
N
'Na grande,iesta eclesiástica da Ascensão de Cristo, o nosso Povo, por "

" s-�
lerá a grata emoção de ve-r o' Santo Crucifixo entronizado solenementen a As- ,Dl �
Legislativa. A. Bandei�a ,do BrasIl, e � Nazareno, erguidos !riun�almente � nô· $���da Praça Pereira e Ülrveira, de he]e po!\!_rente, permanecerao ali como simholo' �,.;w

permutáv,eis da soberania',fe "uQ)�a Pátria una e cristã. '

' .

POlte Franklin ROlsevel1

\
\

PORTO ALEGRE, 11 (A. N.) _ Aproximando-se a data do encon
tllO dos presiden Lés do Brasil e do Uruguai, para tratar, entre outras
coisas, da construção de uma Iponte dnternacional, ligando Quarai a
Ar Ligas, e não tendo até agora surgido qualquer denominação para essa
obra, o jornal "Pr iuoipios", que se edita em Ar tigas, acaba de sugerir
que se dê a rponte o nome d'e "Franklin Delano Itoosevelt ". A idéia
foi recebida com grande simpatia entre as populações daquelas duas
cidades e constituí urn tríbuto á memória do grande propugnador da
união enLre os povos.

, .
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ROTARY CLUBE
Aviso

Hoje, 1)01' ser feriado não haverá reunião ordinária. Do
míngo, realísar-se-á o pique-nique de 'cõmpenhedrísmo para' os
rotarfsmos, familias e convidados, no Balneário' de Canas-Viei
ra. Inscrições com o gerente do Clube�,

'.

o MAIS ANTIGO DURlO DEr SANTA CATARINA

:Proprietário e 9. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Diretor,de Redaçio A. DAMASCENO DA. SILVA

DE ARRUDA RAMOS

IA ASSE

Trabalhou contra o partido
RJTO, 14 (A. N.) _ O diretório da U. �. N. do Distrito Federal, sob

a pr'esidencia do senador Hamilt()�l NogueIra, ontem r�um�o, entre ou

tras deliberações., resolyeu ,advedIr o .deput�do Jurandrr �Ires, FerreIra
!pelos preuizo.s .causados ao partrd.o, no _pleIto de ,19 de JaneIro. O sr.

JurarlJd,ir Pires, dis-condando da onentaçao local da l!. D. N., trabalhou
�e maneira objetiva ,e declarada em favor dos candIdatos do P. S. D.

iRIrO, 11 (A. N.) � Falando aos jornalistas, após seu regresso, o
emoaixador dos EE. DU. responde assim a uma pergunta sobre o fe-

]V 13 d chamemo do Pantido Comunista:a sessão de o corrente foram ventilados assuntos de import.ãncie para o Esta-
_ Esse é um pr-oblema nacional, que só 'Po.de interessar ao Brasil..0.-0 deputado Fernando Melo, da U.D.N. vai mal...-O deputado Armando Calil, do O governo não tem que dar npinião a respeito. IS,eria uma índrorníssãoP .S.D., em formoso discurso iusriiice as razões de um pedido ao Presidente Dutra.-A impertinente que os Estados Unidos não querem fazer. Não me avíste

í

in tronização do Pavilhão Nacional e da Iinegem do Retlentor âar-ee-é,' ho ie, em sessão -com mr. Marshall, o secretár.io de Estado americano, nem tratei desse
saletie.r+Catrtiseõee de recepção.-A bancada do P.S.D. desfaz golpes assunto, �)ois a mil'l,ha. viagem nada tinha com êle.

de um deputado udenista. - Outras notas. 11Na sessão de 13 do corrente, dep. Heitor Líberato, que foram tau de telegramas, concedeu o sr. �Spresidida pelo dep, José Boahaid, I recebidas com estrondosa salva de Presídente, 'a palavra aos oradores
e após a leitura da ata que foi

I-
palmas, o sr, Paulo Fontes, ude- inscnitos que foram os deputados

aprovada e do expediente do dia, nista e médico, _
leu, da tr-íbuna, udenis�a� Artur Müller, que fez, o

o. dep. Fernando Melo, da banca- longas consíderações em torno do necrológto de Herrnann Weege, ra- .segundo convite, que IJ)ub!i.cMlloS noutro local, realiza-se, hoje, a
da udenista, em palavras ásperas problema da pesca e apresentou lecido em Ri'Ü do TêsLo, pedindo se tocante oerirnôn ia oivioo-r-elig iosa da entronização da Imagem de Cristo
e mal pesadas, se msurgni oontra uma indícação, que foi aprovada, .consignasse em ata, um voto de Crucificado e do Pavilhão Nacional, no recinto dos trabalhos da Assem
a resolução soberana da Assem- para abertura da barra da lagoa N. saudade á sua niemóría, o' que é .bléia Constituinte do Estado.
ll�éia, na questão referente ao con- S. da Conceição. . aprovado: Kcmder Reis, que apre- A solenidade terá inicio na Catedral Metropolitana, ás 16 horas,víte de falar o exmo, sr. Arcebispo Relembrando o 13 demailo.osepLouumaindi.caçãosug.erindo a donde aqueles sagrados símoolos da Reli,gião e da .Pátría, serão con
Metropolitano em nome dos srs, deputado Joaquim Pinto de Arru- criação, em Luiz Alves, de um gru- duzidos em préstito' ao .paláoio dos representantes do povo, .

constituintes,
. quando d� solenída- da, em rápido e feliz improviso, po escolar; Valter Müller, que fala Estarão presentes as' altas autoridades civis, eclesiásticas e mili-

d-e da entronízação . da imagem de relembrou o aníversár io de nossa sobre o Jardim da Infancia, de Lares do Estado.
Cristo, no recinto daquela Casa. folha. 'I'imbó, apresentando, também, uma -------------''-------------
Mas ... s. s., ainda bem que não De nossa parte, somos gratos ás indicação que é encaminhada á U e posta do pres Dulrafalou em nome de sua bancada. .. palavras com que se referiu o ilus- uma comissão para opinar' Bulcão m!D r s . .

.

O deputado Biase Faraco, do P. tre parlamentar ao nosso Jornal Viana, paoa apresentar um' voto .de II
.

. ..',
S. D.; a seguir, documentando-se, órgão que se propôJl a sé conduzir congr-aluluçõos á Rádio Guarujá, Rio, 14 (A. N.) _ Referindo- co esclareceu que o presidente.respondeu aos .alaques da U. D. N. dcmocratioamente em bcnof'icio da W1C é aorovn-to pOI' [.opos. "

se á sua palestra com o presí- da Republíca declarou que. nãocontr.a o DeparLamento de Saude nossa ge,nt.e e pela grandeza ,de· \ R'I!lSPOSTA A U. D. N.
, , .

Punlica, ataques esses vellculados nossa terra. O ultimo orador na hora do ex- dente Dutra, o sr. Jose Amen- exercerá nenhuma influência
pelo ex-chefe da Secção ge SiJilis, AO fina,liZ41rem os trabaI.hos de pe,di,en te foi o deputado Joa,quim

-

'

junto ao Congresso relativa-
dr. Paulo Fonbes, que, fma,]mente ante-ont'em, o deputado Antônao Pinto de Arruda, da bancada pes- 'p B

.

pOI"
mente á votação das leis com-antes nã.o pensaria ,c-omo hoje o Nunes Varela, I1der do P. S. D., sedista., S. s. eI_!l in;provis,o feliz, rof !;trrelros I uO plementares ao fechamento dofaz.

"._
com a palavra, dIsse que "os re- presta m.formaçoes a Casa que se ,U

, _Apresentand-o a cODs1deraçao da presentallt,es do povo es,tavam na refer.em a'os Serviços do Departa- Elevado as funçoes de Se- Partido Comunista. Acha que
-Casa um telegrama, afim de ser Assembléia para, dar á ,Santa Ca- menta de Saude Publi.ca dizendo cretá1'io do Govêrno, pOl' uma ; se trata de' matéria 'afeta á
:aprovado, o ilustre deputado pes- Larina uma Constttuição ,democrá- que a F,armá,ota daquele' util es- escolha que mereceu aplausos competência do· Legislativo, e,- sedista, Armando Calil, justificou Una e" nãO', para discussões esté- tabele-cimento está sob a orienta- unanimes, o professor Barrei- portanto, não cabe ao'Executi-as ra.zões que o levliram a pedir rIes." Informou, a segui.r, efitar ção e responsabilidade de um far- 1'OS Filho, nosso eminente di-
�e dirtgisse a Ass'ernhloéia ao sr, üom a, pante d'a Cünstituição que mac,êutieo di,p]omaf]o, contando, 1'elor, entendeu \ 'de soliJCitar. VO intervir neste· ou naquele
Preside,nte Dutra, no sentIdÚ' de lhe cabia elabo.rar, pronta e enca- ainda, oCIO'r:t<l a efi<ci,ente col,aboração dispensa do Ca1'go ·com que sentido. O Congresso fará o
Qiue seJa recons,truida uma ponte; minhando-,a á Mesa, informou ha- de dois práti.c-os de farmôÍJcia. honrava este j01'nal. que achar de direito e suas re--da Laguna, afim de meLhor poder ver sug.eri'do a insersão de dois Em apal'te, o depl1!L(J)do HeâLor 1

- -

t dse escoar a produção do sul do Es- ilens, os quais se referiam um, ás LiberaLo informü:u mais que a,s
SO uçoes serao execu a as.

tado. bibliotecas partIculares- e outro á fiwmácias do interior e.stão sob a A conversa realizada teve a
Em votação, foi o referido des- criação, em 'Lodo o Estudo, 'de es- responsabiliJdade de farmacêuti.cos vantagem de dois esclareci,...

pacho a,prQiVado, unanimemenl:e. colas rurais. ' diplomados. mentos, a saber: primeiro, queCom a palavra, o deputado H�i- Mas o deputado Paulo Fontes 'd te d R bl'
-

tar Liberato, do P. S. D., desfez m- A SESSÃO DE ONTEM que é, mesmo, do "wDltra", parece
O presl en a epu lca nao

sinuações leva.ntadas p.elo seu cole- Com a presença de 29 senhores não compreender muito bem os intervirá, junto aos legislado-
.ga ude.nista Konder' Reis, contra o deputado's, e presidida pelo sr. de- esclarecimentos que deSfazem as res, no tocante á feitura de
eleitorado de sua te,m'a, sendo, no puLado José BÜlabaid, a sessão de suas alegações... leis complementares decorren-seu discurso mui�o feliz, não. só onlem, transcor,réu em um am- ,Sug'erimos a s. s. d·eixa,r a cadei- tes do fechamento do PartidopeJa maneira elegante com que ,s·e bi'ente calmo, s,em que os udenis- ra de deputado para, voltando ao
houve, 'COmo, também, pelos ar- tas, como sempre, se houvessem Dep.(J)rta,mento de SaUid,e Publi,ca, Comunista, e, segundo, que
gumentos'fulminantes ,COla: .que re- em disiCllssões vãs e estéreis... realizar ü s.eu plano, uma v,ez, que, não se cogita de nenhum gol-bateu o pens,amento llOlltICO �o Li'da a ata da ses'são de ante- acha estar aquele serviço r,egre- pe."caçula" da, U. D. N., que, msus ontelm, é a 'mesma a,prova,da, sem dindo... Seria o caminho mais Ouma vez, tentou faz'er "média ... " que fosse aprl7s,entada eme,nda. Li- curto para' servir ao seu Estado. . .

' general Dutra, teve pala-
A1pós as ultimas, palavras do do o expediente do dia, q;ue cons- ao invés de esGa,r tomando tempo vras tralliquilizadorà, dizendo

dos seus colegas" com assuntos que, . como govêrno legitimo
"hal'Üuf<Ü's ... " Seria melhor!... eleito pelo povo, nunca pode-

ORDEM DO DIA ria recorrer a gollPes da na-
O dep. J. M. C. Veiga, do P. R., tur,eza daquele, pois seria ()emr,1a á Mesa um ,requerimento em

que, em nome-' de seu partido __:. primeiro a perder a legitimida-
.o P. R. P. _ se associa ás soleni- Respeitnndo-o e 1'espeitan- de de que tanto se honra.
dades da entroni,zacão da Ima.gem, do-lhe a vontade Ide entregar-
de Cri,sto." se, Um'e .de outros ,encargos,

O ,sr. PresideruLe, em seguida, ao cQmprom.isso .de' auxiliar
comunica: imediato ,de s. excia., o sr. Go-

1) - que as comissões resp,ec- vm'nado1' rdo Estado, devemos
tivas são favor.a,v,eis ás indicac.ões 1'egistra1', nesta data, o afasta-
apresentélJdas pelos deputaid10s 'Val- menta do preclal'o mest1'e e

demar Rup.p e Ramiro Emerencia- amigo
no, que são ap.ro'Vadas.

.

Em verdade, amigo e mes-
2) _ que, ho.ie, ás 16 horas, em t1'e, tanto mestre quanto ami-

sessão s,olene, serão entronizados go, Barreiros Filho lega, f1.OS
o Pavj].hão Nacional e a Imwg.em de que aqui continuam, a inesti-
Crüsto, 1110' r,eciuto da As's'embléi,a mável contribuição da, ,sua
tendo nomeado as seguintes co- pena imácula e brilhantissi-
missões de recEliPção: ma, e o acêrvo, cada ,dia maior,
- Antenal' Ta,vares, Buleão Via- dos seus ensinamentos morais

na e Guil<herme Urban, para as au- e cav.alheirosos.
torida:de,s civis, mj.]ijt.ares e ecle- Ao,mestre insigne e ao ami-

s,iáSiticas; go 'diletiúirno, com o direito,
_ Paulo F.ontes, RamiTo Eme- que nos 1'eservamos, de co?",si-

r,enciano, Braz Alves e J. IM. C. da dera-lo espiritualmente auwa
Vei<ga, para recepção do co,rtej'Ü � e sempre ent1'e nós, nesta sua

enirada· da' Assembléia. casa, ,as 'homenagens comovi-

Comuni'ca, ainda, o sr. Presiloen- . das da nOS"ia gratidão.
te, que as 2 alas da Assembléia, Substituindo o prof. Barrei-
serão reserva,das ás exma,s. fami- ros Filho. assu.mirá, hoje, ( a

lias dos srs. deputados e as supe- direção déste diá1'io, o dr. Ru-
riores para, o V'ovo em g-eral. bens ,de An'uda Ramos .

OLEIA CONSTITUINTE Seria. UIna
,

intromissão

solenidades .de ·ttoje, na

Assembléia. Constituinte

_' Querem frequentar. a sede
rThIO, 14 (A, N.) ._ Entrou, ontem, na secr.eJari,a do S. T. E., o pe

dido "habeas�c-onpli's" a faNar dos srs,: Prestes, Mauri,cio Grabois e J'oão
AmazolJ1a,s sob o S,llooamento' de es,tait'em impedidos, pai!' ato do minis-
1,ro' da Jll�t,iça de entrar 'e sair da sede central do P, C. B. Alega, o ad
vogadü H.eLtor Faria, que su'bscreve a petição, que os ,parcientes .são re

"1)resenLa:n,Les legais e diretalmeJltte r,esrponsaveis pela .sacI,eda.de CIVIl de-
.

nomilIlada "Partido :Co.munista ,do BrasH". ° Presidente Linhares, on-

tem mesmo, det.erminou a distri,buição do pedido que será f,e,ita hO'je
'(lIm sessão vIena.

Rio, 14 (A. N.) - Na sessão
de ontem do �SE, pediu a pa
lavra o procurador geral da
República, sr. Teinistocles Ca..

va1cante, que desmentiu uma
noticia dada por um ill&tutino,
!3ôbre a sua exoneração da'que-
1e alto cargo. Formulou um

protesto veemente contra essa

informação, que classificou de
maldosa e perserva, declaran-

ldO
que não se tratava apenas

do interesse revelado pela sua

demissão, pois, esta,. mesmo

que fosse verdadeira, não teria
I re1evancia para ele.

Desmentiu
a Dojícia

CONDENADO O TRAIDOR
o,StLO, 14 (U. P.) _ o coronel Konrad ,Sunlo, que er_rtregou seI?

comibate .a cidade de Narvik, aos alemães, fni condenado, hOJe, pelo
A

Tn

ilmnal Milita.r de Oslo a prisão per,pétua, com muIta de_ 30.500 cor�as e

d'egradação mi,li.tar. Sunlo colwborou. durante a ocu'Paçao com os mva

.so.re.s, denunciando nUIill.erosos patnotas.
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<'Quem extraviar ou inuOOzar o

certifieado 4e alistamento pagari
multa de 16, a 50 cruzeiros, outros
sim incorrerá em multa de 20 a 1M
cruzeiros aquele que extraviar oa

inutilizar o Certificado de R�er�
vista".
(Art. 129 da Lei do Serviço Mill.

tar).

Faleceu Antonio'
M. Mendonça
Rio" �A. N.) - Faleceu ás

primeiras horas da noite, o te
nente da reserva da armada,
sr. Antônio Machado, compa
nheiro de Ríbeiro Barros e

Newton B., na celebre façanha
aviatória do "JAÚ", quando
tentou seu famoso vôo transa
tlântico.

Os deslocados
Rio, (A. N.) - o Comité

inter-governamental dos refu

giados de guerra anunciou a

vinda ao Brasil de novo conti
gents de pes-soas deslocadas pe
la guerra. O Brasil aceitará mil
famílias com mais de setenta

por cento de agricultores, e

trinta por cento de trabalhado
res industriais.

SEU FILHO TEM UM

ENCONT ...RO MARCADO!

Bom bihÓCldo
Grande

do Sul»

Visão maior e mais

que a de am bom
alcança quem tem

instrução.
Bons livros.

/

sobre todos

l--·�---_·__
\

Rua Felipe8�:n��';eira, 21 -
, Belo gesto de uma Itr· IITel. 2-187: - São P•• lo I

·

'I �
A�NtZ,Yt!tS

8.,00

UDCIOnaria
. Rt�O,::':esir�' .

: : : : : : �: 45,00 .

Depois que a ga1��J1C'ia undoú

I�'
.

frimeBtre .••... Cr$ 2&.08 tomando conta do mundo, a ho- . --

Mês Cr$ 8,oe nestidade perdeu I. . o prestígio I
�

Número avulso. . Cr$ .... Mas na.-o desaporeceú ele todo ie-
J.'{o Interior· .',

&t� ,tizmenie. iE de como ainda os en- .1'-AZ IAAno ' , CC� 1.',"" centramos cu.ltores de tão bela vir-II
.

•Semestre &.

I
t d d

.

Trimestre C $ II u. e, serve e exemplo o seauinte Além das dôres agudas da
.... '

.. Crr$ t"�1
fato, minusculo em sua. e,.ss.ênci_a I má digestão, ha o incomodo social

Número avulso -
d f

- do máu hálito e .da azia. Com o uso
mas aran. e na sua sum: tcaçao ao saboroso < PÓ Digestivo DeWitt »

Anúnei.s Dle4liante coatrate moral. desaparecem tais vexames e as

Eis O que se passou: dôres, pois este remedio moderno

I
O sr. Duruai Freire Cavalcanti corrige o mal no seu inicio, graças

• sua forrdula moderna: Diastase
viajante de \ uma casa de tecidos! de malte para estimular a digestão,
brasileiros, de S. Paulo, encontram- Kaolin para proteger as mucosas

I
do-se em Florianópolis em dezem- gastro-intestinais, Cacb. de Calcio, •

bro de 1946, foi ao teléçrofo macio- Carb. de Bismuto, Carb. Gl,e mono
sodico para neutralisar a acidez ex

nal transmitir uns teleçramas. Pa- cessiva, que é a causa principal
aou-os com 'uma nota de Cr$ 50,00 da azia e das contrações gastricas.
e como não houvesse troco, deíxoul Para livrar-se da indigestão, peça

para receber o sobresaiiente mais fJtl' -

ft 1�1.
tarde. �"e ""ltI'
Acontece, entretanto, que se esque-
ceu do caso e seguiu viagem.
Ontem - ·/0 ele maio - S'meses

após - estando novamente entre
n6s - lembrou-se elo troço, e, por
demais, foi ao Telearaio Nacional
saber-lhe do paradeiro,
Protitamente (atendido, teve ' a

grata surpresa de constatar que o

referido troco .se encontrava á sua

disposição, num envelope dentre
da gaveta da mesa onde trabalha
vam os funcionários do respectiuo
quichet e que lá havia sido eSCj'U

pulosamente guardado pela fun
cionária Maria Merizia.
Sabemos que a honestidade é tem i

âeoer e que o cumprimento do de-I'
ver não merece elogio, mas no ca

so é de se enaltecer não apenas o

modelar. organização da repartição
mas, principalmente o beUssimo

gesto da distinta [umciotuiria, tão

expressivo nos tempos que vive-

«c rt.lzei ro
Coraunteacão

. ,.

Comunicanoll aoa nossos distintol amigos e freguezeq que. a par·
til' do próximo dia 15. escararão maia doia aviões da CRUZEIRO DO
SUL neeta Capital; lendo um à. quintas' feiras para Porto Alegre. ..

outro à. �'ext�lJ-feirae para o Norte. escalando em São Paulo. Rio de
Janeiro e Salvador i·

PASSAGEIROS' .,

.

CARGAS ENCOMENDAS

Âfientes: MACHADO 8? Cia.
Rua ConB� Mafra. 54 Telefone. 1500

4f�CRUlEIRO DO
Novo horário, a partir do dia 15:

.

3aB.-feiraB .- Curitiba, São Paulo' e Rio
4alil.-feiraB -- Curitiba, São Paulo iii Rio
5aB.-feiras -- Porto Alegre
6al.-feiras -- São Paulo, Rio e Salvador
Domingos -- Porto Alegre

PASSAGEIROS CARGAS ENCOMENDAS

Agentes: MACHADO' 8? ClA
Rua Cons. Mafra, 54 - Tel. t500

assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Flcrianôpolie-

Um protesto
do P_f,_
Rio, (A. N.) - O PCB",.

por seu advogado Sinval Pe--·
reira, requereu ao TSE que
suas sédes sejam desocupadas•..
O PCB protesta contra a atitu-"
de do ministro da Justiça que'_
mandou ocupar as sédes e con-

sidera inconstitucional o meüi-
da. Argumenta que a decisão
não podia ser cumprida sem que
tivesse passado em julgado, e

conclue 'pedindo a desocupação,
imediata das sédes. Um vesper
tino, referindo-se ao assunto,
adianta 'que as decisões do TSE:',
são executadas imediatamente.

IChefiando o
movimento
Rio, (A. N.) - O deputa-

com do Domingos Velasco conrír-
mou á reportagem a noticia de

Fígudo doente, dolorido, cresci-
que está chefiado na camara

do, gosto ruim na boca, fastio, ner-
um movimento contra a cassa-

. vosismo, insônia, gases, má' diges- .

ção do mandato dos parlamen- tão. prisão de veJn.bre, manchas da·
tares comunistas. Adiantou

pele, íoterícías ... , que horror!"
que medida seria atentoria do
decoro e prestigio do parlamen-

VOGê já verificoU! s'e o seu fígad&
está oom saúde? Não s'e esqueça oa'

to, motivo pelo qual ele, com

fundamento no parágrafo 8,
que o fí,gado doente pI'iOduz tu�.isto e mais alguma coisa. RemétrlD

do artigo 48, da constituição, pa::-a o fLgJado SÓ fieméc1io vegeta} e'

pedirá imediatamente perda remédio vegetal só a ili1:ima des
do mandado· a quem o solicitar. coherta que é a alcachofr::t. O He-

plaohol'an Xavier tem p6r b�se aJl'

a1ooahof.m e 'Ou.tros medicarnetrltos.
só paira o fí:gado. O _fIepa·aholan'
Xavielr oomba:lJe com eficácia 6'

atias1Ja deün.itivament·e as moJéo;tia!f'
do fígado. O Hepa,chb.Lan é fabri
cado em liquido e em dflágea.!l.,.
A,tençã'o! O Hepacholan ago·rn se"

apres'e;nta em dlo,is tamalll-llos e a

no vos preços: T,amanhib NORMAL:.
- 30% mais bal'OOJo q'll'e o antigo fi'

.

Tama.ll1ho Grande: - o' dobro do :
normal e a preço inflerior ao dohro.
60% mailQor que o· a.ntigo e apenas
20% mais Claro.

�()s.

Sim,
a vida!

senhora ... Seu filho tem encontro marcado

-

J'

ODI.N

�

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTôMAGO E OS INTESTI

NOS TAMBÉM SOFREM

perfei tEb
binóculo>
sólida ..

OfS>-·

Aproxime-se .
mais de seU§'

amigos e parentes enviand6"
-lhes um número da revista O'
VALE DO ITAJAt, edieão d�'

.dieada a FlórianõpÓlls
'vI

sua'· riqueza no

OLEO
DE

cresça sadio e

necessárias à
vitaminas as encontrar� .

em toda a

DE FIGADO,
BACAHLÁU

Compete à senhora fazer com que êle
forte. As vitaminai «A» e «D» são muito
saúde das crianças. Estas

de LANMAN & KEMP

Limpe.al'. Conserto. e reformas
Serviçal rapidoB e garantido.
ASSISTtNCIA TECNICA

Mediante módica mensalidade encarrega-Ie
dEi fazer limpeaa. parcIaIs no

, J9róprio local.
SEMANAL., QUINZENAL ou MENSAL.

OFICIljA RADIO TECNICA
MECANOGRAFICA

Rua Joãa Pinto n.32

MISSA DE 7- DIA
A viuva, .:fiJ,hos, gem'o's, nora e netos do pra,nte.âdo João José Bit

tencOurt, convi,dam a todos os parentes ·e Ipessoas Dmigas para ass·is
tirem á missa de 70 dia, q.ue mandam rooar em sufrágio á alma de seu
querido e5])0·50, (pai, s-ogro e avô, ·e 'que ,será cele,brada. ás 7 horas do
dia 17 do corrente, sábado, na Lgl'eja Santo Antônio.

.

AnLecipadamenle agradecem a todos os que ,comparecerem a esse
ato re.ligioso.

.

.outrossim, agl'ad,e{"'em a todos que compareceram ao seu sepulta
mento e aos que enviaram flores, telegramas e palavras 'de conforto.

.'

.lH f RECOMENDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� ) � o ESTADO-Quinta feira 15 de MaJo ae '••7
��------�----------------------------------------------------------------------------------��----�

7

!.A Com'issão Estadual de Preços'procederá ao controle da exportação de
ilaticínios, evitando assim a faUi desses pradulas. em Santa' Catarinay

Centro Acadêmico Assembléia" Constituinte I'J. J�!�S,!2�ll��!a: realíeada

.

- C' o N V I T E -

. ,

ANIVER.SARIOS: ontem, foi reorganizado o Centro Tenho a subida honra de �onvidar as dignas autoridades 1
_,Fazem anos, HOJE: Acadêmico José Boiteux, do Curso civis, mílttares, eclesiásticas e o povo em geral, para assisti- RIT'Z ROXY- o sr. Hél,iJo José dos Reis, rá- Técnico da Academia de ,Comércio
.dio-telegraf'ista da P. P. F. de SanLa Catas-ma. rem as s'olenida�es que esta -,\sse,mbléia promoverãno sen�ido Hoje - ás 2 hs. - ás 7,30 hs.

- a exma. sra, Carojíáa Jaques Presídíu a assembléia a convite d,e se.r�m entromzad.os _na saI� de trabalho a Imagem do Crísto

I Gra,udioso ProgramaBoiteux, viuvá do desembargador dos alunos. daqu�.la academia, o Crueãfteado e o Pavilhão Naeíonal, 1 ° _ Noticias da semana _.José Boiteux. I prof. dr. Vitor Lima, que dirigiu Esta!' solenidades ,terão início na Catedral Metropolitana, Nac. DFB. .

- o sr. Ivan Natividade, compe-I
os trabalhos com muita segurança

.tente í'unoíonár-ío da r. O, E. conseguindo manter perfeita ordem ás 16 horas do dia 15 do' corrente de onde a Imagem e o Pavi-I 2° - Merle Oberon - Ray-
- o sr. André Oipr iani, lavrador. na sessao, apezarjíos violentos de- lhão serão conduzidos em prestito para esta Assembléia.

jmOnd Massey e Leslie Howard.
- o ST. R_enato Ferreira de Melo, I

bates na dISCUSSl'l,O dos estatutos, JOSÉ BOABAID -Presidente O PIMPINELA ESCARLATE:farmacêuLico em Indaial. O sr
.. F'lávio Ferr-ari, Diretor da

- o sr. MáJrio Olinnaco Silva ban_tAc<lJdemla, prestjgiou com sua pre- O d BBC S
' "j".

3° - Fred Brady - Jeff Do-
,:cáJri,o.

'

Isonça os brahalhos da assembléía, írograma uH ••• era Iluerada NelI - Ann Savage.
- o jovem Ca.rlos Costa estu- demonstrando, aSSIm, a boa venta- DANCEMOS ESTA NOITE.dante.

'

I do da Direção da ESlcola com re-

p IJI r� O Bras,"l � carne Censura LIVRE.- as sras. Nídaa Cunha, Nata- lação ao grêmio. '. U III U
.Iina Sartor:lLo Alves, Maria do F:ol confIrmada, Rela assembléia ,sEXTA-FEIRA, 16 de malo; Rio, 14 (A. N.) Notícia Preços: - Ritz ás 2 horas -
Amaral AlmeItda� .

Amélia de 011-,
a diretoria provlsor�a anteriOrm&J?-119 00 _ Sumário dos progra- com grande destaque um ma- 3,60 - 2,40.

-ven-a, Inês Monguilhot, to eleita a qual esta assim constí- ,

.

b
•

.

, • I Roxy j--; ás 7 30 horas
_ as stas, Eli Maria de

OliV6i-1
tuida : mas. tutmo que o governo esta COgI- , .

'

.ra, Ursul ina da Luz Melo, Olga D. Presidente -:- Osni Laus, 19,05 - Inglês pero Rádio. tando da liberação da carne umco 3,60 .

..Pereira. 1 o vice-pr-esidente - Ar-i Kardec 19,15 _ Noticiário. dentro dos prOXlmo� trinta·········,·:··, . ..
,

.

- os srs. Celso Nogueira e Har- de2��I�to' _ Luoéroio João, 19,30 _ Orquestra "Northern" I dias. crescente extinção do RITZ -

SHOJ� as C5h� 7,30 horas
{·peres Pereira dá -Silva. ',,", v G

I essoes ICSENLA,(!.E: 10 secretãrío - Waklirr de Mo- da BBC. racionamento de carne signí- '.. .. _

FRANZONI-OLIVEIRA rais Lima.
.

20,00 - "A Semana no Par- ficaria um golpe na politica de] .u�llCO dia, de eXlblça.o,
Realiza-se hoje na residencia 20 dito - Jucéiío Costa. lamento Britânico", açambarcamento dos frigorifi- Sónja Heme MIchael

-dos pais da �nolVa,' á Rua Delrninda 1� t�@ur'eiro - .AlJl�l(} M.ey:er. comentário. cos, interessados na continua- O�hea - Mary Macdonald
Silveira n, 201, o enlace matrJlIno-1 2 dito - E.ugêl!-lO DOlll. Vieir-a, BIll Johson
mial da senhorinha Renilda Fran- - Orador --+- S�dnel Nocetti. 20,15 Harold Rhodes, ór- ção das, restríções de a?asteci- '. UM PRAZER.zoni, filha do sr. Otacilio Franzo- Bibliotecário - Olga de Morais gão. mento a população carroca. O

N
E

C' I díni, com o sr. Jocelíno de Oliveira. Lima.
por Howell Davíes. jornal informa ainda que há o progra�a:

- me an la

Se'rvirão de Lestemunhas, no ato Aos al�m�s da A, G. nossos para.- 21,00 Notíciárto, abundancia do gado nas inver- Jq�nal - DFB. - Noticiário
.civi:l, que será ,realiz<lJdo no l'alá- ;l;ens por tao importante aconteci-

Internacio-n,adas. Universal � JO,rnal.-cio da Justiça, por parte da norva, mente, 2l.,15 "Politica
P 5 h

<o sr. Haroldo Vrlela e exma. espo- nal", comentário de reços: - as oras -

.SR e pOT parle do noivo, o sr. Moléstias do Aparelho Wickham Stetd. ·_....•••...............LEMBRr-ÍÉ(
......-..-.............. 4,40 - 2,40. \

-Carlos Brasil e exrna.. esposa. . I 20,30 Rádio-teatro: "Jen- Ás 7,30 horas - único 4,40.
O ato religioso,' que será reali- i -, ReSpl"ralo'rl"o Inúmeros seres humanos,

. zado 11a Catedral MetropolItana,):. ner, pai da vacina", .

v
., f f li RITZ - amanhã ás 7,30 horas_serão testernunhas, pO'I' paI'lte da 21,30 - Música coral. que Ja oram e zes como

noj;ya, o sr. Adolf.o. Monteiro Pinto BRONQUITE.5 22,00 _ Rádio-panorama. tu, aguardalll teu auxílio pa-
A CASA DOS HORRORES

e ex<ma., esposa ti p-or ,parte do nüi-
22,15 _ NO�'ciário.

.

It '

vo, O S�.
A "'olfo Santos e exm.a es- A traquéa é um tubo formado de ra que possam TO ar a 50-,, .tU1 uma série de anéis, que partindo da 22 20 C t" d Im-EJí)Osa. garganta vem até a altura dos pul- ,

-, O en anos a ciedade. Colabora na Cam-
A'", fi \'\"1' nossos votos de mões onde se divide em dois ramos, prensa Britânica

. fel I·",O:"'!'!.Yees.· ...,..., _'. indo um para cada pulmão.. A par-
"

-

.

,panha Pró Restabelecime.vu..mu tir do pontó onde se divide. a tra-
VIA,,·A��TES. '.: -..... quéa passa a se chamar bronquios. P I-'zar' m da Saade do Lãz'ar."

A traquéa e os bronquios, servem ara I � _

.

,�:�1�1:����:e���:���J�F ;i� �t�1!:���;!��!I:��?��S:i� os bonde; ., Ey·..". ,.,._··t ··--l'-h-"···...,o:"'··
··_,._··---- .JO._""..'""..

ODEONbronquites. reside r.o fato d.sta In-'
-

I
.

14 (A N) 'H sper a es ..

�CCR Barté no dia 14-5-1947, fiam"ç�, se propagar aos pulmões. Forta eza, ,.
- 0-

.

.

-Simultane;amente-
Com Destino a São Paulo: i�:Vi�o,,���. conhecem os pel'igos e' je serão par.alizados t�dos .os Recife, 14 (A. N.) _ Reve- (Em 7 sess�es e mais si pr�ci- .

. .Aristeu Carminatti � Ernani .€ preCiso que ao aliviar a tosse, o bondes da Llght que amda .cI.r- la,-se que os moageiros adqui- so fôr)medicamento faça desaparecer esta A t

.. .João Corrêa - Eduardo La- inflamação dos bronquios. culam em Fortaleza. no leIa riram a farinha de trigo .com - ÁS 2, 41/2, 7 e 9 hs. - Ás 3,
d B d Acalmando a tosse, das bronquit'es f 'd I rt'ção ao 'li h"cerda de Almei a rennan e cronicas. o mQmcam<:nto deve aliviar. or:r:ecI a pe a retp� I insenção ; de impostos e apezar ' 51;2 e 7 72 S.

Walter Novogrod. o dOénte. da "cd'nceira", dos acessos. sr. Interverutor da Ll.ght, acen- disso aumentaram o prer>o do - Sessões Elegantes.'-principalmente pela manbã. quando • ':S

Com De,stino ao Rio de Ja- geraimente são mais intensos. tua ser impossivel a�iar ? :a- pão. ESTE MUNDO É U:�[
"neiro: Dr. Carlos Júlio RenauX: �A��;;'��SdEo' �1�0Xt�Ó;fg:d�a�� g�� cionamento da energIa eletnca PANDEIRO
._ Eva Vally Fritz - .Menor calhau, alivia li tosse 'evita os aces- para a cidade. _ com _

sos das bronquites e a canceira.
:Baflbara Eva Fritz � Nivaldo FIGATO;;SE é um tônico para os «O Estado» nâo deve ser OSCARITO
Machado - 'Noêmia Goulart de orgãos resplr",tórios.

pago em parte alguma Puxan,do os seguintes cordões:.
'�'Souza � Adolf Carl Heinrich F I GATOSSE Ao Comércio do nosso Estado per - Team Masculino·-
Beckmalin - Pedro Milanez -

Paulino ]. B. Vieira, declara mait. de CR$ 0,50. Nossos Nelson Gonça.lves, Ciro Mon�
'''Carlotta Maria Ehlert. um produto do laboratório da

que, desta data em diante, não revendedores tem mar- teiro, Bob Nelson, Catalano,
, Desembarcados nesta mes-

HEDA-1nItA mais se responsabilisará por gem suficiente para não Alvarenga & Ranchinho e }oel
·.:ma data: rM I I divida� feitas por quem quer ultrapassar este preço. & Gaúcho.

Procedente do Rio de Janei-
H.S. da Penh a que seia, em seu nor;ne, inc1u- Qualquer maforação é - Team Feminino -

TO: Paulo Cesar Martins si..-e 'pessoas de sua família. EXPLORAÇÃO. Emilinha Borba, Marion,
-.Júlia Machado Martins - Jq- AVIDA DO F.GADO Fpolis., 7 de maio de i947. . Lúcia Latour, Carmen Brown,
1io Paupitz Filho - José Pe� i Horacina Correêae centenas deMaiores esclarecimentos esere'Va.:

. ,,�dro Gil - Elionora Soares Ca-
"'.abta, Polltal 3.961 _ Rto

r
Girls. E mais os' famosos con�

---valiere � Rui Costa - Nilo S' S T?;O'Vl1�OS juntos: .

. :.Me9.eiros Santiago - Egidio

V dOU O � �.L"'�" "Namorados da Lua" - e-
Luiz Cavaliere.

_ � en eIn - se diz Ann RutherfOrd � "Quitandinha Seremaders",
Procedente de Sao Pa:Lllo -

além de muitos outros.
Alfredo- Von Trompowsky Ce- m6veis àe sala .e jantar e quarto.

_ No Programa _,.
..

'

A Ver e tratar à Rua SOUZQ Outra
ad"elha Von Trompowsky - n- N. 159 IE.treita). 1) - Campos Atualid es

'tônio Perez - Oscar Costa. ' .

(3vl) nO 4 - Nac. Imperial Filmes.
2) - A Voz do Mundo

Atualidrud'es,
- pi·ecos-

�

ODEON'tMiss�OOq�� F�:�i�.�i'�hO� ••�.�.�����!�����
neto. agrCldecem ao dt. Lauro Dnura, Oficiai. e Sargentos da
Policia Militar, Centro Sooial do. Reformados. Conego Frederi
co Hoobl e ao sr. Heitor FariaB e Exma. FamiliCl e demaill pel-

"-"'00' que por cartas e teleqrClmall acompClnharam a doeftça e alBElcia
Tom-s. aos lIentidoiJ pezamslI pelo falecimànto dJ lua inelquecivel es
:pala, mãe, .ogra tia e av6.

. Convidam e antecipadamente agradecem ao. que comparec.·
-

Tem. mi••a d. 70 dlo que será c.l.brada ...na Catedral Metropolita
. 4\0 no dia 19 à. 7 hora.,

Missa de 7.· dia e Agradecimento
Amâncio José Pereira

Elza Pereira s filhos de seu inesquecivel
esposo e pai Amâncio Jos6 Pereira, tornam pú

_ illico' o seu agradecimento ao dr Paulo lFontes, Veneravel Ordem de

�Maçonarla, Srs. Proprietáriós e Oficiais de Alfaiatarias e a toda. que
por carta. e telAgramas acompanharam;:a sua long_a e. pertinaz en·

" fennidadé e quando do seu falecimento acompanhando até a sua úl
·-timo morada,

COn1l'idam, e antecipadamente agradeoem a todos que com'

'Parecerem a missa de 70 dia que será celebrada na Catedral Met ro
: jpolitonGl, nofaltár de Nossa Senhora no dia 17 à. 7 hora.,

Atenção senhores Contadores, Guarda-Livros,
Atuários e T icnicos em Contabil·jdade
o pro'110 para regi.tro no COIUl�lho Regional de Contabili

dade em Saata Cotarina, consoante seu Comunicado nO, 5,. de
todo.

-

os profis.ionai. LEGALMENTE HABILITA90�, �l[plra,
impreterivelmente, a 8 de junho ,pr6ximo. ficando, a.s�m, o pl'O
fi.sional que não cumprir as disposiçõe. do Decreto-lei n. 9.295.
de 27-5-46, impollli:bilitado de exercer o profissão, poill cabe 0.0
Consêlho comunicar às autoridades cempetente. para não sere.:
aceitol os servi90s concernentes à profi.são, .em a. apresanta�ao
da respectiva «Carteira Profissional».

E.crevam a EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA, n8llta Capital,
que enviará, 'juntamente com toda. in.truçõe•. necessária., a

ficho de que trata o ítem l' do referido C0munlca.do.

EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA de M. L. Araujo
Caixa POlltal 195 -- Flarian6polis

IMPERIAL

Cr$ 6,00 - 4;00 e 3,00.
.

- Ás 7 hs.- - Cr$ 6,00 (Uni,.
co) .

IMPERIAL
Cr$ 4,00 (Único).
"LIVRE" - Creanças maio

res de 5 -anos poderão entrar

nas :sessões diúrnas.

ATENÇÃO: - SUSPENSAS
TODAS AS ENTRADAS DE
FAVOR E PE-RMANENTE,S�
EXCETUANDO EXCLUSIVA
MENTE, IMPRENSA, AUTO
RIDADES E RÁDIO, SEiNDO

. A FISCALIZAÇÃO FEITA Rl

GOROS1AMENTE PELA PRÓ�
PRIA FÁBRIGA. E,sTUDAN
TES .sEM CADERNETAS NÃQ
T'ERÃO ABATIMENTO SOB

QUALQUER HIPOTESE.
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4 o R'S9fADO- Qu;in,a·telra:1S de Maio ele "47
, .

elA WETZEL JNOOSTRIAL-JOINTILLE (Mt.trcQ reglal

TORNA A ROUPA BRANQlílSSIMA
� "

!
I

I;

Cr.
Cr$

80.90Q.606,30
5.978Ao1.755.97

67.053.245,3:0
, í42.176ó603,80

CAPITAL E RESERVAS
Respoassbilidades
Reeeta
Ativo

•

•

Sinistros peges nor. último. I\) anos

Responeebilidadea •

98.,687.-816.30
76.736,4o! .306,20

DiPet.ot'es,:
Dr, Parnphilo d'U'tDa FHJire de Carv.alh.o. Dr. Francisco
de Sá, AmsiohMa980r,ra, Dr. Joaquim BaFN�to de Araujo
e José Abreui'-

FARMACIA ESPERANÇA
B-ie e .......... BEJI'i a sáa PNferida

Drqps nado" e� _ Romeop{«ias - Puf.·
marias - Arttgos de�

Garante-se a exata obBeMlilDClia no r_�ário médho.

AtrmMOBWS'rAi 1
ArençOO -

POl'Q o seu dinamo ou

mQtor de QUGACO

OfICINA E_LDa
Rua Conselheiro Mafra

- ne• 94

o Sahão

SNRS.
ASStNA"NTES

mente qualquer irre-
.

s-uJaridade na en-tr-elia
de seus- iorneee.

.

Caixa Postal - 5756
São Paulo - Brasil.

,&

COMERCIANTE: Dá um 'ti-

D,.. CLARNO wo à atibl�oteea do Centro Ifa-

GALLIETTI' Senhorita! démroo XI de Fevereir'o. CoD-
Ao escolher seu perfume ,verifi. tribu-irás, assim, para a forma-

, A D V O G A D O
que se trás a marca da perfumaria Po ool1n1"al dos eatarineDSNCrime e cível , '"Johan Maria iFarina" que já era de flDlIQdhã I

_ Coolttituição de Sociedad..
NATURALIZAçõES

I
preferida pela corte imperial d. ('�Camp4mha pr6-livro" do

Tít-ulo. Deolarat6rioa D. Pedro II C. A. XI te Fevereíre).

I ------�----
E.crit.•. Praça 15 de Nov. 23.

.

'I
l°. andor.

I ..,..�_Reeid. -. Rua Tiradente. 47. �FO'NE _. 1468
�----------------------'

Greve ilegal
Bogotá, (D. P.) - Por

decreto assinado hoje, o govêr
no declarou ilegal a gréve geral
proclamada para amanhã pela
Confederação. dos Trabalhado
res da Colornbia, visto o movi
mento grevista ser contrário
'aos interesses do país.

G.

,

NAb É NOÇIVOtAOS AN'MAJ.S ÇlOM'ESTICOS
•

ESPE< l·IDADE"
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CLUBE t 2 DE AGOSTO-Em
.

virtude de se' encontrar eafermo 8 baritlHo SiI'io _ Vieira, fica

._!!alJs!�!i�fJ o concerto marcado para o dia 17, realizinda-se entretanto às '21 bs. a soirée .dausBlte.
Emp-reza �e naveg8çao' OIARIO DA' ASSEMBLÉIA

,,....,.. ,"_. 'E � ;::- M
.

"-' ........ � .... ResumO' da ata da 24& sessão ordínár'Ia,
realizada em 8 de maio de 1947

PRESIDli:NCIA: - Sr. José Boabaid.
SECRETARIA: - Srs. Cid Loures Ri

bas e Alfredo Campos.
Às 14 horas do dia 8 de maio de 1947,

havendo número legal, o sr. presidente
declara aberta a sessão. Esoive:alll pre
sentes 26 deputados.

, O sr. 20 secretário procedeu à lertura
da ata da sessão anterior, sendo a ines

ma aprovada com restrição.
-

O sr. 10 secretário procedeu ii, leitura
do expediente, que constou de um tele

grama do sr. Arthur Brasil Viana, no

qual êste declara que o despacho tele

gráfico transmitido à Assembléia pela
Associação dos Ex-Combatentes de San

ta Catarina não ,rep,resenta a expressão
da verdade, porquanto o incidente hsví
do teve caráter puramente pessoal e na

da houve com relação aos heróis da FEB.
Findà a leitura do expediente, pediu a

palavra o sr. João José de Sousa Cabral,
o qual, relembrando a passagem, hoje, do
20 aniversário da vitória das rôrç,is alia

das, requereu fôsse a presente sessão in

teiramente dedicada ao "Dia da vrtór+a",
no que foi apoiada pelos srs. Nunes Vare

la, Saulo Ràmos e Cardoso da Veiga.
A seguir fIzeram uso da palavra os srs.

Bulcão Viana, Braz Joaquim Alves, J. M.

Cardoso da Veiga e Armando Oaríl, os

quais, em magistrais e patrióticas ora

ções, enalteceram a,ação her-óica elo. [>('8-

sos valorosos soldados na luta canora o

naaí-rasctsmo e bem assim os senr+men
tos democráticos do povo brasíletro. O sr.
Armando Galil, ao terminar o seu bri-
lhante díscuoso, requereu fôsse Ievanta-

I
da a sessão em homenagem ao "Dia da
Vit-ória" dando a Casa connecírncnt.. aos

srs. ministros da Guerra, Aeronáutica c::

Marinha e à; Associação dos Ex-Comba

tentes, nesta Capital, das homenagens
prestadas. O sr. Bulcão Viana requereu se

estendesse essa comunicação a-o Marechal
Mascarenhas de Morais, comandante da
FEB.

. O sr. presid-ente, ato continuo; suspen
deu a sessão, marcando outra para arna.

nnã, dia 9, às mesma" horas, com a se

guinte

NAVIO-MOTOR -ESTELA"
maxima rapidez e gara-ntia para transporte de suas mercadorias

Agent�s em FloriatlÓpo-lis CARLOS HOEPCKE S. A.

CONTA CORRENTE POPU�AR
.Turos 51/2 B. .a. -- Lirmte Cr$ 3(}:000,00

Moviml"ntação com cheques

Baooo do Dislrito federal S.4.
CA·PTTAL; f-R$ 6O.00ó.,p0O�0G
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

i.,, Al_.. 'U_'_,ill_T_f"_B1..,:.:.,.a....ft,;..O;:;;.,.::.....;2:.;l;;;;_......;FIo:..:.::.:'.,:ICil=-.:,:,,:,:.ÓJ):!::o==U:':S:"___l
"

"

..ADVOGADOS I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
DT. J. J. DE SOUSA CABRAL'

ESCRITÓRI-O: Rua FeHpe Schmidt � - Sala 5
ediflcio Cruzeiro - Florian6polil!f.{I

----

DATILOG FI
(orresporr'dencia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
,Amélia M. Pigozzi

METODO:
Moderno e E(i,ciente

ALVARO DE CARVALHO. 65

Esquaârias
de

•

tVB

_,

Rua' João Pinto, 44
Telefone 1134

Florianópoli-s

tamos certos, tudo fará para que os pre

ços atuais sejam re-examinados e outros
Impedidos na sua majoração,
Sala das Sessões, aos 7 dias do mês de

maio de 1947.
(Ass.): Raul scnaeter, Estivallet Pires

e Orty de Magalhães MachadO'.

CONSTITl:J INTE
tem de numerário para" melhor exercicio
de suas runções soctaís;
Considerando ter o sr. GovernadQT do

Estado concedido diversas verbas 'llxtrao·r

dinárlas com base no excesso da. receita

do exercício anterior;
Piropomos, submeta v. excia. à aprecia

ção do Plenário a seguinte indicação:
'''A Assembléia Constituinte solicita ao

Poder' Executivo Estadual a concessão de

uma verba extraordinãJrLa, por conta do:>

saldo do exercício anterior, para que o

setor de Santa Catarina do S. N. M. ln

tensifiqu-e seus serviços de profilaxia em

todo o litoral, com especialidade no mu

nicipio de Itajai".
Sala das Sessões em 8 de maio de 1947.

(Ass.) AntôniO' 'Carlos e namíro Emc

renctano pela U. D. N. Bruz J. Alves pelo
Partido TraballÍista Brasileiro, secção de
Santa Catarina.

'Indicação apresentada pelo sr. deputa
do Antônio Carlos K. Reis:.
Ell'mo. sr. presidente .da Assembléia

Constituinte.
Considerando a situação calamitosa do

nosso litoral, aniquilado pelo impaludis
mo;
oonsíderando os altos serviços presta

dos pelo S. N. M .. setor de Santa Catari

:ç.a, com relacão à medicação e prorrlaxía
d.ftquela andemía;
\Considerando dever do Estado prestar

auxílto aos serviços públicos que necessl-

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos
'A sua pele tem cêr"" de 5{) milhões

do minúsculos 8ul00e e poros, onde se

escondem os germes causadores. da terrí··
vel coceira, "rachando". erupções, "dera

O&se&ndo", ardências. acne, impigena.
p6oriasia. cravos, espinhas. coceiras dos

pés e outros males. Os tr��P1entoB co

muns só fornecem um alívi'ó temporário,
porque não combatem o germe causador.
A nova descoberta, Nixoderm, faz parar a

coceira em 7' minutos e oferece a garao"".
,ti" de dar-lhe' uma pele lisa, limpo,.
a.traente e macía. - em uma. sem�

Da., Peça hoje mesmo Niwderm
em

.
qualquer farmácia. • n088& g:l-

Iraxoderm :�tia .!io�
1'•• 1$ .r'C;ÇÕ" CIt3llfll, p.r�eeção..,,__

Ordem do dia
Trabalhos Constitucionais.

INDICAÇõES
Indicação apresentada pelo sr. deputa

do Raul Schaefer:
Exmo. sr. dr. presidente da Assemblé.a

Constituinte do Estado.
Propomos que a Assembléta se dirija à

�Comissão Estadual de Preços. atlrnde so

licitar da mesma o seu máximo empenho
em conseguir o barateamento dos gêne
ros de primeira necessidade para que as

classes menos favorecidas tenham asa·

tisfação de ver melhorar o seu nivel de
vida.
A Assembléia deposita a sua inteira

confiança na referida Comissão que. es-

Importante organização precisa .de auxiliares de

Escritório, que posauem . amplos conhecimentos de
contabilidade e correspondência comercial. Tratar

na The Texas Company (South America) Ltda .•

à Praça] 5 de Novembro No. 9 - l e. Andar

FIOl'Ían6poli.. 11 de maio de 1-941'1

Auxiliar

Virgulino R. Cioulart e

senhora

participam a seus parente.
s p8180aB de suas relaçõell, o

contrato de Ca9Qmento de
suc filha CECJLIA com o .r,

J< lê da Silva,

de
.

Escritório

Rodolpho P. da Silva
senhora

e

p:uticipat1\ a seus parentes
e pe.IIGas de lua. relações.
o contrato de casamente lia
seu filho JOSE' com Q srita

Cícilia Goulart.

QUEIXAS E -RECtAMAçoES -
'

PR}�ZADO I.EITOR: Sé (t, que (be

intereesa
.
é, realmente, uma pco:vidéneia

5)ara endireitar o Que eariver erradc ou

p:ara Que al�ma falta não se c.epita; e

NAO ° escândalo: Q ue a sua reclamaçlo
ou Queixa poderá vir A cau!et, cscami ..

nbe-a á SECÇ�O RECLIlMAÇCISS.
de \) J;;STADO, que O � oerá lendo

sem demora ao ccnhecimeeto de quem

de direito, f(."Cehetldo� 9' ••• uma in·f�r�
C�o do resultado, embora em algo..... ea-

00' não sejam publicado. nem a necl&.

mação D.tm a providência ts:nnadA..

, I

Corpo de Bom
beiros
Rio, . (A. N.) - Em virtu-

de dos prejuízos causados no
.

último incendio que destruiu
tres casas no centro da .cída

de, a imprensa está pedindo
ao govêrno a organização do

corpo de bombeiros.

........................................ " ..

DOENÇAS NiERV4)SAb
Com os progresso. da medie'm.5

hoje, 88 d04!oças nervollU, q1!lIIodl!l
tratadas �m tempo, MO mal. 1HJi"
Feitamente· remediáveis. O �un.lulelc
lJigmo, fruto da ignorância; 8Ó lIod�
IbrejuliJear 08 individuou at.II011 dt
t&l"';�"t!nferb1idadee. O. Semço N..
eiolo1lilll de Doenças ment!ris .u.pa.
�f) nm Ambulatório, flme a�nll.,.ra.
roitamente OI! doentes Der'\!'OIl08 lt..

Ur;eotN. n& !ln. �odoll'. U. dn t
\Ill 11 .t1O!i'1aL fIiIarilm!.�t...

Tenha sempre -em casa

aPERITIVO
de

lheu-o da ilustração ",oima,�

lhe. em o.má""l g�. o.m cálice do
8x""lente a.peritlvo KNOT, l.embl'&
... v. Sia. de e.crescentar, ao agl:ad&
ce a gentileza:E$TEE T"M1-
BFY1 o NEY APERITIVO

I'I1ElJ/!.ET(J!
__....-.LI

o SE,U ORGAN�"O
p" EOl-SA Dt;J.�"'A
lIMPE,ZA Gi'Q'Al

COMO lIMA 0 .. 5 CO�H!!BUICÕE..$ DE ::;UUI�" oo-ttiI\OC>t:I,lOIHO QOIN�
o PRfo\:O D1!:'l� �I'IOO�TO BAllO.OU :10"1<0-

AClJitamos agentes
correS'poooentes BO

m!enGf.

üs interessados devem
apresentar retersnctas.

e

Programa da R.H.C.
I para o Brasil
QUlNTk..FEIRA., 1,5 de maio •.

19,00 Sumário dos progra....

mas.

Inglês pelo Rádio:
Noticiário.
A Cena Européia, pa
lestra .

O Compositor do Se
Mana - Puccíní.
"Pergunte o que qui
zer" .

Música ligeira.
Diário Diplomât'íco,
palestra de Harold
Nicolson .

20,45 Re.ginald Paul, piano,
21,00 Notioiário.

21,15 - Comentjrio po·r. Ben�

to F3Jbião.
21,30 - ,Palestra sôbre Elogar�

,por Basil Maine.
- Rá;dio-panorama.
- Noticiário.
- Comentários da Im>j

iprensa Britânica.

19,05
19,15
19,30

19,45

20,00

20,1.5
20,30

22,00
22,15
�2,20

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

Grande T6nico

FRACOS.
AM!MICOS'

TOMEM'
.

Ulalll- ereusntai '

"SILVE.IRA"

. . .. . ,

ALUG'AM-SE
2 salas pára Escritório.
Tratar: Rua General
Bitten'tourt, n. 87
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PROGRAlÚA ESPORTIVO
....

PARA "1}' SEMANA
-

HOJE
Futebol

Em Porto Alegre: Interna
cional x Nacional.

AMANHÃ
Vulffibol

Nesta Capital:
Ubiratan x Lira Tenis Clube

(Torneio Aberto).
SÁBADO

Futebol
Nesta Capital:
Caravana do Ar x Bocaíuva

(Campeonato de Aspirantes),
ás 13,30 horas, no Estádio da
F. C. D.
Bo.caiuva x Caravana do Ar

(Campeonato Amadorista da
AINDA O JOGO

ATLÉTIco\'nSITA O FUTURO ESTÁDIO DO FIGUEIRENSE O GOVER-I MEDALHAS DOS ESTU- la Divisão), ás 15,30 horas, no
X CARAVANA DO AR NADOR ADERBAL R. DA SILVA I DANTES Estádio da F. C. D.

Os meninos Coriguasi Aus- O Gremio Estudantil Catari- Em Porto 'Alegre:
tríclíano da Costa Neto, Ruben nense fará entrega das meda- Cruzeiro x Fôrça e Luz
e Murí lo Luz da Costa, filhos lhas e dos diplomas do Cam Rio de Janeiro:
do 1° Sgt. Andrel ino Natividade peoriato Estudantil de 1946, Flamengo.x Botafogo ,;

Costa haviam ofertado ao Clu- na sede do Lira Tenis, domingo Madureira x Olária
'be Atlético Catarínense uma próximo, por ocasião da' mag- DOM t N .G O
medalha de ouro destinada ao níríca festa. que marcará a Futebol
melhor elemento deste Clube ,posse da nova diretoria dos Nesta Capital:
em Um jogo de campeonato. estudantes. Paula Ramos x Atlético

Sábado o Atlético defrontou- Aproveitando.a oportunidade (Campeonato de Aspirantes),
se com o Caravana do Ar con- serão entregues tambe� oSlno

Estádio da F. C. n., 'ás 13,30
quistando a vitória por 2 x 1. diplomas do Campeonato Es- horas.
Destacou-se em campo, pelo tudantil de 1945, realizado na Atlético x Paula Ramos

ardor combativo e firmeza nas Fôrça Policial do Estado. (Campeonato da la Divisão).
arremetidas o zagueiro-direito Para esta festa estão convi- no Estádio da F. C. D.; ás 15,30
IVANY, que conquistou assim, dados todos os atletas estudan- horas.

.

galhardamente, a medalha crer- tes que participaram nos certa- Em Porto Alegre:
tada.

.

mes estudantis de 1945 e 1946. São José x Grêmio.
bem como os Departamentos No Rio de Janeiro:

.. IPIRANGA 3 X INTER-
Esportivos dos Colegios que América x Bonsucesso.NACIONAL O
participaram. Vasco J,c Canto do Rio.No dístríto de Saco dos Li-

,I Outrosim, o Oremío Estudan Fluminense x São Cristóvão;mões, no campo da Vila Operá-
til convida todos os que coope-I Basquetebolria, defrontaram-se; domingo.
raram para o. brilhantismo Nesta Capital:

'

último, os quadros do Ipirangá,
destes certames, e os homena- Lira x Clube' Doze (20 jogodaquela localidade, e do Inter-
geados nas diversas provas a- em disputa, da Taça : Maio denacional.
tléticas: 1947" ), ás 9 horas, na cancha.O j·ogo agradou ';i regular as- , \

.

sístêncía que esteve a presen- i NO RIO, O 10 CAMPEONATO d�_����_Tenis CI,:-Vbe.
ela-lo, encerrando com a ex- I SUL-ÂMERICANO ,DE 'ARTILHEIROS E GOLEIROS
pressíva vitória dos locais por VOLEIBOL VASADOS
3 x O, tentos marcados por Acá- Rio, 14 - A CBD está dese- Realizados os jogos de sába-
cio (2) e' Bebê. I josa de organizar um campeo. do e domingo últimos, damos-
Os quadros jo.garam assim

I'
nato sul-americano de voleibol a seguir a relação dos artílheí-

constituidos: nesta capital, em setembro ros e arqueiros vasados do
Ipiranga - Silvio) Miguel e

.

i próximo.
'

Campeonato de Amadores da.
Nelson; Serapião, Bebê e Or- Será o primeiro campeonato Primeira Divisão:
lando ; Hazan, Gilinho, Dutra, da Confederação Sul-Ameri- ARTILHEIROS
Osmar e Acácio.' cana de Voleibol, criada duran Saul (Avaí) .

Internacional - Said, Djal- .' . .
.

. te a presença do sr. Celio de Chocolate (Paula Ramos) .

ma e Waldir; Ivan, Léco ce Ti- DOIS flagra�tes da recente VISIta �do sr, governad.or Ader-;Barros em Montevidéu e Bue- Lange (Colegial) .

tico; Roberval, Hílarino, Ba- bal Ramos da Süva ao local onde esta. �en�o construída .� iu] nos Aires em principios, de Lázaro (Paula Ramos) .

ckson, Denizart B Acácio (de- tura praça de desportos do v�oroso Eíguetrense F. C. Ao

al_11946. Sede da entidade, caberá Leô.nidas (C.aravana) .

rpois Milton). ,to: O chefe do governo eatarínense percorre o .campo ac�m_ ao Brasil a realização do prí Augusto (Figueirense) .

Na preliminar entre os qua- p8;n:h!l'do �los SI'S. T_homaz Ch�v.es. Cabral, presIdente. d.a o
melro campeonato, estando os Mandico (Paula Ramos) ..

dros suplentes, houve um em- mIS�a(l. Pró-Construção do Bstádío] �elson �nunes,. �hcI.a1 de

I dirigentes da Confederação Nizeta (Avaí) , .

pate de 3 tentos. gabínete do governador; Charles .Edgar �orItz, pres�dente do
Brasileira inclinados a realizá- Arí (Avaí) .

, Figueirense; Euríeo ;Hosterno, víoe-presídente da cIt�d� CO-I lo em setembro próximo. Capeta (Atlético) .GESTO ELEGANTE DOS DI- missão, e Antôuio F. Barbosa, ardoroso ."ian" do grermo aI-. _ " Irassú (Atlético) .RIGENTES SAMPAULINOS A vi-negro, Em baixo: O sr, Thomaz .Chaves Cabral mostra ao.\SITUAÇAO DO CAM�EONAIOiCareca (Bocaiuva) .SASTRE
, -. dr. Adeebal a ipl'anta do estádio, cujos trabalhos

'.pross�g'Uem DA 1� DIyISAO Ibio (Bocaiuva) .

,

S. Paulo.! 14 - O técnico- J�- animadamente. O terreno .foi �ado pelo grande I��entIvador C�lll a realização da �a. rOd_a- ARQUEIROS VASADOS
reca, do São Paulo F. C., d.eeh- do Clube, SIJ.". Orlando Searpellí, e esta SItuado 110 �a popul?SO da, e a seguinte a classiricação AdolJinho (Avaí) .

nau 'ddo concurso. de Satestdre distrito do Estreito., A Ad b I R
dos clubes dconAcoITdentes ada Vadico (Paula Ramos) .

por i �vel"Sos motívos, _ep·.o Desde que tomou as rédeas do �0v.erno; o d�. �r a • Ca?J-p�onat� . e_ ma ores a
Helio (Caravana) .comunicado a_. sua r�s?luçao :�o ,(la Silva vem ac().mpanhand� com �ndIscutIvel 'intere�se ,as Primeira Divisão:

, . Bitinho (Colegial) .

mesmo, por lThtern:edlO de um. ,iniciativas dos nossos, eSPo�I�t.aS, pOIS melhor do que m�.guem 1° .lugar - Clube Atlético .e Rubinho (Bocaiuva) .despacho telegraríco. Agora, êle sabre quão ;útil e a prátíca do esportes' DI) fortalerumen- Bocaíuva, sem pontos perdi- A '

(F'
.

ense)'. ,.
. n Lgueir .

conseguimos a'pur�r que os to físico da raça. dos., .. Currú (Atlético) ., .mentores sampaullllos nU,_Da 2° lugar - A;vai e dJ:i'diguei- Calixto (Paula Ramos) .

gesto elegante, de vez 'que nao rense, com 1 ponto per i o.

pensam mais em fazer "Sas-
GREMIO ESTUDANTIL SCHMELLING QUER VOLTAR 3° lugar - Colegial, Paula

tre retornar ao nosso futebol,
CATARINEN:SE AO RNIG Ramos e Caravana do Ar, com

enviaram á A. F. A. por iuter- .

_
'

.
2 ponto's perdidos.

médio da Federa ão Paulista e A nos-sa _reportagem esporti Hamburgo, 14 - Heme Ten-
,

C. B� D., o seu p�'sse, indepen- va consegup� a:purar qu� ova-I hoff levantou o titulo de cam
• - no ou - - - u - - no - u - - - - - - --

dente de qual'quer remuneração lor?so G:rem�? EstudantIl Ca:-I:peão alemão de pesos-pesados, TEUS FILHOS
como recompensa aos serviços tarmense �ara entrega das me-1ao derrotar, por k. o. seu adver� aplaudirão teu gesto;
prestados por Sae-str-e ao bi- dalhas e di'Plo�as. dos campeo-Isário Richard Cruppe.

_
qll8Jldo SOllberem que cola-

campeão e á sua impecavel li- natos estudantis de 1945 e 461 Max Schmelling, ex-campeao �aste pró Restabelecimen-
nha de conduta. aos ve?,cedores e preparadores

Imundial de box, lançou um de-
to da Saade do Lázaro.

... ' . - - ... - -' - de eqmpes.
.

. . ,salio a Tenhoff em disputa do ����������.:..___�============-=:
RECpRD MUNDIAL DE Que o nosso G_remio reallzeltitulo alemão. .

'.
SKIES este ano mais um destes cam- -"-,--------

Roma, 14 (U. P.) - O recor- peonatos estl.ldantis· são oSI CAMPEONATO DE
de mundial de velocidade em nosSos votos, pois, é nos estu- ASPIRANTES
"skies" que, ha poucos dias, dantes que está a grande espe- É a seguinte a situação do

foi estalbelecido pelo italiano rança de Santa Catarina espor- certame citadino de Aspirantes
Zeno Colo, com 152' quilome- tiya e cultural. ,com a realizllição dos jogos de

.tros e 542 metros por hora, Parrubens ao Gremio Estudan- 6'ábado e domingo últimos:
foj, pelo mesmo Colo, melho- til e a quantos tem cooperado I 1° lugar - Caravana do Ar,
rado ontem para 159 quilome- com esta sociedade que visa sem pontos perdidos.
tros 291 metros· horarios. não somente o esporte em nos-) 2° lu;gar.- Colegial, Bocaiu-Essa "performance"; como· a sa terra, mas tambem a CUltu-/'va e Figueirense, com 1 p0nto
-pre:cedente, foi cumprida nas ra dos seus praticantes, dentro perdido.

.

'encostas geladas de Peti Cer- de um lema que e uma bandei-j', 3° lu� - Atlé�ico e Avaí,
:vin. ra: - Unidos venceremos. com 2 pontQ.,s perdidos. .

,

4 terceira rodatla do Campeonato Citadino -4mad8flsta �e Fu-teb'ok'" cOBstará ,dos
segUintes embates: sába_do ..Caravana I Bocaiu·va; dlllingo ..Panla Ramls I Atlético.

Ataliba Cabral Neves e

Senhora

comunicam ao. leu. paraR
te. e pes_oal de luas relaçõe.
o nae.:imento de .eu primo
genito AMILCAR ocorrido em

Tubarão, em 24 de abril.

ESPORTISTA!
___-A___�

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE� PARA A CAMPANHA
/ PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

I
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•�msTÀD(j-Quln" tell'a 15 d, Maio a. "••7 7

·Y·� -

.- -- (;'adastro- 'S'oual do «O Es,tad8)) Desmeatinde
� aes DOSS0B d.isü.Dt.es leitores, G Qbséquio de� e Nós, a docência do Grupo Es-

.compoD � e .oomelle--ro á lIIB9a Redação aAm de� colar "Nerêu Ramos", da vila

,tIl1IImI:Q \,antes, o: DQ8S0 ID/OVO €adaro Social,'. de' Cambirela, no Municipio de

Palhoça, lendo o artigo intitu
lado "A remoção de professo
ras", que saiu publicado no co

nhecido "Diário da Tarde", na
� ..•.....................•••.••....•••••...•.....••••...••.••••••• edicão -do dia 5 do corrente mês,

. nã� concordamos com as in-
� (41) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

····Iverdades que foram apresenta-

�o ou "'Clulgo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
das no aludido artigo. Assim é

. que hoje, nós, que temos como

� <lu Pai (mãe) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Diretor, o alvo de tamanhas

vergonhas, somos' oS umcos
,Uhseirv•••..••• : •••••••••••••••••

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••• provadores, principalmente, da
••..................•...••..•.•...••..•

'

.•.•.•................•.••••••• parte que diz respeito ser o

nosso Diretor um jogador inve
terado. Protestamos, ainda,
porque o nosso Diretor, não
frequenta, como diz o artigo,
ás casas de jôgo, durante o ex- ,

pediente. Aos leitores do "Diá
rio da Tarde", pedimos que
não acreditem em tamanhos

disparates, pois, devem levar
em conta que somos nós.vúní
camente, 'que podemos provar,
com precisão certesa e pura
verdade; a hora da chegada e

saida do nosso Diretor.

DR. NEWTON D'AVILA
F'rfzamos, ainda, que talvez

___ por justo motivo, o alvo de
, Upei"açOell - "las Ur1ntJ:riaa - 't h

'

ti fDoençaa dos intestinos reto e
aman as men Iras vem azen- 2 D'

..

mua - Hemorroidas. Tratam__ do há muito tempo a sua ref'eí-
as. - e Plorianópol ís para Curitiba, São Paulo. Rio 00 Janeíco,

to da coUte ameb1a.na. ' " Deeolagem ás 10,'40 hOI'iILs.
•

'

J'ialot,E!rapla - Intra vermelho. ção nêste estabelecimento.
Oon:Sulta: Vitor Meireles. 2'8. N-' d

.

d
31il1s. - De FJ.or,iWl1Ó;POJirs pana Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 MS.

Atende. diariamente às 11 SI) lia ao po emos, am a concor-
e. l tarde, daâ 16 hs. em' à1ànu dar com o emprêgo do vocábu-

4'M. - De Flori,anólPoH.s- para Quri!tLba 'e São Paulo. Decolagem
Resid: Vldal Ramos, 66. '

.
.

ás 13,00 horas.
Fon. 1067 lo capacho, pois, um qualifica-

DR. ROLDÃO CONSONI tívo dêstes, .mclda-ss muito
5as. - De FlrOri'alOJó!púlis para Porto Alegr«. Decolagem ás 10,20 hrs.

bem, para o anonimo autor, f1.s. - De Flor-íanópolis para CuriUlba, São Paulo e Río de Janeiro.
IDJltJBGlA GERAL - ALTA Cl .t' Decolagem ás 10.40 horas.
8t1BGlA .,..... MOJ,$ST1A8 MI D' que publica artigos desta láia, _. , '

���!SF;;�lã��:Medt no "Diário da Tarde" -
'S(lJb

..
- De Florianóooljs para Porto Al'�I"e. Decolagem ás 1,2,30 hrs,

elmul da Universidade de Slo C ,t d
.

- PASSAGEIRüS - CORREIO - CAlRGíAS - VALORES - REEMBOLSO
ftulo, onde foi assistente por' '"' on an o com a aprovaçao -'FRETE A PAGAR _ SV- UlOS do ServIço Cinh'gJco de dos leitores e concíentes- das ",RVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAB PARA

Prof. AUplo Correia Neto EU''''OPA pU.T A K L ....

mrurgta do estômago e Vlall 'It. verdades a.q
.

dei d f
. ll1J i J:'''.LU�.. m.

1IueB, Intestinos delgado e gro'" UI, erxa as, -
riza- ,FILIAL V A'R I G - EDIFlCIO LA PORTA PRAÇA 15 DE

tiróide, rins, próstata. bexl«a, mOs um proverbio bem conhe-
"

-

MWo, ovãrtos e trompas, VarJco. cído, •
NOVEMBRO - TELEFONE: - 1,.325

sele. hldroce!e, vaMiles' e henu
- CONSULTAS: "Quem fala a verdade, não

� 2 às 5 horas, à Rua FelPII
Iobmidt, 21 (altos da Casa Pa- merece castigo".
�����: 1�a \?=ve. J" Cambirela - Palhoça .

nlor. 179: Tel. M 7M Em 10 de maio de 1947.

DI. MARIO WENDIIAUID Osvaldor.Iosé-Praga.s- --'='''""�'� -

.

Dlrmw do Hos/>ii:<JI "Neri. R""_" Maria Pereira. :"

CLtNI� M1:DICA DE ADULT08 Alda Irene Mehr.
E CRiANÇAS Maria Santos.eon.u1tório: R., Visconde de Ourt

Preto. li - eaq. da Praça 15,de No- Beatriz Eglert de Oli:veira.
..eabro lalto. da -Bêlo Horizonte") .Iamílta Borba.

Te!. 1545 Zaída- Rosa.
Ccmaulta.: das 4 ás 6 hora••
RHidência: R. FeUpe Scb'P1dl, II p-ilda T. Broering.

- P'one manual 812 Talita Coeli Nahas.
.silvia Zacchi.
Eli Maluna Diniz.
Nilda Ferreira de Souz.a.
Verônica Medeiros ..

Miguel Onofre dos Santos.

,-

:Niane ,

....••..••.•...••.•.•..•••.••.•...••.•.... : .•.....••••••.•••••.
&so ..,............ Est. Civü ....••..•.••.. D. Naac. . ...••••••••••

A8radeceriamos. também, a� de noticias de aaroimeotot.
..aaserrtos e outras, de pareatea ou de pe&9M8 ami'gaa.

,

DI� SAVAS LACERDA
;� mM1co-cir1lirgtca de Olboe
- OIn1dos. 'Nariz - Garganta.

PNlCriçíio de lente. de
cqontato

tlIOJOItIl'JróRIO - Felipe Scbm!.
clt. 8. Das 14 às 18 horas. '

'IIIIIlIIDJaNCIA - Conselheiro ......
fra,.77.

TIIlLEFONES 1418 e 120t

Ausente

a. ARMANDO VAURIO
'DE ASSIS

.. 8er<YiçO!J,de'�ca !nf&nt1l �
�ncla MUnIcipal e de

Caridade
IlUHlCJl JIIl!:DICA DJil CRlANO.411

ADULTOS
_1I8ULTó'R10: Rua N'IUlM ....
� '1 (Jild1ffelo 8. FranellJoo).

Oêmsultas das 2 às' 6 ,Mr.
�NCIA� Rua lOrarechal GUIt

lherme. 5 Foue 'l'8S

DR. A. SANTAELLA
•Dlplomad9: pela Faculdade Na·

e:Ionai de Medicina'·da Univer!l!d.
lia do Brasil). ;Médico por concur

., do Serviço Nacional de Doén

... Mentais. 'Ex Interno da Santa
,(lUa de M1Bertd:Srdia,' e Hosp1ta1
Hq.uátr1co do Rio na capital �..

dera!
IDd!fJCA �DlCA - DOJilNÇ..u

NJilR'VOSA.8
- Consult6Irio: Edlftclo Am6I2II

NETO
- Rua Fe:t1pe 'Schmldt. COllBUitul

Das 15 tis 18 horas -

a.Id�: Rua Alvaro de cama·
1bo nO 18 - FlorlaDópoU..

Bit. POLYDOIW S. THIAGO
II6d1co do HOOj)ital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

OLtNICA MlIDICA - DIST()'R;.

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Deençaa dos 6rgá06 internos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e, demais,'

glândulas ,Interna;;
Il"Jt!lIOTERAPIA - ELECTROCAR

DJOGRA�JA - METABOLISMO

BASAL

:OoDSUltas diàriament,e das 15 lia

18 ho-ras

A1Iende chamados a qualquetr
lima. inclusive durante a noite.

.coNSULTÓRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

IUrSIlI'liNCIA: A v e n i da Trom-

powski, 62. Fone 766

DI. M. S. CAVALCANTI
Clínica 'exclusivamente de crlanÇU

Rua SaManha Marln,ho, 16
Telefone M. 732

DR. BIASE FARACO
.MtCOoClbefe do Serviço de sum.

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS _:_
S1FllLIS - AFECÇõES DA
P.iELE - RAlOS JiNFRA·VER
MEI1HOO E ULTRAS-VI()LETAS
Cons.: R. FeUpe Schmldt, 4fl _

Das 4 à!l 6, horas.
Res.: R. D. Ja� Câmara, .11

FONE 1648

DR. LINS, NEVES""-
Moléstias de senhora

Consu.ltórlo - Rua João Plntlo n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46!l

Residên9ia - Rua Sete de Setembro
- (Eddfício I. A. P. da E�va)

Telefone Mo 834

DI. PAULO FONTES
ClfuIeo e operador

COnault6rlo: Rua Vdtor Me!Jrelee. 28
Telefo.ne: 1.405 .

Consultafl das 10 às 12 � das 14 il..1�
Residência:", Rua Bluménau, 22

Telefoue: 1.623

CURSO DE MOTORISTA
e

Servíço de Pronto' Socorro de Automóveis
.Ensina-se a ,dirigi� automóveis

-Amador e Ptoflssiorlal
Teoria e prãtica - conJ;lecimento do motor.

Atendem·se chamados, para reparos de urgência.
Auto:"Escola 1-47.77

GARAGE T!TNIAO - P-RAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

o NOVO HORARIO DA VAR'IG

DE PIÓN E IR OS
R SERVIÇO DE V.S.

!

Dr. Henrique Stodíeek
ADVOGADO

�:� K Riía'�Fêlipe S�hmi:& 2:1 ,-:;·�br9d6--TeJefône 1062"
. (Altos da '(CASA PARAlSO) - Florianópolis

I OU�R_ V'ESnR·SE COM CONfORTO

)
PROCURE

Ilfaiataria
A

MeNo
Rua FeHppe Schmidt 22 - Sobrado

Transporhs regulares de cargas do pôrto de

I

SÃO FRA,NVISVO DO SUL para NOV4 fORK
Inforn:' ações com os Agen tes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - C1- Telefone 1/.212 ( End. teJeg.
São Fraricisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI- TeleJone 6 MOOREMACK,

A
Fabricante e distribuidores d:19 afamada. con
fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiral, !'iscados, brins
bons. baratol. alqodões, morins •. aviamentos
pal'a alfaiate'i que recebe diretamenttl das

Snr.; Comerclant•• Ido interior no ·••ntido de lhe f,-,,!';et'9m 'Imo

Florian6poli.. � jFILIAIS em Blumenau e Laje••
melhore.

)
fábrical!. li Cama' ·A CAPITAL- chamo a ateng40 dos

visita arltelll de efetuarem luas compraI:' MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)'
Muíto se tem debatido a questão das relações entre empreçado e'

empreçador. Sob diversos ar/gulas tem o ,pr'oblema sido enfocado, 'váriag.
soluções e iormuuis têm sido propostas, no sentido de encontrar \0 de--

I
seiado equilíbrio

e.
harmonia entre essa dualidode, quasi sempre an- _

taqônica, pela unilaieridade de visão das duas partes. ,

Queixam-se os patrões dos empregados, da StW desídia, das suas'
descabidas exiaéncias, da sua tacanha com.preensão Idos deveres e"

responsabilidades que, necessariamente, devem corresponder aos direi-
tos e vantagens que usufruem na legislação trabalhista vigente. 011'
empregados, P.01' sna 'vez, increpam a classe patronal de autocrata,'
personalista, .miope na interpretação dos inconspurcaueis direitos dos'
trabolluulore s.

Uma e outra classe se têm df'gladiado ferozmente, afrontado t1'Í-
buruiis da iustiça trobolliista, medindo forças e razões. As conciliações
se assinam, depois -de laboriosos e renliidos pleitos, mas, como a paz:
mundial, a dos empregados e empregadores é pejada de 'ameaças, de"
surdos rancores, de premeditadas »inditas.

Contudo, o que aqui me vai ocupar não é o aspecto çerai dessa:
palpitante, questão social, mas 1/.1n especialissimo capitulo, nu,nca 'en-

corado - que eu. 'saiba - elo problema das. relações entre empregado ..

e empregador.
Refiro-me ,á questão da patrôa e a dorhés'tica, a alugada, corno se-

diz em linguagem popular. -

Lá vão' os saudosos tempos em que êste problema não eonstituia

problema, em que nem a mais arrojada imaginação c�egaria a conlt_e-
cer a iminência em que; estão as donas .de casa de hoie .de se arl'an]a-'

rem com as 'unhas que têm. As de amanhã, não ":,esta duvida - soioo
si as co isas miularem. rcdicoimente � nem chegarao a. conhecer as me-

teceis delicias de U1n primeiro almôço soboreaâo �ntre a ag7'adáv_el/
tepidez dos cobertores. Neui é bom tolo» neste -requinte �de burquezia,

A 'Assembléia acaba de A pedra I(fe arrear o fogão e o sabão ide potassa acaborão com as se--

dirigir-se á Comissão de Pre- tinosas mãos e as longas 'e rosadas unhas das donas de casa.
.

ços, p01' proposta dos srs. de- Não fa,z muito, os homens - os donos da ,casa - 'desconhecuYfTI: Ia;�'
putados Raul Schaeffer, Esti- existência dêsse problema 'que se agitava dentro dos seus dom'�n�os•.
valet Pires e Orty Mactuido, Os mul.tiplos encargos de sua vida, extra-doméstica não lhe permtt-Wffll·.
afim de que aquela Comissão penetrar tão meuda preocupaçãirJ, mas de tal_sorte se ,agravou a ques-
se empenhe em conseguir o tão, tão sérios aspectos tomou, que lioie ?tao havera 'Um só homem',
barateamento dos gêneros de

com lar censtituido que desconheça a gmvtdade do problema.
primeira necessidade. A inextancável fonte do fabulá1'io popular fornece um símile 1la;-
A primeira necessidade, con-

çramte da oninosa situaçtio, Igua1'dadas, rne�7!ssariamente, as naturais:
siste em que os membros da

diferenças e proporções. A do lobo e o cordeiro, ou,� e'I'fL outras paltnrras.:
Comissão fechem os olhos e

a defrontação da ferocidade 'com, a cortlura, da solércia com a lealdades:
possam agir com justiça -

da baixesa c.om a dignidaae. ,dizia ,um senhor deputado. Dentro da configuração geral do quadro que se �s?oça entre essar
Outro do contra retruca: "Pro- dualidade, patrôa-alugada, .a. primeira sempre é vtttma, � 'segunda,.
testo. Fechando os olhos êles
d

_

D e' l sempre aço». .
_,'

_na a verao. evem tê- os
Pela ca1'ência, cada dia mms acentuada, de bmços ,a sôldo para os

bem a1·regalados." serviços domésticos as donas de casa abrem suas portas a qu,alq'tu!'1''',
ADITIVO: A Rua Major candidata que :se apresente, sem proct/,ro;r conhecer :se�ts antecede"!tes-

Costa, um comerciante "está
pessoais e profissionais. Da'i, o fato, ,altas, f1'equentt�st'I'fL0'. de a_b1"l,ga--

v e n de n d o lttbarônicam'ente,
1'em ladras. viciosas, portador'as de ,do�nças .

t1'anSmtsstvets, o:�em de-
manteiga d Cr$ 33,00 o Jeilo.

incompetentes, negligentes, ir1'esponsave'ts, 'extgen�es, des1'espettadora�,-
A Rua José Boiteux, outro

petulantes, desmazeladas e destruidoms da proprtedade e da t1'anq11,1- _

comerciante com um pouco
.

d l d lidade das patrôas. ,,' " I" t·mats , e escrupu os, ven e o
Empregam-se, não pam. trabalhql' p�ra. a pa_tr?a . mas con ,ramesmo artigo d C1'$ 30,00 o

a patrôa". Si temos u,m inim1,go publtco !l" 1, esse e, tncorl;testavelmen-�_

O
.'

d I d
- kilo.

tl�, a ·doméstica. ,Caminhamos a passos C!gtgantados. para. a e__poca em que

prar.o OS ca r..a OS
Reina paz em todo o país.

êsse �nimigo pu,blica passard a calamtdade publtça, S!, ?t00 .se opuze-r;.;
.., -:r �

Zé do Cong,resso
forte combate '.0. tão nefasta classe. Parece qt�e essa t.ntc�attva cabera

, Rio, 14 (A. N.) _ Estiveram cordou. Declarou que iria co- floml·ssa-o Estadual ás donas de caesa, as primeiras, s'i não .'as. !umcas, ,pr�Judl,c.adaA c�m. a_
U .c1"ise de numero e qualidade das servtçats, Uma ve1 dadetra cor� ente

na Comissão Central de Pre- locar em execução a portaria 'inqueb1'O.ntdvel contra as ;empregada_s e a favor das 'patr�as �e 'deve,
ço�, .vários ihdustriais� �oram aludida de��ro de 48 h_9ras e da Pre"os formar. As donas :de casa., sist�mat,tca11�erl;te, ?rI,esmo q�J,e. ,este.)am. _e'l1_õ.'.
solIcItar ao coronel Mano Go- que, no mallmo amanha, se- 10" precarissimas condições de serV1,ço ,domesttco, deve'"} e:::tg�r crede",:c.w�$

A C . - E d 1 d P a's cand;data,s qu.e· bate1'em d sua porta. ' ou melhor,. a tnd'tspe"nsa,b,tl,:d�:--
mes o adiamento, por quin- riam iniciadas diligências fis-, .

omlssao s�a ua e reços, t d d CQ11 eLra

ze dI'as da data em que deve cais bem como aplI'cadas pe-
agmdo com ene�gla. acabo de pr�- de da car-teira profissional, com o 'regts o pormenqrtza o a, _ .::�-

'. . �.' . .
move'!' o abostecunento de mantel- Isto contribuirá pm'a se_lecionar as empregl!das boas elc:s mas, pela ne

entrar ,enl VIgor, a portana so- nalldades preVIstas em leI con- ga á Gapitol. ora com falta do pro- cessidade de darem conta de si e de valOnzar as patroas.

bre O tabelamento de. calçados. tra os infratores. Acentuou que duto. .'
'

., t' d ti· t'�
Alegaram que o comércio ha- não transigiria, a não ser que Estudando. também, o pedido de Ra'dl-O Guarul"a" IlSs'eUgUnlldOD_ o,eD8iá8r'i8o,Cla8eDoOne_-via suspendido suas enCDmen- o comércio provasse em bases aume�to de pr�ço nas pasllagenl

. , . ' . '. dali ombul do CIdade de Blumenau.
das e pedIdos nas fabncas, em solldas, que as margens flxa- indeferiu a pretensão dai relpecti- Transcorreu, ontem, mais

tem, pata a constituição dos;
face da tabela. As fábricas es- das no tabelamento traziam vai proprietários por não encontrar um aniversário da fundação da

comités, da mocidade estudan-'
tariam, por' outro lado, com realmente prejuizo. jUltificativa, Rádio Guarujá, a apreciaga til udenista, o ptesidel1te da�'
grandes quantidades de calça- Os industriais de calçados, A lo'com'o"J-Va

emissora floriano,politana. reunião «convidou os srs. An--
do em estoque _e com a produ- não satisfeitDs, pDrém, resolve- I Nas,cida por um arrojo de bôa tanio Carlos Konder Reis...
�ão adiantada em cerca de um ram recorrer ao plenário da C. desl"arr.-lou vontade, 'foram sem conta oS Osvaldo 'Bulcão Viana, Paulo
mês. Dai as dificuldades para C. P. para cDnseguirem'pelo" obstáculos que surgiram em

de Tarso da !-uz Fontes flIi'''

a industria. O vice-presidente menos Dito dias de adia- Rio, 14 (A. N.) - Na ma- seu caminho e só o grande es- Major Farias, respectivamen'
da C. C. F., todavia, não CDn- mento. drogada de hoje descarrilou a pirito de abne.gação de seus

te, pata a Academia do Co-
locomotiva de um trem car- organizjadores e a sua capaei- mércio, Instituto de Educa0;

Rpreefl'so-es I·DI·Ustl·'I·Cadas gueiro da central nas imedia- dade de tratbalho conseguiu ção, Faculdade de Diu!ito e·

II
"

"
.

'"
ções da Estação São Cristóvão. dar-lhe fôrças para vencer. Colegia Coração de Jesus.» ;)Em con,sequência OS trens elé-

.

Hoje, devidamente Ie.galiza- Que o ilustre e venerandCfP
Rio, 14 (:A. N)_,� 8�sr. Mil- �ifi<:ad�s. Declarou. que não h� tricos circularam toda a ma- da e com seus serviços em per- ma ;OT da terra de Nun'Alva

ton Campos, _gp'Y:e,�nàdor de razaq de ser para ISSO. AcredI- ,?-h� com grande atr_a'zo, pre- ,�eita ordem, a Rád.i\o Gua�ujá tes seia udenista, vá lá! Mas'
M. Gerais, ,falandô ã imprensa ta, ao contrário, que tudo JudlC.ando a pOlpulaçao dos su- e

_

uma das expreSSlvas reallza-
moço, es tudantil e do «Co

á propósito de sua entrevista marcha para um periodo de b_urblOs. çoes da nossa gente" h�nrando legio das Irmãs-?. ;á é umé'

com o Chefe da Nação disse paz, rem que mais prestigiadas .............. "u ......_.._.... ..:", ...... _�

o .no�so progresso e IhUltO �on- tanto quanto um quantO'"
que os assuntos que preocu- ficarão as instituições demo- VOCÊ PRECISA COLABORAR

tnbumdo para elevar o amblen-
t nto'

pam o espirito publico foram cráticas. Essa a sua impressão
'

te intelectual e artistiço da ca- _a__.

_

examinados. Notou que esse colhidas mas conversas em ge-
na Campa. Pró Resta· pital

'

Ilrave des!!.Istreespirito no Rio de Janeiro se ral e diretamente da entrevista helecimeate da Sallde tio R�gistrando a auspiciosa U U
.

toma de apreensões, que êle, que teve com o pr,e,sidente da Lázal"o.' efeméride, vai o nosso aplauso Rio,14 (A. N.) -'Na AV8111- .

entretanto, não considera jus- RepUJblica. W"_._._._...- ..._._._.._._-:..........w...._.....__ aos fundatdores da simpatica, da SUibur,bana ocorreu um pra-
-
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Florlanópoa�, 15 de MaIO de 1947

o NOSSO ANIVERSARIO
A propósito do nosso 33° anivecsário, ocorrido dia 13, recebemos

mais os seguintes telegramas e cartões de felicitações :

Do sr. Tenente Arcoverde; esmo. sr. dr. Armando Simone Pereira,
d. d. Secretário da Justiça, Educação e Saude: Campolino Alves, ban
cário aposentado: exmo. sr, CeI. NHo Chaves, comandante da Guarnição
Militar de Plorianópclis: dr. Mái',Ío Wendhausen, diretor do Hospital
Nerêu <R�mos; Antônio .Apóstolo-, do coméroio . local: sr. George Mattox,
presidente da Linotipo do Brasil: do sr. Hélio Moura, banoár ío e do
ISr. deputado' Raul .schaeffer.·

Cientistas japoneses
TóQUIO, 14 (U . .P.) - Obedecendo a, determinação do comandante

supremo aliado, general Mac Arthur, o Gabinete nípôníco mandou efe
tuar o rec'Elooeamento de todos os eientístas que têm con triou ido, desde
1936, para o ,progresso da cíênoia no Japão.

Mai.or
.

calma em Jerusalém
J]]RUiSALEM, 14 (U P.) - O comandante britanico, pelo- rádio,

preconízou melhores relações entre a população e as tropas bri,tanicas.
Sobre as queixas de mau tratamento dos civis pelos soldados hr-itanícos,
declarou serem naturais' os malentendídos, pois no seio da população
há criminosos resolvidos a abater soldado PJJr soldado. Prometeu que
certas restrições, corno a pr-oibição de frequência' dos cafés de diversão
pelos judeus" desanarecerão breve. Ante o assassinío perpetrado ontem,
é duvidosa tal medida em futuro próximo.

'

Por de
,

vIveresfalia,
GARiMEiLO, 14 (U. P.) - Navios de guerra argentinos estabelece

faro severo !p,atrulhamento na zo,na em que se aJohwm as caruhoneiras
paraguaias revoltadas; parece que as tr.i!pulações dos dois navios serão
Jorçadas a buscar um porto, !por falta de viveres.

I.

Há frases tão indecijroxeis,
tão parab álicas e tão apoca
lipticas -que a gente por mais
que puxe pelo bestunto, não
pode irüerpreto-Ias. Assim, foi
esta frase do deputado Rupp
ao ouvido de seú ilustre cole
'ga Fernando Melo, quando este
acabava de -pronuncior o 'seú
ultimo discurso de fundo' praç
mático e filosófico: - "Meu
caro, não é com' fel que se

apanha moscas ...
"

•

Não
. -

aVIa0cons�guiu
, !

MONTEVIDÉU, 14 (U. P.) -- Cir-culos. chegax:Ios ,á ,qr1}� Vepmelba. '

, I dJÍlzem q.
ue se perderam 31 milhões de umdades de p�mcllma, dOadafY,' pelo povo do Uruguai para socdrrer feridos ,paraguaIOS, por a Cruz:

I Vermelha de Assunção não ter conseguiJClo auLorização 'para a viagem,'
',-, de um avião sanitário. ,
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