LUIz arlos res es
.

iôbre sua
decisão de lular' 80- -lado da' Rússia contra u' Brasil, tre'sce '0 movimento. da opinião
pública no sentido de se afaslar dos caruos�chaves, os funcionários comunistas, tendo
diversos senadores e deputados já declarado seu apôio à adoção de tão oportuna medida.

Desfalques em diversas Prefeituras

CONVITE

RIO, 28 (A. N.) - Informam d,e Belo Hor íonde que, respondendo
a um pedido Ide infor-mações da Assembléia Oonst.íl.umte, o sectI'etárilO
00 Interior daquele Estado enviou ao plenár-io um extenso relatócío
SÚbl'B> 'OIS' de,sfa,lques [lraJti'cados pelas pr·efei'Los de vwrios mUTIlClplOS
com OS' respectivos processos em andamento, O anontante dos desf'al

ques aLi'lllge a Or$ ,622.63·1,00.
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I
Na aSSEMBLEIA CONSTITUINTE

I

Não liberdade

A todos 06 diretores dos Sociedades de' Beneficência
Pública, de quaisquer credos religiosos ou políticos,

Ie a tpdas as pessoas que se int�re!lsarem pelo
assunto, convidamos. par'.' umn reunião a reolizor-
se no' dia lu de Maio próximo, ém ]oca] que será
previamente ,anundado afim de ser

A combinada, o

elaboraçã, de um plnno d� ASSISTENCIA SOCIAL
AO REALMENTE NECESSITADO, o qual será apre
sentado a S. Excia.. a Sr. Governador' do E'Itado

e à colando Assembléia Consti tuinte do Estado.

)
I

Os aposentados
pelo art. 176

.

Rio, 28 (A. N.) Na
Comissão de Finanças o

deputado Fernando Nobre
ga relatou o projeto n. 26
de autoria do deputado Eu-
elides Figueiredo, regula- ESTA VEIO TARDE ....
montando a situação dos • O "Diário da Tarde" de· ôn-
funcionários civis aposen-

*.

tem, soo o título - "A Notí-
tados e militares, reforma- oia" 1'az'e-lldJO políticama, - pro-

BERLLM 28 ('U P) cUl�a fazer 'crer à la,borilo.sa pOPU-, . ..
- O partido sooia.l-democrútíeo anuneéou que dos em consequencía do lação Ide Joirrvide que O' caso dasnão moverá o mínimo ,péltSS,O para. organdzar- 'o seu ,d,j,relõri,o na zona so- artigo 177 da Constituição obras do Hio Cubatão é assunto sue-

viética da Ahemanha até que "as libe�'da'd,elS cl1emoc.ráHcalS, a, Iihcrdade de 1937. Este projeto teve, g:Jldo ,por.. obra e graça do deputado
i') segurança sejam restabelecídas fã". A zona sovié tiea, poüL,j:eamenie na Comissã-o de Justíça, Ma,x Colín, Aliás o "Di,wri,o da Tar--
'd

.

l'
. d.". orsão ,oficiall do udienismo ca-e orurnarüa pelo Ipa.rLido de Unídade ISocia'lisL'a, patrocinado pelos, rU6- um substítuttvo apresenta- L

.CASO' DO PA-O
. i:lnlJJ�,n�e sernpre IJll"O,Cll-l'OU desme-

S S
A

50S, CUJIO� esforços Ipm'a .fL1lsQ.o 'em Ber-lim e na zona LYCiildel1Lal com o do pelo deputado Hermes .)1f�oe.r as obras e -Q,S raéri'Los dos que
. ,. le, IBl1JLão, urna 'local que partido social-demoorábícn .têm si,do ba,I,clrudos. L' E C' il1ao se benzem I" d 'U doSIob 0. títllliló ",Pão .. , �nd,e esiás ?",' Ima. ,agora, na omls- , em .l1lom-e ''Ü , o

JJl
- são de Finanças, seu rela- D e do N .. ; Amem!".

��ng�a'a1�is��� �}?::�l�,�r���/� ��= IIssl·m peOS'a"m ass,·m a' ge�'m
tor adotolí_. esse substituti- r€t���t�,�id� �:l�Od�t��g��u�C110 dos panilficaeliÜl'es, aslJr{)llJOmica-

,.

vo !Com pequenas ;:tltera- nes Val'lela. dIsse ao, deputado Co-menLe e181vado, pois va,l�i:a de 120li. III',' ções. Assim pelo parecer 1m, <Elm flipa:r[,e, qualldo da V'eIlltila-130 P'OI' cento em C/ada '&aca ele fa- � ) çã
.

.o d.o "cruso" na As�·e,m,bl,á.I·a Le-"J'!lJlla dn l'rJ',<>,o"1 ", 'I Rio "8 (A N) Esta' telld(} sentou quel"xa a' 'p I'
. hOJ'e apro;va;dO unan.ime- �"U v

�, , .Iv L 'O ... ""'1)OS a 'Olnog:arr-,se ' .. .'. -. .' .
o ICla e o glslatllV.a: "V. Ex,eia. jávei'Ü ta'rde!"súbne -aIS metdrilda's a ·serem a,dolLadas curso da IDiv.ilsão· da Policia deleg'ado< Fredg'ard Jllartine já mente, os funcionários mi- E velO mesmo, IP'onque '0, de[l'l1.tJadopara coibir k'lo dteshumalloJS atJJU- Politica e' Socj'al um ruidos() ouviu varios acusados sabendo, litares Mingidos por aque- GUIII�holI':me Upban-, impcldill/(:I!ü. qlllesos, a,pl'es,enta à ,Casa 'uma i'lldica- .

't' -.

I' I d'd d
-

d se ÍbZ'CSSIC ,eXlnloraca-o pOII'tl'lca deção, pa'na s'er- elllcarmi'll.hada ao Po- mquerl o em que sao lmp lca· se que nos próximos dias a Po. a me, I a e e�cepçao e- l' -

d E t· dos vRrios nroceres comunis. I" � " verão voltar aos seus 1'es-
uma obra. tung-en:fJe ,e de in-Ler-êS'seer "XleC/u .]vo, ,ern que são sugeej.....l" leIa, lornecera a lmp).'tmsa to· para ,a [ll)plll,ação ameaçada dJe Pi-das pr'Ü"idêlllCiélts para que, alpli- tas. O "Diário da· Note", afiro dos os detallles do, caso. Na,. peotivos �carr'gos ou postos' l'éltb�l,raba. Infielizmente -o sr. , MaoccaJelas, wmllam a melhÜirar a slitua- ma que, a :despeito do absoluto tarde de, ontem, foi ouvida nil mas sem direito á percep- Colm, se.oundado .p>e.lo lide<J.' da mi-ç110 afHüva ,pO.1' que estamos pa�- sig'ilo, 'conseg:uiu apurar "'u�

-

d S . ção dos vencimentos atra- nori,a e dos depu:léltdos Bulcã'o Via-sando com nef,e<J.'êll'cia a-o "'pão no'S- 't. secça,o e eg'ul'ança Social o �r., '. na e J:ilenneil'a de l\"elo !);;'o o.e ,n"'n_so rle cada d'a" TI' d'
- 'se trata de um grallde des TI'I'fl'no Co r� d t d", sados, Ülcando em disponi- � ru., vu

'li " u. a III licaçao e' .' ',' ,r ea na a ,·en o. - formaram com a ,ex.pli'calção dovolalda e aprovada pO.1' tôdas as .ialque sofrido Plt10 Instituto dos tranSI}irado' das süas � declara- bilitdades remuneradas oa- d'eputaido Uliban, po.ils esIJe veio ;ti-
. banca;drus, .f'a;]a.ndo, lJambém, sôbre Surdo-Mudos, ao tempo em que �ões. Convem relembrar: , aqu-i so no momento não ha- rar as glória'$ que a 'ba,ncftJda uodle-'.'

�.'rTIle/smdü <UaslsUiD'fiÍ<0N' o cleiP· . B'Lllcão
.al'a diret{Ír o J.Uilionário comu. dois fatos. .

.

, . ':' j:;tm vagas nos respectivos [Jjjlsta [le.ns,ava: cOI)Jis;eg'liÍlr ,wm ü ca.-taJ]Ja, a ". 11 • ,
' ,. s,o. IsLo' dói', não ,há dúvida. MaiS que

FALA O LIDER NUNES VARELA
nista Armando, Paiva LacerdíJ4 Quando Prestes saiu dá pri" ,quadros. Estipula, ainda, é ,quE)-isEl,há Ide faJzelr? A,gual'déltl'

. A' 'slegUlÍ'r o li,cLer d'a maJi-oria,
11emitido deste posto no dia' 12 sã(), a sua primeira entrevis,ta '0 projeto que os q1,le fo- ()Il�tr� o;po:rtunidaldpe e �ir mais ce-

depulaJdo Nunes Va-rela, toma a do mês .passà,d9 quando teriam coletiva á imprensa foii dada 'tarh afasttados, .como con-' do.:.' Essa, llislória do d�putado
palWV'na, le r,efleri'lldo-'se à illld'ilcação Gido dali catr.egadas, para :va. na residenciTh' do dir-etor. à� " se,quencia daquele artigo, ',', CdllJ.n,·I1HqUle'J.>er a j,Il!d�c'ação por/ in-
diOS de[lutaJdos 'Saulo HamolS e tias sedes do/PartidO' Comunis. Instituto dós ê-Sul'dos-l\fudos .. 13 mas por pro.cesso adminis- úermedJ.O da Alssem]J].éia ser o meio
Bul0ão Viana _:_ aquêLe sôbre o' pão t' d

•

I' trativo, terão direito a' re-
úni60 de fazê-Io, como rei),)l'lesen-

e ês.ue 'em tôrllo do 'plloJJlema ,de
,a varIas mesa,s, ca eIras, $"" ag'ora, og'o apos a demissão do 'tante do pov,o .die' J'Õill1\Tile, não 'pe-

'Út'larn.@O-lit,e _..:.. di,z que 'amb-aIS me- marios, arquivos, maquinas C! sr. Armando, iLacerda 'daquele visão dos respe-ctivús 'pro-, ga ... Isso -é velho e. .não .slume mai,s
l'eClean atenção da 'Sua balllcada uma outros Ique constituiam 'bens instituto, o ato do govêrno ioj cessas. E, por ultimo, o e�ElIito IDo lí ti<éo. Em !S'e tratando do
v,ez .que se liglam aos iIl!berêssels do daquela tradicional organiza. atacadol na Camara pelo d�pu. projeto exclue' dessa facul- inLerêsse ,dle pOp'Ullaçã:o do s€u·mu-

povo, ilIlte:rêssE\S êsses que o honra- -

O t I d' t M' t d � dade aos .civis ou ml·ll·... ar·es ni\cíp:io e mai·s, de éltssunILo urgen-
ri,o gOVle,r,naJdor do Estado, dr. AJder- çao. a. ua Ire or, sr. arlO a o comun.rsta Alcedo Coutir- 'L t,e, o dr:;puta,do Urban, não p,e�deILl
ball Ramos da iSilva" [lrúcma def.Em- Barreto, alem do inquerito ad· nho. Que lig'ação havérá nis- que se aposentaram a pe- vempo e se di:rigilu di,l'le,lamenLe ao
de,r em slellldo, como 'o é, Ias S'CILl'S ministrativo,' instaurado, apre·, 501 dido proiprio, invo.cando o ]j;x'ec:uLi'vo, indo muit,o ailém di in-
,ÜOIS calcéltdos nos l,egíotilm,os, prin;. dis:posfo no referido artigo ,d1cal\:ãio do deputado Colin: 'ConslB-

CÍlp.io:s dlemo:clrá:t:�clÜs. IS. E:.'<!Clia. p ."

d d
gUÍln que o Enlgenbe.i,ro . FI,Elming

3iceTliLúa·o·Hder·ma:.iorit:irjo·�·'eslá ara lDsplraC,ao aos eputa os
177. c'

tTIliüi'as'Se imedia.taimentteos ,eslJudos
Ü'om o filI'lme 1)l'OpósiltlO de atende,r para, a 'Cl.'X,e,Clução drus, ,obras do RiC1
ás li'ndiClil,ções encaminhadas pela GOIANIA, 28 (A. N.) - .? sr. Alva,:�o NaLivi'd'ade re,sid.enbe em S. 'Dentre de 2 meses, CubarLão. Si i'sto nrão""é ,cami,n,ho'
Ass,embMia, Q'll'e consultem os re- Paulo encammJho'Ll uma sugestao no s-enlllldo, d'e ser cOllo.calda no recinto cerlJo, si êss,e modo de pToced.er não
clamas da co,l'eLividad'e, {,endo mes- da AsISIe\l11J:Jltéia, a hel1ma de TÍlra,den.lles, "Ipara inspinação dos ,dePutados Goiania, 28 (.A. N.) - Den- moS'll'OU zêlo e 'efi,ciênlcia dh .d!8iP'll-
eX8IC/ll'taldo medidalS que vellham a tro de dois meses o povo goia- taldo Urhan p·ela ipO[lulailãü que o

faoiülm' o tra'lllSlpo'rte da f'ruri.nha de goia,nos". Ba'lllcada do PSD a;poj'(ju a slU;ges'tão, que fÜii aiptrovada por levou á Â!sSlembhéi,a L'eg'Í,sla'tiva,
trig-o para a .população da ,Capital, uQlil,l1imidad,e. no terá :promulgada a sua con.s- en Lão não srulJe'mos o qUJe o Diár.i.O
desaJfoga,nldo-la, d·esls'éltÍ',te, de Itão las- tituição. O Estatuto hon,rará a da 1'arrcle. elltende [lor e.r-ic'iência. O
tilmáve:1 s1tua'çã,�·.

O PSD 1'1- I- 1
nossa cultura juridica e refle- Q'ue o '(]Ielputald:o Urban nã.o podia,

A1.1iaJJi,s'a o j;1U'sooe'orilentad'Ü.r da e a pu Ilca pau IS a tira todos oS nossos anseios nem devia Jaz,er 'era .pedi:r lic'ença
blwne,wda do .P. S. D., afirmandlÜ que' democraticos'" declarou 'á re-

ao dEllpu[a.di() Colin ou ao lider da
l(,Ôldos os Ipled'iidos de infonm.a.ções, minoria.. .. Tudo o q'ue fôr do in-
bem C0l1110 a,s Í'Il!f::lii'ca'çõ8IS: encrumj- RIO 28 (A. N.) _ E'll'Clon [,ra-,sIC no Rio o sr. Mario Tavm'es pr., i-

porta;gem O deputado Gumer- IJerêslse do pov-o. . . polí Li camente
nhwda'S ao P'oder Ex,eeuLIvo, terao ",. ",. . . �

es cindo Otero" tallaIlJdo ... 'a U. D. N., por mei.o
do governJador do Estado a melhor' denLe elo PSD pa,ul!:Slta qL1le velO c.ol1lfe.[\e'lllClar com os prmcl[llalllS lJct.e- da sua ba,nüada, pl'ocLl'rrurá .chegar
acol'hiida po� idi,zerem [,0sple.i,to à Ires do se.u paorLido a ne,spe,i'to dos lelsf.OJ'ço� que ,estão sem:l{) feitos pan U d

' Cledo. .. maiS 1110 caso ida pO[lulação'
admil1lisúI'IaJção, públ�c.a., ,eXjem.tamdo-' a r,áipida vol,ta d'e São Paulo a,o Iregime cons.fM:ucional. O sr. Ma,rilo 1'1(1- m ca aver de Pi'r-abeiraba .. , veÍ'o 'ta'l1dle!

,se assilII) programa 'demo'n""a'tilco I Os I)fne�adÜis ,erl'ei.lor,es, ,e.ITtreLa'll-. , " .," ". �., " "vanes ISle 'aMiiS'tou Icom divlersos prOCle.IIElS do PSD i:ncJusiíVe ü s,r Cir\ilo Rio, 28 (A. N.) - Nas matasO uILJmo -orador mscrrLo e oI. , " 'A
I . I

.., to, terão ÜlPontunidaide de, eun br,e-
dlelPuLad-o udlentSlta ArLur Müller, o J'lllntor que ,tJlevena con�elren.Clar hOJe com o sr. N8II'eu Rlwmos. A B.a.'l1ca- de TI'Jl1lCa fOI 6I11contrado em ViE', rulg-l1l1ls dias mruils, veJIlem a pró-
qual apresenlta, uma indi.cação no da do �PISD na ,aJssemlbl'éia lestaJdtuéltl é faVlorá,�el á adoção 'pl'ovisória da 8idiantado estado de putrefa- xima i1lleli,ca,ção. Vem de Bi:g,ooçú ....
�Ienl_i'do ?'e faDi'Liltalr ao's mohb!i'st�,s cOlllsLit1Jli'ção' de 1935, enqU'lllllrto não se .e.1.a!bOl'ass·e a no<va camva magna: cão, o cadaver 'de um honlem. e 1lI�? terá, a,bs,o,lutamenLe, carflictel"
do IlnterlOl' 02 ®s:t�do -a a'g,ul�slçao I As consultas do SJ' ....Ma,rfo 'I'arval'e,s vÍlslam determinar a pOSri'ção dect'ini-I Á. policia está investigando polrlll�o... .

.

, .Ia res,p,e/c:tloVa Jcéltrtel'ra ,p,roft.s'Swnal,! .

. I
' ESILal vem c,eid,o... Cmdrud10 com·

-quc é aprova,ela. j LI\va do PSD em iiace do assunto. Ipara esclarecer o flLtO. I êl'es, .os do P. S. D....

Em fóco o ·�a8o do pão. -. O HI0f da maioria, deputado Nunes
Vareia, aduz oportunas declarações a essa questão ventilada
em pI6uário.-A Comissão Constitucional:, PSD-6, UDN�3

PRP-t e PTB-I, membros.-Outros notas.

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

Embaixador
Presídíría peJo sr. deputado José COl\HSSkO OONSTI1'UC.IONAL dos deputados que a integn-arão 'naBoaband, 'l1ea1Ii'Zo.u-se, ôrutem, il. ho- O ,sr. Presidente, a: segu'ic, imfor- seguinte ordern : - P. S. D., 6 mem-

. ea do 'CloS/iI!fme, rna ís uma sessão da ma a Casa que, de acordo com o b U.D N 3 P 'I' B 1 PA I,I" E' �dii) I O
'li Iras; , . 1, ; : . " e '. R.SS8!D1u era ",5""- &,élt

. on'sttLi;lÍnLe, l�rillc'ip2'0 da proporcioualídaríe, na P., 1 rnemhro.
.

a ela campal eÜe·h�o 21 s'enI1l01'l8'S Comíssão Constítuoional, que Lerá ApÓiS, a sessão é suspensa, ·1'i
deputados. .

r, .
' _ ! 11 membros, os par-tidos deverão, cando outra marcada para , hoje,Aipos a ,1�JI"U� a

.

da ata ela sessao em 24 .horas, apresentar os nomes
'

I
'

.

tI'de sexta-íeíra ultima, que foí 'a[lro- ---------- tL._lo_,r_a_l'eg]men. a .

vada, sem emendas, passou-se ao
eXpledi.cnte cio dia que constou ele
telegramas.
Inscmto, ocupou a triàlUllIa o

deputado ISwulü Ramos, do P. T. B.
_que, apôs 'Doe,er longas considera
ções cm .tórno da 'isenção de irn
pos l-os aos pequenos lavradores,
apr-csen Iando .nana tÍl1id'ic,açuo, que
fui aprovada, aborda 'o

Rio, 28 (A. ·N.) - O Pre
sidente da Republíca receberá
em auJdie:nçia, amanhã, no Ca
tete, o novo embaixador da Co
lombia, sr. Francis Umanan
Bernal.

r
r

,f
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I
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I
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.

farmruio na Europa
Florian6poH.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob.

Senhorita!

Vende-se um, be'm sortido
e bem afreguezado

Rua Tir'ldentes.

DATURAS
/

Tôd!ts as hebidas, inclmnve !lI
lmricadas em outros Estados,
!'etiraram suas candidatura,�.
J)lI1'a t'einar nos lares cataM
aerises, - em vista dlt. eertiui
DUI vitória do aperitivo KNOT.

,
o

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

c

PROCUR MOS
Agentes Exclusivos para a venda de Automoveis e

Caminhões da .Mc rco Francesa

Neste Estado" e!\dereçar prOpoliltos à:
S. I. V (Sociedade de "IropoI·tacão e,

" venda de Au tornovele,.' .Ltdo).
Rua General Polido�o, 130,::- Rio de Janeiro,

- . \
NAO E NOCIVO AOS ANIMAIS DOMl STICOS
IE' MZ'.lltIIli�

s
,

�
- "'.

/

Dr. CLARNO G.
GALLETT.

ADVOGADO

..

. � .

excessos de "entravés" toram
indispensaveis para que se im� �--����������-��-�-�-��----�-------�----�---�
puzesso aos nÜiSSOIS olho a U
nha reta, abandonada desde
muito tempo. Hoje, vemos se

organizar essa vítór!a mas, no-I
vas insph-açôes, os costureiros
aperfeiçoaram o pregueado
afim de lhe permitirem íntro
duzir-se no ritmo da vida atual.
Esta influência moderadora é
muito acentuada na maioriaAo escolher seu perfume, werifi. das revistas e a "entravá' ce-

Que se trás a marca 'da perfu,maria deu .o, p.aSIS'Ü à saia jusoa':' as''''J�han Maria iFarina" que �á era cadeiras se ajustam sob bustos
preferida pela. corte itnpe�ial d. estiredtarnenee moldados. ParaD. Pedro II de manhã, os vestidos simples

se abrem ás vezes por meio
'de "plissés" sanfona, encon
trando assim certa folga e se
.a saia do "taineu�" continua
r'eta, é acompa:nhada1de várias
pregas fundas que facilitam o

andar.
Muitas mangas, são d'e feitio

"ki,mono "

, mas revira;da:s
, �

,fim de, deixar faciHd!ade de mo
, , v.imento aos hraços. 'As saias

são ma'ils compridas.' Chegam,
agOira, até -a metade da barriga

--_ _ _._-_ _ _ da perna e' algumas, até des-

B A R' cem rum pOU/co abaixo. Foi bom.
o que, finalmente, os costlwe.iros,s'e oonvenC'es.sem de que o joe

lho, dosl le:rlJCantos

femin,inos'l.não é o qUle mais convém as-'
sina"Iar à :art:enção

'

dos transe-,RETIRARAM SUAS CANDI., untes. A "pernia nada gamha
'lliêsiSe gênero. de exbição: aSIcah'elas finás ·e· as lig1as de

T hcadarço têm mesmo tudo a I en a

perdler .....
Assentado êss'e ponto eSlSen

eial, verificrumO's 'que o "tail
}leur" clássico p:ermanece, fir-

AS TENDÊNCIAS Dl( ll:IODA me. Geralmente, mrud.,tó apoiado
PARISIENSE - "I

' I na cintura, as abas compr-idas
Por' ,Giséle d'ASSAILLY sço trequentemenrs arredon-
Paris - (R F. L) - 'I'odos dadas e destacadas das cadeí

OIS anos, enquanto as árvores 1''8.8'. Os bolsos assumem grande
,despojadas parecem para sem- Importancía para favorecer es

pre privadas das 'fMhas 'e"o ta silhueta de rnulher-anfora.
trto enrubece . o nariz' 'dos

'

-0-
transetmtes, as revistas prima- NOVIDADES P,ARISIENSES
verís, rã semelhança das ando-

'-

-:-Numa reunaao onde. se
riruhas cantando alegre e a.lto, misturam as saías rodadas e as

tazem realçar aos n.oSSOIS, olhos saías. "canndo ", todos: têm 8:
tnaravilhados um orgia de Impressão-que só estas úItimasl
"tIanIeum" claros. vestidos es- estão na moda. Impressão
tampados," chapéus floriados. falsa, 'PorqUlanto coleções das
Nos salões superaquícídos, ma- mais novas e das, mais alimha
nequdns penteados e arrebata- das mostram criações ,.oslten
doraments maquilados, desfi- tando Imensas. orínolínas.
Iam com a gracíosídade de - Após bonitos modelos dei
bailarinas, à luz branca dos esporte e esquí. em tonalidades ------------------------�.

--:k:="sunríghts ". vivas, Maggy Rouff apresenta Dr Henrique �:IO.diec .

Á medida que o pesado car- alguns vestídos de passeio com
"

•

ro do, tempo esmaga, ao passar, drapeados sutds, ora com lan- ADVOGADO
os séculos e as modas notamos tejoudas MUSicantes e espessa Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone' 1062
entre estas últãmas urna espé.. corrente -de O11<ro rio drapeado (�!tos da (CASA PARAISOl - F'tor ianó pchs
cie de evolução f.atal e regu- lateral. ,) ,

lada, É, quando as guerras e as _;.._...:..__�--��---_:_�-revoluções produzem uma mu

dança brutal na linJha do ves
tuário, constamos pouco depois
um ajustamento dos novos va-

,

lores.
Asslim, na estacão

a silhueta feminina
formou bruscamente

passada,
se trans-1e certos

Rua João Pinto, 44

o;;IIÇ� da"� aves-I:..
·

Soubas e Pi pócas

.,>

'------------IIII!\_...
:,

Deseja' obter
emprego?

Procure então a nossa Gerl.�
eia e preencha a nossa "'ficha i.,
informações úteill", dl\ndo tôi..
as indicações possíveis, que te!'...
mos prazer em recomendi-lo (a)
acs Interessados na aquisiçio i.
)lOBS funcionários (as).

Crime e cível

C�Q.tituição de Sociedad�.
NATURALIZAÇÕES
Títulol" Dealarat6rioa

Eacrit. -- Praça 15 de Nov. 23,
l0. andar,

Re.id.. - Rua Tiradente. 47. I'"" FONE _. 1468 .',i.
,

..��""_"""T"M_""=T'!'I"' ""'(" ..

Ensina- se remédio ex

traído de arvore mui te co

mum, mediante Cr$ 20,00
•

ca:·tas para
.

LEONEL LEAL - Pinâo
tiba-Mun. de Orleans.

. �
-. � � �

"

Esgua
de

,

Jdaãeiva
(I

,

REINI8CB 8. A.

de
,

•••••••••••••••••••••• o_ •••••••••

APENAS Cr$ 3,10
Com essa infhe. quantia V.c."

'Mtá auxiliando o lIeu prórlma.
Centribna 'pua. Caixa 4. �••�,
ao. Indlzent.a d. F19riallÓDou..

ti»

rras

Telefone
(Florianópolis

1134'

sempre em CaRa uma garrafinha

aPERITIVO «KNOI»

!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



p bSTAnO-TerC8;-telra 29 de AbrU de 1947
,
I'

<Iube' Doze de Agosto ...-Mês de Maio--Dia 3, sábado. Soírée pro�
�movida pelo Maraba Sport, .em homenagem à passagem do seu primeiro aniversário,
-cem iní,cio ás 21 .horas .. Día 11, .domingo� Tarde dançante das' t 9 ás "24 horas ..

Día J 7!, sáhad«. Grande cencerte do barítono .brasileíre Sílvio Vielra .. Soirée após
"ti concerto das 20 ás 30 bs. Dia 31, sábado. Soirée ele�ante com início ás 21 bs.

urg:r:�:encia �f�:���;'����"' a se- Pedir: fossem processados
Conforme noticiamos, desa- Senhor Diretor-do "O ESTADO" .Washírrgton, 28 (U. P. - O pena por desacato, neste caso,

,FAZEM ANOS, HOJE": bau ha dias, parte do telhado Nesta
-

presidente .do Comité das Ati- vai ao máximo. de um ano de

,

- a sta, Célia Ortiga Couto, alu- de um predio à rua 'I ire-
1° - Pelo 'presente, tenho a hon- vídades Antí-Amertcanas J. prisão e mais' 1.000 dolares de

ra de levar ao seu conhecimento P 11 TI n T
�a elo Colégio Coração de Jesús e de r>...te s. O respetivo proprie- que no dia tprimei['o de maiô pró-

arrie remas, representante mutta, 'homas declarou a Ca-

f,lll!h� do sr, Eurico Couto. ária -romo u as necessarias ximo entrante, às dezesseis horas, republicano do Estado de

Novai'
mara que testemunhas 'descre

,- a sta. Nair Beirão Alves; filha' pro�idencias para os devidos serão inaugurados nas Cidades de Jersey, pediu que aCamara veram Josephson como "mais

.,,<dta exma. sra. d. Tací Beirão Al- eparos, mas até ho ie o cons
CRESCIUMA E JOINVILLE, nês- aprovasse 'Uma moção no sen- importante no panorama in-
te Estado, os serviços de ASSIS- tíd d d ternas

.

1 d
'.

"dves. tt u tor, nãO deu andamento TÊNCIA MÉDICA dêste Institu-
I o e, serem processa os por, ernaciona o -comunasmo o

os sns.· Henr-ique -Jaques aos mesmos. apezar do perigo to, os quai-s entrarão ímedlatamen- desacato dois "conspiradores", que Gerhart Eisler, o "comís-

.Boiteux .e Cid Gonzaga. que algumas telhas oferecem te em fucíonamento. ' comuntstas: Eugeni Dennís;' sário do comunismo nos Esta-
_ a sra Ernestína B. Cláudio. aos transeuntes. 'Ur âe uma

2° -- Valho-me da oportunidade secretario do Partido Comunis-'dos Unidos". Eisler já roi cí-
5 , para convidar êsse prestigioso 01'- t L J h d N

I

t d t b d t
_ 'a, sra. Eglantina T. de Oliveira providencia, pois ,'a' tem ceido a e eon osep son, e ova a o, aro em, por esaca o .ao

gão da Imprensa Catarinese para
",z.c,I''Uz. novos pedaços de telhas, assistir à solenidade da inaugura-

·York. Ele descreveu Josephson Comité.'

JAY.J.VJjOR G. COLLAÇO numa constante ameaça aos ção daqueles Serviços, no dia e como procurador ofidal". de

:A seção social do "O Estado" que precieem) transitar por
hora supra mencionados. falsos passaportes norte-amerí-
Cordiais saudacões 1 "f

. ,. "

-rlese;i,a,ria o comparecfmento, sli aquela via pública,
.

Laur-íano G. Almeida
canos pe, a uncionarios co- .

'

'lVoss ível, do sr. Jaymor G. Collaço. Delegado Regional munistas. Tanto Dennis como O preco dos
, Recebemos e agredecemos a se- Josephson recusaram-se a de-j

....

guinte comunicação: P?r perante. o Co�ité de Ati-; remédios
vídades Antí-Amerícanas. gru-: R' (À N) A C

. _

po formado por membros da' 10, .

'.
- omlssao

, .' Central de Preços aprovou, ho-Camara dos Representantes. A .

seeuí t
.

rt
.

f'
.

.

.

"--IJe,
a egum e por- arra, ixan-

S
.

b
..

I do o preço' dos remedlos: .

O re O par aroeu- I Artigo, 1° - Ficam estabelecí

t·
·

.

I dos como preços maximos para
.
arlsmo '

\venda de produtos farmaceutI-
Goiana, 28 (A.N.) - O De- co�, os correspomdentes aos em

putado Wilmar Guimarães da vigor a 15 de fe,vereiro de 1946,
U. D. N.; dis-cur'sou na assem- eXJcetuallido-se apenas, os roa

bleia sobre o parlamentarismo. justamentos ratificados a titu

Sugeriu 'que na rutura cdnsti-' lo Iprecario pela portaria n. 27

tuição seja inserido um artigo: do Ministério do Trabalho.

segundo o ,qual os secretarios -------'-------

de Estado só tenham .suas no- Soll�111· '0'uI-olormeações efetua:das após a al1di- � • /II1II

en�ia de dois te;ços da_ assem; maçoesbIela, que dara ou nao dara '

seu referendum ao ato do exe-' Goiania, ,28 (A. ,N.) - O De

cutivo. Sugeriu, �inda, que ai pu�do Issac Nert�. envi0)1 á

fUitura consütuiçã:o 'proiba ao' mesa da AssembleIa Estadual

c.hefe do governo estadual que ,um requerimento solicitando

nomeie parentes ieus para car- informações-do 'executivo sôbre

gos cargols pUlb�iCos. OS motivos. que d�taram {)
.

re-

,

/ . cente ato do governo gOIano
Sociedade .Cooperativa de (onr exonerando em. massa, o.s ins

sumo dos Funcionártos Públicos petores de rendas estaduais,

CivIs de' Florianóplllis diretor.es (�e e�t::vbelecime!ltos
EO IT (..\ L '.

de enSInO e aUXIlIares do fISCO.

�lBarítoD.o 8i1vio Um quadro notável
VTiedir� . "ie'��I����p.ael�erS�;.:0�:11;�������� ��I' DELEGACIA DE FLORLAiNó-

1eT1 o sido contratado fara nealí- POLIS
.zar urna "temporada !,ar"l'�'l'ca ""'"

tudos, Prova esta afirmação, as n-o- '

- 'IJIJ <.V " 00'[; vw Ftot-ianópoljs, 22 de abril de 1947
';o I A' S· t' '",. eh'l

véis .associações cutturais estu- Sr,· Redator:
_ .o'ueno-s ires e a'!): 'lago ClIO' 1, 'e,

passará pôr F'!O'ri,anIb'Po1Iis o barito- dantis, que de ha dois anos para 1° - Tenho o máximo prazer em
cá 'nos têm dehciado com sxcelen- comunicar a V. Sia. que,' nomeado

�no Ipat:rÍ,cio Silvio Vieíea. Nessa opor I S P1'8'S terbulias .litoránias. Dentre os pe o r, residente do Instituto de
tunidade, que será a 17 de maio \ Aposentadori P

-

d I
moços 'que se' 'cl!idicam á 'arbe, que-' ,la e ensoes os n-

d'mtra:IlJte, o oonsag,r-ado ,C'wntor rea- d'Us,br,iáriO's, \ as"s:unü o exelI'cício
-

JIi:zará nes'lJa cidade, um U'lllCO re-
remos s.allilentar o' jovem Ari Kar- do carg'o de Delegado do meSmO

..cai ta !.
dec ,de Mélo, cujos pendor,e,s para' <O Instituto neste Estado,

, ,

I de,s,enho e a pintura, já hav,jam si� I 2° - Espero merecer a mesma
Dado o r,enü:me do< sr. Sllno

" , ,

'

, I colaboração ,dispel1s?da ao meu an-

-Viei'1'a TIJOS domínios do ca:nto, pre>-
do nolados Clo<m eam/Illho peIo pro- 1:€CeS801' ao mesmo tempo que co

'vê-s'6 que srua ,ex,Lré1a, ,em nossa ca-I fesso.r Traple, ,quando lente de de- loco ,ao dispor de V. Sia, os meus

-,pttal neceberá os a:p'l:lJUs�s, ,da no�'Sa
I ,s'Bnho do Institut? de J!ld'ucação présti<mos nesta Delegacia.

.

_, ilIlta. sOICi'eid'ade. I Agom
me,srrno An Melo acaba d€

�
3,° - Co�m, \Pl'qtleS t?,.'l' d'6 �,I€Nada

expor um .trabalho perfe,i,t.o que
El"tlma � dIstmto a'P�eco, mInhas,

_�::;;::;;=========::;;=;:;;=., 'AtenclOsas Saudaçoes
r i se enl00n tr2' ,em uma daiS elegalllLes I.

'

João Ricardo Mayr
f Ataliba Cabral Neves e

I montras da Casa Gardo.sú, á rual DELEGADO
_" . Felipe Schimidt.

Senhora Trata-s<e\de uma cabeça do ,Cris-

to, cuj,o quadro tem l'evlado a alPJ'e
ci,á-l'Ü ill'ume,ras pessaa,s. É 'Lurri ótâ
mo tr<aJbalho, que >encanta pela' sua
'eJGpressão ,e revela em ,a!preciá\'€.j,s
lülllhws, a alma d.o art1sta que o

}, exe>c'utou.
.,.'"=��������::_:_:_:_:�----__;,___

Os Silnlddlcallols,' AJs,sclci:aç(i,e-s de . Cla.s'sle; B8nefide11JL,es- e R'8,cr�.aitiva,s
..de Em:pneS13Jdüs e Or""'ádcs -de Fl:oR'imlópoJi,s, c,on'V.idam as leJGm.alS, 'au-

""Lorjldadels ci1vi,s, ImiÜltlares' ,ê eüles<iásücá,sl, a.os Ibraballhadolr.es e' S111'a,s ;1'a- Programa da ,BBC'J;fr1iLialS '8 ,aiO povo em g,eTllil, �)a:l'a las'sislti,I"Elm ,aiS cO!nemOl"açõ'es que farão
J·r,eah.var no \pll'óxjm,o dia 1° de maio, daba consa:grada a-o "Dia do Tra- para' o Brasl·1lbaliho" e ccmstfl:IlJtes do sleguinte p'l'ogTama:

P IR ü G R A M A I '19,00 - Suráriü' dos pwgrmnas.

,6,30 >hora,s - Pá,sc:oa Op'€lrál'ia" com Missa ,CamlPal, pr,oinovida pel,o I '19,05 - Inglês '])8'10 Ráidi'o,

:C,íI"CLl�LO OpeiI'ár;i,o, ,Ca1tólilc'Ü, lp,rels1c1Jida: por sua exoe-.I 19,15 - Nobici.á:ri,o,

IEmcla nE'i\'enentdl\s's'liillla o sHnhor Arc.ehlspü M,et:ropo- '19,30 - Rádli'o-telwtro: "O que

liJLano, ", OU'Vle1m lOS míldi-o-ouvi,ri,be,s iruglêses?"
Local - Co.Iégi,o .coraçã,o de Jle:sus. Pür Ç}eo.rg,e' Booth.

10 .]1.olr,ilIS· - F'estilvlal promovi'do 'PeJo Fi,gue'Í'nen:se F. C, ,em ho- 20,00 - "A Cri.se", pale'st1'a de

menagem ao "'I1RABALHADOR BRASILEIIRO", cons� Wyndih;llill Lewis"
lt.a,n:l,e. de jogos de ca,mpo, baiI'l'aqulllJlmsl, e:hurrasiC'ada 20,15 - Onqu'esLrla de l�eatr'ü da

e dansats. BBC.

Local - Fluturo Es'ládio do Filgueill'elnse F. C. 2LOO - Nobióário.

ho[\al� - Vi,si.ta de cU:mp.l'!imlent.os ao exmo, ,sr, Goy,errrua,doll' do 21,15 - "AOO>Il'telOimeULüs do Mü-

ElstaJdo, pel'als 'Dir,et:o,ri,a,s dos Si'l1Idicato's e ASlslocia- mento", comenÍJ8wi,o.

çõe,S' de cllaSlsle ele ,empll'egatdos e traba;lihadore's.' 21,30 - MiámÍio Gatmenillli, vi'O.J'Ü'Il-

Locall - ,Palláeio do GOVÔQ'IlJIo:
,.

loello.
'

h,oras - F,esÜ'val 'e'spol'lilVo no ,ca!ll1lpü lela F,etde,ração Ca,[ay.j 22,00 - Rádio-IIYanOra!lna.
neIlJs<e de DelSlpont,QS, 0ClllSltamle de: I 22,15 - Notioiá\IÜO.

a) Jôg.o d'e fU'h�bol ·ellltne UiS �q.uiJ)es de VETE- 22',20 -:-'Oamenlál'ios da. Imp'r.en-
RANOS ,dOIS .stIlJd'iI031to,� ;(l. Lig,a's Be.nlefiú.ienibels, errn sa Bntâmca.

dispUta' d'e' um t.w1'éu; I
,b) Jôgo ,de futebol en:t,re a's ,elquüpes- do· Ga'l'a

v'ana do Ar '8 AUét.ico em disp'uta da Taça, "DIA DO
THABALHO".

Duaremos �8ra �ur�ês
"EMERSON"

.
f

Entrada franca . Recebemos os llfais modernos.
'De,atral da União Re- Almeida B1tsto$ & Cia.

Rua Felipe Schmidt, 2·1· andar
FLORIAHOPO lIS

comunicam aos !leu. paren·
tu • pee.oas de IIUQa re!agõe.
o n·a.cimento de .eu primo
genito AMILCAR ocorddo em

Tubarão, em 24 de abril.

.ReabertQ o alistamento eleitoral
,RIO, 28 (A. N.) - Por pl'o!posLa do desembaJl'Igcador Cândido Lôbú,

,,(j Tri.bunal ISuperi-o:r E)'Elito'ra1 aprovoru a. indicação ;para a reatbB['tura do
. .alilSitalll1e,nlo ehai!tor<l!1 em ,llo,do o pa.ís', no (ha iOde mai-o, S!e[]Jdo o fato

<1JOíll1l\1ll1ilCad'O ,a todos' 0'8 tribuna,is eleitorais, com a necessária urgência.

DI

11
>

t

14

..

20 bOlias - Fes:Liv@11 teabral p'elo Gil'llTIp6
,

er·ewti'Va. Ope,rálrü�.
-;- Teatro AlvaI'o de,Oar'va'1ho,LocC\1

En!?'arla. franca

" 3

Para pronta entrega, dispomos dos seguintes tipos de
, OLIVETTI., novas;

gQ espaços - papel até 28 cm9.

i 20 e�paços - papel até 36 cms.
160 espaços - pape) até 46 cms.

_ SEMI-PORTATIL
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS;
All11fHda,. Bastos & eia.

Felipe Schmidt, 2 -1.' andar FLORIANÓPCLIS

Homens Rejuvenescido!
porTratamentoGlandular
��reqüente! levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lid'ade, pel\da de- vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade ria próstata .

Esta glândula. é um dos mais importantes
órgãos maMl.ilinoB. Para controla,r êstes
transtôrnos e restaurar r�pidamente a

saúde e o vigor, 'siga o novo tratamento
cientHíco chamado Rogena. MeBmo que

seu sofrimento seja antigo, garantimo R

que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula' prostática e fazendo com que
V. se sinta muites anos mais jovem.- Peca
Rog ..na em qualquer farmácia. Nos... gR
rsutis. é a sua melhor proteção.

R.
- indicado no tra·

ogena ·t ..mento de oro' ta-

tites, uretritea e cistites.

Convoca' ao. sra. aàa0ciadoll po'ra ........••.........•...••..•.•.•

a A..embléia Geral Extraordinária
a .ar, realizada. áa 10 horas do
dia 1" de maio vindouro, á; rua
Deodoro N. 4. lo andar. netsa' Ca
pital
NeDso as.embléio serão 'tratados

o. segui:n,tee a..untos: Maquina de Escrever
ti:�deLiqUidação imediata dá en- CO N TI N E NTA L
B). �rellt\a!ão de ca�tall da etual Vende-se uma comercial. em'

admuustraçao da entidade '

'.
'

Florianópolia, 28 de abril de 1947 ótimo estado.
Frederico Herondino Leite INFORMAÇÕES:

. Preposto. ' feli,&e Schmidt, 2-1 andar·Sala 3

CASA MISCELAN'EA distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Válvulas 'e Discos.
Rua C"nselbeiro Mafra,

De a'X'dem do Provedoria desta Irinandode e. eie ac6rdo com
o preceituado no artigo 98 do Compromillllio faço publico •. que no dia
4 de maLJ próximo vindouro. às 8,30 horas será realizada na Igreja
do Menino DeulI, Missa Solene com Sermão do Evangelho pregado pe"
lo raumo. Conego Frederico Hobolt. em comemoração às festividades
da «Vera Cruz».

Para a..iatireCCl às referidas solenidadse. ficam convidados 'to
do. os fiéis e' eap9cialmante, os Irmã03 e Irmãs. revegtidos de balan-
drfus e fitas. /

, Consistorio' da Irmandade do Senhor J EilSU9 dO:l Passos e Hos" ,

pital de Caridade, em Florian6polis; 28 de Abril de 1947.
José Tolentino de Souza- Adjunto do Secretario

.............- .........-!.�_�-_-....- ..._-..._-.-..-_......-_-. ..;;..-�-..-_.-......_......oI"W"oo-

Maqui:1BS de Escrever' '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

4
...

---

o F.RTA"nO-Terca.felra 29 de Abril de �!M7
�--------�------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------

Empreza de .navegaçao
C t-t Ei.R M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte ele suas mercadorias

Ae:entt's· ..m F!nrianópolis CARLOS HOEPCKE Si A.

�ARMACIA· ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

Hoj4.l e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopâtias - P�rfa.

-marfas - Artigos de borr ...cha.
Garante·se a e1:8ta observância no receituário médico.

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

Movimentóção com cheques

Bapco do Distrito Federal S. A.
CAPTTAL: CR$ 60.000,pOO,Ol
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

.Trajan·o. 23 • FlorianópolisRua

Empresa «Construtora' Universa'!»
A mslor Organização . Predial do Brasil

AVISA
A todos os portadores de títulos desta conceituada ernp-esa,

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com
o Decreto-Lei na. 7930 de 3-9-45.

Para maiores esclarecimentos é favor dirigir-se ao escri
tório central nesta Capital. aito à rua Felipe Schmidt s/n
Florianópolis.

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

sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas'

AUTOMOBILISTAS I
. Atençãó
PQ1'Q o seu dínamo ou

mot.or de Ol'.lQRCO

OfICINA E.NALDA
Rua Conselheiro Mafra

rre, 94

fmaí!iada s. Hn� _, Sé•• : R A � j,
f1{C�ND'ÀO� II TIU.Jlf8POJlT}l;!I

Cifras do ,Balanco de 1944!

CAPIT� RESERVAS
Responsabilidedee
Receta
Ativo

Cr. 80.900.600,30
o-s S978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

Diretores:
Dr. f'a'mphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra. Dr.
e José Abreu.

98.68'7.816,30 I•. 76.736,401 306,20

�

de Carvalho, Dr. Prenctsco I]oaqvim Barreto de Araujo

�

Smistrns pagos nos ÚltliIwII tO anos

Responsabi lida 11*:9

\
O Saltão

: .�.
-

HOSPITAL QUEEN VICTORIA
Este hospital possue O' mais bem monta do eqru.itpamento círúrgtco de .materta plás-

tíca do mundo e foi inaugaerado em julho de 1945. Na foto acima - Uma erufermeira to-:

togratando O' rosto de um paciente antes da operação.

Vendem .. s��
h.Gerador Marconi -- Londr< 9 15121
volts - .. 30(20 omp.

-- 1440 R.P.M
proprio para carregar bate, ia. ou

luz, com rheostato.
Motor 3 ph, 220 volts 2 HP.

1440 R ,1'.M., c rrn chave Trinngu o

x Estrela e automt:ltico com eixo

ombcs os lodos MOlconl-Lor,dres,
Motor gosolina. Ir-on-Ho rae com

gerador 110 volts alternado 800

watts, 8 volts x 4 amps.-contínup
completo c/tanque etc.

Rua João Pinto, 28 .. Sobrado

O. (I. BOtiM

Dois Ia tos unicos
na

' História
Nova York, (N. T.) - Os repre

sentantes di,pl()11látil(�OS ele nove

países. Iatíno-americanos em Was

hington visitaram demoradamente o

gigantesco avião quadrimotor es

pecialmerste rpreparado para ser

vil' 'oomo o prirneiro; mostruário
. aéreo da Hi,stód.'ila e denominado
"Feira Voadora Esse-Altas", a cujo
bo�'do foram organ izadas cortipletas
e bem montadas coleções de produ
los da "A,l.la,s Supply Co." para
aviação e automobilismo.
A "Feira Voadora Esso-Al.las" de

verá' estar no Brasil em pr incíp ios
de maio próximo, faz.endo escalas
em São Paulo, Rio de- Janeiro e

Fortaleza, em vôo ele hóa-viz inhan

e como -sirnholo ''d'as prugressistas
normas de negócio do futuro.
Durante a vístl a ao avião dos

Idiplomá Las de nove dos rlez países
da. América Latina a serem per

corridos pela "Feira Voadora"

quando de seu voo ao Brasil, os

ilustres eonvídados Liverarn oca

sião de sobrevoar a capital dos
Estados Unidos e áreas circunvizi
nhas.
Duranbe êsse vôo cada num dos di
plornátas manteve conversacão com

os Minisler íos leias Rebações Exl.e
riores de SOllS resp eol ivos países,
servindo-se para isso dos possantes
aparêlhos do ràdio-telcfono de que
o avião é dotado.
Este falo teve extraordinár-io I

realce, pois também pela primeiea
vez na HisLória foi estabelecido 1
serviço telefônico comercial entre
um avião ,e pontos í'óra dos Estados

Peça hoje mesmo ao seu for
necedor um "Cartão�Royaltl,
que apresenta tôdas as ins
trucões indicando como fazer
pera receber o famoso "Li_
vro de Receitas Royal",
Se não encontrar o Cartão
escreva para: Caixa Postal
3 2 1 5 - Rio de Janeiro.

PRODUTO DA STANDARD BRANDS OF

BRAZIL, INC. - RIO OE JANEIRO

O VALE DO ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43. LIVRARIA

, ROSA'

II

W ETZE1�' INDUST}{IAL-JOINVILL:E (M �rco regIa!

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

�--�·-"�··��I-·-SN as'.
4SSINN4TES
Rsclam�m ímadtata

mente qua,�uer irra

gUlaridade !�a entrega
de seus íernaes.

.

� i'Zl FZ W

..... :. - .

A(I�ftOkr.dllii R.?r..."ntaçôN em

(l1 ..PQI
MatriZ!: Flodo.n6poU.
{(ua Jo,50 PiJllto I n. "

C(Ült':' POtItó.l. 37
i'Uicl : Cl'ftllw!úrno

Rua elol'iono !?oizoto, ./a
(f.ál1. \PI'6prib).

'hllDOl'Oma.' '!pRlMUS·
AqlDntell '!lo. J)rinelpal.
",unfct'Oim do E.to-Jo

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

....

I Rádio Difusora
de Laguna

Todo o Sul Oatar+nenee escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (orrde s médias).

HOI árias de irradiações: - Da.
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Repreeenrante em Fim ianópotisr
D. F. DE AQUINO :

Re-t. do Jorn<ll «O ESTADO)�
....

o SEU QQGAN1SMO

PRECISA DE UMA

LIMPEZA GERAL

COMO UMA DAS CONTRt8IJICÕES DE GUEr:11)1!. CO'lABOA&oTOAIQ ODIN�

� PQ"CO ce s-e "".'� ...OU 20°'.

, <:,�SÃ��:i?CfAt
�I ESprCI!\l_lDADE4:t: =: -�"""'7-.--,;':""'·'7V�'T....t-1

�........--------------------..--------------
•

.m �--�___

<

, /f� ..�

•
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o Exéf'cito
da Fran'ca

'!

•

Por 'Edmond Detage
, (OOlPYJ'igh,L do Ser-viço F1I"aJIlcês de

Inrí'nnmação )
End.re os créditos que se espera

va; quando' da votação do orçamen-
.

[o 1'nuncês, maior compressão de Idlespeza1s, f'igurava o das forças M'

rnadas, Ena bem lEln'Uadol', e fácil

Ino papel, reduz ir, dum só traço, o

rul'aJ dras despezas milhíares de 175

paea 100 bilhões cle Jrancos. A 1"e-1
ducão, de resto, LeI'i,a, sidomais que
dracon i,arrm" poo'Crue eSSl(lIS 175 bi
lhões já não represeatam, em 1947,
o mesmo poder de compra que em

1946.-É, na rElaili�:I'alde e apr-oxima
damente, ar mesma sorna l1Ü1minlalldo ano ú�üma, a que acaba de ser

iconoed ida. aos Exércitos 1',nCllJ1!C,eSles
muna sessão noturna, em que a

Assembléia fui aliás unanimc : 40

bilhões para o u-imcsu-o.
Sôbl'e esta sorna, aparentemente

considerável, figtrrüm mais de 25

bilhões por ano p'lira as forças ul

tl'atill1WI'j1uals.

MR'- CHURCHÍLL GANHA 'O TITULO DE "LIBEFt

DADE» DA CAMPANHA WORSHIPFUL DE SHIPWRI

GHTS. - O Rei George VI, Presidente de Honra da

Worshop{ul Company os Shipwrights, entregando a

Mr. Churchill o titulo de «Liberdade» que lhe foi

conferido pela citada companhia. (B. N. S.)

VEGETAIS
e, .suos vitaminas

bilhões
com assim "reconduzido", para' empre

gar a expressão fiJnanceÍlia nS'll'a,1

deixa. pendente a questão da l1'<l11s

forma�5'Ü das forçaiS franceses. Co�

mo Leildals as do mundo, e1als serão

I
de-certo reduzida logo que passivei
em f'or-í.es proporcões, e adaptadas
is 1l0\la1S condições da -técn ica. Os

_exérci,los da era alõmica já não

podem ser os mesmos! daiS id!ade&
que a precederam.

O @e-t1<enlil de Lalj,ti�e de- Tassrgrry,
que não é, na matéria suspeito dc

reservas 'a fa'\"Ü1r duma revolução
capaz ele dimióuir o exército de
"ter ra "

- cm proveito apenas do

grrande 'vi,t,ori,olSo da únilma guei'na
e t,anlh6m dle B1kini, o Ex,ér0iltõ dn

Ar - foi ,o primleiro a recoo]l,e,cel
lealmente ,Cjue o: "r,elàffilP'wgo d,e

Hiroshima!" halvi'a "encerrodo uma
épocla", e "desvalorirzado, num i,ns

talJ1lVe, a maior parLe daIS lições que

se hl_av:i;a proCluI'Iado tiNIr durarut'e
ci,J1lco alDos ele ba Lrulhas".

Perma�l,el(le, p'Ol�m, na,. FI1anç;a
um prOlblJe:ma. fóra de Loda a d:llS

e\JJssão: o' Ex;él',cil-o é a Nação, é o

povo, da Fl�alnÇla, Tuelos os rapazes
há várialSl geroaçõe,s, "11�Z!em se,u
ser'viço", e é mui,to bom que as

sim seja. 1\.s aluer'a.çõelS ci.ellilít'ioa,s,
por m'l:ito. fU11dl�IJ11IemJ[iaís que

pare-I'ÇiM11, ma:o moc1lüc-aram (lentals C0if1'S- '

I't.anü:ls. A plrin.ci,pall é o' homem, que,
i1a pal'RvJ.'lI do i].us,lre "Momiy", é I,--""--"'''!!I
ai,nda a "primeira, 11U'J?1'3 d� guerra" II Não '-se Ibnruba, Bom (!,fello, duma \

\ m )'" \ r t ) I-� \.l)()S IS,e,gUlldru il1ls,l.allação de Bom,ceiJ1l'ra-1
.11.-. I' /". '\_j L� _

..... '-_ . çõas de juvenLudes, -ou eLe Hes,llor-lI t,e" ao ar li,vr,e. o's sotdado.s são
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

I
.

formo
laldos

no.
a tlIet.i!smo p,elos

mét.o_�Dr, ]. J. DE SOUSA CABRAL clüs mails sã,os e mais efi,(lazes" mas

ESCRJTÓRiO: Rua Fe1ipl1', Schmidt:5� - Sala 5 são J11Il1ul.o rlepne,ss.a. mil'ilba,rme'il'te

'I·.' l1'U:lizáyei.s, e is'lo" dez me's,es porEdifício Cl!'u:r:eiro - FJorioTl6poJifl
i �o,
...----··.",., """' ...., - -- ---"!'"'---l .Foi na. Áfl;j,c,a\ do, Norle que se

I iln:st,allo'U c, illllsltrüiru Ia primei,ra

J I gr,amlClle unidade fl'ancesa des,t.e. ti-

'1
do. Uma escola, cid' paraquedlst;tE

\'fo,i Icri,ada nr" Me'Lrópole. De,s'n-e-

oe'&sário slerá elizer que, na,s co-h

loepções lliluais dlals flQQ'çals arma,d'as, •

todas tr.aballham em eglre.i,ta l:iga

ç,ã,�: Ia elo Exémito cio Ar e a do

Exérólo de terra é palI'üoular-

ILJ
"

Delicies-i e nutritivo. suco de legu-
mes, ri, o em vitaminas e minerais,

ii Cocktail V-8 proporciona saúde e vi

ta!idade a adultos e crianças. Sirva-o

gelado ou quente, como sopa.

>. * Tomates

* Cenouras Peça
*' Espinafre

COCKilUl V-8* Alfoce
* Salsa - purí�símo suco de Il vegetais I

� Aipo
* Beterraba Produto da Standard Brands of

* Agrião Brazil, Inc. - Rio de Janeiro

DATILOGRAFIA
(orrespondeneia
Comercial

Confere
Diploma

....

'METODO:
Moderno e Eficiente

DIREÇÃO:
.Amélia M. Pigozzi

RUA CARVALHO.A·LVAAO DE 65

Ifesolvid.o, enfim, seu problema financeiro
Adquira. TUDO de que nees.sitar,

de UrdA só VEZ,
pagando PARCELADAMEMTE,

'Oom lf.a YAN'l'AGENS da compra à vi..,
çervindo-se do

,

C R ED I A RIO \ K N OT "

A hlaTllilo.nios.a, efilciência elo a,lto

coma'll,do SlCTá pI'lepRI1alda nos qua

dros da JDscolft ele Guerra - etn

._�s L,htros l)'l'.i:ncípilo r,es,erva,dos aOls oapi,lães
Ql.aGpdo$ Chapéus I

- po,lla i,J1ls,['i:LlUição cI'uma :illscOll,a de

I'mévell Inslaicíçõ...létrlCas • ulll'Jt6itlN E"taido-M,aim' com cunsolS g;erai.s
Rádio. Anlsos par. ......ente. emnUlns e três Rlil'UailS. Mws logo na

Geladolras Peles bas,e, OIS futuros of.iei'a,i,s do exérei-
Blciclet.. Casacos i}

to de Le'nlla, necleb.e'rão sua' ,primeira
J61as Qualsqu... artl... I f,ormaçã.o nalS escol.a-s ilnúeT-"'a.r-

� .... •

I

m:a�s", onde serão fmtellll'aJ.mell'te
"mi:s{twalClos" os ,allUillos das c1a!sses

pre,IlIa'l'aJtóri,as dos' lic'Ü'll'S. os sub

ofidais, e ceflbos e�ltud.aIIlJl,és d,as

Uniyensidmle,s. Essle será, realmen
Le, o "Exérci,lo elal Fr-a.nça".

"

INDÚSTRIA, COMáctO E SEGUROS KNOT S, A.

I'

•••••••••••••••••

Façamos disso, uma
aventura!

Você se esquiva às re lacõas
sociais? Tem medo d > encarar

a vida? Você poderá estar
perdendo não somente uma

porção de
.

coisas boas como
também prejudicando o de
senvolvimento de sua própria
personalidade. Leia - em Se
Ieções para Março - êste arti
go que revela um modo sábio
de transformar acontecimentos
temidos em .expe riências pro
veitosas e emocionantes. Com..

pre Seleções hoje 'mesmo.

Também neste novo' número: \

SNRS. IJ

ASSINANTES
. ,

Reclamem

im€diata-Im�nte qualquer irre-,
gularidade na entrega
de seus iornees:'

MÁGICO r �rrR: os SEL V GENS.
Sua Vijd csteve em pertgo até
O dia em qu c1 sar.ou o .... f e i
ticeiros (1...1 trib.l a V2r quem
fazia maicr.i., mágrcas. Leia,
em "t\1eu Tipo InL-quecível".
como um- homem bom e cora
joso, que apr'_ll.Jeú mágíci por
corre: ponccncia, nlca.icou a

confmnça e a estima dos sel
vagens, transformando-os num

povo feliz e'pacifico.

......................................J

Bom binóculo
Grande ·visão

o • � •••••• o '" ••• �} ••••

PREFERI SER LIVRE. Em missão
oficial no exterior. Victor Krav
chenko renunciou à cidadania
russa por nao tolerar os desíg
nios soviéticos. Leia a utst.rría
Íntima r:c sua vida nos circulas
que rodcíarn o Kremhn - uma
vida torturada pelo terror, pela
espionagem e pelo fanatismo.

· .

SETE MOTIVOS QUE ME FAZEM
CRER EM DEUS. Há muito que

a exís.téncía de Deus V,.. -m sen
do um ponto de controvérsia.
Agora, urn homem que só crê
enl fatos - u'''n cí entr-t.a _

aponta ete razõ -s qu c, n ' seu

entender, prOV'l,'11,:::' I (:ng -n )

possível, a existência UE:' t , n
Deus Intere:::. .. "_-lIlL condeu ....'cr
ção de um notz.val Iivr J.

· � , .

MINH,\ r.:UlHER É UM 'A'iJJ.
Quais a., qu=hdades qu : um
hOIPêITl apr- cia na mU�=ler? Um
m-rtdo feliz conta co.rio as vir
tuoe., de sua espô a...... e mes.uo
seus d�feitos - riz eram d.i seu
casarnern o uma c.ítosa ass .cía-

. ção em lugar .... 0 caríveu-o em

que muitos se trunsform am,

São ao todo 31 artigos interes
santes e é�timuJantes, mais as

condensações de aois livros
de granae �ucesso, neste novo

- nÚmero de Seleções.

COMPRE

SE!fEÇÕES
PARA MARÇO

À venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
fUBtlCADA EM DE'Z IDIOMAS

· � .

Representante geral no Brasil:

FERNANDO. CHINAGLíA
Rua do Rasári�. 55-A. 2.· andar - Rio

•••••••••••••••••

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bons livros, sobre todos os
I

\lUEf.xAS E RECLAMAÇõEH
,'!ü,.GAlJu ,-<<:'1Toa: Se O que \b.

lnkreSdA e. realmeDte, uma provldencia
para end.lreItar o que estiver errado t)1l

para QUI: alp urua ialta O.íilO se repita; e

NAO o �scànda')o Que a Bua reclamaçllo
ou Quetx.a pod�rá vir a catlsa:, encaml�

n.b",ü á S.l';C':;AO RECLAMAÇóll;S,
do I) ESTADO, que G "",,80 8Clrá le.".to
sem ile-mora ao conhecimento de quem
de d1r�it.o. receôeJl.do v. ,. nma ínfor�.

ÇM do resultado, eri.bora em alguDa ca·

loa nao .eJ am publicadas llem • rltCü.

maçlo nem • providência tumad...

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

DISSOLVE'
A GORDURA
'Muitos Quilos porMêsv, é demasiadamente gorda? Não

,

gostaria de ter o· corpo das beUssimas
Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um'
médico da Califórnia, que presta assis
tência às estrêla.s e aos mais famoaoA ar

tistas, descobriu um método rápido e se ..

guro de dissolver a gordura aem recorrer a. �

dietas drásticas ou á exercício!\. excessivos.
Esta descoberta, chamadaFol'rnode.
promove nova saúde e energia ao d!8!'Jol
ver a gordura, de"modo que V. se sent:rá.
e parecerá mais jovem 10 anos. Rásta
tomar 2 pastilhas 3 vezes ao dia.
Forrnode é um preparado garantidp
para remover o excesso de gordura. Peça
Forrnode hoje mesmo em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a slJ8",maior
pr0.te(':"in.

Quando se forem a::. dôrel

agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardor,es causados pelo
excesso de acido no estomago, as·

sim como a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna·se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a soffer ?

A primeira dóse do saboroso < PÓ

Digestivo DeWitt, dt: alivio ime

cliato. Este afamado proçiuto res·

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e p[oporciona
alivio com a primeira dóse.

-

Pe"a na Farroada o

8; :.-

!�DeWltt'

Aceitamos agentes e

corresvondentes no

interior.

Os interessados devem
apresentar referencias.

VendeIll - se
I casa sita' à rua Uruguai n. 5.

2 p:oprtedl:làes no Estreito.

Tratar com João Caseaes, à
Rua Traiaino nO 11.

......... lO lO .. lO lO
.

Tome KNOT
.. � .. .. -...... .. ..... ............)

CONTRI' SIROIIS:
,-' E MD"CHIS

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORUÓRIO ulll S� II.
CAIXA l'QSTAl, 36

al..UMENAU • SANTA CATARINA
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LIRA T. CLUBE;.-Dia 1· de Maio, soirée em homenagem ao
.

Dia· do Trabal,ho, com início ás 19 horas.
Campeonato Amadorista de Fute

bol da cidade ,

Orgamzada pelo Clube . de Regar- sr. Charles Edgar l\foritz _ Em ho- Atlético.
Las "Aldo Luz" realizou-se, na Venoedoi: Martmel li. Guarui- menagem ao-sr. Inspetor da Alfan-
manhã de ante-ontem, na baía sul, \;ãQ: Ernani Pereira, pau-ão; Odi- dega _' Medalhas de ,pTaLa.
interessante e bem ataaente com- lori-Pel-eira elos ,santos, voga: José Concorrentes : Ríaohuelo,
petição de remo, .com a paréícipa- Azevedo, proa. Luz e Mantinelli.
ção do Clube Náutico "Francisco Vencedor: Ríachuelo. Güarnição :

20 páreo ==

, Iole, a 2 remos -. ,

M,ar,ti'ne li i ", Clube NáUJt�co"Ria- Ar-naldo, ,Cl;ji er-ighin i, ,pa,trã o; Adülfo1.000 metros _ Patrocinaela pelochuelo." e do elube promotor, em Oh ier ighmi, voga; Belarmino Ve-
sr. Gercino Botelho - Em horne-

homenagem ao maior desportista loso, SI voga; Carlos Mil leu, SI
nagem á Policia Mjl ibar do Estado

catar-inense, dr. Adeohal Ramos da proa; Silvio Veloso.i proa. 20 Iugar :
- Medalhas de prata. . .

Silva, Governador do Estado. Aldo Luz.
Às 'pU!g'llas nauticas, tiveram um Concorrení.es : Riachuelo e' Aldo 50 páreo _ Canóe - 1.000 me-

Iransourso hr íjhante e sepsacional, Luz.· , Lros _ Patrocinado pelo sr. Osyal
fazendo vibrar de ,entusi'aJsmo GS Venoedor : Riachuelo. Guan'nição :

I
do C. ela: ISil\'a - �� homenagem

milhares ele areiçoaôos do esporte Eloaso Silva, ,patrão; Arnaldo ao ST. Prefeito Municipal _ Mecla
do "muqUre", há ,pouco quasí inteí- ü]1lierig:hi:ni, voga: . Nelson Pirath, lhas de prata.
T,8Jmerube. ,esrque\Ciido, mais que agora, proa.

.

Concorrentes : Martmelli, Ria- ESPERANÇA, 6 X IMPRENSA, 2
caminhará Irrrrie para ·a frente ·e chuelo e Aldo Luz.. I' Sábado ultimo, realizou-se, Del

, �,,0,0 páreo - Iole a l� remos -

para O< alto, graças a boa vontade � c
. '�Emoe:elOI': Madinelli. Remador: g,ramado (_interno ,da Penáten�jál'ia

e o espirita 'enIJlpreendrooor dos di_I1.000 metros _ Patro.cmaldo pelo
AlCIdes E�po. 20 lugar: RlaCihuelo. do Esúa:do, uma peleja amIstosa

retores dos três O'IO'rios'Üs clubes. I
sr. Eldümxlo Ro,sa - Em home:na-

60 pá'rl'o _ Out-r,iggers a � ]'·e- entre os quadros do 'Esperan�a
VelIl10eU-tR ü. C. N� Riwchuelo, que gem á A'eronáuti.ca Bl'asiJ.eira -

mos - 1.000 meü',os _ PaLroeina- f.ormadO' 1])01' detenLoo da,que.]e es

{)o.nqlli�'Lou 4 páI\eos, ,cO'ntra 2 dO' Meelalha,s ele !prata.
. flo Ipelo ·sr. Sirdlnr('i NoceUi _ Em tabeJlecimell1Jto, e do Imprensa, I.e-

·C. N. "F,ral1'cisco Ma'I'ItiJlJelli"..
' ConcdrrenLes: Aldo Lnz e RIla-

homena.gem ::í j\1[al'inha de Guerra \/JRIldo a me,Lhor o primeiro, pelo
Da/mos .abá,ixo os re&uI1taJdO's: chuelo. Bna,si.leira :,_ Meelalhas de prat.a,. escore de G x 2.
1° pál'1erO _ Iole a 2 remos· Vencedo.r: Hia'chuelo. G�larni,ção: Concoreenies: Rialc.huelo ·e Alde Os quadros j.ogaram assim cons-

1.000 \meLros - Patrooi'Ilaldia pelo Eloaslo ,sillva, Ipa,Lrão; Mário Gon- L'llZ. . lit.uidos:
'sr. Jlb·s� Eli,aJS - em IhOlmenaigem aO' ç'alves, vogta; Mar00ls DemetJ�i, SI VellJCedor: RiMbruelo. Guarn,f.ção: ESPERA,NÇA: _ Chinês, Márie
Exérdto BrastJ.eiro - M'edalhas de voga; Djalma Fenari, SI proa; Eloaso Silva, patr,ão; Antô,nio Fa-

e Nunes; F.Jávio, Adolfo e Io.Jando;
l)raba.

. .
. Norivali?o V�laiI1, Ipr'oa. rias, vo,ga; Altino Régis, S! v�.a;1 Plínio, Vit.ol', Manoel, OLáYio e Zi-

CO:I11cO'rrenLes: Ma,rtmelk e RJa-. 4° par'eo - Io.lle ai 4. r'emOS -1'Arnaldo lRégis, IS/rprüa; An 'Itegls· co.
ohuelo. 11.000 metros _ Paltroemado pelo pr{)a,. nIPRE�,SA: _ Silvio, Tolando e

Gonzag'a; Orlando, Natalj,no e Al

varo; l\Jilton,. p. Paulo, Acácio., Bo
telho c Osca,r.

No ell111bale preliminla,r, ·entre os

seg'L�nclos quadros, veTllc.eu o Im- No prog-rama: Noti,cias da sema-

prensa, por 3 x 2. I na - DFB; Atualidades HKO Pa-

Na taI'lde d.e ante-ontem, com a Vencedor: Figueir.ense, \ por 5 x x õ thé - J.ornal.
1 TAnA "DlA. DO TRABALHO" 'P 480 300presença de 'regular assisltêncâa, a· ,CLUBE ATLÉTICO·: - Currú, 50 j0g0 -- Caravana elo Ar x Avaí. •

. ['eço,s:, "

Federaoão rCaLalli,nfmse de Des- Bril.o 'e Ivaní; Arí Gil, Héliü Fon- escant.eios.
- Cómo ,par.tt� do progrulma elas

pontos,
.

inauguwu a' teml])orad:a se,ca e Waldir; üapeta, Meelinlw, Juiz _ Lucio Carvalho. comemolWiõe.S do "Dia do TI'aba-

amardori,sUaI do ano .em curso, com Djalma, Miro e Machado. 60 jogo _ Figuei.rense x Cara- 'lho" .qne. O'corre na próxi,ma quin-,
a 'reali'zação ,dO' Tor:neio "Inititum", Vernce.dor: Car\1,v'ana ,do Ar, por Viana do Ar. la-feira. no ':Elst,ádio da Fe,d·eração
qlue foi vencido pela equitp'e do 1 ",goal" contra 2, escanteios. Go- Jui'z _ AHr,eelo Naz'<\,reno. I CaLari,nenSte de, D�sportO's, se:rá
Filgueieense, seguido pelo Carava- leador: ,silva. QUADROS: realizaldo seni>acional.,e�ba[.� alm:s-\
na do, Ar. 4° j.ogo _ Figueirense x Cole- FIGUEIRENSE: Arí, Di'a- to.s-o el1lLre os e,squa(lroes tn,tu aI es

'I
ODEON _ Ho.j,e ás 7,30 'hooI'la&

gial. mantdno e Pro.cópio; Pires, Jai·r e do Ca.raVianra do Ar e Clube. ALléli- ICORAÇÃO DE PEDRA
üs prélios alpresénla,ram os re- Ju'i,z - José Ri.b�iro. Honduras; Mando, Polli, Augusto C'Ü, em disputa ela ta.ça "Dia do

I No programa: 1) _ A Marcha'

sulL!IiClos alb1ti.�O; QUADROS: Nicol,a;u e Hamilton.. TrrubaJ.ho".,. da Vi<ria nO' 59 - Na!c. Imp. FillI1lles

FLGUET.RENSE: - Ad, Diaman- ICAlRAVAtNA DO AR: - Hélio Como preliminar, assistil'ermos ,�, 2) _ E>qLlLno,s e Bovinas elo Oés--
1° jogo -

..CO'legial x Bo�aiuv.a, tlino e Procópio; PÍlres, Ja'Ü' e Hon-' Moraci e Alduc.ci; Erna:ni, Harorldo uma, 'p:ugna entre v,eterano.s do,sl; te - Sbo'rt.
Juiz - Wal<elemi.ro Mello. dUNIS; Mando, P,ol�i, Augusto, Ni- e GUISÜWO; Lebetinha, ,san1'ord, Sindicatos e 'Ligas Be1l'e�icilentes, i 3) - FOIX Mr,plan News 29 x 28.
QUADROS: colalll B Hamilton. Geônildas', Adão e Silva. 'lm di&p'UIJa de um behssl'll10 lro-, - Atn.mlidadres..

COLEGIAL: _ Biti-nho, Aldo e COLEGIAL: .
- BiLinho, Alcló

et
Vencedor: FI,g-ueirense, por 1 féu. I P,Deç.o.s: Cr$ 5,00, 3,00 ,e 2,00.

Katcipis;' Germano, Nazareno e Katcipis; Jar.bàs, Nazare,no ,e Ger- ten,to e 1 eS<lanteio. Goleador: Mo- A enLI'Iaela se,rá franqueada aOI Iml]). 14 '31fi,OS.

Édio; La�e,Motorzinho, Gil, Nau- mano; Lange, Noriva,lcIo, Gil, Mo- liaci (JÜontra,). p'ubhco. I. . .. .... .... .... .. .. . ......

1'0 e Lauro. ttOrzinho e Lauro. Re.rrcl'a: CrS 1.1�0,00. I IMPERIAL _ Hoje ás 7,30 hJrs
FESTIVAL PROMOVIDO PELO, O GENRO DO PA11RÃO

BOCAIUVA: _ Rubinho, Luiz e nGUELRENSE F. <C. C B d J B:"'lJJc.""• om: _, rep'.a oy,oe e,., ""

Aniba I; Edgar, Frrederico e ROIIlleu; I No loca.! onde -,es tá sendo. CüllS- Edwa'rtC1s.
Eli, Eni,o., Moa,cir, Jaime e Oscar. Irmandade do" Senhor Jesus dos Passos tnlido seu JULUI'Q Estádio, o. Eli': SORTE DE ICABO DE ESQUADRAVenceelor: Coleg'ial, por 1 e?can- gueil'e'nse promo;yerá i,uteressanLe! Gom: Bl)b .Hope, DO<1'o!Jhy La,-
leilO. e Hospital de Varid,àde .fie,st�v.al em ,seu benilJi,(}lo, '90ns.-.1 mOlUl', ,EdldJi'e BrClJcken.

2° jo,g'o _ Avaí x P,aula, Rwmos. tante de jogos d'e ,(')ampo, ba:rraqUI- CAPITÃO AlMÉRTDA
Juiz _ Waldémiro Mello. FUNDADA EM 176S • nhas, 'CJhmrascada e dan6las, quin- Pr'eço: Cr$ 3,00 (Unilco»QUADROS: ta-feira próxima ás 10 horas da Imp. 14 anos.
AVAí: _ P'1.iirúni, FaLéco e Ta- Eleição manhã. 'w�"'''''''_''''''-''-''''''_-J''4

vinho; Waldemar, Boas e 'P.er,rone;
d

De acordo com 08 di.positivo9 dos aT'tigos 23 e 25 do Compro.) O fe.s l,i vai é fim hOlIll.e:nagem aOIZ h· I A
.

N' t T'- Z b' misso e9ta Irmandade, convido Oli Irmãos eleitores eColegio EleitoralalCI} � , rI, Iz·e a, Iao e a<lC I j I'allalhlardor bra'sHeiro.parI]. no' dia 2 de maio proximo, às 17 horas comparecerem 00 Cem-
II. • .lstorio. Q-fim�de de se procedar n eleição dOIl,Consultores. para o biê-

.

ARCY :-.lEVES
� UMA. OOENC.A.,PAULA RAMOS: _ Tatú, Nel- �io .1�47-1949 Os ele�tores que �ão puderem compo:recer por motivo

\
Na data de oIlltem, trwIlJS'correu '

.M:mTO PERIG,OSA..
san e Chinês; Minela, ,Cho.colate e ]uilbftcado•. rematerao os SUelI cedulas ao sr. Provedor. em carta fa-

O aniversário natrulLcio do< 11-O'S'80 ' PARA A. FA,MILIA. chada e aannoda. eart 28). .'.
.

. �.

Ivan; Lázaro, üa1ix�0, Mandico, Comi.torio. 28 de de oh ii da 1947: esl,j.J1Ja!do .c.ol'ega rele Imprensa, JOI'- E PARA A. RAÇ....

Fornerolli e N·enem. José Tolentino de Souza-Aijunto do Secretario na,1ilsla Ar,cy Neves, Idir8iiJolr da 6(ElC- AUX1LlE A COM-
Vencedor: Avaí, por 1 escantei,o.

'

ção ,es'!)ortiva ela nos,sa 00nfreira, BATEL-A COM O

be3:t�é��C� Ca,ra�'ana elo Ar x Clu- Licença' para se ausentar do pais �1:oLicia'" que se edita 'em Join-

I rn.Iilll([l]ffiHIIllilQUADROS: RIO, 28 (A. N.) _ A Co.milssão dle Di[)J.c.macia e, Tr;:l:t.ad1os deu pa- Embora com atrazo, o "Eslade '_'". :...;:.;.::. _

,CARAVANA DO AR: _ Héli.o recer fa'Voa'áve.l á mensagerrn Ido ,prJeS'i'dente ela República" l])edindo, li- E,.portil\.'o "sente-s'e hOIIl,raelo em

I Cami!lsl, Gravatas, Piiame••
MoraCÍ e A,duoci; G�N;[.a'\;o, Haroldo cei11<\:a ao Congresso pa,ra. atrav,essar a dir'OIIlbeil'a Ido BTalSil com a A['- le'\"ar' ao nobre colega, lO' abraç.o Meia.... dai melhores. pelaI me-

e Ernani; LeQe'bi,nha, S[jnford, Leô- gentina e o Uruguai. Nesse ISiffilitidü, foi' ,l'l8diigidO' um projéto QU'8.' elev€'I;'á cOl'clial e almilgo, d'eslejaru::lo-lhe � n�res preço. IÓ DS CASA MIS
nidas, Adão e Silva. figurar na anelem do lel�a da pI;'imei!ra sessão, isLo é, de segunda-f,eiira. 11111 i l/a,s f,elieida'Cles. I CELANEA - RuoC. Mafra, fi

Tabela de jogos. do 1- turno
.

A F. C. D. organizou a seguinte Dia 1� de junho - ALJ.éLwo x

tabela de jogos para os Campeona- Avaí.

tos da 1a Divisão e Divisão de As- Dia 7 de, junho. _ 'Paula Ramos

[)inau!tes, Ipara o" corrente ano. x Colegial.
Dia 8 de junho - Bocaiuva x

Pigueirense,
Dia 14 de junlio - Paula Ramos.

x Caravana do Ar.

Dia 14 fIe junho _ Bccaíuva x

Caravana x Avaf.
Dia 21 de junho _ Eigue irense

x Colegiiat.
Ava

í

x Fi- Dia 22 ele junho - Bocaiuva x

Aldo gueirense. Allético.
Dia 17 de maio - Caravana x Dia 28 de junho _ Pigueirense

Booaiuva. x Caravana do Ar.
.

Dia 18 do .maio Atlético x Dila, 29 dé jUlIllho. - Colegial x

Paula Ramos. ,Avaí.
Dia' 2'1 de maio Caravana x I Dia 5 ele jubho - Eigmeirense

Coleg ia I. 1 x Paula Ramos.
Dia 25 de mario - Al.létíco x Fi-j Dia 6 de. [ulho -' Co legi a I x Allé-

gueírense.

'1
tíco.

Dia 31 ele maio - Paula Ramos Dia 12 de' julho _ Avaí x Ca-
x Bocaiuva, "

ravana do AlI'.

Dia 3 de maio - Colegial x Bo-

I oaiuva.
.

Dia II ele rnaio _ Avaí x Paula
Ramos.
Dia 10 ele rnado

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Alcançou o.maIOr brilbo. a regata promovida pelO
Clube de Regata

fi

Aldo Luz�·
Vencedor o Ctube Náutico Riachuelo

Dia 11 de maio

..

o Figueirense sagrou-soe
do Torneio

HITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hor'ltls
_ Sessões das M'oças -

\oVilliam L'Llnd,igan, Jean Rog>m's ..
Dan Dailey J1'. ,e Leo ICot'cey

BELEZA ENTRE FERAS
Censura: LiV'l'e.
No Iprograma: Câne Jorna,l

fül'IDativo _ DFB.

Pl'BÇOS: Cr$ 1,20, 2,00 e, 3,00,
•

Iu�

-

'campea,o
(clnitium)

ROXY _ Hoje ás 7,30 hro,ras
Sabi'no Olmos e ltoberL Aiwa�di

ERA,MOS SEIS
,Censura até 14 anos.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



)
,.

FS1'.A 1)0 - Terca telra 29 de abril ele '947 t,

Cadastro ·Social·"do-·«O Estudo») I
c

••

•

Pedaruus aos' DOSSOli'-distintos .: leitb;''':'' � ol:)/i�ruio de preeucio-r l'',to eompon .abaixo e remete-lo á nossa Redação af'irn de completarmo'
1JWlnto

. antes, o nosso novo Cadastro Social.

Nome ....................................•............................

·Sexo" , .. : EsL Civil D. Nase :'� .

Pai8' � ..

Espvso (a) , /
................. .o _ e ••

Bulprego ou Cargo. .....•.....•..••........•.•................•....•

Cargo do Pai (mãe) •..............•..•.............................

Observ,'
,
.................•.....................................

.

. .

.

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

.

Agradecer-íamos, também, 8. centileza de noticias de nasoimenh14l
casamentos e outras, de parenta tAl de pessoas amigas.

DIt SAVAS LACERDA
.!IIl!Uoa médtco-c!r1lrglca de Olhoa
.- 0u'Y1d08. Narlz - Gargaot:a.

.

Prescrição de lentell de
oontctg

'\IIOJr8ULTóRIO - Felipe Schm1.
dt. R.,Das 14 às 18 horas.

·IIIIIIDaNCIA - Ccnsetheíro lia·
fra, 77.

.

TELElFONES 1418 e 1204

Ausente

�
"

. .'
'.

DI. AR�ANDO VALrutlO
DE ASSIS

,,,;,.. Ser'vlÇ08 de Clin1ca InfantU 'la
.Á4Jjistêncla Munlclpal�e de

. Caridade '.
'11lId1flC,& MÉDICA DE CRIA.N(lAa

. ADULTOS
OOlfSULTóRIO: Rua NODes Ih.
..110, 7 (Ediftclo S. Franci500).
Corurultas das 2, às 6 norae

8ESID:1!lNCIA: Rua Marechal Gui
lherme. 5 Fone 788

DR. ROLDÃO CONSONI
�uRGIA GERAL - AL'.rA C1.
.a1JBGIA - MOLÉSTIAS DIl .lJ,

.. NHORAS ·'_0'PARTOS .. .

';Pormado pela Faculdade Ge Me(U ..

c1nna da Universidade de SAo
hulo onde foi assistente Dor i'1I!.

{tll:i.t mos do Serviço Cirúrgico (la
Prof. Allplo Correia Neto

!VJ,rurgia do estômago e vias Dl'
. "'?ftl, lntestínos delgado e grollllO,

tr6ide. rins, próstata, bexiga,
ro, ovãrtos e trompas. vancc

vd.� hidrocele, vartses ti hernl
• ,

-CONHULTAB:
{ia 2 às 5 horas, à Rua ".Ipe
Icbmldt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso) '. Te!. 1.598 •

..m1l:NCIA: Rua Es;:tevell JII·
nlor. 179; Te�. M 764

DR. POLYDORO S. THI.v�(',
Médico do Hospital· de Caridade

de FlorianópOlis
Assistente' da Maternidade

m.nnCA MÉDICA - DISTÚR

BIOS DA GESTAÇãO E DO

PARTO

Doenças dos órgãos internos, es

pecialmente do coração'
Doenças da til:oide e demais

glândulas internas

nSIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DIOGRAnA - METABOLISMO
BASAL

Oonsultás diàriament.� das 15 às
18 horas

Atende chamados a qualquer
hora, inclusive durante a noite.
OONSULTÚRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

BESIDENCIA: A v e n i d a Trom·

powski, 62. F'one 766
--------------

DR. PAULO FONTES
Clmdco e operador

'

Consultório: Rua Vitor Meireles, 28
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.&23

DR. NEWTON D'AVILA
0peraQ6es - V'ias Url.nArills -

• Doenças dos intestinos, réto f
!mU. - Hemor-roldas. Tratam,,�,

.

to da coUte amebtana.
.

F1Il1oterapIa - Infra vermell:lu,'
ConSulta: Vitor Meireles, 28.

At&lde diariamente às 11,:50 !li
II" l tarde, das 16 hs. em dtant

Res1d: Vldal Ramos, 66.
FOll" 1067

DR. MADEIRA NEVES
Ml:liico especíalãsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
O.liCOO de Aperfeiçoamento e Lon
ll'a Prãtlca '110 Rio de Janeiro

Constiltos dieriamente dai
10 às 12 e dali 15.30

em decn te
CONSULTóRiO:

Rua Jo:1o Pinto n. 7, sobrado
Fone: 1.461 - Resldênda: RUA

Presidente Coutinho, 58

DR. A. SANTAEU.A
(Dlolomado pela Faculdade N,.

t1o�ãl de Medicina da Univer�ld,
te úo Brasll). Médico por concuz
''II} do Serviço Nactonaí de Doen
� Mentais, E:, Interno da sanu
Cua de MisericórdIa, e H08p!t.:
PAiqUJátrko do Rio na Capital �,

deral
OLmICA Mll:DI<:� - DOENÇAl

NERVOSA�
- ,Comrultóirio: Edif1clo A.millt

... NETO
._ Rua Felipe Schmidt. Consultou

Das 15 és 18 horas -

I

�!�Idêncja: Rua Alvaro de Ca...-y,"

I.

lho nO 18 - Florianópoll&.

�!t;orMtRJ2Pi!E!i�!!AVa�� 'I'iCLtNICA M1!:DICA DE ADULTOf
E CRIANÇAS

Conlttltório: R. Visconde de OUI'('

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
reabro laltos da "Belo Hortzonte W)

Tel. 1545
Con.u1ta�: da. 4 ás 6 horas.
lIteaidência: R. Fel.ipe Schmidt, li

- l'f'one manual 81:1

DR. M. .S. CAVALCANTI
Cllnlca exclusivamente de crtanças

Rua SaIdanha Mar-ínho, 16
TeLefone M. 732

DR. BIASE FARACO
l16dfco·chefe do Serviço de SifUltt

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE tSlENHORAS -

S!l\']LLS AFECÇõES DA
PELE - RAIOS I!NFRA-VER··
MEIlHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 as 6 horas.
Res.: R. D. Ja� CâJ:l:lJ8rn, .e

FONE 1648

I

DR. LlNS-NÊVEf-
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
-- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M, 834

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto" Socorro de Automóveis
Ensína-se a dirigir automóveis
Amador e Profrsstona!

Teoria e prática - conhecimento 'do motor.
Atendemse chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola .1-47.77
GAKAGE UNIAO - PRACA GAL. OSÓRIO; 40.

7
J

Ingredientes .

lOOo/,! quimicamente puros

n4 composição datintll�!
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extraordí-

.

nária, seca ràpid=rnente e não deixa o mais
leve sedimento. SKRIP res ste à acção do tempo
e da água. Acondicionamento 'especial, em cuba

tinteiro _- criação patenteada da SHEAFFER
_ que permite o uso da tinta até o fim.

SHEAFFEI(5Representantes exclusivos

para' o Brasil:

N. AGOSliU: & tln. unn.
Il..«>: Av, . Rio Branco 47

l0 lt� � Caixa Postal 843

, A jóia, que escreve

À VENDA NAS BOAS C'ASAS DO RAMO
6td.·316

•

-

Fabricante e distribuidOt'es das afamadas con

fecçÕes "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento. de c a 'iem iraI, riscado., brins
bons .. barato., algo1ões, morin•• ·aviam.nto.'
para alfaiates. que recebe diretamente da..

Snr.� Comercla:nt•• do interior no aentido d. lhe fazerem uma

Florian6poli••.-�FILIAIS em Blumenau e Lajel.

fábrica.,. chamo a ate:ng5.o do.
visita ante. de t'lfetuorem liIilQiI compra•• MATRIZ em

A Catllo "A CAP!TAr./·

,��-:.-oo��_L_EA_Do�RE_;;��T��"","!",· l�gt:1! !!9.!
'Envie. ao seu amigo distante
um número da revista"O VA
LE DO· ITA.JAt, edlção dedl
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
m�ior difusão cultnral

de nossa terra

/ DOENÇAS NiEBV�SA.b

Com 08 progresso. 4a mM1e�
Boje, 88 doenÇ1ll8 nervosas, quantl.
tratadas em tempo, elo malM ,tio
feitamente remediáVeis. O i:uf8ntlel.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. sismo, frato da ignorância, só potlfl
prejudicar os individuos afetatlo. ti.

Aproxime-se mais
.

de seus tais /enferiiddadcs. O. Sel'lVl�o Na.
amigos e parentes enviando- cionai de Doenças men� tll.ple
-Ihes um número da revista O de um Ambulatório, que atentl. IP'''

VAL'E DO ITAJAt, edl ...ão de- tvh.mente 08 doentes Renoso. lA4
:.' ."en&.. na R.a Deotlor. II, das •

. díeada a FlorianóPolis , la 11 "'oru. tliàrl......

r "
I
I melhore.

------------ w..Eam*g4--�e�&EeBBM��__a.__..ma..=_3Eammeam..�-= -- _ aa__�� _

T�anspottes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISCO no SUL para NOVA 'URI

I
I

Inform ações. com os Aqen tes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A _ ci....:.. Teleío�e 1-.212 (' End. teJeg.
São Francisco do Sul _. Carlos Hoepcke S/A - CI � Telelone 6, MOOREMACK
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Espetacular explosão em Juiz de Fora
e"

Juiz mora, 28 .(A. N.) - Pou- por violenta explosão no 'paio] Carneiro, distante bairro da dias sofreram suas consequen- ve varios moveis deslocados«

co depois das 21 horas, ontem de .polvora do quartel do 12.Re, fabrica. Em diferentes bairros cias, tendo as vidraças quebra. por efeito da explosão.
esta idade foi abalada por es- gimento de Infantaria, Iocalí e suourbíos da cidade, situa, das e os telhados deslocados. A população tícou alarrnada..

petacular estrondo provocad<1 zado á rua. General Gomes elos a quilometros de distancia Na avenida Surerus localiza- São ainda desconhecidos os_de-·-
Jo local do sintstro, varios pre- da á milhares de metros' do talhes do sinistro. Entretan--

� --,

-

quartel, uma ·casa ruiu em 'con- to fOlmos informados que já fo-'
nequencín da explosão, O Co- roam encontrados dois mortosr- ·

legio Girarnbery, .a cerca do soldados da referida corpora--
cínico quílometros do local, te-, r;ão, e socorridos varias outros;..

Florlan6p'Olh, '29 de �b,rU de 1947.

,A visitá do Governador
.

-

do Estado a Itajaí
da mossa Ter-ra, se ufanar de pos
suir e man ter cm ati v idad e .

uma

vasta rede de centros e postos de

saúde, Isupe·t,iol'!1wnte orienlada e

sáhiamerste d i'l'i.g:ida, exparz indo' ás
tuaneheias os QNIC.l'íciolS 'que a

ciência e a lécrlJilca. hoje soem pro
dígalizar. E essa rêde rnolhor

.

se

completa com o edifício que aqui
se erigir-á, eis 'qr\.Ue o atual Pôsto de

Saúde, {)I úníco, aliás, que não run

oiona em préd�o pl'óp-rio e ad'equa
do, já não ibalsta ás neiClessilda:des da

pO/l}'l1l<alção que lhe cumpre aJLendler.
GOIbrilrá o ,modlf'lrno PÔlslo de

SaúdJe, onu em i,nÍa�o, a á,rea clE.'529
meil.1�os quadrados e idi's,!)o'rá de

am:pl'als de'p·endências des'linadas à

admi'lli,stJração, à .se,ccão de sífilis.
de doenças traTIlsmis,sív'ed,s, à

CO'Zi-,nha di/(:,·télica', ao galbinel'e dentá.-
1�ilO, a salllls pa-ra ,escolar'es, hilgiene
infa-ntil ·e pré-nwtal, .la-barrutó-rio,
polícia sani'lária' ,e clemais insL'akl

ç õ<es ilmpll'eSc i nrel Ív e i,s.

Pl'nj·et.llIc1'o vela . DireLo,ri-a de
Obras Públi,cas,. não oede/I'1i êlle Ia

palma ans .se/us 00ngênel',es de La

gUina, 'Ilnlhal'ã,o, Blumenau, Join
vil·e" La.j'0s, C-a).lln�IlIha,s' e Joa'çaba
êstle último; a:h1!da não cmlcl11id-o
no que lC1ilga I'lcrSpe,ito à .constI'uçâto

Ie ,equi,plamento. Será completado
isto :si.m, c?m bl'evi-da-cite ll1'ali-or, eis

•

que, para LanLo, ·elslf6roo alglum s·e

tá posto de Iado.
O Chefe cio Gorvêl'nlo d,e Santa

Cata-rilla, po'r 10('�1Lo CJue se ,ufaI1Ja de

tím,pneIBnlder methoramel1lto de ta
ma'nlha irrtllporLâllJcia na ,cidrude qUle

s�e hel1/e,fíoilos akaniÇ-Ou dos gover
nos qlve s'urgilra,m ,da RJeyolução ele

30, nada irecebeu -de q1uem, aqUJÍ
l1Iruslcido, só d-a,qllÍ s'e r·ec'Ülrd.a qual1-
do lhe aviva a 'l11emória'a vizi-

curso: • nhianç,a de um ,pleiJt,o 'e,l'ei{.ora-I e
"A impla,nba1ção dia pedra funda há 20 :mols, Clon:t.a as vi'sitas do,,,

[lllen{·al cI'e lum PôsLo, :de Saúde, sô cO'l1:t'e,rrlâllieos V'Cilo nJÚimer,o de· ·el,eibre lição de ·enLendimellLo dos d,e,-
,

. ções que se .ferira/m, nã,o Ilhes fa-
ver:es de quem gov·el'ua e demom; Z'fmdo jús, porbrunto·, à cond·ianlça.traIÇão ·da·[J_)ni-Oni.dalde ,com q-l1e (leve .

kar.edli,t'aj, iILaj'ai,enses, antes na
ser z'elada. a ,bôa saúde elos go.ve:r (j'ulehls que vos Ire.c-o.l1lheoem -os mé-
lIl·wdos, ,enoerna, no Is'eu 'el-oqÜiB!lllLe lütOS, v'ns· llIci'rhilram a fiJ:Jr-a, bem
s.'iimoolismo, -a elspeJ'ança daqueles e.stimam o vos;so ai'Vli·smo, a v'O'slsa
(}Iue, emxe.r·gJaIIlicLo à 'distâl1lcia" se não ativirclard.e, a vossa fidalguia, a±e,IJr
deixam ,empofgar wpenas pela vi-

. ,
dte,11Ido-v,ois com o Vropó,sitJo úni00

za,lda ,curta de urteres.se tmediaLos d f
.

t· E
.

G d d
.

·e 'VIOS azer Jl1IS' Iça, < V'e1'01S plle-
oVlerna 01' ·e todos os cata-· , . ,

1 c/l't I f"
.

,
IrJlIa,do .-0 .credvto que devosl,Larrdes

d Si�S, ..�l 'o ;pe·o ,su raJglO IlVr,e
no V'OS/fiO GOlVerna,nt.-e quando, deu-

e'la] e�o �reCb a Ima,Lona do pO'V-O, a,o tr,o Ide brerves meS/eIS, usuJÍIl"l�i'rdes
0e uar I{)- ,s·e'l1 'es.quem a de '00 i.fi- , . ,.

-

t d' .

'
os bl�neJfl.clIOIS da em;presa h!Q·Jle ell1�

caçoe� voo ru as a,o bem Icomum pe- octada".
la: p'l'l'mmlra Ipedra de· 'Ulm 'Pôsno
de Sll'1.íJde 'e ao e:le.ger, .para benefi- j

.

.

cilári'a do mesmo, a cidade nabal de
.

La�ro Müll<er, benn demor:s,tra o Representante do PRmmtOI ,que lhe merec.e -a bOla gente ..

iLajalÍ,el1lse ,e o qUialllto' o IPneüOUJPa li
GOlallla, �28 (A. N) � E�

sua segurrança san.�tál'lia. c�nsequem.cIa das ultIm�s �lel.
Como religion-ário de um iplarti- çoes sU!�lementa:es, realI�a.

dQ Ique se. bat.e pella, assi.srtênc'i:a do d� em �11Í.0 �ocalIdades do ln·

EsLaldlo ao ,i·ndli,vkluo. em Itudo quan-,
ter.Ior, fOI eleIto o rerpres�utan.

VO lalque,l'e po.ssa e êste CRTleça, e co-
te dQ P. R. na, asse�b.leIa es

mo gover'll'ant� wm prog.rama ra- taduaJ, sr. Jose HercllIa.
-----------------------------------------------------------------------------------------

ciolnal e atJU·a'liz-ado a lexerci.tarl
melhor não IPoderia, agir do que
al1!!,apo.IlIdo '.a, oubras in.i·ciativas
ta:mbém de cllirat,e.r relevanLe, aque
las ,que S/e destinam. a curo,r doen

ças, conjura!r-lhe.s 'o Ilfeitos', ·evi
tar-'lhes a tmriçoleira alcometJida,

P'ode Q Estado de STIluta Catari
na, -gracas à Icla,nimi,d'ênüi,a de N'e
,'011 IRamos, à sua alcTI<_;ã,Q sempre
ánd-o.rmida pe]o's pr'Olblemals básicos

I

•

TIÍ/veram alta signíftcação as IJo

menagens prestadas pelo povo de

Ttaja'Í á S. excia, o sr. dr. Aderhal
Ramos da SHva, governador cio Es

tado que na barde de domíngo vi
sítou aquela cidade,

O eminente Chefe do Executivo

da cidade ,perlas a:lLas autoridades
do mursicfpjo, por numerosas de

legações do comércio, :i�'drústri-3.i e

dias as,soci,ações eSiporth·.as, e !pllO
lel-árias e grande massa de povo
sendo sua 'exci-a. mliLu3iasIJi-cameu-
te a,clamaldo.

Depoi,s 'de saudado v·ell{) P1'efei lo

Mnnti.c,ipa.], .sr, {\:bdon Foes, 'prr'<C0R
SO'u-ls'e o ,qesfii'le es,colar '8 lensegui
da a passeata pela Tu'a Hel'cíUo
Lu7,.

Tet'mi:l1wdos os ,demai·s a,tos do
[p,rogTama, inclusive o· lançamento
da' {l-e·d·ra 'Í'Lmda:melltal do Posto
(f·e Saúde IOCla,l, e -na. hora ma:rc.ada.
realiwu-Re o grande balnquet.e no

Jlotel ICllibeçl1ld'as, com a pa,rtie'ipa
ção ,das figuras ma,is repr.es'elJ1t-a
Uvas' cle todals ,as cla's,ses sociai,s, fta
],arn.cJo, na ,oca1sião, o fleputado Heitor'
P. Iiilberato e Ü' .capitão de 'co.rve,ta
Vá.lfnildo Qi.üntamli.lha dos 'Santos,

O sr, Go'v·ernado.r fio EstaJdiQ teve
<ens,cjo, em srua vilsilta, de visitaT
d ivensos ,pontos .da ci'd,ade a au.s

cnHar malis -d'e perLo as olSfPiraçõ.es
do povo, afim de execu.!á.-,las da
melhor f-Ol'ma ,po,,"sivc].

FALA O DR. LEOBERTO
LEAL

Ao ser lançada a p�imeiro
pedra do Posto de' Saude, o

dr. Leoberto Leal Secretária
da Viação e Obr�s Publicas
pronunciou o seguinte dis-

•

do inquilinato..
Rio 28 (A. N.) - Continu- varios iA-ojetos modificativo$.

am eI� andamento, na Camara da lei do - inquilinato. Será.
apresentada nestas 24 horas..

h
- '!lma sugestão para que a co-

Termi.na OJ� missão da Constituição e JllS--
tiça, que terá de dar par�cer

O prazo. sobre toda essa matéria reuna.

Rio, (A, N,) - Termina, imo a mesma num só projeto que,

preteri'velmente, a 30 do cor· se denominará Codigo Imobi

rente, o prazo Ipara a entrega liario.

das declarações de Ren�a, .A O sr. PUnio Barreto, que�

proposito, esperava-se que ess� tem r6llatado, naquela colllÍs-

prazo fosse prorrogado, tanta são, os projetos referen; �<.f á_

que -chegou a: ser noticiado aquJ L:i do Inquili�at? e que 'd�\r�
tal possibilidade, dilatanJdo-se ra r?c�ber a mI,s�ao: de redIglr
o referido perioào até 31 de ju· o COdlgO ImobIhan?, _ apresen
lho. Justificava-se esta medida' tou ontem,' a �r(»posIçao do de-

')6110 fato de não haver sido re' putaJdo Antônio Feliciano, emt

�i O"orllido em tem;po o decreto curso na Camara, as seguintes>
Il:e ,criara os adicionais e ter en:�nd.as: . , ,

\) govêrno posteriormentre, en?
.

O mqUIlInO podera ser des-�
mensagem, pedindo ao Congreso. peJado nes�es casos: 1°) Quan-
uma lei nesse sentido, Daí a do o 10'cador sem outro prédio>

Com a 1'ejeiçüo da emenda, versão que se generalizou de para .morar, exigir p�ra . �o>
qtte permitia aos S1'S. deputados que o prazo tivesse mesmo que pro?r�o aquele que o InqUIlIno'
a fiscalização imediata de pe- ser prorrogado áté que a Cama- �Stá . �cu:pau�o; 2°) Quando 0.-"

didos de qua.isqtter informa.- ra resolvesse a controversia. InqUIlInO, deIxar de pagar alu-

ções na.s Repa.rtições pública.s, Entretanto, como a mensagem guel. ap?s dez dias da data de-

Os f'unci�nários se livmram de presidencial já obteve, hoje pa- �eu ve�<:limento; 3° Quall'd.o por"

mais wn jugo. relcer ',favoravel na Comissão de lm?�SIç�Oido poder pl,libhco O'

_ Qttal?
\

Justiça, não mais se fará ne- p:re�Io tIver que .s� ,?emolido"
_ O de se esc1'avisQ.1·em ás... cess:ária qU'allquer dilatação de Aluda, o sr., �lInlO Barre�

injtmções pa.rtidárias da opo- prazo. Isso foi o que nos expli-j s�,bre a pr?'pOsIÇao d.as demoh
caram, hoje, pessoas entendi-I ço�,s .su,genu o segumte =

.

I das na maJteria._ .

FIea vedada, pe�o_espaço ��dOIS anos, -a demolIçao de pre
dios ;que estejam servindo pa
ra eSicolas, hoteis, sanatórios,..
asilos, hospitais, ·creches e se:s-- �
vi'ço.s publicos. Nas 'locaçõb:Ó:'

. terão prioridades O'S caritórios�
d<e oficios de justiça em geral e.'

as' repartições publicas".
'

.o representante' !paulista:
propos ainda que o locador te-
nha direito a 50 por cento da.
renda que o locatario o.btiver
nas subl-ocações. Sugeriu tam
bem, o sr. Plinio Barreto, que·
o locado.r ,que tenha como mei�'
de subsistenda um só 'pr&1io .....

terá direito de elevar 50 por
cento do. seu aluguel.

1"\' margem das sessões

da Assembléia
Visivelmente cansado e em

CiWWI'(( lenta, o 81'. Secretário

consegue cb.eqar ao fim da. ex
tensissima aia da. última ses

são. Oito folhas daquele livro

çrosuie, que cheçará a ser um

g7"Cmde livro .. ,

Os srs. depuitulos ouviram
a leitura da maneÍ1'a mais cô

moda deste mundo. Lendo [or
naes, conversando, .. , fuman-.
do espero,

- Á propãsito-tiizia o depu
tado Carvalho, recem empossa

do- :'nüo pode haver castigo
maior"?

- Para quem lê ,ou. para

qttem ouve? - pergunta-lhe o

deputado cu:
- P01'a todos - responde

aquele.

o nosso confmde Ari Bélo,
do Diário da. Tarde Jlão gosta
de baru.lho e muito menos, de

tintilm' de sinetas. Em sua úl

tima crônica, "Na Assembléia.

Leg-isllttiva" - diz textualmen

te: - "É conveniente que o

S)'. Presidente 1'eqnisite o sini
nho da. Caledml".

Há de convir o coléga, qu.e
essa. histü1'ia. ide ,meter o sino
da Catedral l1entro da Assem

blr:,ia é exigir demasiado ...

Conversa.vam animadamente

qris S1'S, de'{Jutadas e regis
[rqm.os I o bate-pd,po: _..:. "Nás

precisamos faze?' uma Consti

tu.ição em regra, ..
- l\'atw'al�nenle, em 1'eg1·a.
Em 1'egra geral, mna. Consti

t1lição é coisa dificil.
- Dificil,

. E_, t({mbém, de muita res

ponsa.bilidade.
- M.u.ita 1'esponsabiliclade,
- Colega, você está sendo,

apena.s, um simples éco dç qtte
eu digo ...

- Sim, mas, o éco da.s aspi-
1YIções popula.1·es ...

Capitão' demor e guerra
Antão Alvares Balela

l�
Pelo Ilaqarera, da Cia, Cost,ein.'a., oíuegou ontem á. esta cap iíal , vo

.exmo. sr. Capitão de 'Mwr e Guerra Antão Alvares Barata co:mandarute--

do 5° Distnito Naval, .,
.'

O br i lhanute oficial da nossa Ma,r,inlha foi aguardado, na pente da.
.

OálpilLa'ni,a dos Por-tos, pelo EXimo. Sr. Dr. Aderba! R. da Silva, gOVler-
.

nadnr do Estado, acompanhado do Assistente Militar TIE'. Ár,rl\]da Cã-

mara pelos ilustres Comandantes -e Oficiais do HO B. C" da Base Aé

rea e da Polícia MHita,l', pelo dtgno oaip itão dos PorLos e orícíais da

mesma.. 11f:'pall1tição, I1epl'ooe.ll'l-alnte de S. Excia, o Anoelbi,sl]Jo M€,tI�Qlj)úlj,.:.
tano, altas sutorjdades civis e militares, ',repl1Cse:ntanle, de "O Estado",.,...
numerosas Ipessoas gmadas e grande numero de populares, tendo for

mado uma oompanh ra do 14°:8. C, com a, respectiva banda de Músl-

ca ·e a· banda de música dia Polícia Miüt.a:r.

,S.criam 10 .horas quando a lancha que Itraúa ISua Ex.cia, encost01r

ao local aciana, il1e,00bendo 6 capftão de Mar e Guerra Antão Alvares-"

Bau'ata 'os oumprfmertíos do Ie.:xmo. S!'. Gov,erna.dol' do Estado e de ·t·o
das as altas amtoridades civis, ,milli-tall'le,s e ,ec1esilásLi'clals ai presentes.

A S�,gUiT foi S'. excia. ,aoompanhado a'té .0 ·reci·nto do edilfíeio d-il"

Ca:pitania dOIS Porto-s. onde ,se ·deteve em amistosa paleslra (',om S.-

excila. o Sir, dr. AJCl'ell'b'al iR. da .Silva.
.

"O Esta.do" ,renov.a os· votos de boals vindas 'ao il'us,Dre vi-sil.an[,e, al

mej-anlcJio-lhe felltz pe'I'manência entre nós.

sição.
Zé do Congr,esso

A lei

�-----�,�----------------------------------,

�A_.l,sCOS"1/-fII - OUllA/lTE TODO DIA

/ I "" nos VAlleJOS .

/--.--'/n- �

/'l

NUNO�'"EXISTIU IGURL

l

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I. R AS,
ESPINHAS, ETC.

Deseganado
Rio, 28 (� N.) - Ha algum�

tempo vi:tima de 'pertinaz nio-'
lestia, acha-se acamado em sua:

residencia -no: Rio o general Ivo�
Soares, presidente da Cruz Ver
melha Brasileira. Hoje, ° gaL,

lIVO foi desenganado pelos me
'

dicas assistentes. -
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