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""'.............,.�,'I Comemorando" hoje, o nns�o 33·' aniversário, cumprill!0s � gr�to dever de �
� externar os nossos agradecimentos a t8�OS quantos nos têm IDcentlvado na luta �
1 diuturna pela ohjefivação de nosso ideal, e reafirmamos, - aqui, o nosso desejo �
I de continuar a trabalhar pela engrandecimento de nossa Terra e de nossa gente. í
,.",. - ._._-. ._;._-_-_-_ �--..-_ �._-_._._._._--. ."._.,._.----..- •••�----._._-"- �_ ;.�._._-••_._._._._._-.-_._..._._._ _ -_-_._ -_._.. ....,.�_,._-_-_._._._. .-_._._._-_-_-_-_._- -_-_-_._-_;,_._ _._._.....-..:J- -.-.�_-_-_-_- -_-_-_..-_.•.�-*\,,_.M,"'"

Vejo-vos lna galeria da ,gló1"ia., vós todos, luminw'es da cultu
ra, que á natureza arrancastes 'mistérios imensos para reuela-Los ti
irüeiiçencia humana!

.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA Vejo-vos, sábios da asüiquidadel
Pr..rtetarte "Diretor-Gerente: SIDNEI N(\CETI _ Diretor: 6ARREIROS PILHO Vejo-vos, mestres do sabe1' de todos os tempos, e deslumbrado'

vos saudo Idiante da grandiosidade vie vossas conquistas!
Diretor de Redação Ao DAMASCENO DA SILVA Chego até vós, cérebros privilegiados, que sur-preendestes a

própria ciencia, douiinasuio o átomo! !

Ano X,XX.IV I , Descubro-me perante vós, porque vos soubestes oltea» no pe-
Florianópolis Ierça-tetre, 13 de Maio de 1947 H. 10.024 destal da qenialidadel �

.

Mas como sois pequenos diante de iuma Mãe! 'Diante daquela
que nos deu. o ser, que nos ens'inou a balbuciar 'as p1'imeir'as pa-

I, I' ISS'EM" '8 L E' I 8' C O' N S T I TUI N I E
lavras, que nos çuiou. os iprimei1'os' passos, que -sotre« vigilias in-
terminâxeis para não nos ver doentes, que enXtLgava com sorrisos
as nossas lágrimas, que perdoava as nossas travessuras, e que de

positou em nossa alma, a N em Deus e 10 amor á uirtudel Que 'di-
, 'vinizou o sacriiicio, a -renuncia, o sotrimento, pa1'a nos fazer fe-

lizes!
Na s�ssão de anía-êntam, que esteye movimenteda, f�i aprovado, contra a vontade dos' Como sois pequenos dionie dela, diante desse ser s7J,blime que

lldems,tas, um voto de congratulaçoes ao Governador d'O Estado, apresentado pelos re· enobrece o çênero humano diamte da . continuadora da obra do

presentantes de Itajaí.-Um telegrrma contra a «policia.política» de Felinto Muller.-De- Criador e II cujos pés, ontem - Dia das Mães - inos encontramos
jende O dép Tavares os direitos do funcionario pub,ll·CO.-O "ímpesta-estreêa" deu mar-

todos unidos, porque a todos lias 'irmana ',0 amôr tsuou
A ela, á nossa Mãe, a saudação glorificado1'a de nossa vene-

.gem a acalorados apartes ao dep. ·-0 dep. Lopes VieIra lê uma carta-protesto que pro- ração, porque só ela, com. a rmipoiencui-do seu amÔ1' maternal, ,po-
_

voca um repto ao diretor «la assístencíe Municipal.-Outras notas. derá reconduxir o mundo á senda da compreensão e da paz 'universal.
A sessao de ante-ontem,' talvez menta quando se rMeri'ra a "mte- Saulo' Hamos. Novos apartes, novo E a U, Mãe, que já te foste para o í/'epouso da mansão celeste;

por ser sexta-feia-a, foi a mais mo- gralistas e comunistas ", o que lhe! bater de <campainha. Finalmente a tumietuujem ·pum da minha imensa saudade a depositar, :ein es-

vimentada que já tivémos desde a é satisfeito. quasi ao f'indar a discussão, o 1I- pirite, Junto á sinqelesc nostálgica do teu. ttLm1!lo .no Campo Santo..
.ínstalação dá Assembléia Oonstí- O líder da maioria, em aparbe, der da minor-ia pede a palavra. S. do meu torrão natal, as flores misiicas das mtnh.as. preces ao Pai

tuinte, prolongando-se até às 19 i�'rLag�a do dep, Melo se as ;palavras I s. não vê por que &e deva aprovar Eterno, pCl1'C( que te sejam reslJlandecente diadema ide bemaventtL-
horas, quando já a nossa popula- r íscadas prevalecem, respondendo o substunívo, e, não, o telegrama mnça eterna!
ção se entregava ao descanso das êsLe que sim. Agua na fervura,., em seus tênmos pr irnjtivos. O dep, ,. --'

.----------:-------�--------
lutas cotidianas. o dep. Saulo Ramos não gostou lVIe�o, intervem. Volta á carga. R
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Presidiu-a, como sempre o' dos têrrnos do despacho telegrúfi- Mas,.. qual, o telegrama não é epercuem nassem e Iadep. José Boabaid e seoretariaram- co, em votação. E tanto não gostou aprovada como o desejavam os,
na os deputados Cid Ribas e Alfre- que, com a palavra, pede o doeu- udenístas. Os do P. S. D., do P. R_ 1 .

do Campos, LIda a ata da sessão menLo ,e, .então, critica, acerba- P, e do P,. 'f, B. não toram na •

anterior, foi eS,La aPI'<?:y�da, �as- mente, a, atitude ,oe seu co�e�'a.. oI1?a:;. " , , I (8. PAULO,.12 (A. N.) - Re,per,cutil'am na Assrun,bléia, 'os rumores

sand? ao, e:x:p�dlente, ío�.am 'lIdos .0 nobr e depulwdo, l:eILeoblst"l !OJ j)}���!]!'NJ.)h OS, DIRET1.üS DO FTLN- \ s,egu�do o� qual's o gov,ernadoI' Ademar .de Barms estaria cogita,ndo de
dlv.er sos

I Leleg,r amas e ()jfl�losJ ,en- bolhante Hill ,sua." aI gUllleuta(.',dJl. CJ:QJiAIlfO ,) D,l'lJJ" TAVARE):i I sollCJ tar lICença, passando o .g'o'v'emlO, neste caso ao substituto leO'al
LIIe. os qU�lS um'. cumllHH.:anlClo. o CQLWi8gUJ:J.1do, 00m ',;'Ll't, elüquetl,Cla � 6 dep. j-\.nt�nor Tavares,. do P;: que será o sr. Va,len-lim Gent.i.J, 'presidente da Àssembléia. A n.oti�ia.
i3ilecl'ln�ento, na CIdade de

.
Mafra, com sua VJgollosa elJalétJ.ca, empol- S, D., pede a palavra ,e,_ de sua; n1i.o foi. confirma,da, tendo-se {)riginado, ao' que á!lmramns' de uma d;'

d.o sr. UeL José Se,vel'lano MaIa, an- g'al' ns seus, par,es e ft<da� as pes- banü[1da, t1�,ce 'cons':deraçOHs em
I clal'ação do sr. J\idemar feita a amigos, inanif.esbau'CIo des�jo de visitar

tlgo polJtJ,co, daquel.a zona! que, S{)iJ;S p.r.asentes llas galerl1as. Ba-'I L9J'l1o das garanliias do Iuncio'l}<á- 0'8 Estados Unj,cIos. '
.

em 1935, fora vwe..,presldente s·eando-s·e em.·aíu'maLlvas do seu 1'10 p\.lIblJico.,S. s. dIZ que a'exlS,ten-I'- --------------.

da Assembléia e Ülcru.para., tam-I colega, dis.se que do pas<.itlido se cia do Mon[epio está periclitando, A -, d
II ...

b!libéni, o. ca'rgo de prefeito de sua, consLroi a;:.nossa hislória e .lemb,ro,U Fala dos serviços (.lue c,ssa classe UI a· ISSlm ft o 2ml
�

I'enleterra, lPo,l' longos anos e 'que, em a I'evoluf;;ao de 30, na qual partI- presta ao Estn<do. 'Uo'l1Jga-se em'I'
'

.

, u u '

. I.
1930, fôra o ohef.e <da Revolução,. / cipara como tlica:elêmico ele. medici- torno ,elos ,seus «],cv.E,res e das suas }"orLal8" a 12(A N) - O ' b' t l't., d E t d ..,'

EIllcer,rada a leItura elo ,exp.e.dl-I na, .e que J'epres'enGou lllegavel- gm'anl ias. Lê, ,por fim, uma co'la- ..

,z , '. am leu e �.� I lCO 'o s a' o e�La agIta-
el1\Ce, o dep. Protógenes Vi,eira: mente,_ um g�'aIllde lJassü na nossa boraeão sua á ,CoIIiis.sÍÍio Constutu-: dlssl,m? 1"

em cop<se,qll'enma
r

da der:l�,b�d�., fmal ele elementos 'Uld�l1lstag.
com a palavra, .faz o necroOlóglO do e\'oluçaQ 11lstol'lca, porquanto aqLl,e- cional ,no sen Lido ele serem asse- d.o g,ovc.. no, feüa pelo go, ernado!, n:üenno do PartIdo SOCIal Plogres-
ilus.tr:e morto, requerendo, ao fi- Ia época crislali'zava o ideal de gura.das, pela 'nossa Constivuição,

SlS!ta. Foram :xoneradQs os secr�t.ar!Os do mterlOr e J'usllça, sendo su-

naH:z�r o s,eu discurso, a. i,nserção uma juvP>.fLuele, e mais do que os. elireitos dos fun�ionár,io,s pu-I bStlLUldos paI ele;putados pessedlstas. .

.

em ata de um voto de pezar, e ISSO - a smt,ese de uma raça. blJ.Cos e exLranumel'anos, hem co-

O Icomunicação á familia desse fato. Âs ardorosas pa!lavras d-o orador mo o seu l\'[.on !;e,p ia, que vem pns-I S p�r !JImentares
'

C·omun�s' taC!Ainda sob1',e o mesmo faLo, fala o provocam apTessaelos ClIpanLes da tando á clas,se granJes servi{{os de U U U' ii' ,:I
dep. Ralll1l,ro Emeren'Cla:no, que, em banca,da ucl,eI1il'sta, mag ° orado;r as,sistenci'a maLeriaL Inome Ide sua b'ancad�, s'e associ,a não Iperdeu o dominio da situtlição Em seguLda, o d(�p, Ca;rdoso da ,Rio, 12 (A. N) - Falrunclo aos jornai.s o l'3enador João' Vila,sl Boas,.
ás homeil1a,g.ens, segumdo-se, solI- e os n�bateu na altura"" V.eI:g,a, elo ,P. R. P., com a palavra,

I 1'6i1)1'eSe,nLante
uelenista por Mato GrüSlso disse: "A decisão do ToSE em

danezan!do-se, os S1'S. Saulo Ramos Prosseg'umdo, localIzou a 1!es- dll'JJge-sf� a, t.J:Jobuna. S. s. secunda em ntlida ilnflue ·so])re o mandato dos parlamentares comunistas. Eles.
e J, 1'.1. Cardoso <da ·Velga,. do P. 'f, �oa do SI'. GetulIo Vargas em Ia�e as oplIlloes do dep. Tavares e

prO-I
foram eJeiLos p'or ,determinadO' ·periado nos Lermos da Co.hstituição em

B. e do P', R.IP., re&p,e.ct!vamente. cio Esta,do Novo e ?ra ,como pres�- mete volLar ao assunt.o dentl'o de vigm ·e 50,' 'Po.elerão p,e·nder o ma,ndai(,o nos Cf!lSÓS expre,ssos. Nem por
UM TELEGRAMA UDENISTA CON- dente do P. T. B. Novame.�'te a\[lar- i pouco tempo para me,�hor exter- força de lei o.rdinári'a nem ,pm qecis'ão de justiça eleitoral poderão s,e1"

�
TRA A., P{)L�CIA-P9LlnCA DE Leado pelo :clepuLad(j Bul'cao Vtan�, I Dal' o pen�ame.nLo d_o s,e� pa,l'tldo esLabeleoi'dos outros casos de per'da <do mandato, além dos que .se a,C'ham

FEiLINDO MüLLER. tdJ.zenido que GetulIo Val'g�s CCllIa com relaçaú ao fuuclOnarlO pubh- eX'pressos na ,Co:Ilstituição,"
.

O deputtlido Fernando F,er'l'elra de

I
pela vontwde ,popular, cO.ll't<e.stou o ·co.

1'.1e'lo, da U. D. N., inscrito ;para 1'a- orador essa a:ssenüva para decla-: UMA INDICAÇÃO DO LIDF.R DA

O d"l d d f*lal','traz a pl,ená,rio um assunto que rai]' ,que a verclaeleil'a vonta,de po-, MALÓRIA
, «"

.. ;' a' u, r» as IDanças,;I)1'ovoca, por parte do lideI' traba- pular era 'a,quela q ne, em Ü'iLo E,s- O !i.àer ,rla 'rnaio'l'ia, deputado '

llüsta, Saulo Ramos, longa discus- Iladas, ele�era o gran.de poJi,Lico Nunes Varela, a s'eg'uir pede a pa-
são. Lê um artigo pubHcado nq para senllidor da Republic.a - l'es- lavr:;t e, então, repor!;a:ÓJdo-s'e ii HJiO, 12 (A. N.) - Aoha-se nesta ,capital o sr. Milguel Miranda, pr,e"Di'ári,o ele Noti,cias", do Rio ·eeli- posLa esta que ,tolheu o fôleg'ü da alitude elogim'e,l' dos 'nossos ac,a- sidenLe do Banco ,Central Argentino ,e que, ,segundo declaravõe.s feitas.
ção Ide 20-4-47, intitulado "NEU- ojpasição. dênlÍloo:s ,de clir:pi'l,o, que apresenta- á iil11lpre-nsa, Leria vindo ao Rio somente ;para "visitar meu ami,go Lu-
REMBERG PAoRA O BRASIL". Tece 'Mais adianLe, em seu vibrante rã<o. a:pós 'COnüLll'SO, urpa mnnogra-
comentá'rios ,em tOr.110 <das atroci- discul'sei, o ilusl:.re parlamentaT fia, "O Muni.ci,pio na Co.nsti.tuiç.ão,"

zando e Itomur U'IliS !banhos em Copa,calbana". O sr, Mi'guel M'irranda, co-
dades iIH'OVo,cadas, áquela é<J.)oca, aluele ao golpe de 37, dó. qual· di,s- que deverá sá encaminbado á A:s- IlIhecido em sua ,pátria 'como o "Ditardor das Jilnança,s" de'V'erá avisiar-

. . se oom o presidente da HepUlbli:ca, sendo p.ossi'V,e'l que. S'lla vinda se-
õontra integ-r.alistas e comunis�as, cordaTa. RJeceheu aqUI maIS uma sembléia, apresenta uma indicação, prenda a alg'um grandioso plano de illterca.mbio entre os doi,s :naís<8S'.
E, finalmen,Le, lê o telegrama que in\'esllida udeni,sta, .nlas rebate-a que é a.prov,ada, no sentido de pro-

( 1J

\), )lrOlPunha faSSoe dirigido á Cruma- no alo, com sobranceria, solici.Lan- ,pô;].' tliO Executivo a instHuição de
ra dos DepuLados, no Rio, nos t€r- do a ,finali,da,cIe pel'sonulist.a do um prêmio ao alulJ10 vencedor e10' d t

Iit

dmos seg'uintes: "A Ass·emhléia a/parLe mas ,que no momento não pLlibli<cação,do Lraba.bho. 5
.

ce I 05 eram russos
Co.nstituinLe 'de Samta Catarina, hlle!',essavi:1m pessoas e sim ideo- A indi:caç5oo do ilusl�:fe Hder pU-ILomando conheci!mento das violen- lagias, e se eIe. se fiiliara '.ao P. T. blicamos albaixo:

.

.
. ,- . ,

üi,as po1iejais 'P,rati,cadas pela po- B, JÔl'a ponqne ,defende 1-vll1a dou- O "Il\fPQS'l'O-ERTlRADA" I RI9, 12, (A, N.) - Cmco 'cldad,aos es�1'aTIg.Blros foram detIdos '€1

!iJcia-IPoliti,ca de Felinto Müller. trina .sociailiz,ante. Da tribuna, o dep. Wal<ct,emar conduzIdos. a [lresenç,� do rugente Ida estaçao �edro 'Segundo, po� es-

como imperathro .de sua cons'cien� A oração do ,dep;(Jta:dü ,saulo R:a- RuIPP, ulden.isLa, relata fatos o.ca.r- tal�em lll'aIlldo fotogrCllfras quan-do o tr,em .corria eutre Mrungara-tJiba e'

cia civi.ca e jmidica, faz voGas pa- mos causou. gJ:'an<cle imlPressi1o, ridos com cor.rehgionários seus Pedr-ü Seg'undo, Ime:�l11tamenLe ,compareceu ,� .delegtlido. Fredgard Mar

ra qu.e os l'e!l)l'esentantes do povo sunpre,endendo mesmo p·elo· seu em Oam,])Ü's Novos, pr,esos por n500 tms. 'l'raLa-,se d'e trl'pulruntes do, navIo sovl:ebllcd que se encon.tra em

brasileiro, na Camara Federal, êxito como tribuno de fÜ'lgados' re- pagarem o ",imposto-estrada". Lê Angra, dos R,els e qlU� lroux,e ao,Bras],l o' matenal dos astrô.nDmos, russos

promovam aJpuração das' ,res.poillsa- cunsQ.s. bele.gramas. Lê ialões. Lê intima- para observar o ech'pse do lWOx]mO eira 20.

bi,lidades p,e,lo� i·ni quO's e odiosos Por diversas vezes se travam de- ções fei.tus em sin1J)iles bilhetes ...
aLenLaidos á dIgnidade e á integri- bates. Os a:llIimos se exaltam. As F>01' fim, (fu\ndo a1par.tealdo pe'lo Tenlatl·va de sedl·ca-o no R'I··udade humanas e cuja impunidad.e gal,arias se manMes'Lrvm.

, eI·ep. Cid Ribas, s, s, toma atitudes
seria um es·carneo aos soentirn,entos .o sr. presidenLe tOGa' a ca.mpamha dignas de 11m "ü'iamno", ..
e á nossa. cultura de paiVa civili- dizimcIo que nãô oomiLe tais mani- O de;p. Ci,d Ribas, .após fa�a'l'E�m
zado. Atenciüsas saudaçõe,s." f,e.staçõe·s, E, 'Por fim, o dep, ,saulo oulros represelJ lantes, pela ord'em, RIO, 12 (A, N.) - A propósito -de uma ,tentati�a de movimento 1'0.-

.

No Lexlo
�
acima, duas pa,lavras Ramos propõe um substuti'Vo, re- (Continua na 3 ,pag,) voluciol1J(;íl'io na ,guarnição da Vila Milittlir, de ,caráJter comunista, ao que'

foram rls'o8Jdas. 'pelo seu au.Lor, quer,endo seJa a sessão suspensa -- -,� -, cu","--- se afi1'ma Loma..'ldo parte no mesmo dd;vers.os sarg'e.ni,os e aIg'LlDs, ,civis,
quanelo o apresentou a plenário por 5 minutos, a:flim de ,reeligi-Io, Inesporadamente o "CorI'ei� da Noite" divulga que .ouvindo o g'·enera,1 Zenobio Costa, ca-
para aprovação. Eram ,elas: ""F,e- no que é a,tendido.' '. � marrrd'anue: itEm torno do assunto f.oi aiberto o ,competente inqllerito
linto Müller" ,e "Es,Ltlido Novo".. V,olba a caLma ao r<OQinLo. Os Fortaleza, 12 (A. N.) _ Che- poUci,al-militar, enconbrando-'s.e presos alguns sarg·entos. Ainda não foi

O PresldenLe, lIe,celbeIllel,o o Le�e- 'cotredorres são invadidos pelos de-
gou inesperadamente o gover- a,purada a origem do movimenl,to ,e qua'IlIto ao seu caraLoer comunista OIU

grama acama, suumete-o a v,otaç,ao. (]:lutados que, solvendo ,ctlifezinho, . . queremista, só ,po:de adiantaí-.lo o mini'stro Ida ,Guerl'a",
Aí 'então ... 'comeoam os apartes cochicbam. Ü te1egrCllma, d,jz um. nador F1austmo Albuquerque, O m�esmo ves;pertino ouviu, depois, do ministro da Guerra estas
e o reoinio, por vezes, parece p.e- "eleu o d�abo". "Vamos ver, ago- tomando posse imediatamente. de.c;lara,çõ,es textuais: "Realmente, ,está correndo um inquerito numa

rklitar.
'. _

ra, como vai ser ...
" respo,nde ou- Atribue-se a viagem á delicade- unidade da Vila Militar em ,cons'equencia de hav,er srdo ,cerca de meia

O, dep. Ca,ndoso da Ve�ga, que 11ao troo ,'la da situação politica, O fato duzj'a de sargentos, ca,bos e soldados - e não trinta oonforme IPublicou
OU"lra be>n a. explanaçao f,eIla pe- Reaberta a sessão, após 15 mi-

, ' a jm�Jl',ellSa matll'til1a - sur,preendida em conversas 'excusas, de carater-
lo S"lU role-g'a Melo, p8(1e a palavra nulos, uItra'passa!nclo ·ao l)razo re- esta causando, anSIedade em queremista. D8Jdo o l1Iumero e a quajj,dade dos ,elemenlos aludidos, não
para solícHar-ll1e un:: eSClarE'0i- querido, ·torna á pa.lavra o dep. todo o' Estado,

'

tem o caso maior imiporLancia ".

e
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Alfaiataria , ello IRua Felippe Schmidt 22 - Sobrado 'WQW

UM ESMALTE INTEIRAMENTE

NOVA FÓRMULA
NOVAS CÔRES • NOVO VIDRO!

Graças à sua nova fórmula, CUTEX é muito mais fácil
. de aplicar, porque apresenta uma espessura calculada,
melhor aderência e um pincel dóoil ao manejo,
possibilitando esmaltar as unhas com uniformidade,
firmeza e rapidez. O novo esmalte CUTEX

seca ràpidamente, tem maior brilho e mais duradoura

permanência sôbre as unhas. E seu novo frasco,
de desenho moderno, contém 33% mais de esmalte.

Experimente-o, hoje mesmo I Nestas côres

arrojadas: Àt Ease, Honor Bright, Proud Pink.
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SEMPRE NA VANGUARDA EM NOVAS IDÉIA.5 I
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Bembeiro8 UU
Policia ..•....•....•••••••••.•••• 1081
Delego""i" 0, P, Social ....•..•...• i5;�
Maternidade 11 � �
Hospital Nerêu Ramoa •..••••••• �SI
Santa Casa ...................••• 192'
(!asa de Saúde. S. Sebastião ...... í!�,
Aaei�ência Municipal •......••••• 161).

1I�ta1 Militar .••.•••.•••••••• ll�'
14 B. C. lS$li
llue Aérea 11M
,.. B. I. A. C. 151"
Capitania dos l'ortOll ••••..•••..••• us.
16& C. .R. • •.....••...•.•..• ,... 16l)f
i'� Policiei ...••••..••.••••••• 1:1OJ

��tencjári.a •.••• 1511
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"Diário da Tarde- •..•.••.••...• 157)
1.. B. A. ...................•.. 161�
""",.... Q:''Inr-rA..,. OrtiR.D. 'tIf'fli
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EPILEPSID
e o seu trati!menta
Arais de duzent�s pessoas que

sorriam de ataques eplleptlcos, es

tão completamente livres dessa el1-

fermidade, depois de terem feito o

tratamento aconselhado no roíheto
intitulado "Em torno das psicoses
eptlepttcas" de autoria de conhe

cido clínico e professor da Facul
dacle de Medicina do Rio de Janei

ro. Envio, gratuitamente, o referi
do folheto, a quem desejar infor
mes precisos sôbre o tratamento
da Epílepsía. Cartas para N. Via
na - Caixa Postal 4.104 - Rio.

REDUZA�A
C; RDUR
PÔr Um NovoMétodn
Ao atender às Estrõlae de Cj�.I"'m� np

Hnllywood , um médico descobr-iu ,ll�l

método seguro e rápido de remover íI

excesso de reja gordura. Corncco n. :k:

der pêso na primeira sernauu e muit . s

quilos ao mês. Basta' tornar 2 pDf':tilh.'",::;
.3 vezes por dia. Êste novo método, eh»
mado ForlDode, traz nova. vitalida

de, saúde e energia como também u rna

aparência atraente, ao dissolver a lYor
dura. V. não só se sentirá como parecerá
1. anos mais jovem. Não é necessário
fazer regime alimentar. nem "usar drogas
drásticas ou praticar exercícios em excesso.

Atúa ajudando a natureza. Formode
reduz a gordura de um modo garantido
como V. deseja. Peça Formode, boje
mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Quando alguém, tal Clamo e ___
Iheiro da ilustração a-oíma, ofGN.C8I"
lhe, em umável gesto. um cá.liea do '

excelente a.peritivo KNOT, le.mbr&.
., V. ,8ia. de acrescentar, �o agvade- .\'
oe' a ge�rjJezn.:ES;;EE 1/411-
BF'1 O NEli 4.PElUTiVO

I'flED/!.ET(J!
��

..

"
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�

Laboratório
Radio-Tecnico-ElectrOD
Fundado em 1935

Montaqem de rádioli. AnlpH-

I
fica..Jore.-Tran.mi••"re.

Matarial importad" direta
. mente doa U. :3 A.
Propr ietário

OtoRMr GeorgeS Bõhm

I
Electte - T«:niéo - Profi...ionaJ

form�do na Eu.r.opa
Florian6poti.8

�\la João Pinto n. 29 -- Sob.

TOME APERITIVO

KN,O'T

RBTIRARAM �flAS CANDi
DATURAS

TÔdas as bebidas. Inclusive d
'lIabl'icadas em Qutros Estados.
rearuam suas candídaturas,
·para "loar nos larew eaterí
a.ens.es, - em vista- da; eertiMifr
liDa viMNaud:o apepilivO" ic:No:r,

2as. - De FloTilanórpoJils para Cur-itiba São Pamlo e Rio de Janeico,
Decolagem ás 10,40 horas.

'

3.als. - De FJ.o·r.ialI1ópolli,s para Porto Alegre. Decolagem ás 1.2,30 111'8. i4as. - De Flor�aíQóipO'lis para CUTi:li.ba 'e Sâ,QI Paulo. u)�Cü'lagerrn Dr. (LARNO . G.
ás 1:��� �,�:sFlmi'W!lJÓIPIOljlS para .p,�rio Aj,e�re. Decolagem ás 1020 111'19.1 A :��L�!T� O

6as. - De F],o�ianópolis para Curititba, São Patnlo e Ri,o de JaJlle-iro,. 'Crime' e ' I
Deoolagem as 10.40 horas. ,. C

erve

v '7 �. oOlltituição de Sociedades.
Sa,b. - De Flori:móp.oLis para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 111'13.' NATURALIZAÇÕES

PAiFSSRAEGETROS - CORREIO - CAlRGAS. - VALORES _ REE,IWBOLSO

I.
Título. Declarat6rioa

- TE A PAiGAR _:_ SERVIÇO DE ENCOMENDAS _:_ CARGA8 PARA 1=.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
EUIROPA PELA K. L. M. l°. andar. ,

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA. _ PRAÇA 15 DE,
Re.id. -- Rua Tiradente. 47 ..

IIFONE -- 1468
NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.325

.

Ruâ João Pinto, 44
\

Telefone 1134

.Ftorianópolís

o NOVO HORARIO D'A VARIG

DE P 10 N E I R OS
R SERVIÇO DE V.5.

I

LHE QECOMENDA. k.

j./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J y Te,res .. felra t3 de Maio de ��47 3·

IH'io. 12 (UI.) � Dos 14 mil associados que!o Partido ComuDista contava nesta Capital. íIjIeDaS
·40U se baviam comprometido ii gUdrdar fidelidade pólítica em' Qualquer emergência. Os de,ma,is
r4iOfistavam. apenas deI nom/e, POIS, como brasileiros, repaonHva-lbes submeter-se a íustroções de
:uma potência estran'geira, cujos verdadeiros objetivos s'p podiam ser prejudiciais à Dossa Pátria.
!Asslm o número real de comunistas DO Brasil, é muito aque'w do apregoado pelos respectiv'Os chefes.

r:

N 4 blé' municip ío de melhoramentos que Ademais, é de se .salientar o va-

V,'l,.-I'"da �.o·c'1toaI
.

assem ,--U,.n�",·lu-sa-o
venham a oenericiar o seu povo. 101' e a abnegação dos ilustres ca-

\
..'_

Finalizando, pede a aprovação de tedráticos e livre docentes, . que
um voto de congratulações ao I pontif'ícam no e.stabelecnmento,

assoma a tribuna para defender (l honrado Governador do Estado, em' prestando á nóssa mocidade estu
seu ponto-de-vista. Bef'erdndo-sa • virbude de, em tão pouco tempo, diosa, com o seu saber e inteligên-

,ANIVERSÁRIOS i - o sr. Gastão Simone de um telegrama de Xapecó, lido pelo já ter evidenciado obras de vulto cia, serviços de indíscutível méri-

nES. JOSÉ ROCHA 'Assis, delegado da Comissão deputado mdenista de Oampos No- para aquela cidade como há bem 'to que se estão revelando no cená-

; "'''''RREIRA BA'S'TOS ; vqs, s. s. informa que. o" delegado PQUC@"o.hlnçamenLb da p,�dra fnm- rib jurídico. de San.ta Catarina e
.c,i', 'da Marinha ·MércâÍlte. regional de sua terra, autor da damental do Posto de Saude e da- do País, por-isso que

Completa mais um aníversá- '- a srita. Armia Rosa, 'fi- pr-isão a 'cidadãos que não paga- do o seu apô io á fundação do Gi- CONSIDERANDO a oportuna .'e
1.fio natalício, hoje, o exmo. sr. lha da exma. vva. d. Arzelina mm o "imposto-estrada" que ali e násio de que há anos, vem aque- f.eliz iniciativa do "Centro Acadê

desembargador José Rocha Rosa.
' expontaneo, colehoração do povo la pOPulação' necessitando. mico XI de Fevereiro", em ínsti-

ao progresso do municípío, é o 'I'ravam-se apartes entre os se- tujr um concurso de mo.n�alfl&;,. :Ferreira Bastos. a sra, Dora Santana Go- capitão' Dernerval Corríeíro, sim- mhores Konder Reis, João José entre os escudantes de- Dioeito, sô-
.
'Grande cultura e grande ca- mes. patdzarite da U. D. N.... Outros Cabral, Nunes Varela, Pinto de Ar- l1re o tema "O Municfpio na Nova

-rater, o ilústre magistrado sou- - a srita. Maria Boehn aparteam-no e, com ínsrstencia, o ruda e Bulcâo Viana. Constituição.", no momento em que

;be merecer a coríslderação e - a menina Maria Buat.im líder minoritário. Mas qual!.. . De sua bancada, o líder da maio- esta Assembléia plama a Carta
, A DEFESA DOS FERROVIÁRIOS ria, Nunes Varela, traz a plenário Magna do Estado, a ,promulgar-se

.a estima de todos, motivo por I e o menino Sérgio da Cunha 'I'errnínados 0'1 apartes ao dep. as realizações do Governo Nerêu hrevemeote: ,.

.que muitas e expressivas aslMelo. Cid Ribas, que toldaram :t santa Ramos. Cita o Hospital "Neréu ,OONiSliDEMN,DO que a contrí-

homenagens que hoje lhe se-II - os srs. Porporato
.

Nunes paz do re.cinto,.o dep .. Rarmro Eme- Ramos", as Colonias Santa Ana e huição em causa reveste-se de ex

Tão prestados e 'ás quais jun-] Pires Heitor Melo Edir Nicol- rencrano, udenista, 'le um discurso Santa Tereza. Diz que, si n110 tõra oepcional ímportancia aos: traba
. ,

. . :. '
-

' em qU'B defende interesses dos f'er- o patr-iotismo daquele ilustre ca- lhados da Comissão-Oonstítucíonál,
-tamos os respeitosos cumpri-. Iich, Joao dos Santos Neves e roviáríos. com referencia aos ins- tarínense, ainda andariam pelas que � vem reunindo para a elabo-
::mentos do "O Estado ", Carlos Santos.

'

titutos. Ü seu colega Alfredo Carn- ruas os leprosos e os loucos. Re- cação desse estatuto político;
* *

-- Maria Bohn filha do sr. pos, com aquela palavra convrn- corda obras em outros rnunícíníos. CON.SIDERANDO que o Eatado

P. WILSON SCHllfIDT o. G. Bohn eletr ícista nesta cenLe� da tribuna" se associa á in- Fala da assistência que lhe devem tem amparado, de maneira .,digna
. , .

1
' dioação apresentada nesse senfido. tôdos os catar ínenses, na solução ele louvores, aquela Casa de ensi-

Trancorre hoje o anrversa- caprta . SOLlb.A;RLEDADE DO P. T. B. ' de .p1'-o.blemas para o seu bem estar no superior, competindo-lhe, ain-
-río natalício do sr. Wilson I * Ü lideI' trabalhi.sLa pede, nova- efehcidtvde Palmas, à ·essa altura, da, 'promov,er o desenvnlvlme.nio
&hn1.iidt, zeloso vigário de S. SII,VIO VIEIU'A. menle, a palavra que lhe � con": l,he ,são dirigidas pelas galeriil's. 0ldo ensino, em váriJ()s graus, ,como

·pedro. I O COl1 hecidissim'o bar'tono cedlda. S. s. ocupa a aten.çao. de p,residente, mais uma vez, toca a
I se v,em ver·ificando, em SClinta Ca-

-

•
.' ".'

1
seus .prures para se soh.clar·leza.r campainha, dize,ndo mandM' eva-, ta,ri'na, ,e sendo princípio consa-

Sacerdote de grande pledade, braSllelI"O - SILVIO VIEIRA, com "() depu.tado Antenol' r,L'avares cua-las caso se manif.es.tem

maiS,' grado no art 174 da ,Constituição
·e preclaras virtudes, a sua nOVf'.mente nesta CapinaI, dará que defiel1deu os in.t8l'e·sses cios Lllma v.ez. O lide-r majoritário pros- Federal, de que "o amparo á oul

:atuação espiritual no seio dos um 'único recital nos aristocr'á· fll!IlICionári.?s ,publi'cos. O p, T. B. segl.lJe !la eXiplanação do assuinto que tura é dever do Estado";
-fiéis tem sido a mais apostóli- � tico" salões do "CLUBE 12 DE es't-á cle acu11do cum as palavras e não agrada aos udeni'stas Ique, n(1' INDICAMOS
. .

I'
.,
., com o ,lra,balho apresentado para Poder, nada, absalUltamemte lIada Que a Ass·embléia EstooiUal Çons-

-ca.
. AGOSTO", na nOIte de sabado estudo,;; da Comissão Oonstitucio- realizaI'am pOI' SaIlta CatarLa. Por lituinte, por i,ntermédio da. Mesa e

Daí as expressivas homena i próxi·mo, em sua passagem pa na!.
. fim, .co'il-clue_ 'pela aJpI'ovaçi:"w dO vo- ouvido o ·plenário, dtrija-se 3:0'

:gens ·que hoje lhe serã.o presta- ra Buenos Aires e Santiago do CARTA",P,ROTffiSTO DO DIRETOR to de cOIligTatula.ções, que, posto ·em honrado Chefe do. Po.,der Exooutl-

das Ch'l
' DA AtSSISTENCfA MUNICIPAI, votação, é aprov1lido por

_

tôdas as vo, no,sentido ide' ih.stitui,r um prê-
'.

*
1 e.

.,. Outro orador inscrito foi o de- demais bancadas, á exceçao - co- mio em moeda .corrente, ao aluno
SILVIO VIEIRA que Ja tlve- pU1tado LQPes Vi'eira, !poliüco pres- mo não rpodel'ia deixar de ser, 'é ve�edor do conrnll'SO de monogra�

}[Á.RIO SCHMIDT mos ocasião de ouvir no ano Li:gi·oso na Ilha. S. s. começa lendo claro - pela da União Dem:ocráti- fias" promovido pe.Io. Centro .Aca.-
A data de ontem assinalou o, pa.ssado, tem uma voz admirá'" uma ca,rta-<protesto qu� .lhe dil'i- ca Na.cional, que nunca reconheceu dêri1ico'X,I de F,ev.erewo, pubhlCan

:asiversarIO natalicio do sr. \ vel e uma elegancia de manei. glLl o dr. Armando ya�eI"lO de As- no Governo do ai'ual Vi'ce-Presi- i do-se ainda, o trabaLho clas�ilfi�
- , ., .

'
. , ,. SlS, dIretor .da .A.ssl:stel1Cra Mum.- deIlte, ,patrietismo, e nele nem mé- do pela Comi's9ão Julgadora,\ Il<QSMarIO ScJhmldt, competent� .11- \ ras que deIxa o publlco sobre cipal, pro·val1do á Assembléia, não ritios pessoais... Ana:is da Atssembléia Constitui,nte,

notipista. da Imprensa' OfICIal maneira interessado' e saUsfei l,sr .razão. o dep, Bul·cáo Viana O deputado Konder 'Rle.oj,s volta fazendo-se tam1)ém sua impr·essão
.do Estado e elemento de desta· I

to ' qua.ndo, ,ao se r,efel'ü' á pOllLl'la.ção a [l.adir a palavra, ° ",caçu'la" exas- em a'Vulsos pela Iill!p.r.eonsa Oficial

4ue na classe trabalhadora e
I 'Seu r�eital no CLUBE 12 em do inlerior da ilha, ,pinbQu oom co- p.el'a...,s·e iPor 'que não aJdmite que o do Estado, dando-se ci.ência da de-

.

'

. .

' re5 negras o e,stado em qi,le se aJoha, de.putrudo Liberruto, em no.me _de

I'
cisão do ,plenário ao Diretório Aea-

tra;bal,hlsta local.
. I polgou a grande e requmtada diúmada pela mal;íoria e pela fome. Itajaí, pl'o,po.nJ1a,.· COlligr�tulaçoe? d�mi:co da, vitoI'i,osa F�culda.{!e de

Apreciado amador de teatro, assistência, deixando saudades O 'orador, conhec·edoI' da g>ent"e eXlempnrânca,s... E tal e a ma- Dlrel,Lo de Sant.a ,Catarllla .

-vem, muito, emprestando seu Estàmos certos que o mesmo ilhôa, diz q�1e o elep._ Viana esque- neira com que se refere ao ;rdido, Sala da's Sessões, 8 de maio de

.ótimo concutso á arte cenica, acontecerá na noite de sábado c�u os sel'Vlços que a essa popula- de seu colega que,' por Vlezes! -ch�- 194.7
. . çuo vem pnestando, embora com

g.ou a peI1der o contrMe de SI pro- Antônios Nunes Varela
'm-erecendo sempre os aplausos quando o famoso patncIO -. pe.quenos recursos de verbas,. aq'u,' prio. Mas... venceu o. deputado Antenor Tavares
,da assistência. I gloTia do teatro lírico nacio! le Serviç,o Municipal. Ainda, para Heitor Li'berato que f.oi forçadü a, Pedro Lopes Vieira

Por suas belas virtudes pes- nal - aparecerá para o grande "ma.ta!''' a ques,Lão, s. s. se vale,cf.( em plenário, dizer que nunca l:!a- .

----

,soais companheiro 'pronto e mundo que frequenta o luxuo dados .e.statlSltLCo.S,. a.presentllidos, julára a governo< algum, !pol'lque, Maestro' fernand. ." "" pelos quaIS se venÍl>ca a mont.a do,s quandO subia as escadas do Pala ...

:SOllClto, desfruta de grande es- so Clube 12 . <lUxi[j,os Po.stos em execução pe,1c cio, s,ernpr,e o Í'iZl0ra 'IJara pedIr pa-
·tima e amizade, sendo por isso, * * referido deparLrumento. Finalmente ra o pO'VO de sua terra, iPara o seu Juteux,expressivas as manifestações de NOIVADOS peele, no,.. qu� é atendido ,'P�la me:I�� gra,n<:ie munilCÍ<pio, vor falta de ou-

,afeto que ontem recebeu de to- Contrataram casamento a a mserçé10 em at� ,da referIda c
.

tVo,s que o fiz·essem. Ap,e1a para o Tivemos ontem o prazer de
,

. ." . . . ta e sua rpublIcaçao no DIárIO da As- dep. onder 'para pTovar ·que. o que receber a visita, de despedida do«dos. E com elas, aqUI vaIO nos· sta.. Ondma Bernadmo, funclO- semblé.ia contl'a o que s·e illS,uI'- pos,suia fôra �aI�ho no .exer.cl�IO da
consaO"rado maestro francês

1'30 abraco com votos de felici- nária da Cia. Telefônica, e o jo- g'e come; é naLu.ral, o dep. ·Bulcão honrada profl.ssao de farmaceutllOo. b
•

.,dades.
•

.

Ilvem Ferminio Soares Costa, Vi�na, que, com a palavra, volveu Refutando as afir-mações pessoai<s Fernando Juteux, q�e. aqUI de--
* * funcionário da Fiscalizacão dos ao as,sunto, dIzendo q'ue ao estu-

que Ilhe dirigira o deputado
_ nde-I senvolveu .grande atIvldade ar-

HEITOR MELLO
• da-lo ,nem slquer falara nesse 01'- nista, S. s. reafirma os ,PTOPOSI!:OS i tistica brindando-nos com três

Portos. gão. de assisLencia da P re!ei LUTa, de não levar áJq.uela Casa
_

que.stoes I
m" P"l1 ificos festivais de música

A data de hoje marca' o ,na-
*

pO[' já sa.ber de sua sl'Luaçao no
de ordem Ipessoal, :nem tao p.ouco ""el"

,
•

·talído do sr. Heitor Mello, ,pro- VIAJAN'fES que diz I1espeito ás_ SUaIS verbas polítircas' mas sempre as que se re- de sua autor,Ia.

prietário da Alfaiataria Mello. I De Caçador. onde exerceu o i nsuf'1ci entes, ,como sae\, para aLen- feI'em a� bem do po.vo que o elegeu. S. S., que nos afirmou paJ"-
r der a tão vasto problema. Refe- Term1DClicla as lultimas pal�vras tir cr\YYl saud3Jdes "de Florianó-

.o distinto aniversariante, cargo de Prefeito Municipal, riu-se isso sim, á falta de Pronto
d d t d L"�erato que foram

..........
,

t t C'I'rculo de' M I S'q eI'ra Be '-'.'oco,·r'r:o, rle Am.b"l.lar",cI·,"'S' que atell- o ep\l':;Jj o I ,
,

I polis vai
.

á Blumenau, onde
'que con a com vas o ',VelO o sr. anDe 1 u -.J' '- c, W recebidas com ,estrondosas sa vas "

.,' .

:amizade nesta_ praça, será por lo, que tem sido muito cumpri- dem como nas outras ca'l)ltms cI,ü dê palmas, o sr ..
,

Pr.esidente sus- tan-:bem se �edlCara, � organI-

.,certo; mui cumprimentado por mentado pelos seus amigos. país: aos ca,s-os de ur.gencia na�
pende a sessão, as 19 ho�as.' mar- zaçao de nOltadas de arte.

vias pubLiocas, nos hotéIS, eLe. Por
cando outra para amanha a me�- Só voltará á nossa terra d,e-

,seus amigos.
• •

fim, lançol.l. l.lm répto do. dlret?r ma. hor.a, 'para Lrabalho,s cons.tl-
pois da monta-gem de sua ope-* PROIUOÇÃO da As,sistencia a ,provar ao contra- turClü.naI5. O S

-

t'RONALD LUZ . Foi promovido a sub-tenente rio do que ante.s ·afirmara da trl-
A TNDJjCAÇÁO DO LíDER MA- ,ra - ertao - que e� a

.

a

Completa hoje 14 anos o jo- da P. Militar, o. sr. Eurico Que- buna. � o dil�etor da AssIstencla
_ JOR,ITÁIlIO

. cargo da Prefeitura do Dlstnto
,

d' pt'esen,ciava aos debates, de cama- É a segui,nLe a indicação a que Federal.
.

-vem Ronald Luz, 4° a�ista dOjluz. Este fato eu ense�o aos roLe... " nô-s -r.eferimos Clicima: :'�XlmlÜ. srl· Ao sr Fer.nando Juteux os'Coh�gio Catarinense, fIlho do seus amigos, que o sao em CONGRATULAÇõES AO GOVERNA- PrHsidenLe da Ass·emblela. Estadua .

A'

-'Sr. Aroldo Luz, alto f�ncioná-: grande número, para' levar-lhe· DOR DO ESTAJ?O, P;ElLO POVO Constituinte. nossos votos' de boa vla.gem e

. rio da Delegaéia do Imposto expressi.vos cumprim.entos.
C DlE "I rAJ.1!p"lt"'dO Hei- .o "üenbro A<cadêmi!c·o XI d� F:e- constantes prosperidades.

• A I.. b'
, om a ;pa .aVI a, -o ....q c< '" veI'eiro'" da FaculdClide de Dlrelto -.---------------

'Sô'bre a Renda, e de sua espo- Fellcltamo-l,o. tam em, por 101' Liberato ela; banoada' do P. S.
"de Sa,nt� Catari·na, é <Ol'gão rerpre- I} b d 1 23 él I··sa d. Dulocemar Soares Luz. tão merecida 'promoção, con- D di,s,corre{l so�re os me·lhora- s.e.nta.tivo dos jorvens e cuhtos est�- l'�C ,a as c u as

* * quistada pelos seus méritos pes- m'�ntos do muni.ci,piode ltajaí após dantes que cursa.n escola de enSI- 12 (A N) Q
Fazem anos, hOJ'e: soais.

.

a Revolução de 30. FrJsou., - o que
no superior,. a ({ual vem prestand?, ,P. Ale.gre, ..

-

,

não di-scordal'a.m os udenlslas -

á cultura jurídi.ca do E,stClldo, aSSI- chefe de polida determinou O
- o menino Vitor, fiLho do "x x x

os propós'l,tos ,do aLuaI Go,:ernad2r nalaJel:o� e relevantes serviços..
.
fechamento de 123 células do

'sr. Vitor Godinho. I FALECIMENTO do Esla,do em ,doLar / lllQ·Héle seu Desde sua fundação, que oonstl-;- partido comunista, tudo cor-
- o sr. José Vieira Corte,. Ocorreu, sábado, nesta cida'

. .__.�_._______ I tuiu o advento de nova e'l"l,
_

U
rendo na mais perfeita ordem.

Oif 'nspetor escolar I' d f I
.

nt d stimado

V d-
. I formaçã,o intelectual das gB:r�çoes-pr ess.or e 1. • e, o a eClme .o o e

en'� e l'l!"li _ S� q'ue de.sfilam pela já tradLcwnal O Chef� de �o�icia .ordenou ás
.

- o sr. Arnaldo Pinto de
I
e benquisto cidadão João José

.
1.... ii,-::::

templo do Direito, tem. o Centro delegacIas do mterIOr do E:sta-
'·Oliveira, representante comer-, Bittencourt, que ·contava, entre móveis de s<',lla de jantar e quarto ACaJdêmiClo XI de FevereIro elesen- do o cumprimento imediato e
,-ciaI. nós, com vasto circulo de rela- Ver e trcitar à Rua Sou,zo. Dutra volvido aJtiv:id.ades de r.e�eVio no� rigoroso da oMem emana:dos do.

- a srita. Ida, lVIendo.nça, ções. '1 Na 159 (Elitreite>j.
(3,,1) !:c\����. SOClaIS ,e CUI.turaJ.s de nos

TSE. '

professora. '. O extinto deixa viuva e
.como entidllide ClicadêmlC?- ,c?n- ".

- o sr. Orlando Medeiros,rexma. sra. d. Marieta

LemoslAreas, funcionário da comissão grega os alun�� do curso JUII'IC\ICO, Regrasson a L'Mmif'tabelião em Vi�eira. .
IBittencourt.. da M�rinha Mercante; e exma. promov,endo, aInda, de .conformlda-

,
(J II li.

- o sr. Estam.slau .MakoWles-11
Era ele pro.gellltor da exma. sra. ·d. Maria Silva, funcionária de oom os altos flllS a que se des- Rio 12 (A. N.) - DepOIS de

d tina inDciatiovas salutilires ao estu- ,
A' •

•

ky, construtor llcenCla�. .

Sra. d. Antollleta B. Daussen : do S. V. C. P. e casada com do' � difusão do Dir.eito, atray·és curta permanencla nest� capI-

.

-; a srita. Wanda Mana ,P�s, casada com. o sr 'Thiago Daus-Io jSr. Antônio M. da Silva; 'e de festivildrudes cívi.cas .e iPatl'lotl- tal, regressou com destmo a

.illhR. do sr. Ca,p. do _ExerCIto s�nJ comerciante; o s:-. Osvaldo sritas. Alayde, Dulcemar e jo- cas, conferências p:u�lJ.cas,

reU-ILima,
o'sr. Alberto Gerchuno.ff,

Wal�er de Menezes PaIS.
.

Blttencourt, co.mercla,nte; a "'em Hercl'll'o BI·ttencourt. niões culturais, parbc�palldo, -ou- redator chefe de "La Nacion"l
d

" trossirm bri,lhantemente de can·- . d'- o sr. Edmundo GrIsar, exma. sra. d. Hllda Areas, ca- A' familia enlutada as nossas �ressos' estudanrtis e ju.rídicos, fó- �e Buenos �Ir�s e gran e amI��iul1c�onário público estadual. sada com o sr. Jacy Matos /conuolências.
'

ra do Estado. �o do BrasIl., :
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Ouro para Dlenti<stas
e Ou'iveis

,
,

PODE SE COMP RAR
DIRETAMF.:NTE:

Remetemos pelo Reembolso
Posto l v - a preço 40 dia. para
6Jualquer porte, do Brasil.
pr-odu toa quimicamente pra

paradoft e quilates garanti
dos conforme analise da Co"a I

da Moeda do Rio de Janeiro.
Ouro, Prata. Platina, Ouro
platinado, Soldos em lami
nas, discqs (I pinos paro fins
odontologicos e para ouriveis.
Peça' list:a de preçoe para:

R. S. MUCCIOLO
Rua São Bento n 518
t andar - sala 6

Fone: 3-1966 - São Pau lo,

c

COMPANHIA ;o>AlJANÇA OA'. �IAjA� 1
1
)

I'150.900.ó,..,6.30 �
5 978.401.755.97 �

67.053.245,30 t
142.176.603,80 í

98.687.816,30 t
c 76. 736.40! .306,20 J

Diretores: 'IDr. Parnphilo d'Utsa Freire de Carvalho. Dr. Prsnctsco

i
de Sá, AnislÜ' Maseorra

••
Dr. Jcequím Barreto de Araujo I!

e José Abreu.
_PP ..... 1III .........�"n..",. ._= a"'tW"' ........ .,...� ............-......... aua•• .._.

'�tII(t.lll! fti !iH. �Q r ; �rt\ t Il
!�('t!I'rH ..fO .. §' 'r.'\i\� :��iF'tHn"'j!ti�

Cifres do .,BAllôncn de 1944

Dr. Henrique Stodíeck
A.DVQGJ$...DO·L

RU8 Fe'ipe' Srhrni dt 21, sobrado+- Telefone 1062
t Al'tos ip CASA. 'PARA (SOl - Ji",.,ri",nÓ['n!is

'c.CAPITAL E RESERVA�
Responaabilidad ...
Recets
Ativo

o-s

Sinistros pagos no, últltl)Cl,. iii anoe

Responeabilida1el

Célia Fausto Gil

tJOSé
Pedro Gil e filhos convidam aos seus parentes e às

pessoas de suas relações para assistirem à Missa do

10:.. aniversário do falecimento de sua saudosa espôsa e

m�e, �ue mandam rez ár no dia 14 do corrente, quarta
feira,. as 7 horas na Catedral Metrcpolitana, agradecendo
antecipadameute a todos que comparecerem a ê:He- ato

" de fé crista,

'I

um "Cartão-Royal" com as instruções

para receber o famoso "Livro de

Receitas Royal". Ou escreva para:

Caixa Postal 3215·Rio de .Jcnelro.

Prodato da Slandard Brands 01'Bra%lI,lnc,
Rio de Janeiro

'PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA Ó SEU ENDEREÇO AO

IUBBItUCRID DDIN S. I. .'

CAIXA POSTAL. 36
.
a'-'UMENAU • SANTA CATAmNA

o ESTADO
Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa

.

no Mercádo Público.Resolvido, enfim, seu problema financeiro I

AUTOMOBILISTAS I
A'encão

J>

Poeo o seu dínamo ou

motor de Ol'lGaCO

'OfICINA Eft_LO..
Rue Conselheiro Mafra

rre, 94

Adqu.lra TUDO de que neoessitar,
de 1l'Mli

.

SÓ 'VEZ,
- _.

paga.ndo PARCELAD.&.mEMTB,
oom aos 'V .&.N1.'AGENS da. compra à ri...,

'6ervindo-se do

SISTEMA
lleupllS
C8lpdos
lI'vel.

Réell..
Gelade!....
Bicicletas
J61a.

,

CREDIARIO KNOT
"

.

Ltwros
Chapé...
installlÇÕft .Iétrlcas ............
Artll" p.r. ",,"entM,

Pel..
C.sacos �

Qual........�

Bnvie ao seu amigo distante
. .u.m."luíme.r.o, da-I'.e.vistu () VA.
LE DO ITAJAt, edição doo!
ooda a �Florianópolis, e assi-.

estará contribuindo parai
maio.T difusão cultural

'

de nossa telll'a
. . .. .... .... .... .... . .. ._

o ESTADO encon·· I;Ira·se ii venda na

bane.iI· de jornais I«Beck»
.

INOOSTRIA, COMáK:1O E SEGUROS leNOT S. A.

,-'.U'II .. ,. Is " ... t... " a..
----

Transportas regulares de cargas do pô e to de

.
sio FRANCISCO DO SUL para NOVA VORI

Informações com os Agentes

F'lor ianôpoãs - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1'.212 ( End. teleg,
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'elelcne 6 MOOREMACK

"K.�

Aceitamos agentes e

correspondentes no

i.tenor.

Os interessados devem
apresentar. reterenetas.

C) V.ALE .ou !'l'AJA!
Procurem na Agência

, Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

I,

LEIAM A RE,VIS'EA

, ...�.��..�? .��.��'. -

Paulino J. R Vieira, declara
"Quem extraviar ou inutilizar G'

que, desta data em diante, não
ma is se reaponsabili sará por

certificado de alistamento pagará!
.

multa de 10 a 50 cruzeiros, outrea
dividas feitas por quem quer sim incorrerá em multa de 20 a 1.,.
que s e ia, em seu nome , inclu-

cruzeh-os aquele que extraviar 011'
n do pesso as de SUtI f"míii",

inutilizar o Certificado de Resee-
Fpotis .• 7 de maio de i947.

vista".

COMERCIANTE: ,Dá mo li-

, � � 6
� c .

··Ao Comércio

....... 0"0 •••• 0"0 ..

OO,ENÇA,8 NERV<)SAb (Art. 129 da Lei do Serviço MUI.

�om 08 progreSSOQ da metlleÜRlJi tarjo

'loje. l.Ul doenças nerV08!13, (lu_ullll .... ,." .,., .... ,... . .... � I

.,r'i,tadas em tempo, são ml'JeII ,M-
I feitamente remediáveis. O i!orilintll." vro à Biblioteca do Centro ACIl-
,

. �bm{l. fruto da ignorâncIa, só Jlolis
j A' i d' 'd ,,6 .. .. démico XI de Fevereiro. CoD-

\I are U ....rear 0.8 n .IVl n08 lI.letacaOll ...

'I <ai!> " enfermidades. O Ser,vi�o Na- tribulr áa, assim. para a forma-
, ,I ';01\1111 d .. Oocnças mentaio !liapia �o cultural dos eatminense5
!

I
�ó\ aro Ambulatório. que atende Irn.

.

de smaehã I

I ,d;:�_t�:R::D:'O:rÜ:I>�'1 ("r,��m"� Tll"ó_Hvrn" do
________�--------�----------- � 11 >hora. .ar....... C. A. XI de Feve:rehW.

__'" c 1
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"

o Sahãe

"VIR<iE ESPEClAllD

"'Res�o'�a� !a�são��l, r�_S�ns��o�u� n��n�tanto,S��s�!r' !s�el�t�!�U es-I
zada no· dia 6 de maio de 1947 dignos de louvores os ingentes esforços tado das estradas, falta de auxílio aos

IPRESID:ÊNCIA - Sr .. José Boaoard. sempre desenvolvidos, de maneira hones- pescadores e profilaxia da malária na zoo

SECRETARIA - Srs. Cid Loures Rí- ta e escorreita do agente postal-telegráfí- na litorãnea de. rta.jai acham que ames-
; "bas e Alfredo Campos. co daquela cidade, sx, Leônidas Menel e ma merece atenção, especial dos srs. de.

Às 14 horas do dia 6 de maio de 1947. do ,diretor .regíonal dos Correios e Teté. putados, porque solicita ao Executivo
.havendo número legal, o .sr, presidenté grafos do Estado, ST. João Alcãntara da medidas racionais e necessárias para me.

· declara aberta a sessão. Compareceram Cunha; lhoria da saúde e padrão de vida da po-
· .26 STS. deputados. I Considerando que,

. recentemente, ro- pulação praieira ali ,residente.
O sr: 2° secretárm procede à leitura d'a ram instalados naquela agência novos Esta é opinião da comissão entretanto.

ata da sessão anterior, que foi aprovada. aparelhos de recepção e transmissão, de o Plenário com a sua soberania decídtrà
.. sem restrições. modernos característicos, e de valor suo definitivamente.

O sr. presidente dá corihecírnentn à Oa- períor a trezentos mil cruzeiros; Sala das' Sessões da Assembléia Esta.
sa da visita que acabava de receber dos oonstderando que o govêrrio da Repú· dual Constituinte, 7" de maio de 1'947.

,,·srs. cor.onel Cantidio Régis, tenentecoro- blíca. de vários anos a esta parte, vem (Ass.) Saulo Ramos e Pa.ulo de Tarsu
.riel João Marinho e major Lara Ribas, dotando o Pais e, também o Êstado, de I da Luz Fontes.
-comandante, sub-comandante e fiscal da edificios públicos, padronizados, onde sr VOTO EM SEPARADO
_Policia Militar do Estado, visita essa de instalam os serviços postaís-telegráficos, Em principio concordo com o requeri.
vagradectrneritos pelas homenagens presta de real e' eficiente importáncia. em vár.ios menta.
•.das àquela Corporação.. sectores da atividade humana; Discordo, entretanto, com os têrmos

A seguir o sr. presidente disse ser a Indicamos que a Assembléia Estadual do .referido documento na parte em que
presente sessão especialmente destinadas Constituinte se dirija ao honraho chefe se refere à sítuação das estradas de Ar .

.. .a homenagens póstumas. Nestas condi- do. Govêrno do Estado, para que trrtercc- mação-Penha e Armação-Itajai, por não
I'-ções, não havendo orador inscrito, dava a da junto ao sr. ministro dos Estados dos procederem as alegações, de 'vez que as

"Palavra -a quem dela quisesse razei- uso. Negócios da Viação e Obras Públicas, no refendas estradas estão em condição de
Com a palavra, o sr. Osvaldo Bulcão sentido de ser construido, na cidade de tránsito.

"Viana lê brilhante. biografia do sr. major Joaçaba, um edificio destinado aos oor- Discordo também, quanto à forma de
Acácio Moreira; o sr. João José CabraJ 'retos e Telégrafos, adquirindo a Fazenda se rererír à consciência dó 'étertorado da: ,<

jllistoriou a vida do inolvidável catarmen- Pública o terreno necessário a essa fiI)Z: quelas zonas, que está a merecer melhor
.z-se dr. Vitor Konder, lendo trechos do seu lidade, por compra ou desapropriação. ob- juizo e acatamento.
discurso, pronunciado quando do seu re- servadas as formalidades' legais. Sala das Sessões. 7 de maio de 1947.
�'gresso ao Brasil, em 1934. O sr , Alfredo Bala das Sessões, 2 de maio de 1947. (Ase.) Heitor Pereira Liberato.
'Campos, em nome do exmo. sr. Governa- (Ass.) Antõnto Nunes Varela. 'Cid Lou- Indicação apresentada pelo sr. deputa.
-dor 00 Estado, no do município de BIll' 'reg Ribas e Pedro Lopes Vieira. do Saulo RamoS":
menau e no .seu prõprto, associou-se à no- Considerando que a falta de trigo de .

..menagem -prestada à memória daquele PARECER terminou o encarecimento do pão, ele-
cilustre brasileiro. O sr. An.tenor Tavares Exmo. sr. presidente da Assembléia menta primordial da allmentacão do po
'·-relembrou a figura do sr. coronel Benja- Constituinte. vo, encarecimento que já pareceu demais.
:.mim Gallotti Júnior, vulto proeminente Os signatários que constituem a Co- não só pelo encarecimento do preço de
-da politica catarinense. O sr. Biase Fara- missão nomeada para emitir parecer nu- venda. como pela redução do tamanho
Co a uo sr. Braz Límorige, realçando-Ihe ma indicação de autoria do sr. deputado do pão;
.ias- qualidades de caráter e os serviços Nunes Varela, subscrita, também, pelos Considerando que melhoraram muito
,;,prestados. Ao sr. Lopes Vieira coube ho- srs. deputados Cid Loures Ribas e Pedro as condições do mercado, com a entrada,
.merragear a memória do .Almirante Durval Lopes Vieira, referente à construção, pelo no pais, de grandes quantidades de trio
:Melquiades de Sousa, um dos vultos mais govêrno federal. de um edifício destinado go americano principalmente;
"proeminenteS' do antigo cenário politico aos Correios e Telégrafos de .roaçaba, Considerando que, apesar dísso, ernbo
-catartnense. O sr. Protógenes Vieira des- têm a honra de comunicar a v. excia. de ra o pão tenha melhorado em qualidade.
taca a figura do sr. coronel Nicolau Bley que são favoráveis aos têrrnos da meneio- não:;;e reduziu o seu preçu;

'_Neto. O sr. Fernando Ferreira de Melo a nada indicação, solicitando assim, de v. Considerando ..inda as condicões r1e v;.
do coronel Pedro Cristiano F'eder'sen, cí- excia se digne em submetê- la à conside- da cara em que .víve a grande' mas=a d"
··dadão que, embora não brasileiro, foi o ração do plenário, para dísoussão e vota- população atropelada' pelas preços de tô-
·;·.propulsor máximo da grandeza econômi- ção. das as mercadortas que, longe de baixa.
�o·industrial de tôda a região do Vale do Sala das Sessões, 5 de maio de 1947. rem, ainda sofrem altas em determinados
Itajai. O -sr. Antônio Barros Lemos relem- (AsS'.) Orly de Magn.lhã.cs Machado, setores;
'brou a figura do dr. Alvaro Catão, que Saulo Ramos e Wal,ll'mar Rupp. Considerando que. embor-a esta Assem.
-rtão. assinalados serviços prestou à nossa Indicação apresentada pelo ST. deputa- bléia ainda não possa legislar•. pais que
-,terra. O sr. Armando Calil enviou à Me,;a do Antônio Carlos Konder Reis na ses- tem a sua aç'ão limitada aos poderes de
uma mensagem, na qual, destacando a são de 2 de maio de 1947: uma constituinte. não pode. entretanto
facinante personalidade do sr. Alvaro Ca- Exmo. sr. presidente da Assembléia ser indiferente ao clamor que soe ouve.

-tão destacou-lhe a riqueza do talento e Constituinte. contra a ganância e a especulação;
• .cultura, postas sempre a serviço do .povo. Considerando a procedência das razões Cohsiderando assim que devemos ao

,,'0 ST. Paulo Forrtes leu excelente bogra- apresentadas pelo povo r1e São Miguel, no menos, como o povo em geral, estar ín

fia dos grandes catarinenses Almirante memorial anexo a esta indicação; formado da ação do govêrno em todos os

-:Henrique Boiteux e Hipólito Boiteux, le�. Considerando o valor histórico do tem- assuntos, mais especialmente dos que eu-
<brando os serviços por ambos prestados a pIo a· ser repa·rado para os festejos de seu volvem interêsses imediatos e prementes. S."coletividade catarinense e realçando· lhes bi·centenário; como é o da carestia da vida; 1m,
:.;a personalidade e excelsas virtudes cívi· Considerando as convicções religiosas Cons.lderando que existem já 'Comissões a vida!
--cas e mürais. O sr. Antônio Carlos Kon· da nossa gente serem profundas e since· criàdas para atender aos' serviços de abas. ,

.

·der Reis focalizou a pessoa do sr. Luiz ras; .
tecimenta e contrôle de preços, o que Compete à senhora fazer com que êle ,cresça sadio e

.,de Vasconcelos, uma das figuras de maior propomos seja submetida à apreciação nos dispensa de. sugerir' medidas a resp�i f '"
realce que já pr,ssaram por esta .. ças&, 'da Casa a's'eguinte indicação: to;' orte. As vitaminas ({l'l» e -D» sâq muito 'ne.cessárias à
,aonde. diversas legislaturas, exerceu sem- Que o govêrno do Estado tome na devi· A bancada do Partido Trabalhista Bra· saúde das criB.tlças. Estl:>8 vitaminas as en'co·..,trara·' em toda a'-pre a·s fun.ções- de 1° secretário, destacan· da consideração o memorial dos habitan· s11eiro indica que a Assembléia. atraves �,
.

do-lhe a simplicidade e modestia. s> sr, tes da vila de São Miguel, municipio de : da Mesa', se di.rija ao Poder Executiv'l. sua riqueza
"Nunes V.arela traçou brilhante perfll do Biguaçu, no sentido de que a Igreja Ma· pedindo-lhe se digne informar:

.:81', Domingos Rocha, cidadão que muito triz de São Miguel po·ssa sef restaUrada 10) Se ainda estão em pleno funcion.a·

fêz pelo engrandecimento de Santa Ca· para as festas de seu bi·centenário a rea· menta as Camisões de Aho""
.

·ta,rina e muito espeCialmente, do sul 10 lizar·se em 9 de agôsto p. f.
. de Contrôle de Preços; e se estive"em.

-·Estado. O sr. H"itor Liberato disse' que, Sala das SesS'ões. 2 de maio de 1947. 20) Quais as providências que têm to·
·�omo ·representante de Itajai, terra natal (Ass.) Antônio Carlos, pela U. D. N. mado e estão tomando de prática para

· ".' «�n-1er. associava·se à homena" Saulo Ramos, pelo P. T. B. e Jos.é Mal,ia evitar que o povo continue a pae;ar tãcJ

·.·gem que a êste õra era prestada. OS SlI"S. Cardoso da Veiga, pelo P. R. P. caro os elementos de sua subststência, "
:CardoS'o da Veiga e Braz Alves, em nome PARECER resguardá·lo de novas investidas da espe-
.. de 'Suas bancadas, associaram·se a ·tôdas Exmo. sr. presidente da Assembléia culacão 6" da ganãncia.
'às homenagenS' que- a Cllfsa vinha de preso Constituinte.

.
Sala das Sessõés da Assembléia Consti

.. tal' às figuras dos sauoosos e prestant�5 Os infra·assinados, que constituem a tuinte, em Florianópolis, '28 de a'bril de

''patricios cujos nomes foram acima m�m· Comissão l'ara emitir parecer sôbre os 1947.

�cionados. Todos os oradores pedlra.m fos- têrmos de uma indicação apres'cntada" (Ass.) Saulo Ra�os e· Braz JOaquim
se consignad::> em ata ':lm vot� de ];}r�fun. essa digna MeS"a. pelos nobres depU1iadÇ>S Alves.

�.da-''€ grende saudade a mem�l'la. dos ho· Antônio Carlos Konder Reis, Saulo .Ramos Indi.cação apresentada pe�o sr. deputa·
:=enageados, daÍld�) a Mesa .Clencla do ��. e José Maria Cardoso di! Veiga, referente do Saulo Ramos:

to às exmas. fam!lias. dos llt;stres CO�d' a um pedida de auxilio para as obras de O Partido Trabalhista Brasileiro, secção
dadãos cujos nomes vem de ser, tão gla- reconstrução da Matriz de São Miguel, de Santa Catarina, indica:

tá e car1nhosament�, relembrados !,>o'r e�· têm o prazer de levar ao conhecimento 1) Que o govêr-no promova a elabora-
. ta Assembléia. Postos a votos os pedidOS" de v. exéia. que aprovam a indicação em ção de um plano de prtlpag,anda da vaci·

'formulados. foram êstes unãnimemente causa. opinando no sentido de ser a mes' na B. C. G., processo profilático da tuber·

-,aprovadas. Nada mais havendo_ a tratar, o
ma enviada ao plenário, para discussão c culose, pelos órgãos dos serviços de sa;!·

,;sr. p.residente. encerrou a sessao,
_ ma'l;'can· votação. de estaduais, interessando a quantos ---

.·do 'outra 'Ol'dinári", para amanha, dla 7, Sala. das Sessões, 5 de maio dE' 1947. médicos. parteiras - possam exercer ação
às mesmas hOTas. com a seguinte -.

(Ass.) 'Nunes Varela, João José de Sou· no sentido da sua adoção prática, e quan-
Ordem do dia sa Cabral e Biase Agnesino Faraco. tos - imprensa, rádio, escolas. - poso T h

Trabalhos constltucio!lais. O sr.-deputado Konder Reis apresentou sam divulgar o processo, influindo ,no es· ·en a (empie em
INDICAÇõES a seguinte Indicação: pirita d.o povo e conVencendo da sua ef1·

Indicação apresent8da pelo sr. depu· Exmo. sr. presidente da' Assembléia ciência. .

.

_

-;tacto Nunes Varela, líder da ma i0l'ra : Constituinte. 2) Que 6) govêmo determine a adoção
O município de Joaçab:::, pela s'Ua po· Cons-iderando viver o litoral do muni· dessa vacina, .por forma obrigatória, nas

'sição geográfica, é o coraçao do oeste .ca- cípio de Itajaí, especialment� as locali,da· matemidades do Estado e nos estabeleci

-'tarinense, celei;ro da comumdade ba.rrlga· des de Armação de Itapocoroi,. Gravata e mentos particulares subvencionadoS' pe·

verde, e cons·titui no vale .do Rio do Pei· Mato Grosso, em estado de extrema misé· los coIres pÚJblicoS", fazendo-se ampla dis·

-'xe um núcleo de trabalho mtenso, produ· ria' tribuição do material necessário a outras
· tivo e patriótico, que enche de orgulho éonsiderando tal situação é motivada instituições de asistência' médica e so°

e ufania o povo de Santa catari.n:;.. pela a,bandono'das estradas. impaludismo cia!.

Desde que incorporad� ao te>'ntorlO ca· e falta de auxi.lio ã indústria da pesca; Sala das SesS"ões', 7 de maio de 1947.

--tarinense, face ao desf7ch.a de histórico Consider'ando, a região, em épocas pa�. (Ass.) Saulo Ramos e Braz J. AlveS

-:litígio, o antigo mUl1lClpio de Cruz��ro, sadas ter constituido importante centre DISCURSO

hoje Joaçaba, passou a repres.entar, ]un- prodtltor, tanto sob o ponto de vista agrf· Discurso pronunciado pelo sr. deputadC'
-tamente com os demais mumclplos inclui· cola como pesqueiro; • Saulo Ramos:

·dos na zona denominada "Co?testado�, Propomos submeta·se à apreciação do "Senhor presidente:
'destacado ".salipnte pa;lel na· vlda econo· Plenário? seguinte indicação: Ocupo esta tribuna ·para tratar de um

·'tIlica, soelal, politica e cultural da nossa Esta Assembléia, por intermédio da Me· a'ssunto verdadeiramente tético para a

terra. porisso que sa oficie ao Govêrno do Estado, apelan· vida da Nação.
.

Considerando ser o municípiO de Joaça- d'; para que êste tome as seguintes medi· Refiro·me. sr. presidente, à peste bran-
· ba o centro vital das' vias de comun�c�· das' ca,' conhecida· co·m o nome genérico dE'

ções ·rodoviálJias. ferroviÉllrlas e telegrafl- 10) Solicitar à Prefeitura Municipal de tuberculosoe.
.

.cas do oeste catarmense; Itajai a imediata reconstrução das Estra· Essa moléstia, I infecto-contaglOsa, sr

Considerando que as ligações telegráfi. da's Armação de Itapocorõi - Estrada Ge· propaga de maneira..surda e·avassaladora.

-cas das localidadeS' vizinhas' têm O mu?i. ral - (9 Km.), e São Braz - Estrada Ge· Milhares de brasileiros sofrem e tombam

• cípio como entroncamento. de mane2ra ral silenciosamente, devido à tuberculose

que os serviços, por sua natureza, vem 20) Solicitar à Prefeitura Municipal de que lesando social e econômicamente r

-·avolumando. dia a dia. ante o desenvol· Itajai a çonstrução, o mais cedo _l?oss.ivel. país, além de seus prejuizos morais .'
-vimento econômico; de tôda essa vasta da Estral1a Armação de Itapocorol - Pe· materiais, deixa-nos no seu r,astJlho, a la·

Tegião; nha (4 Km.).
.

.

grima, a tristeza e a saudade de entes

Considerando que, nessas condições, 30) Providenciar, o malS breve POSS1- queridos. .

-tais serviços estão exigindO, de imediato, vel, a elaboração e aplicacão de. um. pIa· A classe médica, sr. presidente, e a que

-uma localização em prédio prõprio. ade- no de auxílio técnico e fmancelro a m· mais de perto sente e avalia· a inormid�·
quado aos seus fins, inclusive no que res· dústria da pesca.

. de dessa tragédia. Se comp,ararmos o nu

-peita aos de natureza postal, que se avo· 40) Entrar em entendiIrtento no se.nti· mero· de vidas roubadas, anualm�nte, pela
'''lumam de forma surpreendente; do de que o Serviço NaclOnal da Malana. tuberculose no Brasil, com o numer.a de

.Considerando que a renda postal·�elé!- extenda seus servicos de profilaxia às mortos naS' batalhas de tôdas as nossas

·gráfica vem aumentando. conslderave�· regiões das localidades da Piça>rras, Pe· guerras, chega.remos à dolorosa verdaddf..

nha Gra,vata' Mato Gro.sso, Armação de de que as cifras do obituário determina o
mente, justificando·se, aSSIm, seu �mp!e-, , "I I t t�d ac-

· go numa obra resultante. de asplra\.',?es Itapocorói, São Braz. Santa' Lidia e. de· pela referida bacl ase sup ·an a o as .

da coletividade d::> municipIo e da reglao; mais localidades do litoral do mumclplo 'outras.

Considerando que a União paga eleva- de Itajaí. Armam-se os exércitos, enquanto n.entl'0.

das somas como alugueres {ia prédio em Sala daS" Sessões 5 de maio de 1947. da.s nos'sas fronteiras tombam em camp,-,

'que estão instalados, embora precàrla· (Àss.) Antônio Carlos,' .Ramiro Eme· raso 100.000 brasilelr·os anualmente. Cha·

mente, os serviço's em causa;
.

renciallo e Fernando FerreIra de Melo. mo a atenç.ão desta Casa para o dantesfO
Considerando que os Co-rrelOS e Telegrn- PARECER espetáculo determinaldo pela tubercu o·

fos de Joaçaba têm no seu qllgrlro cêrcq Exmo. sr. presidente da Assembléia se, neste pais, uó'ando das palavras do

de dez funcionários, que atendem aos ser· Constituinte. professor Clemente Fraga, 'anunciadas na

viços num imóvel de reduzidas propor- Os infra-assinados, designados por v. Academia de Medicina no ano de 1943'.Je.
ções, o que entrava o andamento regular excia., para em Comissão estudar a ip.di. velando o que segue: O coeficiente �e la

dos t.ro]-oo'hnc ;"��"n"o' cação apresentada .pelo deputado Antomn da letalida.de pela tuberculo"e nas ca·

IftHlelS
o Brasil para seu

desenvolvimen to

necessita de técnicos

todas ascem

proHasõea

Livros Técalcos
geral

LIVRARIA ROSA
Ruo. Deodoro, 33 - Fpolis.
Atend<l pelo Sei vi.ço
Reembolso Pontal.em

SEU FILHO TEM UM
ENCONTRO

í
MARCADO!

_. --

ser hora s�u filho tem enoontro marcado com

no

OLEO DE FIGADO
BA.CAHLAU·DE

de LANMAN & KEMP
---------......--------�_._-----_._-------

Limpesas. Cons.ertos· e teformas
Sel'viç-o. rapidos e ga-rantido.
ASSISTt:NCIA TECNICA

Mediante m6dica mensalidade encarrega-se
de fazer limpesa. parciais no

J!>r6prio locai,
SEMANAL. QUINZENAL ou �ENSAL.

QFICINA RADIO TECNICA
.

MECANOGRAFICJr
Rua JOQa Pinto n 32

casa uma garrafmha de

APERITIVO 'uH N O Jn
pltais brasileil'as foi de 263,5 por IOO.OOG A Calmetização consiste em ministrarhabitantes o que dará pa.ra 45.000.000 de às cnanças, nos primeiros dias de vida���ti��tes o total d� 118.350 óbitos um� vacina tomada pela boca c=stitui�
Havendo para cada 'óbito sete pessoas

da por bacilos bo,,�nos atenJados. �ste
d pro�esso de vaciI_laçao é prático de seroimtes, ter·se·á 836.000 acometidos do aplJcado, ln�f�nslVo, não oferecend.a pe.mal ou seja 1,8% da população brasilei· !l"l�o. de especle alguma, e além de serra medi3'llte confirmação pelo cadastro pratlco, e econômico e at 1 ttoráxlco, sendo a t"rça parte 27:5.000 o ti'Siologia é matéria simpfa mente, e�
número. de brasilei.ros in.validarlos peia fica.

'. , esmen e, pacl·

doença..
. li Sr. presidente, tôdas as crianças e porCon�oant" os .dados de 1943,.a economia tanto todos os brasileiros' poderão d'esrru:do pa>s perdeu 236.0.00 indlvl�uOS; valo· tal' dêsse benefício. Devemos seguir .nzando,s'e cada �pessoa pelo mmlmo, em ori.entação de autoridades consagradas n;Cr$ _5.000,00, teremos ,!m perda de u� pals e no es"tl'angeiro, preconizando a mi ..bllhao e oitenta mllhoes de cruzeiro, nistração sistemática para maior ditusãoanuGllmente.

. _, do método B. C. G .1):stes dados,
.

sr. preS'ldente, sao alar- Sr. presidente. O Estado ele Santa Cata.
ma;ntes e d.es_afIam o nüsso sentlmento, a rina, situado entre os.que combatem emnossa ll1tellgenc.l}l e o �osso pa��Iotlsmo: n�sso pais êsse mal, por intermédio doA luta entre a clen�ia e_ esse mlcloblo es!.a

I'
Poder Executivo vém desenvolvendo' a ãomICLada .e o desaflO des� mal po,r no� nesse sentido ma tud .'

. .;
d

ç_
também seria aceito.' e requer maior :mpli�d� l';lCIO e açao
Sr presldente' .

p
_
ara que no

ii.
.

'". . d·· tO, 1
.

d
malg breve espaço de tel':iLpo os seus be-

• ?le?Cla me lca em aes�nvo Vl o nes· neficios e efeit.os se genellalizem na.s po-tes ultlmos anos .os mals arduos e pr,", I?ulações catar}nensesfundos estudos e melOS pa.l'a combater

I
.

.

essa moléstia que zomba sorrateiram·ente Sr
.. presidente. O Partido TrabaL1':l.istada cultura cientifica, mas, apesar de tu- �rasileiro, dentro do seu programa soeia.

do, pOderemos afirmar que mais tard:? lIsta do maior bem para o maior número.
ou mais cêdo ela dará lugar a métodos de apresenta à consideração desta Casa esta
cura. , indl:cação e. lembra que em 1945, na 6&.
Atualmente a equação para se debelar Conferência Pan·Americana de Tuberculo

a .tuberculose pode ser representada pelo se, reunida em Ha,vana, a calmetização
trinômio 1° Profilaxia, 20 Diagnose'preco·. foi aprovada e recomendada por 18 pa';.
ce, 30 Cura cientifica. seS".

.

Ocupar·nos·emas tão sàmente da. Profi· Sr. presidente. Termmo com as pald'
laxia, citando um d:)s seus métodos: A vras de Sayago, a figura. apostolar da tí.
Calmetização que mais não é do que" I �Iologia arneri()ana: "O B. C. G., no mo

v.ac;.nação· B.' C. G. dó recen-nato, desti· menta atual, constitui a única all'ma eH.
nada a atenuar ou evitar a tuberculose ci'E;nte que po,ssuimos para a proteção dI>
na idade adulta. nossa AmérÍ'ca". .

DE'"
'-'7ETZEL JNDUSTI1IAL-J'OINVlt,LE

:" s�eÃ2 ,/IRGfAtI EspEciÃllDADE
iS .:.,..M:::2...k'i....«� �'\.�,:.i.: ','I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOZE DE- }\'GOSTO-'Conc-erto -Silv'io V·ieira. As
. .

,

pudem ser reservadas a Cr. 50,00, CO� direito
jámesas

a' 4 cadeíres,
.

-

A' mcugem daS U:Slôes

da Assembléia

Dois tentos contra um, ta
'Yorá.vel aos àtlétíoanos.iacusou
'0 "'Placard" ao ouvir-se o api
to final do cronometrista, en

cerrando o cotejo.
Lutou o Atlético com um

trio-final impecável e um ata

que rápido e oportunista,
.

fa

lhando, entretanto, a sua' -Ií

nha media, que se apresentou NOTICIÁRIO ESPORTIVO - Prosseguindo o Torneio
mal organizada e incapaz

i

de =- A Portuguêsa de De&Por-:Munici-pal Carioca, sábado o

deter as avançadas caravaneí- tos venceu o Torneio Início doOlaria logrou empatar com o

TS. Campeonato Paulista de Fu-IFluminense, ipor dois tentos: o

T�vesse o Clube Atlético um tebol,' ante-ontem realiza,p,o. !Bang,ú tombou frente ao Amé-
trio-médio ed'iciente, a pugna - O Flamengo, do Rio de rica, pt:lr 5 x, 3, e o Botafogo

equilib�ar�se-la e então .t�l'i_a- Janeiro, extreando . em. portol!v�nceU: fa;cilment� o 9anto do
IDOS sSlstIdo a uma eXlblçao A.legre, ante-ontem, fOI derr-B- RIO por·4 x O. -Ante-ontem, os ..

brilhante e superior do clube tado ,pelQ Internacional, pela dois restantes jogos da rodada
do 14° B. C., já que a linlha di- elevada contagem de 6 x 2. 'ltive'l'am os resultados seguin
anteil'a e o trio-final funciona- .

- Em Caiacanga de.fronta- tes: Vas!co, 2 x São Cristóvão
vam com ,perfeição. ram-se, ante-ôntem, Esperança'l e Madureira 4 x Bonsucesso

e Bandeirante, vencendo o O.
O Caravana do Ar esteve primeiro por 4 x 3. I --------------

num dia negro'. A defeSa falhou' _ Em Saco' dos Limões, o. FIGUEIRENSE, 1 X AVAí, 1

em vários lances, especialmen- Ipiranga, local, a-bateu ü Inter_! ,Por absoluta falta de espaço,
te nos ataques que redundaram naci.onal, pelo expressivo esco- hoje, daremos amanhã�ma.io

na conquista dos dois "goa:ls" re de 3 x O. I res detalhes sôbre o jogo
atleticanos. - Em São José jogaram,: de ante-ontem, entre Avaí e

Os seus atacantes perderam ante-ôntem, Ipiranga e Cruz e Figueirens-e, que finaHzou em

diversas O'pürtunidades para Sousa, te'rminando com um em-! patado por 1 x 1, tentos de Arí
a mov,imentação do marcador. pate de 2 tentos. I e Augusto.
A ela esquerda Adão-Silvai, na-, -

�" .

,'� :

·�:i:J:;.se;;��a�e :p�,�ec:nd�ro� Progra,ma da .R.'B.C.'
"

I �E�PE DI�A
ala direta' Sanford '_ Lebe:- par!!' O Dr'agil ,

' J?eclo ReIs, ten�o sIdo trans-

tinha, quer pela técnica em- II III ' �.. . '. ferI�o par� � .CapItal Federal,

!pregada ou pela ha;bilidade co- TERÇA-FEIR�< 1.) de maIO.· na .ImposslbllIdade de se .des
mo s-erviam a pelota a seus 19,00 - Su:rmtrLO dos progra- pedIr de t�d<:s os seus �mlgos,
-companheiros de ataque. Leô- ' mas.... , . cO��'d�e'seJana fazer"delxa por

nidas revelou-se um centro- 1�,05 - Ingl:e�, p:lo RadIO. melO deste o seu abraço a tod�s.
avante perigoso; sempre colo- 19,15 - N�tI.Cl�no. ." aqueles, que, durante� o� .

tres

cado em magnifica posição de 19,30 -, Radl�-teatro. Cruz anos. de, su� permanencla em

ataque, não oonvencendo, po Azul , d� G
..�. �he,s- Flo;I�nop�lIs, o honraram e

rém, ·nos arremessos á cidade- terton: 1 eplsodlO. e dlstmgUlram com'.a sua ami-

la de Currú. ' ,.20,00 Palestra. zade.

20,15 - Or,questra de Teatro Usa da oportunidade. para . ,
com

da BBC. reafirmar mais uma vez que
RITZ - HOJe as 5 e 7,30 horas. Dick PURGELL - Lorna:.

_ Noticiário. lhe será sempre grato recordar Sessões das ll'[oças GFAY - Lionel ATWILL.

"Acontedmentos do a terra e a gente. de Santa Ca- J�m�\ c;a�g
- Signe Ha"sso 15° E,pis-o/}io. /

mO'IDe'nto", comenttri tarina cUJ'os dotes" de hOSPI'taII'
- a, e alge. '- Ne Programa _.

. "'- ,.', -

OS QUA'l'ROS TES'rAIUENTOS "d �
do. dade e bondade cativaram-lhe , 1) - A Marcha da VI a

. . - -
. Censura ate 14 anos. N' I Filmes

- Conjunto Londrmo a admlraçao e o coraçao. N" N t" d
ac. mp. .

de Cravos.
o programa. -' o leIaS a

_ Preços:
R'd' . "

semana - BFE. (;r$ 3,00' (Único).- a; lO-panorama. I...Smtssl, Gravatas, Pllamee,
I Preços: - 120 - 2 00 _

. ....L\_..__--�._-------
Noticiário. .

j
Meial dei melhores. peloll me- 3,00.

' ,

I

� PI IComentários da Im-
n�es preçotl .6 na CASA MI� I . . . . .. . ,.... iJ. � '�,II,D. =� "prensa Br�tânica. C�LANEA - Ruae. Mafra, fi ,ROXY - Hoje ás 7,30 horas !I �IJ I)"�-:.

última exibição

�
- A gripe segue frequep.te- .

M ISS . F:_' 711
Joan Cra,wford - Zachary mente os resfriados.Corte

'

Scott - Jack Carsoll' - Ann êstes prontamente, fric- Ã _
cionando ° peito e ° pes- 'I ,,�

Blyt,h. coço, 'ao deitar-se, com L.,
A viuva, [illhos, ogenrO's, nora e nelos do ,pra,ateado João José Bi't- AL'IlrA E'Ilr SUPLI'CIO Vick VapoRub. Descon- ..

t t
.

d t d t
lU. 11.L,

, gestl'ona ° pel·ta, facilita .

( (�IlJco'U�, conVI, am a. Ü' os os paren 'es 'e 'p,essoas a;m,�gas para ass.is-
tIrem a mIssa de 70 dIa, que 'mandam r.ellar em sufrágio á alma de seu

Censura até 18 anos. a respiração, acalma a
,

'd
. h , I No 'pI'Ogram,a·. - NotI'cl'as

da.]
tosse, traz pronto e·lívio.

quen O e!s[lOoSo, !paI, sogro e avo, ,e que ,sera celebl'ada ás, 7 horas do �

dia 17 do ,corrente, s.ábado, na I,gpe,ia Saulo Antônio. semana - DFB.
Antecipadamente agradecem a to!dos os que ,com,parec"erem a esse Atualidades RKO Pathé _ .'

ato re,jigioso.
:Outrossim, agT'ade,0em a iodos qU,e compar�m a,o seu sep'ulta'- Jornal. �td!�b'1�1.

mento e aüs crue env,iaram flores, tele.gramas e palavras de conforto: Preços - Cr$ 4,00 - 3,00. I

[ ,

, f

Direção de PIiIRO PAULO MAaHAQO

Na peleja da" 'saba1i:o'a, o aUético, derrotou .

o

Sábado último o cçm��!!�I�a!ú,c�!van�rQ APorHl PO!O'd� hOql�:: vencidos
Am8Jdorista, Citadino prosse- lio, Moraei e Aduci; Verzo/Íl,' QUadTOS: Caravana do Ar :_

guíu com a efetivação do cote- Haroldo e Ernaní ; Lebetíaha, Gil, ALdo e Waldir; Romeu.]
jo entre' Clube Atlético e Ca- Sanford, Leónidas Adão é Sil- Waldemar e· Rosalino; Arnal-
ravana do Ar. va. .do, Linhare.s, Conrado, Mana-

. .', Juiz:' Waldemiro Mel� (fra- ra e Hazan. Atlético - Pedro,O Jogo transcor:eu monóto-
quíssimo). \ iNelson e Itamar; Faria, Ari

no,. c�� algu��s Jogadas se:�. Na preliminar entre \f1Spi-,;,Gil e .Enasmo ; Silvio, Machado,
.sacI�on:a1.S, m;llto falt�?do pa: rantes, venceu o Caravana do Bíttencourt, Gentil. e Osvaldo.
taxa-la de bo�, dada a falta .d.e Ar, por 3 x 1, tent,o,s de conra-I Juiz: Lúcio Carvalho (bom).ardor combativo das duas equi- do (2) e Hazan. Machado fêz Renda: Cr$ 79000.
Des 'conlfrontantes. .

,

' .

�

.o Caravana do Ar exerceu
• , .

leve domínio sobre O seu anta- ' .

gonísta.jnão logrando,. -destar- E S P O R TIS TA!
te, tirar proveito dessa 'vanta

.gem, o que'.muito decepclonou

.a sua numerosa '''torcida''.

-----o-----�

PARA' TORNAR REAL�DADE UMA DE TUAS.
MAIORES ASPIRAÇÕES, CONTRIBUI, AINDA�

, '.

QUE, MODESTAMENTE, PARA A CA1UPANHA
PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F. ,C.

I

� I
A linha intermediária com

'Haroldo no centro ajudado 21,00
por Ernani e Verzola eXibiu-se,21,15-regularníente, sendo o último
o mais fraco.
Todos os "goals" foram con-! 21,30

quistados no 1° tempo, por Ca- .

peta, Leônidas e Irassú, respec- ,22,00
:tivamente aos 8, 10 e 14 minu- 22,15

,

tos, 22,20
Os melhores foram: Moraci,

�Haro'}do, Lebetinha, Sanford
,Leônidas, Currúi Ivani, Capeta,
Djalma e Miro. O extrema es

querda Irassú jogou satisfató
riamente até ser oontudido no

jní�io da primeira fase.
'

Os quadros obedeceram ás
,seguintes constituições: Atlé
tico ----c Currú, Brito e Ivaní;
'Waldir, Fonse,ca e Flávio; Ca

,peta, Medinho, I)jalma, Miro e

usaram ela palavra os srs. dr. Yl
mar. Corrêa, dr. Fernando M. de
,SOLlJSa, Gapi,tão Américo Avila, dr.

I Biase Faraco, desembargador Hen
I r ique Fontes' e Sidnei Nocettr. Ao'
findar a sessão o sr. Osvaldo Mele
dizendo decorrer no dia 12, o dia
das mães e- ter coincidido a con
vocação daquela reunião justamen
te. na ante-véspera de tão grande
dia, rião podia deixar de fazer uma.

saudação lembrando 'tão auspicio
sa cnincidencia. Também o ar,

Clito de Sousa Dia.s· pediu a palavra
para na pessoa da exma. sra, d.
Julia Furtado, ali presente, a qual
com os seus quasi 80 anos, abala
ra-s-e de suas comodidades para as-

',sistir àquela reunião, saudar a

mulher .brasüeíra, cujo nobre co-
A CoJnissão Constitucional ração nunca a deixou faltar nas

iâ está composta ' e disposta. ,.- ocasiões em que discutido o ampa-
Já se procedeu ao sorteio da 1'0 aos desherdados da sorte.

"

matéria para o Projeto, que: Das resoluções tomadas na reu-
entrará em Plenário, dia .27' nião, ficou estabelecido ó seguin-'
elo corrente. / te: ,

,"
- A muitéria estâ=prorao: '...:.,.. .

-·'-1 - 'Que' 'quinzená,Lniente, age
diz usn. deputado. Só falta o t ra de inicio e depois mensalrnen-
princ�pa� 91le é o espirita da te', ,s€-ja feita uma reunião de j,odaiJ
Constituição, as' Soco de Beneficiencia para con

jugação de esforços e delineamen
to de planos de Assístencia ao.

Realmen te Necess idado.
2 - Que os relatórios, das ,So-

ciedades seJam .p'uhl icados pela
imprensa para conhecimento de .

publico.. afjm do mesmp ser sabe
dor o que é feito com o auxilie
que presta ás mesmas sociedades.

3 - Que toda sociedade a exem

plo no que já fazem algumas, 01'

ganize um fichário de, todos seus

socorr idos mandando para. a sede
da' Legião onde funcionará a futtl.
ra União das Soco Beneficientes de
Santa Catarina, uma segunda via
da ficha af'im de poder s-er exerci
do um �onLrole melhor das distri
buições feitas por todas as socie-.
dades existentes.

O plano apresentado pelo dl'".
Fernando M. de S. Filho, bem co

mo todos os outros pontos debati
dos e resolvidos para exeoussãe
futura serão estudados e postos em.

prática á lilledi,da que., nas reuniõe.s
futuras,

.

possam s,er afastados {to
dos os obstác'U'los que forem ,:en.l..
conLrados ,pa,ra o bom desempe
nho clDS mesmos.

Foi apreseniaaa uma suaee- . .'
tão á Assembléia, sobre o caso

do leite.
O 'inciso' VII diz, assim, tex

tualmente: "Entrar em enten
dimento com os proprietárias
ele vacas e reproduiores :

no

sentido de substitui-Los por
exemplares em condições, fa
cilitando a aquisição."

___.: Vejam só vocês, - dizia
o sempre bem hum01,ãdo fi

[redo ,Campos - Substituir os

proprietários de' vacas e re

produtores por exemplares
em condições: Esta é mesmo \

das Arábias.

O 'conspícuo deputado Fer
nando Melo leu um recorte de
iornat do Rio com substancio
sas acusações ao ex-Bstado
Novo. O, papelsinho anünou o

deputado' que solicitou provi
dências a respeito de atos, que
teriam sido praticados pelo:
Policia daquele tempo. A es

sa alturá o tempo [ecliou, E
o deputado Saulo Ramos, num
im.prooiso arrebatador defen
deu, das acusações, os que ha-

, viam sido envolvidos. Já, ago
)'(1., s. excia. apresentava 'L�1n

's'Ubsttdivo, que punha por
terra, o telegrama relampago
do deputado Melo. Os animas
estavam exaltados. Exaliadis-
SÚJ,WS e a sessão é suspensa
por' dez minutos.

- A sorrir, diz�a o deputa
do Emerenciamo: "E os jornais
o. oroctamareni que reina com

pleta ca.�ma ,no .país ....

A sessão de sexta-fei1yt pro
lOnfjfYU-Se até -as dezenove ho-'
ras! OS S1'S. deputados saíram
esfalfados. O ambiente estevé
atômico. Grande foi a atmpa-

. lhada. l\1Iéd'icos virm'am a advo
gados e estes a mecUcos. A car

ta do sr Armando Assis levan
tou uma cortina rire fu.maça e

sua publ'icação ainda provo
cará surpresas. A bancada
pessedista foi convidada a

fazer uma v'iagem de inspe
ção aos doentes da ilha .. , Um
Q1'ad01' disse que os ,médicos
elo Departamento recebiam or

denados irrisórios de seiscen
tos a oitocentos crt�zeiros. Pa-
1'(( prova, mandou ,que os cons

tftui,ntes abrissem o Orçamen-
1.0 .do Estado ...

O Or'çmJiento 'foi :aberto e

com surpresa, ,verificou-se
que a asseve1'ação não pro
cedia ...
Balbw'dia, confusão, câos,

nervos, cizania ...
Reina paz em todo o pais!

Z,é do .cOlllgr\esso

l

I �SSISleI1Cla ao •••
(ondUSàO

..

,.
,

o

ODEON
- Ás 71/2 hs. -

PECADO DE CLUNY
BROWN

- No Programa -

1) - A Marcha da Vida nO.
72 - Nac. Imp. Filmes.

2) - Fox Airplan News 29 x:

132 - Atualidades -,
I

_ Preços:
Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00.
"Imp. 14 anos".

IMPERIAL
- Ás 7% hs. -

-1-

HE�RY NA CASA DA MúllU
corri

Jimmy LYDON.
-II-

F:inal do melhor seriado.
CAPI'l'ÃO AMÉRICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �ÂDO-Terca-IeII'a 13 de Maio G� "�iá 7 7

Pedimos aos nossos distilntos leitores, o obséquio de preencher Cl

eo:mpon abaixo e remete-Jo á l'WS8a Redação afim de compLe!I:arowf
quanto'antes, o nosso novo Gad1ll!lWo_ Social.

Nome ....•..............•..•.•••••.•.•.•••...... t .

,&'.xo ••. ; •.••.....•. &t. Civil •••••••••••
,
••• D. NaS>C•••••.•••••••• '

Pais ... J

'"I o '

'Es�o (a)
..

&nprego ou Cargo ......•....•.••.•••.••..•..•.•............••••..• '

, ,

OlllI-go do Pai (mãe) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••.

Observo ..................................................................... ,. ••• _e .

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

Agradeceríamos, também, a ,emtHeza de noticias d9 nascimento.
euamentos e outras, de l)areDJtea OU de peseoas amigas.

DR. SÁVAS LACERDA
� mMico-elr1lrg1ca de Olha.
- 0tn1d:08. Nariz - Gargmea..

Prellcrição de lentes de
aontato

NDULTóItID - Fel1pe SchmJ·
dto 8, Das 14 às 18 horas.

.�CIA - Conselheiro ....

ftlLEFO� Uis e 1264

Ausente

DI. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

... lkn1çoa de Cl1n1ca Infantil (Ia
....,lstlI!ncla Municipal e de '

. Caridade
IDLIlOCA IUlDlCA D:il CBIAN<1M

ADULTOB
1lO]!{8ULT(iRlO: Rua Nanes �
f11;w14o, '1 (Jildtffclo S. FraDcI8CO).
cbll81l).tas das 2 ás. 6 hOÍ'QII

I!iZfiD1tNCIA: Rua lilarecha1 OuSo
lherme. 5 Fone· 763

)

�R. A.SANTAELLA
<Diplomado pela FaêU1dade- Na

elonal de'Medicina da Uin!verlild4'
Cc do Brasil). M�dlco por eoncur

., do Serviço Nacional de �oen·
_II Mentais, Ex Interno da ::;<mta

Cà.IIII de Mieerlc6rdia. e Hospital
1'1i"'l1átrico do Rio na capital It..

- '6
deral

f.lLfNlCA !mm(;{\. - DO:ilNCAJI
,

NilR'V{)SAA
_ OoD.BUitó!rlo: Erllf1cio Am6J1ll .

"

NETO
�_ Rua Felipe Schinidt. Consult&ll:

Das 15,. As, 18. horas -
-

,_

a-tdblc1a: Rua klvaro de CarY1l'
lho nP 18 - Florlanópolls,

iiliL POLYDORO S. THIAC1tr,
'Médico do Hospital·.(ie Caridade

de FlorlanópÓlis .

Assistente da Materi:lidade .

OL!NICA M1ffiICA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doenças dos órgãos Internos, es

paejalmerrte do coração
Doença,s da ttrotde e demais

glãndulas írrternas

IFlIIIOTERAPIA - ELECTROCAR

BIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

()oDS\lltas dlàriamente 'das 15' às'

18 horas

Atende .chamados a qualquer
hora, Inclusive durante a noite.

OONSi:rLTÓRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

BESIDl!:NCIA: A v e n i d a Trom-

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

DI. -M-.-S--.·-C-AV-A�L-CA-NTl-,
-

Cllnica exclusivamente de crianças
Rua Salldanha Maxljlho, 16

Telefone M. 7l!2

DR. NEWTON D'AVILA '

0peraQôes - \Tlas Urinal'las -

Doenças dos Intestinos. réto •
UlU. - Hemorrotdas. 'l'ratanJeoD.

to da coUte amebta.na.
J'1s1Q.!;erapia __, Infra vermelho,
Cor.(ifulta: Vitor Me1relelS. 28.

Atende diar1amente ào 11.30 .bII
.. l tarde. das 16 hs, em diant.

Reaid: Vidal Ramos. 66.
J'on_ 1067

\ DR. ROLDÃO CONSONt
m&tmGIA Gl!JRAL - ALTA m
MnJaGIA - MOL�STIMI BlIl ..
• ••• NHORAS -oPART28 ._

Iror.mado pela Faculdade ce MecD
cmna da Universidade de SAo

'

l'eulo, onde foi assistente por: '""
f!oI II!IlOS 'do- Serviço ClrIH'glco 40

Prof. Allpio Correia Neto
&urgia do estômago e vias I»
�J intestinos delgado e gro�1II6
tlI'Oide. rins, próstata, bexiga,

fi/tero, ovãrlos e trompas, VarlCCl'
MI.. hidrocele, vaMees • hem&,

CONSULTAS:
da 2 às 5 'horas, à Rua l"eJ,Jl1'
iIchm1dt, 21 (altos da Casa' p�

raíso). Te!. 1.598.
1UlSJD1IlNCIA: Ruo Esteve� J .....

ntor,_ 179: Tel. M 764
--

Bit MARIO WENDHAUma
Ow_ do Hospital -Nerh RamtU"
CLtNICA MeDICA DF; ADULTO(?

�F; CRÍANÇAS
c..".n1tório: R. Visconde de O"...,

Pt'ato, :ii - esq. da Praça 15 de NOo
"uabro l&lto. da • Belo Horizonte 81

.

TeJ. 1545

Counlta.: da. 4 ã. 6 hora•.
iteos!dêllCia: R. Felipe Schmldt, !,

- hne manual 813

DR. BIASE FARACO
MM1000Chefe do Serviço de SfftH.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FllLIS AFECÇÔES DA
BELE - ,RAIOS llNFRA-VER·
MElLIHOO ,E ULTRAS-VIOLETAS
Cans.: R. FeUpe Schmidt, 46'-

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D . .Jadme Câmara, 46
FONE 1648

DR.
._-------�--
LINS NEVES

Moléstias de senhora
CoII1suJ.t6rio - Rua .Jollo Pinto n, 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de setembro
- (Ed!lffclo 1. A, P. da Estiva)

Telefone Mo 834

II. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles. 2e
Telefone: 1.405

Carurultas das 10 às 12 e das 14 11.118
Residência: Ruá Blumenau.' 22

Telefone: 1.623

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se', a dirigir automóveis

Amador e Profl�sio'nal
Teoria e

Atendem· se

GARAGE UNIAO

TALHERES DE AlUMINIO
« lUNAMETAt »,

RUA SANTA CLARA, 387 - SÃO PAULO
ENDEREÇO TElECiRAFI.O ccLUHAMETAL - SÃO PAULO»

Maiores Fabricantes da \ America do Sul
�

. SNB8�
AOONATRS
ReclamBm imediata-'

menta gnalquer trre
guJarillada Da e,ntrega
de ssus j,or·na,es.

�----�----------_.------------------------------�---_.----------------�-

I"
I
I melhore.

:l:ALim__IUII!!l.tw:_"*III!!l#ati!l!:YmGiliIiil!IilSlílllli!!lIIm IIt •• IlI__I! -__�_lIiIkMiiM_II'Ii ..__� .....!M"-S@W'.,*WiE

prãtica - conhecimento do motor.

chamados para reparos, de urgência-
Auto-Escola 1-47.77

PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

o SEU ORGANISMO
P" E(;'I S A D.El>tW>A
lIMP�ZA eE"l<Al

'QUEIXAS E RECLüAçtms ';,

PREZADO LEITOR: S. o Que lhe

interessa. é, realmente. uma provid�nci.
'Para endireitar o que estiver eeradc on

para que alguma falta não se repita: e

NAO o escAnda-lo' oue a sua reclemecâo
Da queixa poderâ ";r a causar, encamí

nhe-a á SECCAO RECLAMAÇOE;S •

de O F;STADO, que o �.jl90 lerá ten.to
fiem. demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo .. , I. UIIl& informa

ç!}o do resultado, e.;ibol'a em algnn� ca·

lOS nlo lejam ·publicado. nem a recla·

maçio nem a providência tomada.

Acabe com as Levantadas
<� Noturnas e Sinta-se f'<>

Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no

turnas, ardência, resíduos esbranquiçado!
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na· ingua, nas pernas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, pqdem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um aos friàis impõrtantee
órgãos masculinos. Para controlar êstes
tranetôrnca e restaurar rapidamente a

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientifico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimo!
Que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
v. se sinta muitos aDOS mais jovem. Peça

-

Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia ,é a sua melhor proteção.

Ro - indicado no tra-

gena tamento de pro.to- '

tite�, uretrites e cietitee.

T.eIa pa'ra fecuf:larias. -

bronze-fosforQsa.
.

Import�ção diré'ta da

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

Telegr.: MARILEY
Caixa Postal - 5756
São Paulo - Brasil.

I

FARMACIA ESPERANÇA
. do Fa;nnMêutico·-NILO UUS
R�je e amantm �erá a na PNferida

Drogas nacionais e estrangel�1l8 -' Homeopátias Perta·
marias - .Ari�0iI de borJlllC'ha.

-

Ga-rante-se a exata obsemneia no reeeituário médico.

NAVIO�MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e ganmtià para transporte de suas mercadorias

Agentes em Florianópolis CARL9-S HOEPCKE S. A.

CONTA CORRENTE POPUi..,AR
Jurol 51/2 8. a. -- Li�ite Cr$ 30.000,00

Movimentação �om, cheques

B-ancfl do Distrito Federal Sa A.
.

CAPITAL: CR$ 60.i>0Q.JlOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000;00

Q!ua Tr�JaftO!.' 23 • Florianópolis

··AI)VOGÁDQ� J
,

\

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6poH,.

,AFIA
Correspondencia
Comercial

METODO:

Moderno e Eficient61

Confere
DiplomaI

DIREÇÃO:
Amélia M- Pigozzi

RUA 'ALVAAÓ DE CARVALHO. 65

fabricante e di8tribuidor�s das afamadas con

fecções -DISTINTAD e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiras. ri'llcOldo.. brins
.bons e bal'at-o., algodões, modns e ayiamentos
,para alfaiatee. que recebe diretamente da.

Snr.� Comerclant.. do 'interior no sentido de Ih. fa!:erem uma

Florlan6poU•• �,FILIAIS em Blumenau e Laje••
f�bricall. A Co.lIO •A CAPITAL- ohama a at-eng50 dos

visita ante. de efetuo rem lIua. oompras� MATRIZ em

,

J

t
I
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Rio, 12 (A ..N ..) - Está repercutindo. deslaveravelmente a atitude da UDN que, em \�

todos os Estados, se negou a \c�ngratular-se com o' govêrno pela justa decisão elei-""�
torai pelo íechameat« do Partido Cemnnlsta, Essa atitude que nao ceadiz cem a

, opinião .públíea nacional, tem merecido acres censuras, �m tôdas as camadas sociais",
pois certamente não é esposada pelo brígadeíre Eduardo Gomes, a cujos pestulades

democráticos os udenístas se apegam para impressionar o povo ..

""0, batismo'� da berea ANITA
Presentes o Sr. Governador do Estado e o Ele. do 5· Distrito>,
Naval.� ...Doi8 destinos: ontem as g·Berra, boje a 8ervi�o da paZe�
Nos estaleiros ARATACA,

da firma Hoepcke, foi remede
lada completamente uma das,
duas barcas adquiridas pela E.
N. Navegação Hoepcke na ln�

I glaterra, afim de servir ao

transporte de' 'carga, contrl-

Ilbuindo
deste modo para reso l

ver o grave problema de trans-
• porte que assobarha o país.

O "Correio do Sul", de La- administrador sejam execrados.gob a competente direção do
guna, jornal independente e (pela opinião pública. !En,genheiro Dr. Érico Gett-
que, como tal, sempre defen- É de' se tirar o' chapéu. . . mann, aliada á competência
deu o" setor oposicionista"

'

*
.

Iprofissional do Sr, Augusto
no Estado, publica o seguinte '*' ;c,

_

• I Possas, mestre de obras do Es-
arUgo:" - Terá razão o órgão

Ude-�ale'iro
Arataca, auxiliado por

"Com centro de expansão em nista de F,!.orianópolis? Serão ma equipe de bons e esforça
Florianópolis, está sendo es- justas e exatas as expressões dos operários, supervisionados
pargído. por Santa Catarina, acímà textualmente transcri-IPor este entusiasta das artes
um intenso nevoeiro, visando tas?' .

'

náuticas, que é Mario Noceti,
envolver o sr. Nerêu Ramos, Nós estariamos de acôrdo. 'I Superintendente Técnico da
vice-presidente da República. desde que nos respondessem, E. N. Nav. Hoepcke, conseguiu Foto 6raha da barca« Annita" q tli:1n 70 de 'Sua chegada da.
E tudo por que? Por .causa .de de modo positivo, a E)st� sim-laqueIe Estaleiro, faz.er entre- ""lnglal'erra, atracada rio tra ich., d» Rita l'f1aria

I

uma frase do vespertíno flona- les .pergunta: ga, em prazo relativamentecos.' com a presença, alem do �xmo�
nopolítano "O Estado", que é - Q�e�n, no_ setor da PÚbli�'lcurto, completamente pronta- A cerimônia do batismo: Sr. dr. Aderbal Ramos da'Silva;
a seguinte: ,ca admínístraçâo, fez, por San- para navegar, dispondo de to- realizada dia 10, foi feita quan- governador do Estado, e exma.,
- "Ao pronuncíar-ss o no- ta Catarina, tanto quanto o sr. dos os requisitos necessaríos, do singrava as águas da nossa sra. d, Ruth H. Silva, a filhí-:

me do sr. Nerêu Ramos, deve- Nerêu Ramos ou mai§ que uma embarcação que irá enri- bela bahia de Jurirémirim, jus- nha do ilustre casal, menina:
se tirar o chapéu". . ele? . , .

. \ quecer a frota -mercante cata- tamente em baixo da ponte Annita., os srs. Comte. Antão
Isso índignou, de tal modo, Logo que nos .respondam a .riuense, Hercilio Luz, ao navegar na Barata, comandante do 50'

!JS udenistas. que o "Diário da esse apêlo, Indicando-nos um As transformações porque direção Norte-Sul, constando,D. Naval, C. C. Alvaro Gon
,

'I'arde ", edição do dia 3, reví-l nome, comprometemo-nos, de passou essa nova unidade da da abertura de uma garrafa de çalves, C. C. Paes Leme, C. F.
dou logo: pronto, a traçar um paralelo nossa marinha mercante não champanha que foi derramada, Plínio Cabral, C. F. Orlando-
- "Realmente, quando nos entre esse benemérito e o sr. foram pequenas, pois, de navio na prôa do barco pela menina: Cruzeiro, sra. Cte. Sampaio 8"

lembramos de sua desastrosa Nerêu Ramos, afim de que jul- para fins de guerra para que ANNITA, madrinha da barca e sua genti1issima filha, Cte. AI-'
administração, ficamos

. admi�i guem _os braSi!eiros de que Ia- havia sido construido, teve �e filhinha do Dr. Aderbal Ramos varo Pereira do ��bo e sra!.rados de encontrar um Iilho de1do estão a. razao e a verdade." ser transformado em navio da Silva e sua Exma. espôsa .Nelson Nunes, oficial de Gabi
Santa Catarina com coragem Quando nos disserem qual cargueiro. d. Ruth Hoepcke da Silva. nete do Governador, Jayme Li
para elo.�j.á�lo. Todos os pro�1 o polítíco, o admini:s�rador, o As. �utoridades máritimas Ao estourar o champanhe,: nhares, superintendente' geral,blernas VItaIS foram lamenta-I estadista, que benerícíou Santa que VIsitaram o ANNITA elo- seguiu-se forte salva de palmas da Empreza de Navegação:
velmente abandonados pelo Catarina tanto quanto ó sr. giaram sobremaneira além de de todos os presentes que felí- Hoepcke, dr. Armando Simone'
vaidoso Vice�Presidente: I Nerêu ,Ram<:s ou mais que ele, outros de�aIhes de que .atual- citaram á madrinha e aos seus Pereira, secretá�io da Justiça,
Os problemas do Ieite, do - sera, entao, o momento de mente esta dotado o navio, es- dignissimos paes Dr. Aderbal e Joel Lang, sr. Lmdolfo Souza �

pão, da água, da luz, da falta tiramos o chapéu, não diante pecialmente as acomodações senhora, pelo auspicioso fato. .Olavo Schüler.
'de estradas de rodagem, o aban-!do Více-Presídente, mas de seus para a tripulação, que constam A nova unidade da marinhai A firma C. Hoepcke S. A.., as;
dono da Estrada de Ferro San- acusadores implacáveis.

.

de amplas cabines com todo mercante barrlga-verde, levan- nossas congratulações pelo ex

ta Catarina, que está ameaçada Portanto, os ataques ora ve- conforto e higiene.
.

do a bordo todas as pessoas pressívo acontecimento, com
da paralízar '00 trânsito, o au- rírícados, embora recrudes- São as seguintes as caracte-' presentes 'realizou esplendido votos para que o "Aúníta " com'
mento progressivo de ímpos- çam, jamais chegarão a ser rístícas do ANNITA: Compri- passeio pela bahia sul até T'í- aquela mesma eficiência que'
tos, desprezo crimmoso do uma borrasca, de vez que não monto, 58,52 pés; bôca, 9,45; pitinga, e pela norte, até Rato- contribuiu para a vitória do
lavrador, o favoritismo a uma passam de simples aguaceiro. pontal, 2,68;; calado, na prôa,'nes. " povo as horas apreensivas do
familia, são suficientes para (Do "Correio do Sul"", de 0,45; na ré, 1,37 (descarrega- O ato, sem dúvida de grande conflito mundial, coopere ago-
que uma administração e um Laguna). da); tonelagem de carga, .. -:-. significação para o progresso Ta para o bem estar desse mes-

. •

304,8; cubagem 800 mts. cubi- econômico do Estado, contou mo povo.

«CrUzei 1'0 do,Sul»
Comuatcecêo

, ,.

Comunicanos aoa nossos distinto. amigos e fregueze. que, a par- .

A'tir do próximo dia 15, e.colarão mai9 dois aviões da. QRUZEIRQ DO
SUL neeta Capital; .endo um à. quinta.-feiras . para Porto Alegre. •

., outro à. sexto-,-feirae peira o Norte, escalando em São Paulo, Rio de
Janeiro e Salvodor

'

PASSAGEIROS CARGAS ENCOMENDAS
Agentes: MACHADO ft> Cia.

Rua Com., Mafra, 54 Telefone, 1500

Florlanõpolla, 13 'de MaJo de 1947

,

Será Borrasca?
Não. E'

•

aguaceiro

I

��CRUZEIRO
.

DO
Novo horário, 'a partir do dia 15:
3a•.-feira. -- Curitiba, São Paulo 'e Rio
4a•. -feira. -- Curitiba, São Paulo e Rio
5a•.-feiras -- Porto Alegre
6a•. -feiras -- São Pau'lo, 'Rio '8 Salvador
pomingos -- Porto AIEfgre

PASSAGEIROS -�- CARGAS ENCOMENDAS
.

Agentes: MACHADO {]f> CIA
Rua Cons. Mafra, 54 Tel 1500

. assistência ao realmente necessitado
reunião de sábado, dia

seus obletlve»
tO, alcencou

1>

Ao convile feito pela imprensa, de Fern. 'Dh íago de Castro e Centro pela Ass. Ben. Santa Isabel, de
[para 'uma reunião sem' cor pol iti- Espirita Alan ardec, de Lages: Rev. Lages, da, qual' é veneranda p:.is'l
ca ou reli.giosa, aJ{)orreram não só Cô.nego Erederi.co Hnmb01dL, J;)ela denLP; Ana Bos,co Me.)o; ,Ofélia
os ,dir,etores ou represenLanrbes dte Paróquia de Florianópolis; JObel Cuneo d'a ,Costa e' Olindina Avila,
quasi Lo.das as· sociedaldes bene.fi- Oal'closo, pela União e 'pelo Bol,e� tamib�m pela .S. E. Beyço de Jesus;
ci.enLes ide nossa oCa/pital, como tam� 'tim ,da União Espirita "Discipulos Olga, Brasil da Luz; JuJi.a Gamre

bél:\l de Lag'B<s�4)...de Brus'que, ,de Jeslus"; Rev..lzaar 'Car�os .Ca� FerTeir�; Jane '!"eiy,e ?e FeeHa.s:
As 16 ho.ras, es'Lando prese,nte:s mal'g.a, pela TgreJa Pr·esbIterlana Céha Dl B'ernardJ; Dca. ·Cunhar

os ,sr,s. dr. YIlll1ar COrDeia, Pres·j'- ln:depe,11icle1'l(,.e; Dalmiro Oaldeira I Lubélia ,Cruz; Agues,e Faraco; Ell
denle da Legião BrasiJ,eira de As- de Andrruda, ipela mesma;. Manoel F. Pereira; Maria Luiza. -yiochiet
sistência; dr. F,ernando Mendes de P·edro Alves, peló CenLro Espirita i ti; Maria da Conceiçãü Vlel,ra; Ma
Sousa Filho, um :<!os grandes ani- Sear'a dO Amôr, de �streito; Clito I da: '�e L .. �red·eii.'os Vieira_; HHa de'
m3Jdores Ida ,reullJao; desem:banga- Dias, peJa Casa Hrudl'olar; Osvaklc CassIO V'l'elra e Rev. lrmas d.ll Ca
dor Henrique da ,Silva Fontes; dr. Melo, pelo Berco de Jesus; Tte. ridade: J!;lmenl,rudes, pelas Damas
Reitol' B.1'U!m, pela Ca:ixa de Esmo- Ger.cino Gomes e Ca,p. Américb de .Caridade, ·e V'8c.encia, pela ?o,c.
Ias aos Indigentes·; OUo. BaWnga, AYil3J, pela Soe. '8. ViJcenLe d.e Pau� de Pr,oteção ao Berço. Deu�se llll�

Thiago V. de Castro, p·ela Socieda� Ia,; dr. B'iasc Famco, Carmelo Fa� cio aos' traba,lhos, tomando a l?a-
raco e BenLo Vieira, p,ela Soco Pró lavra ° sr. Sidnei NoceLli, que con

NecessiLados de Florianópolis; João vido'U ,para constiLui'rem a mesa

Feli,ciano A'lves, Hiociotti Queluz, os srs. dr. Ilma,!' Corrêa, para pre-'
Wal,demiro Dias, Si,dnei Noc.et:ti, pe� sidenLe,.e dr. F,e,rna·ndo M,e.r:des de

lo jornal O Est.aldo;' dr. À. Damasce- Sousa Filho, para secretárIO.
.

no, pela Soco B. Bl"usquens.e; De.odó- O sr, .sec.Tetál'io, com a palavra
sio OrLi,ga; Gelso FurLa.do e as lê o que aba'ixo trans·crevemos e

exmas. sras. e sLas. '!'harcilia Got- apresenta á casa,. um bem elabo�

(al'rI�, pela Roo. da,s Damas de Ca� rado pIamo ,de AsslstenCla ao Real;
ridade' Lda M.oura Coelho, pela Soe. mente Nec.esslLalrlo que tambén
:Esp. Berço Ide Jesus; CaI'm�n Li- Lran"cr·evemos abaixo.

. .

nhares Cololl1ia, Maria Ma,dalena de Em s'r,guida foram. clJó1CUtldo�,
Moura Feno, OtIha Blum e Ma� muitos asp,ec!of) da asslslencla ao

ria Luiza Hoffmann, pela .soc. de necrssitados. DuranLe, os debaleS,.
Assistcnci<1 aos Lazaros e Comba� I (on',l"nu'a na 3a. páginate á Lepra; Julia Hamos FurLado,

'y'

COnTRA Ca·SPA,

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS

.. \ .

.
"
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