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t· II d 'RlI,n1f>p .•• ,
. a vafle a � as nossas· oprnl0es, Irar • re�u .

a os que· c��o N�r,
bem' comum, preservemos a ordem e o respeito motuos». (Palavras do General Gaspar

Dutra, em discurso proferido em Pôrto Alegre).

�,

Chega hoje 0- Comte. da 5a� R. M.
o general Cnrdeiro de Farias será hóspe

de oficial do tlovêrno
Deverá chegar hoje a esta Capital, em vüita as. Unidade e Repar

tição. aqui sediadas, o Exmo, Sr. General de Dioisõo Oswaldo. ICardeú'a
de Paria, Comomdante ela sa, Região Militar- (Paronâ e Santa. Uiüarirui},

S. Excia. se faz acom.panhor da Ajudante de Ordens, capitão Ru
bens Barra e será considerado hospede de honra do Estado.

I) MAIS ANTIGO DU.RW. DE SANTA CATARINA

Pre,prietário e D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redac:;io A. DAMASCENO DA SILVA Fanco, sim-Stalin, não!

BU:E..JIi� AIRES, ,ZG (U. P,) - Aos gr-ítos de "Branco sim, Stalin
não!", numerosos pare.íríáríos da Aliença Nacionalista Líbeetadora,
organização da extrema direita argentina, reunidos díamíe da Casa Ro
sada acompamhararn as duas horas de audíêncía ent'l'8 o presidente Pe
ron e o novo embaixador ..ih Espanha �e&ta capital. As=oançêes falan
gístas e os slongans .fl,nLi-s!>m,i'tis, e allti:...cmnurüst.a� redobraram de in
tensidade quando Per-on apareceu TIO balcão do palaci o, em compa
nhia do representante do @ovêrno de Ma,(h'içl.
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H A A S SEM 81 E I ft C O N S T I TUI N T E
Substitúido o Presidente da Comissão Constituciónal.-Extinção dos ,postos-fiscais e

abolição da taxa-de�e.xpedümte.-O deputado Lopes Vieira protesta !-«A Polícia Militar '

60 Es tado, o nosso respeito! Ao soldado-assassino-CADEIA» !-'-afirmou o deputado Ar- O empastelamento do jornal comunista
mando Ceiil, Adiada para hoie a discussão do paracer sôbre o beneficiamento do ,RIO, 26 (A, N.) _ Como oníean inrfo,l'mamos, o general Canrobert

leite. - Perecer aprovado.-Pedido-de-informações .-Ainda o crime Pereira da Costa, ministro da Guerra, declarou aos [ornalistas haver

_

de Caçador. Recepção ao General Cordeiro de Farias. telegrafado ao gener-al Azevedo FutIUI'O, comandante da Região MHilaI'

.
.�' sessa(! de ônlem da A�e�- Indicação nesse sentido.

APOiand0fbraVura
dos soldados ibrasileiros, e, sediado na Bahía, solicitando amplas informações a fim de tomar as

�lf:hia C?I1stLLU:l�t-e, que fÇH pr-esidida os ISl'S. d�utad�s Max Colin, J. M. P.�l'tic�larindo,. as suas considera- neoessáoias provídêncías sôbre o empals'telamentto do jornal "O Mo

.elo sr, deputado José Boabaíd, Cardoso da Veíga 'e Saulo Ramos, çoes, le os nomes dos soldados des- mento", que se publica em Salvador.
�ompar·ec:eTaD1 25 senaores depu- das banoadas dJ3, UDN, do PRP e sa corporação mortos no cumpri- Hoje, falando novamente aos jornalistas, o general Canrobert Pe-

iaJd,os.. ., _ .

do PTB . respeetívamente, sérrdo menLo do dover. Repeliu o Dobre rcira tia Costa declarou : "

.

. A1)�S a,.a,pl'ovaçao. da ata, leitura nomeada uma Comissão para es- deputado, com veemência e. 'euell'- "Recehi ontem ,il1J8S.n1n mrormes eornpletos. De fato, os autores
00, expe(:ll.ente-do-�!a que constou tudar o assunto. gia, em seu nome e no do seu mu- do empastelaanenao ,1'01'&ül' -militares, aliás não ainda idenLi,fi.ca:d().�'.
cOe ,t,e.Jt;S'I·arnas e OhC10S, Iidos pelo níctpio, o ataque á nossa Polícia A,!,r.j,(miu-se o falo aos repetidos e i'llidisc·rimin,ados insuttos do jornal
Secl',eta'I'JO sr. deputado OrLy Ma- O DEP. LOPES YLEIBA PROTESTA Militar, terminando por requerer á pessoa do presidente da, Repúbhea, O comandante da Ite.gião, general
ohado,

. .

OONTRA TÊ'RMOS DE UM TEiLE- um minuto de silêncio em memória Futurn, esM, tornando todas as pr-ovidências que o caso reclama. Está
O sr. Pr-esideute, antes de conce- GRAMA DE CAÇADOR! dos soldados que íombaeam no Iunaiunando rignrosn inquérito policial e militar.

�CI' a palavra ao ,pl'llHnen'ü orador O $1'_ deputado Pedro Lo-pes cumprimentu cio dever, cujos no-
ínscrsto, o _,s.r., deputauo Guilherme Vieira. do PSD, da sua bancada mes passou H ler, urn-a-um, relem-
1Jr.�lan, do P. S. p., deu connecrmen- protesta, com a autoridade que brando lIR álos de heroismo.
1.0 a casa do Ieôr do docurnen Lo em lhe deram longos anos de serviços O 1'1'. deputado Armando Calj.[ F· ,

• ,',
'

t
•

t Ique o s['. A!lLô_nio Nunes. Va'rehJ, li- miJita.N�s lJl'cstados Ú �ação e ao do ,psn, com a palavl'a· secundou ln,anelamen o 'In ellra·,rler da maJOI'Ia,., comun�ca ao
.

:sr. nosso Esü\do, contra os têrmos do' as palavras rio se,u colega Lo,pe,s ..
J(!f:',pu!.fLdo J..T. Gabral, lJ.det' lll'Jno-: felegl'amu em que 'advogados resi- Vieira. üorucluindo por dizer: _ "A lllO, 2ô (A. N.) ,0_ O dil'le,to,(" geral do Dep�rtamen:lo Na.c,iünal (�e
U;Jst�, )):oc.'

essi!lal' esL�r a us,e.tlJtfJ Ü0S-. ·ct.fmtes em Cauador', l'elaLandlíi v. 01
Pnlkia í\Iilital' do E;st.alclo, o no.s-. Pr'p:vi,dê,lJlcüt S()eiaJ autolriZOll aos. t.nsLitn'Los e Ga.xag '3 .(l()iooadel'€Im fl-

,j�. (_,apILal ate. o (lIa 2 de ,J'ulho a�sa�SIlJJº rm q'\l€ .l;HllCI1!;f)"21n't1Jl- '

- (Clhtltinua na 3 pag )- nanúMlüllrfiO in!.ogral --03iS lran"àções ilIIlolJi'liárias, SO!) ga,ranLia �lil�o-
Qesf.p anl}, Sl)h�ltfll\nO a sua: �subs- te pé1'i:.lfoll fi vitda (I ck. l\loacyr 8a'fD- r, . (,ecá.ria, (Hl l;.ej.a at-é o valnr do .imoyel a[JUradQ em ,l'l'gOl'OSl1 avahacao,
tjklição na Comissão ConstiLuojo- paio, Um) referências desairosa!(( à

.

e e üenlro do limite maxi.rno lega.l.
litll, sendo si,jo desig'nudo, para pl'e- nossa poU.cia Mil�lal', solicioLando a

siden.f.e '(lessa Comissão, o Sl'. depu- 5IubstituiCão do (lesLacrumento 10- .lJs"revendo .snas E' O prl·ncl·pal responsa'veltado Antenol' Tavares. cal. suge1'i'tI'c!o a criação de uma lÃ \I II

I grllanda municipal pa['a manuten- memÕfl·aSE'X"':r'lNÇÃO
. DC!S PO,S'l'OS FISGAIS çfto da ordem.' ,

Pela ·extl1lçao, no Estado,. dos O orador, .rele.nlbrando 'as cam- Roma, 26 (U. P.) _ Agra- Genebra, 26 (U. P.) - A nia e Bulgaria çomo envolvi
lJVSltos-fi.�cais e abolição da taxa.! I panha,� haviDas no EsLado, às r·e- ON i_. d t f I I t 1 -. vou-se o estado de saude do Comissão Balcanica da U (as em menor grau.
,,:,:-I:'xpe le,m.

e a

..
oll, o,ngameu e, o

I
vo"uçoes ll'Ü paIS, e. à últil�a g'uerra .

�l. deputado GUllhenne Ur'ban. do que assolou o MUMO, pos em re- ex-marechal Grazian.i, que se assinou seu relatorio final. Re- O relatorio tem 251 paginas �
R . .8. D., ap.resenlaDido <Í Casa uma lêvo o espíritu-'de-s:aorifido e a acha recolhido :;1;0 hospital .de comenda que qualquer rupoio representa 4 meses de' traba

Nálpoles. Em consequencia do aos bandos. armados que vio� lho.

E' fato, não vai ser adiado o 1em fronteüas .seja considerado Aléni desse documento, to

'1". defesa do deco"ro do Congresso processo contra o ex-chefe das ameaça á paz mundial, como ram transmitidas ao Conselho

força.s fascistas italianas na tal, sob a ação da ONU, de Segurança mais de 10.000

; IruO, 2G (A. N.) -. Pniblica um \'es[){H·tino: As cOllstal1'te.s deuún- Africa. Graziani ,continua a es- Fontes, �ericanas e

russas(
paginas d� �utros d?cument?s

elas fomml'!liJdas, Idas tJlnbunas Ida' càmaea e do s·ena.clo sôbl'e violências crever as suas memórias que dizem que nao houve voto fol'� O TelatorIO menCIOna, alem

IlraLj:�ad·�.s em aLguns Es.tados· por ele�neI11Los e,.'\:tromistas, vem criando constituirão, segundo se afir- mal sôbre essa conchisão, mas do apoio a "Ibondo a1"1llados
'1'JIln rumil:lJen.te de r,ev'9�ta 1lns meios pj,rlamentares. Af1m d-e rup'l1'na1' ws d f ad' t't" d
1l:.ei',p,?wvailnhda,rJes o ,depulado João Mf'udes a,pneserutal'.ft no comcyo da ma, uma justificação de sua 9 naçõeH a aprovaram, sen o orm os no eITI ono e um

ipr.óX�lIl1a sem';lDa "um ,::e,q_uel'im-e�,Lo �o!iciLando a. criação de uma cç- conduta. Recebe ra.ras visitas contrários os representantes ,Estauo ,e que atrave'ssem a

IDJ'Ssao .c.s;pe.Clal Co.mlssao de mquel'lto de atIYldades antI-democra- e assim mesmo de sua e,sposa da Russia e Polonia. fronteir,a", a "recusa de um

i�as": ,seg'll'l1Ido no:s jnfompou o re:pres,entant.e bahiano,' essa i.niúia- e ,de seu aJd:vogwdo é di,ta as' A Comissão aprovou,- por 8 mt:ldidàJs em seu próprio terri-
tlva veJY! l'(;0flbe,npo -as mais enbusi,ástiüas adesões de Lodas ai� C01'-

.

d' ,. .

t' 1-. d
1, suas memória e um su:b-,ofl'cI'al votos a. 2, a c'onclusãp e que torJO rp>a'r,a, pmval' ,aIS van os

AlenLe:; po Itica's', já üon!Lanclo [) seu requer'iirnerrto cam dC.7;enas de as-
-

mln!lutnwas de e.]f,}me'Il'tos .ct3JS bánoêl'das da UDN, do Pi&D. tdo PTB e do de cara.bineiros, 3;d�a,do ao ser- a Iugoes'lovia é a principal de qU3Jlq,uer auxilio", como de�

jlaI'ltido HJe{Pu;b1i,caJno.·
.

'viço de vigi�allida 'da prlsao reSlpon<sável pelo apoio que os ,ve,:p.do serl. considerada pelo'
'

onde antes se eI1Jcontrava o ex- guer:rilheiros do Norte da. Gre- Conselho
.

de Segurança uma

marechal. 'cia recebem, figurando a Alba' ameaça á Paz.

�'Avl·���p) n�Me,,'!!�2���!lad05 Formará o DOV� ..

Relacões aAglo�argentjnos��;t!llJl���a���1/���Jt��ca�Ja:st�}��1��!,��toOsl\dael1g�ed!c:;'U�s hg�:� g�: gabinete Londres, 26 (D. P.) - Um suas medidas contr'a os agentes
poderiam .ser dadas a quaJ,quer momento. Fez i'guaImente um 31pêlo Roma, 26 (U. P.) _ De Gas- porta-voz do "Foreign Ot'flice" e bens na.zistas não eram sa-
ao povo illdüné�io ,parr'a qtue cerre f;j,LeÍ'l'as ,de 31pôio á ,delegacão e1l!Cfl;I'-

'

3'egfllda' d,e ,nego,üi'ar com os holuTlJües.es. O ge:r'H!-ral decla.rou ain:da que pe'ri aceitou a missão de fO'r- dedarou que o govern.o bl'itani.. tisfátori3is.
l} pais se e:flICOInt:ra ainda em perigo fl JarrneIllton vIvamerite que as ,ne-

. mar o novo 'gabinete dO' presi- cO' sente-se· . satisfeito ante o A' politica anteriO'r da IugIa·
gaciacões eom OIS hol3Judeses. nã,o !J(1D!ham ohegado aljé a,gora a resul- dente da Republica, onde a.cei- fato das aut.oridades argenti- terra, ao que. se saJ;>e, "ha.via;

�" "tttdos Stlit.i.sfalól'ios. tou a incumbencia, disse que nas estarem cumprindo com sido adotada de acordo com OS

não falaria sobre o .seu pro- .as exigencias aliadas com res- porutOlS de vista norte-america·
grama e acrescentra: - "O peHo aos subditos e bens ger- nos sôbre o governo aTgentino
meu Iprogrruma é muito simples. mánicos e que as firmas ingle- e a mudança de rumo de agora,
Farai um apelo para a colabo- sas estavam livres ago.ra para declarou o porta-voz, teria sido

ração de todas as fosças ca;pa- vender aviões militares ou ou- devidamente comunicada a

zes e dispostas a enfrentarem os tro equipamento á Argentina. Washington.
peri,gos econôimcos que amea- Adiantou ele ele que os contra

çwm a nação". Dirigiu-se em tos para tal equipamento, os

seguida ao grubiliete de TeITáci quais outras fontes . disseram
n presidente da Assembléia Na- incluir numerosos avioos de
donal e lideI' comunista, de� caça a jato, foram feitas d.ireta'

pbes de se entrevistar com 01'- mente com as firmas interes· Toquio, 26 (D. P.) Tatsu

lando e Nitti; que antes foram sadas e não por intermedio d.o KaJtaya;ma foi investido· ,pelo
soHcitados a organizar o novo governo britanico. O porta-voz imperador Hir.oito, no PalaciO'

gabinete italiano. De Gasperi recordou que antes de janeiro Imperial, das funções de pri
pretende, a seguir, começar as deste ano o g.overno britanico mei'ro ministro. É a primeira
conversações com os chefes dos evitava qualquer venda de vez n/a história japonesa que

diferentes partidois para atiar equipamento militar á Argen- um �hefe de Estado é socialls-

da solução ministerial. tina, sob a alegação de que I ta.

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

o recurso do peR
,H/CO, 26 (A. N.) - Na sessão de rumanhã do 'TISE o mi.nistro La

fajele 'Anrdrwda dectúiwá ,sobl',e {) -.l�eüebitmelJto ou não d'o recurso. do
PGB oon �ra cass,a;cão do. sen reg'ilsL1'o.

Primeiro chefe
socialista

,

Leilão na Alfândega do, Rio \

RIO, 26 (·A. N.) - A alfallidega realizará wma.l1ihã .grande .leilão em
Vál'io.s armal'icns 'rio cai,s do 'POl'I:o de me'r-ca:dori.a's caid::w; em 00ilniss·ão
1)01' não tererrn os jilllportador·es 'pago de1l't.ro do p1'a'l'iO, a:s taxas alfan
·deg1átI'ias.

o caso de Pernambuco
RIO, 26· (A. N.) - Infonma o vesportino "A Noite" q;ue segundo

colheu no 'I1SE, pOIssiv'el a,té fins do próxj,mo mês' de junho será em

lfiossa,do o ,s'O've'I\J1al:lor elei to de Pernambuco.
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JOÃO FRAINffiR
A madeira é, inegavelmente, 'uma das grandes f-orças e uma das

grandes reservas econômicas de Santa Catar-ina, Merecem _franco aplau
so, por isto, todas as iniciaí.ivas tendentes a 'proteger-lhe o comércio
e o desenvolvimento, e daí o nosso apoio aos esforços dos 51'S. constí
tuirrtes conter-r-âneos no sentido de que sejam fornecidos aos indus
triais. maiores meios de Iransponte do produto.

Permi-timo-nos, porém, lembrar que, ha vários anos, os madei-
. reíros },nrviaram ao minístr« da Viação, extenso memorial sôbre o

mesmo assunto, carregando-ji com as cores negras do fracasso. da in
dústria, caso não fossem iftendidos. Em resposta, aquele titular ex

plicou documentadameule que durante o primeiro semesliré do ano

-�daqueJe ano - os vagões da estr-ada de ferro haviam transportado
madeira mais do total permitido por lei durante o ano inteiro! ... Em
outras palavras, os madeireiros, levadas pela exorhitancia dos lucros
na exportação, serraram mui to mais do que H1e era legalmente í'acul- 'X_

tado, 'e daí o "congestionamento" da via-férrea.
Não sabemos se agora O' J.enomeno se repetiu. Queremos crer que

não. Bendo assim, é jusLo que haja vagões á vontade para que se ex

porte todo o estoque. Lamentamos, apenas, que, nessa "demonstração
de zelo pela economia do Estado, não houvesse havido, ,paralelamento,
0010 pela econemía panticular, e não houvesse sido' sugeridri iJ,OS ma
deireiros um ipequeno "sacrlffcio" no mar dOIS lucros, pela baixa dos A",

p'reç,Q.s da madeira destinada ao consumo interno.
, .

. Todos sabemos que a alta astronômíca da madeira teve iní'luêncta
decisiva na crise de hahítações, agravando-lhe .angustiosamente o pro
blema, sem que j'amaiJs fosse dado uni. passo para limitar-Ihe o preço
na parte destinado ao USQ de casa.

If;e a quota reservada ao COnS,L]mO interno tivesse mantido uma

cotação compatível com a bolsa do povo, o aspécto "residencial" da
oarestia da vida não se Ler ia tonnado ·tão asfixiante. ,

Que se aproveite ,10 máximo o preço dos mercados externos, mas
que nessa' avançada vertiginosa para 'Q.S lucros fantásticos, não se le-
ve-de roLdão 'o sacrírícado- consumidor nacional.

.'

..
"

_
Acentuemos que a referência a "lucros fantásticos" não é apenas

"forca de expressão". Conhecemos de ciência �)Jffinriit pessoas, que, com

rim Grupital mínimo de 20 mil couzeiros, como sÓoios. d,e engenhos de
serrar

J?1-acle,ira., ,tivel'aJ_D :'.? j.'aJ..
�)UIO;SO dq'cro '?f� 200,

m�l.,ci'u;,zeire.s
.l;um .

ano. '� ISto all).en,as a· par;te de ·um oo:(\IO�: .... • ,
' .v"� "

Amda esLa.mos em tempo, porcln.'· t, J. •
� ,

O. preço' da madeira; 11Q ';país, ,:vai além dos 11m! es. da decêntia "

(}OIIl'ler,r:i,al. Não ha pobre 'que' possa construir o seú l'a:noho, como iln
Ligamente.

Talvez 'os Sl'S. dl�p.ntados, jun;l3illlJe.nte com os. sagTados i'nierêsses
dos l:qadereil,los, con,\i,g:am uma fO'rmula Q)ara ate:nde.r também, os

interêss'es do povo em geral.

Anúncio. mediante co.iat.

Oe oririnail, mel!mo ale
publicados, nio "....0

deTobid08. '.
Ao direção não Ele �_.

sabiliza pelos conceito.
emitidos nos artllros
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o NOV·O HORARIO DA VARIG

DE PtON E IR OS
A SERV�ÇO DE V.S.

!

I
•
I

\
\
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. ,.

2aJs. - De FIÜ'rianÓipolils para Cur.iti.ba, São Pa'UlLo e Rio de Janei,ro.

I)oool.ag,em álS 10,40 hOI'SS.
.

3als. - De Flor,ia�l,ópolbs '[Yana POl"�O A!.egr,e. Deeo>lagem ás 12,30 hrs.

4'as. - De Flori,aiUÓipo-!is para Curitiba e Sãü Paulo. Decolagem
ás 13,00 horas.

5-as. - De Flol'i-a[),ÓiPiÜlilS p'ara POl'tO Al.egre. Dec.ola:gem ás 10,20, hr8.
6as ..- De FllÜ'ri.anÓ'polis para Curitilba, São PaUllo e Rio de JaooLro.

Deoolagem ás 10.40 hor'!l!s.
S3Jb. - De Florianópolis p,ara ,Por,to Alegre. De.colagem ás 12,30 hrs •

PA<SSAGEIROS - CORREJO - CAlRGAS - VALORES � REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

EUROPA PELA K. L. M.
FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE

NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.325

. Comunicamos ('lOS a-nrs. Comerciante. e industriáilll
<leste Estado, que o Sr. �NTONIO HÉLIO DOS SANTOS."...
qU,e se, diz nosso viajante., não o conhecemos e, c'.sim"..,
ndo nos respontlabilizamos por co rnp ro rn-isao s ou c tos•
de qualquer noture,za, que pro tique em nome dest
Laboratórios.

Curit�ba,. ln de moio d" 1947

.'

,

TltLEPONES MAIS N�CESSITADOa
Bombeiro. 1JIJ
Pollei.. . .• ,."................... lUf
Delegacia O. P. Soeia. .•..••.•..•. 157&
Ilaiernidade lU!
tloBpital Nerêu Ramoe li:')
Santa Cua , ;.. 1,0$:1
Ca8l' rde Saúpe, S. Sebaatilo lHP

-, Aa.i.tênei"· Municipál •.•..•• ',... 16�'
.

Ho.pit�li· Militar ,... 11&1
14- :a. ·C. . .,'; ,.... lUa
Bue A�r� •.•.• 1." ,. 7141
7" .B. 1: A. C. .. �.!, 0... 159.

t;:aPitá1' ·doa ·PortOl\'� ,' ••
'
••J.. . .•••. ,UM

1'6'1 C. R. • •...••L •.•••t.,. •....• ,1608

!6�a I !,Ii\,iál 'l •.•... " • • .. • . U18J
.l"emtenc.ána - 1111

:-0�: '.' 1�1
pÁ ��� .� •••.; ,

16�'
,Piárlo da Tárde " • 157'
L. li. A U.,
rT,""'II. """"""'ria Ortica .• - , . , ••

�
• 1..,

Lab,ratóriu

inteiramente novo! Ideal para suas

linhas porque assegura secagem rápida,'
melhor �dcrência e um brilho mais

duradouro. Um pincel mai� delicado e
•

'

flexl\'cl - d.ócil ao manejo -
oermitirá esmaltar suas unhas com.

uniformidade, firmeza e rapidez.
Comece a usar, hoje mesmo, o novo·

esmalte CUTEX. EfQ seu moderníssimo
fra�co há, agora; 33'% mais d�

esmalte. Côres arrojadas e excitantes:
1\t Ensc, Honor Bright, Proud Pink.

SEMPRE NA VANGUARDA EM ,NOVAS IDEIAS

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

M"ntag,rn �de.�á�jos •..AmpH-

I
'.

licado......Tran.mi...r••
Matedal importad� direta

mente 'do. U. S A.
Proprietãrio

. QtQQlilr ,Georges Btihm

'.1.
Eleette - Tecnico - Profiuiona)

formado na Eu'ropa
Flol'içm6po,U.

�ua 10io ,Pinto n. 29,'· Sq�.

QUEIXAS E :RECLAMAÇOES
PREZADO L,EITOR: Se o que '.1>.

illteressa é. realmente. uma providênçia
para endireitar o que estiver erradc \)u

p�a que al�ma falta náo '0, repita; e "

:MAO o eacAndálo:que a sua reclamaçla
oa Queixa poderá ..ir a causar, eucaml
ohe-a á S�C";;AO RECLAMAÇOE;S.
de O ESTADO, Que O � lerá levado
•em demora ao conhecimellto de QuelII

'

de direito, recebelldo Y. I. uma informa.
� do resultado, e�bora em algunJ ca,

100 nA� lejam publicado. nem " recla.
maç10 nem a providência tlllnada. .1

co.ANJiIA •ALIANÇA DA lAIA·
'uu.. .. 1.7. � �.: .1 A I A
mC.lIDf.08 _ TUJfSPOBTlCI

Cifras do ,BalaDCo de 1944:'
f,

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
'R'eoet,8 •

Ativo .

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5,978;40L755.97

67.053.245;30
142.176.603;80 /

«

"

I

Sinistros pagos no.. último. 1V an08

Respontabilidades «

98.687.816,.30
76.736,40! .306,20

Diretores:
Dr,_ Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� ArSJljo

t
.

e José Abreu.
«aJIIII_.��� ��& .... ��'lI.1� 15 q.-.

Tenha �empre em casa uma garrafinha de-

,aPERITIVO «K'NOl»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

o ��T:\ f)l)_ Ter(a feira �7 de Maio de "47 3.
,

íF1u.rianópolis sauda O General Cordeiro de, farias, heroi da F.E.B.f,
que hoje cheta a esta cidade. ._

:

eocial rriuufal ,excursão do Governador do E.stado
. Grandiosa recepção e� Xapecó

'

Xarpecô,' 2ri (Do nosso corr-es- pondenle) - Constituiu esplêndi- i churrascada com a presença de
da demonstr-açãn de jubilo POPUlarjmaiS

de duas mil pessoas,
a recepção ao sr .. Governador- do ,saudou o SI'. Governador, o dír,

Estado, nesta cidade, De' cem em José POOI'O Mendes Almeida, Juíe
cem metros na extensão de um I de Díceíto, tendo s. excia., em .r'BS'-

Conclusão quilome: 1'0, grupo- de populares posta, produaido :

-mfrg\nit'ica -ora-

80 respeito! Ao soldado assas- f'az iarn, suhir ao ur. nÍJ:I)1IN'oSOs 1'0- ção, imLel',ro1TIip ida a cada instante
sino - Cadeia!"

.

Após falaram ainda sôbre o
gos. pOI' vibrantes aclarnaçôes do povo,

mesmo assunto. os srs. deputados Realizon-sc uma recepção ele- que avivava enbusiasí.icamente os

J. J. Cabral, líder minorisla. € Sau- gant.o na residência do .sr. Sera- nomes do dr. Aderbal, do presiden
lo Ramos, do .PTB, êste pr-opondo fjm Ber+aso. dur-arits a qual se le Dubra e {lo dr. Nerêu Ramos.
um vaio de confiança da Assem- .

'

bléia à Polícia Militar de Santa
ouviram e nl.ns iastíeas 'e vibrantes Reina intensa vibração e regosi-

Catar-ina, lendo, também o sr. depu- orações. jo no s·eio.clo povo. O brj.nde lde
Lado J. M. Cardoso da Veiga do Á rr�ntr do povo via-s'e o dr horua. ao presidente . da Hepúnlica
/P,RP, se manifestado fa,vorá'veÍ ·á 8ilis!rt; Campos, dr. José. Pedro .Ini. ,!'eilo pelo sr. Herafirrl Ber+aro :

proposta do. seu colega petebista. Mendes ..�lmeida� juiz dr> Direito ern magni fico discurso.
A Casa.. aprovando o requeri-

mento do sr. deputado Lopes Viei- dI'. Celso Castro, promotor público, A no ile, nos salões cio Clube Re-

ra, manlev€-s€ de pé, por um mi- cap. Dernerval Cordeiro, Frei Ro- creativo Xapecoense realizou-se
nulo, .à memoria rios soldados ca- berro. vigár iu ria Paróquia. Frei umrnadíssimo sarau dansante.
tarinenses mortos em cnmprimen-

•

to do. dever. Liberato, João Francisco Régis, Ar- .o ::;1'. ,serat'i,Dl Bertaro e sra., e

O cA.SO DO LEITE naldo Mendes, Paulo Marques, dr o sr. João Balista Zeca e sra., em

Matéria da ordem-do-dia foi a ?lJl1di'llho Pinho íro, dr. Iseon ir Fer- cujas residencias estão hospitali-
discussão, em ,plenál'io, do parecer reira Vargas, João Balista Zeca zados os memhros da . Comitiva
emitido pela respectiva comissão

'

Prefeito Artur Aroxeu Lajus e mui- tem prodigalizado.. aos mesmos, as
nomeada pela Mêsa.
Em discussão esse parecer, o sr.

Las mrtras pessoas de destaque na mais cativantes g,én.tile.zas .

deputado Paulo Fonltes,. .memríro políttca;' no COn1'(\']'cio e na indus- Os rnemhros da Diretoria pesse-
dessa comíesão, leu longo discurso bria. disl a local tem paa-ticipado de to-
ém qUB crbtíca, asserbamente os I
atos do Governo do Estado n� to-

O SI'. dr. Aderha l R. da �ill'a go- (Ias as ma'J1oi,feslações, tendo o rnes-

canLp ás 'pI'ovidencias tomadas ipara vernarlor dO ESlRi:lo, hasteou.o Pa- mo Dil'elório, em conjunto. cum

tiolução (lo 'problema do forneci· vilhii,o Na.cional. enquan.to 0),' alu- pl'imenlado o dr. AcI.erbal R. da

pais,os de menlo do leite, mailüfes(.ando-se nos do Colégio Bom PastOl' (' do �il\'a.
pel ""voOga(,:.ão Das sábi�l.s medi{las
(la, .út\izàÇno do leite! :8: s. r'e:a- GI'UpO E<''0.olar· General B.ormanll Ás 16 hora.s, o sr. GovMuador do

::iRT<\. DULCE LI{l{)CKI
f<ir111a - como médico! .... - que canlayam' o Hi.no Brasil'eiro. FeJl a J<':stado éleu LlInà aiUd.iÔn:'Cia publica

.

- •
<

! Blrume.naLl; };;domun<.!o �iheil'a de pI'.eí·,e.·I'fl l.e'I·I" S"''''' ,set" pao·telll'l·z,a- I
-

Al.n I 1'1'" d P ["i ,..'

dJi..- . "-' ""-', '" saJu{'l1('ao o sr. ',exa;nof,re TieZ'fr- no e.f I, WIO. a re er: ilH'a . luurp-
UJI1BmOI'<l hoje seu nataUcio, a BOL1sa Junior, funciO'mÍ-l',iu da Cia. do 1 I d I·t· I'

. '. . ..'
ruto;.ce ga ° el"elro seer.lOna- 'Ni ,operário q,ue leu )J1agniJl'ico cipa!.

_gentil ,,,da. Dulce Llg'ockl, Illha do' SiclernrgLca (i1� Itabira em Minas dol' Assevera s. s, ._:! finalmtm(.e - r'
. ,

.sr. 'Í'eodo!'o LigÜlcki. ({f'rais, -c.a.sadD. '�(Jrn d'. AUail' d� que no seio da Comissil'Ü .do Leite 1,('Il>Cl1rso.
.

. .

c,' .' •

- houve a maIOr con:!J,alldade I Segul\1-�e llm desfile do Tnspe-.......... '-. .... . ...., ... � � .."._

. A distint� anjversal'iJan,le l'.eoo- ��l'l'�S bIIV€I:'U de Sousa.; '::.ltO.r- A segui)', o sr. Secmtári.o pa�sou (.or �lo Ensino prof. Teodósio Wan- QUANDO TEUS FILHOS
.berá hOje, as manid'es,tações de :;11"el1'a de '�onsa, agenLe fl'Scal a ler as sugeslões apresentadas

I
d '1€ te perguntarem o que é

.2JpI'�O do vasto <CÍroulo de suas do imposLo .ctn Consumo, no EsLa- pela CÜJm.issão encarmegaida l:� es- e�K�·.t..... j' ,

I
- .

" tlll . ... d'· d lua·JS alI'ue e e"uo·u-,se °Tanl(],e um lázaro dize lhes - é
1'€ açoes. do de GOl'a.s, casa>fto com d. Clo-', � ai o assun.,.o, Is:pe�sa a que. . e ,

-

,-

FA'/E�'l '1"0'" HOJE' t'll c"I" "'1 '" IS' ...{ iOl a dü ipal'&}er,-por já, !'er SIdo ·
...m·e-.r:......:... :,.n...'ft·odera·'_,-

.

": �' ���i�� Vera "Luêia:;' "'l1lIiã rii <:ci:�i���t;:���h�'�l;:I�nsac��:�; bl�fai:�atlo nO'''''Dtárío aa� Assem::' "0'1"0''';-0''-'8 A-'c"-a'-d-;:- -�
.'

��upe:a;��;i; ;om p ;;�
,<lo dr. Rosa, promotor público. mm o �l'. Berna,rdo Schramm, co· .o s·l'. deputado Biase Fàraco, a U emlca auxilio.

. ., _'é
.

- o sr. Alfredo IJel'eux indus- mel'ch't'T'io em BIllimpnau e Jancli- seg'uil', l'epor.tOllI-se aos esliudos pro- O Cem.tro AcaiCIoêmico XI de Fe- ...........-.....__�....

ínioalisla pl'o,prietál'iD do CO'l>iume S'l' I � Ir' 'r Cfdidns dessa m�léri�, fa}.an�o, v;eweÍl'o re,cebeu, da Cami,ssflo Com;- DI
· -

d I d·. "
"

l'íl J vell'a (e ,.ouza, so ,eira. em amda, para encammohar a votaçao, VIS'a'o a o IaBarl",8 lI' os" e pessoa mUIto estlma- '18 l1fYrOS e, :3 lJi.s;ne'los. ° Ji.dee minol'isLa. Também o iSr. ULucjooJ1al da Ass'embléia, o seguin-'
.

.

...da em nossos meios ,com@ciai,s. Vive o e.asal com saúde., lendo deputado Saulo. Rarrnos, do. PTB te e sig'nifioCativo telegrruma: Nova Delhi, 26 (U. P.)
- a tmeni1na Maria Cel,este, filha <,inda. a,pesar dos ,8,eus 70 anos, t,1'ato11, do assunLo e se manifestou "A Comissno Constitucional, en- A decisão do gabinete britanico

.,do sr. Campolino Alv,es. [)Iena CaIJ<lci,c.ha.cle de lrabalho.
de acordo en� o ,�a.l'OOe.r. O sr. eal'l"egarJa ria elabol'ação do Projet'o apro\"ando um plan.o de divi-

, {lepulado Joaqmm PliIltO de Arruda '

- o sr. Eduardo Teixll'iJra, OOJ.1'J- "O Est,do'·. rf'.gistrando a rf'e- peDkl que o sr. deputado Paulo da Consl,i,tuição, [('rã o máximo são da,s Indias, oaso não con-

[letlente IinoUpista da L O. E. m/'l'idr, apl'f'"cnla ao vrnt.l1orso ca- Fon'L€s sinleiIbtisasse os 100ns qUkl prazér f'm reMber suge_�lões. Ra- sigam os ,partidos indianos che-
- <O jovem Ademiar Vieira de saL no dia rir. "uai" Bodas de Ouro, a.presen'tou e' estão em desacôrdo zão pOIlque, IW!u a;lenç.ão que l'B- gar a um acordo em prol da

.Jesu's at'lít'I'''''e a"xI'II'al' de 11'lnotl' f' I I' 'ta
-

t d
c.o.m <O iparecer. cober RnleciJpa {)!·s S"'''; agl'acl,ecl'- manutença-o ·da un1·""a.de, na-o

• ,
. ou - 'U. , " - e .nsJ.Vas e lCI <

çoes f\ vo os ,e Dev.ido ao adeal1tado. da 'hora,
VU_

� _:ti

pista da I. O. E. j)el'enf'S felicklades. fDi a discussão ailiada para a SeB- mentos. Cordialmente Raul S'chae- foi recebida aqui com surpre-
- o jO\'e<m Alma.rlcio J. Pe'reiu'a são de hoje.

.

fel', SecreÍlü·io'·. sa. Há já conformidade, pelo
Filho, ,PARECER AlPIROVADO A Presidência do Gentr'o, á vis-( menos e.ntre os ndianos do

:Foi aprovado o pal'looer da C'Ü- ,

-os 'Sl'S, Prolog:ene.s Marqu-e"
J t d E'

..

t missão 'que estl.ldoo a indi,caçoo do \.a dessa honrosa distillÇi'iO CO!nJ'e- ParUdo do Congresso e a Liga,
·Guim;:}I['ã:es e Benedi,to Jonge.

. uven O e splrl a sr. deplltado Artur Müll�r, favou:.a- rida au pr'Ü'sligiosD ól'gão acailêmi- Muçulmana, para a divisã0� da
- a Sl·a. d. E.lvÜ'a da Silva,

de F.lorl".aoópoll.s
velmente a;o f'wnJCioon3imento do co, dist,j.nção que mais uma vez vem India em dois Estados.

__ a srll1. Omlia Oarmen de AIl� Ja,rdim da Infância de TimbQ. . d,eixar pa1:enle a {luamo é alto °
UM PEmDo-.DE-TNFORM�'\OõES 4' t-

.

-E'
.

b41radt', A ,N'cém-1\tndada "JuveÍlLllde O sr. delp'utado Booz J. ALves� do eoncei'LCI, em 'que<'::;...'io\ tidos'ás "nosiSO'S '

'rg'eu IU8- Sip'0,O a
- a menina Jandira Pa.clieco. Espirita de FI o r'ianópo] is.", IJl'o.mo- PTB deu ciênc.ia á Casa de um estuDantes de Direito, fez, de pron- .

- o menino Nilton Nll'n€s Tol,en- verá, á 25 do cor;relIl't.e, domingo, telegrama, contendo várias assina- ,Lo, báixar ('eJi,tal, convidando todos Madrid, 26 (U. P.)' - Os

t d Ô .''''_''.n J·ornais. anunciam que .a 9 de
.

thno de Souza. ás '10,30 twras ela ma/Illhil, sIna pri- aras, e pess as r,oes'm'''''lJt7S· ·em os aLunos da Fa,cuIctad€ de. Direi,to,
. Ribeirão Porto Fl'3lllCO, nl{) muni� julho será inaugurada a linha

BODAS DE OURO meira reunião rle es.bOOl).s Cl}ncer- CI',PI'O d,e Br,usflo",e, iS"'l�iILwIll<ilo a
sem disLinçã_o. a apl'eseo�rtar�m a.s, I A'. ...u ""

_ aerea regu ar entre. a rgentl-
COITl1emora seu 50° a,niv,ers<lno nentes á fi:l(}s'Ófi�1 espirita. SOOs.titlúção do profes'sor tnunici- suas sug'e'stoes, que seraO enCalD11-

na e a Espanha. Atual.mente.
"de el1lac·e nupcial, hoje. o di;stirtlo Para esta sessão. qt"" será re<:l- paI daquela localidade. :nha,cLaiSl lá reJerr'ida OomL,;'sã·o p.or

v'", .e benquisto ,casal FAj,m111l!do Silvei·' lizacla na "ede do ,Qentro Espi,ri,fé! O sr. depu1..aiIo Raul Schaef€!', intermédio Ido "XI de Fevereiro". encontram-se na ESlPanha, ne-

lideI' da, maioria, leu farta do- gociando .os detalhes, Julio Te-
l'a de Souza - Est.er Formig'a S,il- ('Amor e HumUdac1E' dn' :I_:;:;,;�,�olo" cll,menL:lça-o 'rue c"""raria o c.on-

•

<. vuv

p"
.

d zanos e Geronimo RimoUnos,
'veÍl'a de Souza. ti ['lIa l\1<ll'ech�1 Guj.]hea�-e, 11:. 2(; leúdo do te.l,egraJna lidQ 'Pelo seu a·scoa OS, .

I teb' v.ic.e-presidente e gerente da.
O sr. Edr.nundo 8. de S(}lIza e cn- rs!.üo convidadus L.odos o asociadoE co eoga pe, . Is'La...

.

F
.

d Laça-o apres811 E t d·. Frotá Aérea Comercial da AI"-
.dadiio de altos ipI'<edicados mOil'a,is' doa. JEF, e clemai" inLBl'CSs3:fJO:S. 3JCe a ooumen -

sua'n e�
.

te ' .

_. , r Lacla, O lideI' majoritário, diz que . �. gentina.
,e mtell:c(.uais, ndÜJ realizado pro- F EDF:RAÇc\O ESPIRI'IA CArAIU- o 'Pedido é extemporaneo, tendo o

v-eiLoso !?illl'SO por correSipa.ndêrncia N.ENSE Isr. depula.do Alfredo Camií'bs pe-
Estão sendo convid3!dos, pe- _-------------�

. . las Comissões Promotoras da
de engenharia .civil, mecanico e gm nonw do sr'. Pr-e,sidle'l1Le, são dido a ..sua r.ejelçãp.. "',

I ' .

'd I f'
-

. O SI'. de.putaDo Saulo Ramos, lJ,.. Páscoa dos Estudante de 1947,
e B!LI'JOJ [\jC e, pro Ilssa.o em' que se ,convo·cad·os os membros do Conse-

de"l' do prnu en,,,nl'eceu o ,enCailll'-, .L LU 'VU todos os alunos d@s estabedeci-
revela de notáveis conhecimel1<t.o� lho Delib-eraü\'o e ,� C()ll}!Sl8'lho F.e- nham€nto d� .['C(IUeiI'imeruio, LelJidO

.

I h b'l'd '" meI1tos de ensino de grau se-
«) Ill�gav'e a J I aue, e que sem- derati'Vo, para llma ,r,euniã,.o' a efe- sido nomeada uma comi,ssão para
pre e.."\':erceu com honradês ,e dig- tl�al'-se" dia 29 do c.orr-e:r\[.e, ql\.lim1.a- estudar o caso. cund'ário e 'superior para toma-

""nidade, .
.

. . ,., AliNDA O, GA.SO DE CAÇADOR
.

rem parte na grande de:mons-
fell'a, na s.ecloe prOVISOJ'la, a rua.

O 'r dBiipULado J J Cab<ral leu t
-

d f'
,

l' d
, ' "

,. , � d ..'.' I t; • .. � ..... .' raçao .. e e, que sera rea lza a

�I[a, �cli<all, . G���lhe:mllP,,, :P (", p��JlIa utó!n ,lJedlegrUaJnDNa drerncert.Jd� r;€IOôbd!r-e- às sete (7) horas do dia primei-
«() L,en,IO :c,,,,p.H:1 a .."mOl e l.t1- r.IO a. I

,
..

e a(',auo!, s le o, '(.l0)d
.

h
,. .

'-

'11 I "A' li" crIme alf- verl.fl.cado deIxando cle' ro e ]un o proXl,mo VIU
n11(al(,eüü pOS'OO. .. , ,

.

l'
T ". (l.g (). V""-'" C' ·t'·, ci '.c'reia'ritJ co<mte,ruUi-Io. douro, na Catedral Metropo 1-

. ue a.s .1 o - ,-,(. RECE.PÇAO .....,0 GAL. QORDEIRO tana.
DE FARIAS

Para recepcionar, hoje, o SI1'.
General Os'Valdo Cordei,ro de Fa
ria, comandante da 5a R. M., com

s..éde ,em Curiif.,iba, foi ,!l()lJlleard'a uma
comissão cOiIIllPosta dos srs. depu
lados Konder Reis, P{>.d�·o Lopes
Viúra, Saulo Ramos e, José M. C.
da Veiga.

.�pós, fl{)i enooI'r'ada a s.elssão, s,en ..

rio ,marcada outlra para bo,je à mes

ma hora.

Vida
,

Icara-Maria
, .. e lara--Odila

, Na Assembléia .••

Gre t ieeime para o distinto casal, Sidnei Noce t i
. -d. Alayde G. Nocet i, bem como para os que mourejam nesta
"ca�a, é a data de ho ie. E que e/a assinala o eruversér io
. nata/ício de. Içara Maria e Iara Odita, filhinhas do 'do pro
_.prietário e Diretot=Geren t e deste iorne I, sr, Siânei N.JceH.

Neste erise io, suas encantadoras' filhinhas recepcio
. narão suas amiguinhas, que o bão em grande �tÍmero, ofe ..

.recendo lhes lauta mesa de doces e finos licores.
A's gentís aniversariantes e 'seus queridos

"«O E!ltado» apresentam seus calorosos parabéns.

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte al4uma
do BOSSO Estado par
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores . tem mar ..

/iein ·�uficientei..p,'ara não
ultrapassar este preço.
,Qualquer maioração é

,

,'\·�XPLORAÇÃO.

,Sua espõsa d. Ester F. de Sou
'za pos!sui vast.o ,círculo de r.ela
·çôes conquist.adas pela sua gran
'de bomdade e genio afáv'el.

O cl1sal tem os. seguint,es filhoS':

Esler Si Iveira Ditüz,. c.asada com

.) sr.,Jos,Ú de Diniz, jornalista e Di·
TeLo!' do Instit\l],to do Mate, em

Joinvile; Marina Si·ly'eira Dígiaeo·
mo, casado com o· :sr. Rafa..,!' bi�
giacomo, tesoureiro elo Serviço de

Bener;ci.a.ment.o de Lei.Le, nesta Ca
Pital' Dilll<!" casada com o S1'. João

(
Pa!',(jl1aLi'11\i, funcionário ela. Pr-·�f. (]p

Partido Trabalhista Brasileiro
Re'noião do Diretório Municipal

SERVtÇO DE
METEOROLOGIA

Pre'Pi8ão do" tempo, até J4. horal
do dia 27 no Capital:
Tempo: bom,
Temperatura: E.tavel.
Ventos: Variaveis.
Temperatura. extrema. de ontem:

máxi'l'Q, 20,4; minima, 11.2,

Reune·.e amanhã, 40. -feira, ã. 19,30 horas, a 'Diret6rio Mu
nicipal do Partido Trabalhista Bralileiro.

A Comi••ão de Coordenação E.taduol, convida Q todos as

companheiro.' delito Capital para can'\parecerem, também, Q e.ta reu·

nião, que oe realizarei na .éde do Partido, <Í PraçQ Pereira' e OliveirQ.

I

I
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o EM."4DO-T8I'ca ..'elr,a 27 de Maio· de '9474 '

,
.

..

Pr.... '. d.
s..Hul ',.n", ., .,••u, ("C,

...... J....I'.

G II A TIS I Peça hole ao seu forne
cedor um "Cartão-Royalll cem as lns

t••�. paro receber o famoso "livro
eI. Rec.itas 110Y.I". Ou ...re.a para
<J'ttffc. P••hI( 3!lS • RI. eI. J.nelro

Conferenciando COIll os

chefes rebeldes
Exigem: a renúncia de l\1orinigo
Rlü, (A. N.) - Comun.ieam de Ponta Porã que. h ernbaixador

Negrão Lihna chegou àquela cidade, du-igindo-s« imediaLa.me.ll1le á ci
dade tPaTag,ua'ia de Pedro Juan Cabalera, afim de avistar-se com o

general revolucíonárno, entrando logo em contado <com o sr. Cat-los

�e los Bios, ministr-o do interior revotucíonérío, com 'quem corueren
PI:O�l demot-adamente. Dessa confer ência também tornou parle o c,a
�ntao Belízardo Daria, comandanté da praça de guerra Pedro ,J,uan Ca
balero . Addanta-se que apesar do sigilo em torno da conferência sa-j.
be-se que e�re <JS, condições. impostas' 'Pelos revolucionár-ios 'para
qUaJlqoor medida de' ordem prátíea.: no sentido . da'

.

cessão da lula
será a renúncia de Morinigo.

'

CONTA CORRENTE POPUi..,AR
Juros � Sill 'a. a.. - Limite Cr$ 30.000,00'

MOYÍm�ntação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,.000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tr.jMo. 23 ., Florianópolis

.... 'lUTOMOBILISTAS
Afenção

Foro o seu dínamo ou

motor de orzOACO

O'ICINA . ENALD"
Rua Con.elheiro Mafra

ne. 94
-

Casas de alumínio para o Brasil
IRJIO, (A. N.) - Comunicam de Nova YOTk que F,l'ank COIhen,

presilderute do Empíre 'l'atik ,de.olal'ou 'que os govemos da Arge!l1ltima e

iBrasileij:'·o estão m;8gociando a compra de vilnLe e cil1lco unil ,ca;sas pre
fabrica.das Ide aluminio para serem cornstrui;d.as nos <SllibúI'ibiols das ci

daldles pri-nci:pai!s de-S,S'8S paí,ses, l)nr :preços r·eduzidos. '0 sr. Coh<8In, que
aCilllila. de re�€<ls,ar die' slUa viagem ao Bras,i.!, Argentina e UruglUai, du

Il'arn:te a qu.al c01lifere1f�cÍ.(lU com OIS r,es'pectivos pr-eside:nte,s, declarou

que cada casa 'será compIeta:menLe mobiliada' e custará ao governo
entre três a qüatro .{l1'i,1 dólaI'es .e será vendida a familias pobres.

Resolvido, enfim, seu problema financeira·1
Adquira TV'DO 4. q.. neoeaJd.&taa-,

.. v-.a. IJÓ TBS,
pa.c..... PoaJiL.A.DA-..IJS,

..... v.a.r:r.4.G•••
·

•• ce.pra" 'titIta,
"

.8'riaào-.. 60
.� ,

IISTEMA, CaE.IARIO
u...

KNOT
...

'••�:S
;

�
_..-
...........
ltieldetM
......

�, coMáclo I SEGUROS KNOT S. A.

.

, ...6.... , .... Is .i ... '14 ai.' ...
o. 1(, ln\III

A KS'llRELA DOS ivIAGO.s!

Londres - abril (8. I. P.)
Apesa I' da .opressão e violencia

reínan tes na Poloni-a ocupaaa pe
los russos, seu povo demonstra 1m
alto gt-áu de humor.

Cl-limamente em Varsóvia per

. guntava-se : "Em que ° nosso go

vemo provisório parece-se com os

Reis Magos?"
Os governantes como os Magos

. chegaram do Oriente e ambas as

caravanas seguiam uma estrela, -;'

l\'Ias qual é a diferença? I
-'- Os Magos voltaram para seus Ipaíses l'e'Slpe�tivos � os nossos pre- "lDsxima rapidez

Iondem ficar para sempre. Além I" Agentes em

disso a Biblia não diz, de que cor

foi. a estrela que estava g'UÜí'T1DC
os Magos e nós sabemos que os
nossos g()iveenanLes andam SPillpre

atraz da estrela vermelha.

'\ .',

.Qo•

SNRS .

ASSINANTES
.Jii1oc,l,atDe8l i'cnedia ta

mente q.a-h:/.tI.«' üce

M.Jar�8!fIie .na e I ••"
de seua ",�i.

I'
. Empreza de naveuaçee

O t-I E·R E M:

I
"

�

FRACOS ,e

ÀNÊMICOS
TOMEM

Uilo er!&Sltid.
"SILVEIRA"

G,. ncl. T6nlco

NAVIO-MOTOR HESTELA"
e garantia para transporte de suas mercadoria.

Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.
I

• • •• • •• - - •• a .

uma ça1q ade ira com ter

reno e, ótima, chacara, luz e

. água no morre Servidão Fur
tado. (Prainha), por motivo de

o ii
.

Grécia

viagem,
Ver e tratar com Domingos

L. Rei-, no mesmo locai.

LEIAM A· REVISTA
O . VAlE DO ITAJAI

...... lo ..

CASA MISCELANEA diatn
buidora dos Rádio.. R. C. A

Victor, Válvulas e Disco•..
Rua Coneelbeieo Mafra

...... '" • J ...

Resfriado com .

r-IDSSEl�

,���. Para acalmar tosse
Ir"' e soltar o catàrro,

��
derreta algum Vick

.
.

" VapoRub em água
:....- l'- a ferver, e inale os

t1 seusvapores.Aodei
- tar, friccione o peito,

costas e pescoço com
" Vick VapoRub.

Envie ao sea. allt:tgo dls*-mtf
um n1Ímero. da l"eTlsta O U
LE DO ITAJ-'.t,. ed� decU
cada a Flol'ianópoUs, e asslDi

estará eontribllflldo para
maior difo.si. eu.ltanl

de MS88�
.

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

auxílio
W"AJSHINGTON, :-'" (U, P.) - o.s' Estados Unidos agiram rap ida-

I
ment-e para a execução do programa de auxjlio á Gr-éci,a e 'I:urQ'll'ia.

• ••

MJem(Jg de 12 horas depois de Ler ° presidente 'I'ruman assinado a lei,
as autoridades dip lornátdcas indicaram 'que ,foram adotadas medidas

para obter um fundo de 100.000 dólares da Jtecol1strutio.n Fmamee

Oonporaêíon, a :fim de que o programa lentre em execução em u.ma.

questão de horas. SUTgiu u:ma complicação, no entanto, em virtude da.

diú'ieu']da,de do presidente em errcontrar um administrador para a fase

gDega do prügrama.
'

.·LEÇÔES
�" .pa:.ra ABRIL
';.' /-, \. \

I
I

tuaHoadQ I
COMPRE SEU Ei�PLAR I
HOJE MESMO! /

I
. 3 I

CUSTA SO Çr$ ,00 I
--------

,i� +
.

Oe'ceita Estadual do Rio do 'Testo
Durante os ,_dias .1° a 20 do corrente. a Co:le.toria Estadual do.r Rio

' do Testo
iez a seguin te .ar��cadação:
Imposto, Territoit"il\1 .' ,....... Cr$ 28.7?JB."
Imposto i,de transmissão :

'

'. . . . . . . . Cr$ 2.562.00,

Impqsto Vendas e consígntnações ...........•.......................... Cr$ Sfi.5M,!J;>

::::� d�x::a<;!�����;.: :::: .:'. :::::::::: :::.:, : ..-..': C�:$. 17��:
Imposto Tabacos e bebidas ;.................................. CrG 352,10

T'axa de saude Cr6 1.226,08

Multas .'................................... Cri} 1�4.0

r''l '

IYM�'?��:i�:!:
Ver. tratar à Rua Souza Dutra

N. 159 IE.treito).

voe! PRECISA COLABORAR
... Campanha Pró Resta
belecimente da S..de do
Lázaro .

Totá! ., : :: : , . . . . . . .. CrO 9O.53i,10

Tome KNOT
CemiuI. Gra vetas, Piiame.,
Meia. da. melhores, peloI me

nores preço! IÓ 08 CASA MIS

CELANE'A,\ RllOC. Mafra. 6

Dr .. Moacir PedrQ Lebre Sampaio
MISSA DE 7.0 DIA

tO.
funcionárioll do Serviço d. Expansão do Trigo (Secção de

Sonta CotOJ'l'na), acabrunhado. coro a perda irreparável de seu

q•• rido chefe DR. MOACIR PEDRO LEBRE SAMPAIO, vítiftto

da fatalidade em Caçador ne.te E.h>.do, na noite de 21' do

.
co.rr.nte, cOj:\vidam aos parentes e amigos do ilust.re extinto,

para a misSa de 70. dia', que por Ileu des(lonço eterno. farão
. celebrar no próximo dia 27 terça-feira. àll 7 horas. no altear

de N. S. d. Lourd�s, na CCltedrol Metropolitana,
-

Antecipa agradecime1')-toll ao. .que comparecerem a este ato ele

religião catolica.

I
\.
Il

DATILOGRAFIA
Confere
Diploma

(orrespondellcia
,Com'ercial

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Efideete

(ARVALKO. 65RUA ALVARO DE
---------------------------------------------------------
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Perca a Gordura
'Um méfedo novo, usa
do pelãs Estrêlas de
-Cinema de Hollywood.
.

PÓde-se obtê-lo agora
nas farmácias

Um médico da Califórnia, que aÜ'C(;f.!
às EstrNa..'3 de Cinema de HollY\\"OIHI<
descobriu nrn método seguro c novo

para rcduair'.o excesso de gordura auui
eetétiea. Esta descoberta charuuda
Formode dissolve 3. gordura de um

modo seguro c rápido ..Comece a ucrdr-r
põso na primeira semana e I?-uitol5 quilos
.ao mfe. Basta tornar 2 pnsbilhas 3 vezes

,por dia. Formodt:? estimula :l8�údc,
:a energia e proporciona uma Iigur'a
:atraente. de moda que possa parecer e sen

tir-se 10 anos mais jovem. Formode
é um preparado garantido para remover

o excesso de gordura. PeçaFor:rn.ode!,
"boje mesmo, em qualquer _farmácia. _

A

�88a iara_ia é a. sua maror protccão.

N° 11
Leitor! I
A adoção do Esperanto co-]

'lIDO disciplina do curriculo es-:

<colar, mesmo em caráter facul- i
ttativo, é tema fartamente

diS-I'-eutído na atualidade, sobretu
"do nas reuniões regionais ou

-universais dos partidários do
idioma internacional. Sua· utí-
:lidade e possibilidade de apll
-cação prática, como idioma au

:xiliar, no Comércio, no Turis
mo, na Diplomácia, na Cultura
"e nas Ciências, tem levado os

-esperantístas a propugnar . ar
,-dorosamtnte pelo ensino regu
·_13.1' da língua auxíllar, nos es

,'tabelecimentos. de. educação,....
No temário do XI Congresso

"Brasileíro de ESDeranto, que se
.reunírá em São Paulo, em se-
tembro do. ano corrente, figura
-como primordial a estudo destà
-questão: "Lugar do- Esperanto
-no curriculo escolar; o inter-I
...eâmbio escolar e 8. lingua Inter
nacional; material didático pa
-ra ensino do Esperanto aospo
.

vos de llngua portuguêsa".
Em regiões várias do globo,

"o Esperanto é adotado, já, co

·-rno disciplina auxiliar e sub
';sidiâriá' ás dos. programas ofi-
-eíaís.

.

A adoção do idioma interna
-eíonal auxiliar neutro nas es

"<colas secundárias e superíores,
<será, indiscutivelmente, vitória
-·;magnifica do movimento espe-

, -rrantlsta.
ETULO

·levànfadas Noturnas
,fnvelhecem os Homens·

. Freqüentes levantadas ou micções no-

Ii ,tiirnss, ardência, resíduos esbranquiçado.
na urina, dôr na base da espinha. dorsal,
na. ingua, nas pernas, nervosismo, d-ebi
lidade, perda de vigor. podem ser cau

-sadcs por uma enfermidade na próstata.
.Estn giánduln é um dos mais importantes
-ôrgãos masculinos. Para controlar êates
éranstôrnos e restaurar rapidamente a

-saúde e o vigor, siga o novo traternento
lCiont�Jico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja antigo, garantimos
o{l1l0 Vogena o aliviará, revigorizendo sua

4!"lfinclula prostática e fazendo com que
V. se einte muitos anos mais jovem. Peca
,:J<.ogena um qualquer farmácia. Nossa gfl
-rant.ia é a sua melhor proteção.

'_'t'm·_ft.--a
- indicado no tra

J&'iIo-I:ll1'l>õ16!1i tamento de proete-
"ill's. uretrites e ciatites.

Senhorita!
Ao escolher seu pemme �

·"ltne se trás a marca 'da pewtamaril
.,..Johan Maria �arina" que já era

.!preferida pela eorse impel'dll ..
'�D. Pedro II

I
�

5

f
I

'L,� \/ fá
I,

.

..

MAIS
.. ,

CRUZE·I·R·OS
)

I
•

gos pela
,

..

, ....

0'5 Sinistros
.;�.

EM 1946,
•

, ....

CENnN�S DE MILHARES DE PESSOAS, milhares de firmas e de

'organizações industriais,' comerci�is e de outros tipos - estão. pro-

. tegidas contra vários imprevistos, fogo,' acidentes, roubos, infidelidade,
etc., através da ·SATMA; Dentre êsse grande número; muitos foram
ati.ngido« pelo imprevisto em 1946. Mas estavam 'ilr�tegidos. E 'subi" tl., ) •

.L.,

�
1 'I .. ! � �

�
.

-

r ,_

1,
. i.

I ,.
"

,>.
,

•. mais de 39 milhões de cruzeiros o que a SATMA pagou, no ano

findo, pelos sinistros que atíngiram ÓS· seus" ségurados.: �ão, esteja
�

.

'�, ._' � � .•
' •

.- .� .... , ..,;'!-., r"-:" ,..v ,;...;_.... . ..

entre os que são alcançados--sem· proteção pelo inesperado. Assegure

na SATl\tA essa proteção. E para ter uma idéia da confiança

que lhe merece esta Companhia, atente para às' cifras do

movimento relativo ao seu exercício de 1946, abaixo discriminadas.
v ,

.
,.

_.. .....

DADOS DO BALANÇO
\ •

,

PERCENTAGEMv CR $

31.488.370,70 28,19
7.076.460,00 6,33
32.201.837,40 28,83

Dinheiro em Caixa e Bancos 6.115.737,90 5,48
Prêmios, Juros e Aluguéis a Receber..... 22.061.742,10 19,74
Outros Valores , ,--_'_]_2_.7_6_1_..2__7_8.;..,40____, 1_1_,�4_3 _

111.705.426,50 100,00

'I'ítulos da Dívida Pública .

Títulos de Renda .

Imóveis

SINISTROS PAGOS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS

1937 11.969.482,20
1938 14.671.082,4,0
1939 12.556.947,70
1940 13.845.245,30
1941 14.313.022,20

1942 17.144.122,70
1943 20.495.292,20
1944 3U.01O.130,70
1945 32.238.098,70
1946 39.490.431,20

'OTAl PAGO DESDi; A FUNDAÇÃO DA SUL AMÉRICA TER�r:STRES, MAR/TIMOS E ACIDENTES

Cr$ 2�3.J9J.722,OO
, �.� '. ,

SUL AMÉRiCa TERRESTRES, MARíTIMOS E_ aCIDENTES
A MAIOR COMPANHIA DE SEGUROS EM SEU GÊNERO DA AMÉRICA DO SUL

Rio de· Janeiro
� '�'.". �!.. �'�' - ��{. . -;. '�"

�::��,:�, :�'.'_.,;.
RUA LIBERO BADARÓ. ESQUINA DA PRAÇA DO PATRIARCA - SÃO PAULOa· ... : ..

�' ..

í
.

o Sahã,o

"VIRCiEM
.

ESPECIALIDADE"
I

WETZEL JNDUSTIlIAL-JOINVrl�LE (M4'rcli
TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

reglal
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, � 6 o ESTADo- Teres-feira 274:1e Maío de 1947

l\1esas

f '

I

\

doe Agqsto' � Dia 31,' sábado;' soírée elegante,
vadas a Cr$'. 50$00, com direito a 4 cadeiras ..

Clube Doze reser-
'.

EXPRESSIVO
Por

TRIU

.

Grande 'público afluiu na tar- tantes regulares,' sendo Helio
de de ante-ontem ao estádio da bem vencendo o guardião alví-. um passe de Helio, consigna o o mais esforçado.
F. C. D. para assistir ao "mat- negro. último "goal" da tarde, em No quadro do Figueirense
ch" princi-pal da quarta roda- Dois minutos após o tento belíssima cabeçada. destacaram-se Augusto, Mon
da do Campeonato de amado- dta0 jovFe� e �alorosod.m�ia-�irei-I '.o jôgo, em parte, agradou á; 0MguilldlOt, Jair, Pires, Nicolau e

res da divisão prdnoípal, no , o IgueIr�nse immui, ne-I assistência. Venceu o Clube an o.

qual foram adversários os con- vamente, ?- díf'erença �o mar-l Atlético, leal e justamente, Os .qu:�r�s ,jo�a.ram assim
juntos do Clube Atlético e do cador,. a�lllalando o 3 ponto, porque se apresentou com me- c�n&t,I�Uldos. A��etI�o .: Cur-
Figueirense. de autoria ?e Augus�o. Ilhores possibilidades. Sua li..r�, �rIt? � �vam, \\ aldlr,. He· As 5 e 7% horas
Iniciado o prélio, 'á hora re- Falta� ainda 16 minutos p�] nha média atuo.u melhor que ,h� e, FlavI�, Capeta, Medlill.h�, 1°) _ Campos Atual idades n. 4-

gulamentar, isto é, ás 15,30 ho- ra �ermlllar a c�ntenda. O FI
i nos jogos antenores. O ataque Djalma, MIro e, Machado,. FI, _ Nac. Imp. Fdlmes,

ras sob ás 'ordens do juiz José guerrense assedía constante-: revelou-se bastante oportp guerrense -- Arí, Monguílhot 2°) - Fox Air1llifllTh -Ne\-VIS 29x3íi
Ribeiro,. os dois quadros realí- mente o arco tricolor, procu- nísta e o trto-êínal corno sem. e Diamantino; Wilson (Hamil- _ .A1'uaI idades,
zaram fortes ataques, cada rando o empate. Várias opor-] pre manteve-se ff rme ton) Jair e Pires; Mando, Bo- 3°) _ ü�ARITO _ em:

qual procurando inaugurar o tunídades são perdidas rp-ara.
' .

dinho, Augusto, Nicolau e Ha-, ESTE MUNDO E' UM PAiVbEIRO
"placard" , conseguindo-o o igualar a contagem. A má sor- O Figueirense baqueou hon milton (Wilson). Preços : Cr$ 5,00 _ 3,00 _ 2,00.,
Clube Atlético, aos 4 minutos, te persegue os dianteiros -alví- rosamente, pois lutou com um Bom desempenho do sr. Jo- Ceneura : '_ LIVRE _ Crianças
quando Dja1ma, aproveitando negros, impedindo-os con- adversário mais valente e cre- sé Ribeiro. maíoa-es de 5 anos poderão em!"a!.'
um péssíunó "shoot " de Dia quistar o almejado empate. dencíado ao triunfo. Na prelíminar entre aspíran na sessão de 5 horas.
manttno, apoderou-se da bola,

, As, jlsp�.raq.ças .. .do, ,",esq11a.. , Noibando ven.cedor.Medinho tes Venceu também-o Atlético
_ , .

e, correndo=com ela até a drão de aço" são frustadas, aos foi a melhor figura, secundado pela contagem mínima, tento IMPERlAL
área alvi-negra, arrematou 38 minutos quando o extrema por I voní, Currú, Brito, Wal- de Arí Gil. ÀJS 7'l12 horas
forte às redes. esquerda Machado, reCebe�dOI dír, Djahma e Mirinho. Os res Renda: Cr$ 1.980,00. 1°) _:_ O Esporte em Marcha iJ,.

Bastante animados com o ----------,.....",.-..,..,...-----------�--------------.-'---
135 �. Nac. Irnp. FHmes.

�:�':�'���:�i:�óri�e���co��e: Vitoria surpreendente do Colegial, 2°) '-,��l�rr-os e .Bichanos -

cendo superioridade técnica
. I

no' J.o"go da sa'bc_1-n.'''a''.
3°) _ Joan Cauf'ield _ Sonny'

sobre, os rapazes do F'ígueíren- -
Tuf'ls _ Veronicu Lake,

se. Medínho, "ne-sse interím,
l'

. Billy de \Valie

destaca-se pelas suas jogadas Lilyan Cish _ em:

i>ill����S�o�:;��o ponto atlétí-
A mais espetacular derrota do Caravana do PI'eço�: i��A !f��OUM\:��.

14
. .

t Ar DO' certame_' "% a 2 Censura : _ Até 1ft anos,cano, aos minutos, por ln ;er ._".1 J
médio de Medinho, aprovei,tan
do uma grande cünfusão d�an
te do arco de Arí.

O Ifigueirense, prevendo um

revés dilatooô cüm a conqui&
ta do segundo tentO' adversá
rio, realiza váJ:'iios ataques à ci
dadela de CUITÚ.
Aos 21 minutos IDtaca o Fi

gueirense. Augusto "de posse
da bola, avan� rápido, dribla
Brito e Ivaní e arremata às re

des, di.minuJ-ndo a diferença no

ma.rcador.
Agora, o jogo equilibra-se. O

O ,oonju,n,to nada deixou por- 1a
F;i,gueirense, esforça-se pelo em

• ílIer. Diante de 'um" oonLentdor mais
pate, encontrando� porém,

.

bas, cr.ederlJOiadv á vH;óri1a, nãô se in-
tante firme o trio- final adver· --------------------------------------------

.tiunid�ra.rn os esLudéllnt,es e pita-
réllm o ";fi elid" d-o ,eS'tádio da rua

,Faltavam .apenas 2 minutos Bocaiuva di's/posws a vender ca

para finalizar a primeira fase ['o a 'derrota. Mas êl,es' fiz()1'am

q�ndo Arí e Djalma disputam ma.1's cI-o q;ue o exig'ido. Dornimu'am
uma bola alta, leiVando a me ampl,ailne:nLe o arlv,e-nsári.o na pri
l!hor o comandante do ataque mei.ra fase, limÍJLaooo-se na fase

tricolor, que, em autêntica final a r€tsisti,l' fero:ameJTlte: cOl11tra

"bicicleta" assinala o terceiro atélJcLlindo al'g:l1mas v,e,zes. Todos os

tento para as suas cores. Ter garotos, do Colegi1al MlUbel'am ,COT

mina o 1c teill'PO. Atlético 3 x I'Ies<ponrler e comhinar l}erfeita-
F1iguelrense L mente: 05 a,LaqlllJes e· a6 defesas.

Retornam os preliantes ao Pi{)d' Ü'u(rD lado, achamos o ":Pt'íl
grama.do, a;pós o descanço TE,' caI'CI" um tanto i.njlls:lo para O

gulamentar, Transcorrido 1 Collegial, l1ma v'ex qU€ fOl'am anu

minuto, inves1.re. o Figueir'ense, lados do�s te'Ditos Ste..U8, ,de aut.oria

,.por intermédio de Mando que d/e: Gil ,e La,ruge, .o .(!ue d�liria. uma,

se'rve bem a Augusto para de ineqtüv(lca ,dB'ffimls'h"iiçã0 -cta', s,upe

,cretar' o segundo ponto a,lvi rioridlli(le",soJ)];:,e o Cal"ava,na dc), Ar.

negro. '''o Clube da Base _I\,é/I'e.a fe� uma

,I Ambos os quadros< atacam t:l exibição ,me:diocw-e, falb,and-o mmto

,defendem' como podem.' A-q.gus 'as suas h�1:has,' p!i'i:nebpalme.ll.f.,e .o

tO', ab'usando do jogo indivi- trio final e mé?:io, o que deu en

dual, atrapalha os dianteiros, oojo ao acl'V,e,!'sário paea, e.m boas

arre,matando pessi.mamente. üportll!nidades, c.onquiRlar o alme.-

Aos 27 minutos Capeta rece- jado triuD{o. a<i.r-ayf\;s d� of€nsiva;s

be a pelota e entrega a Medi- fulminan-les.
nho que dá a Djalma. O cen- O pr.imei,t'o tempo, tel'nünou com

tro-avante corre pela extrema o pla,�a,rd f'avora'l'el a,o Colegial
direita e de�volve a Medinho oom dois t.e,n,tos, cOnSi!jlllados por

que, sem hesitar, chuta muito. Lauro e Lange. Na fase comple-, L. .-_IIIIIIl
I I_

5 a 3, boqueou

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

FO
o

DO
Frqueírense

Programa da B.B.V.
para o Brasil
TI')RÇ.-\-FEIHA, '27 DE !lIMO;

I \l.00 _ Sumário, dos ,programa$,
19.05 _ Inglês .pelo Rádio.
19.15 _ Noticiário.

1\"),:10 _ Rá(jio-L�a.tro: "O Bu-
si l is", ele, HC�I'�- Jaun'es'

20.00 _ Palestra.

20,15 _ Orquestr-a de TeaLI'O da
BBC.

21,00 _ Notic iár io.
.

21.15 _ "Aoonteoimeudos elo iVIo--
.

, rnento ". comentár-io.
21,30 _ ,CLi,f'fürd Ourzon. piano
22:00 - Hád io-panor-ame.
22,15 _ Noticiário.

22,20 _ Comentário da. -1iDlpr,e>lil
sa Br itan ica..

--;�,��'-'�",�--��

ATL'ETICO'

..

A peleja da sahaUna . q'uc teve dwn lar, Ha7.lan CLHlquis:f.o;u ,o 'pri- Ka'tcip ii;; BilLi,nho" Jal'bas e NI<i7.a

oomo degladia,nl-coS' as '�liI.Ü�)es de meú'o POluto cio C<u'avana do AJr r'eno; Lange, Moto,rzinho, Gil, Du

Oolegial -e do Ca;t'avana do Ar, alar- mas Lange nov'ê),mcUl'te aumentou a dtltca c Lauro.
mDU os ci renlos eSiportivb,s da .Cu - di'feecnç,a, que Sú'Tne.ll<le no,:;. ui)li.,.

. CA.llAVANA DO AR:' _ Hélio, M.o-
pila.1 quando Cün�l-ooid{) o t'Csu1La- mos rni.nll'tos ,de jogo foi dillTIillmi-

. 11l:1:cí (' Olavo; Verzola, Haroldo (
do ql)e no fi;nal UiCCI!.'itOll a vi-lóI"ia da ,por Silva.

A,dfio,� LeIYeLi'nha, San:1'o-rd, Leôni�
do "team" do Cobé,gi-o iCa{arinense, No quadl'q v'011cedoe Lodos- a.ttva- j

,

pelo m�.g'OifiCD escore de a x 2. l'a.;:l.1 . J)(Ilm, df'slacatltdo-sr Nazar'eno rias, �i h'a ,(' Hazall.
!

•

R�TZ

Sem <en'iM' diQ'emo.s que o Ldun- Kailcipis, Gil" L a'1lg e, BiütlJho e Ju.iz: Waldemiro 'Mello, regular 5 e 71h
f'o ora oo'ÍlIql.1Í!S!Lado pelas ''-,rneninos .Aldo. IJos venci.-c!os ü� melhores Na partida 'lwelimLnal', ,em dispu- Unico dia de eX'ibição
de. Ol.H'O" fui 'bl'ilhan1.<e. ,e hem me- fOl'1Wl Haz.&n. �i,lv.a, :&vnrford, Ha- ta do ce-rrt;arne, de a,s})k3Jntes, ven- Sessões elas 'moças

'['I8cido, po,rqlle. se. apTleSenlal'am ·no l"okl'Ü ,e Mnrací. ceu Q ,canavan.a d{) A.r, pelo e&C()- 1°) _ Oi;ne:laIlldia. Jio.I'llal
cotejo, l'cuni'l1:do m.el bores gualida- .os qrUJaidros aLuaram ass:im :for- re d/e ti x 3., cOi[)Jt,i1lJuéIlndo na Jjde- ,DFR
des' t.émiicas.

'

mados: ranÇoa. 2°) _ V,era Vagll,e _ QOIlrad'
COLEGIAL: _ Brog.nloH, Moo e It€mda:

-

_ Cr$ 698,00. Janis _ Janles Wilson' -

sário.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
Iadú.tria de aparelho. eleho-técnico.. como lIejam:

ferro. de engomar. e.terilizadores, fogareiro•• torrodeio a,. caça·
rolas 8 aquecedore. elétrico., de.eja nomear dietribuidore. ex

clusivos, por conta própria, para tôdas 011 cidades dêltte Ellta
do, exceto II CaltitaJ, à baBe de contrato anual. C!1lita para

ELECTRO COMANDO LTDA.,
á RUA' VALÉRIO N' 344 (Casc:adura) Rio de Janeiro D. F.

:-51MULTANEAMENTE

(Vbassis)

R:OXY

7%,

··em:

LOUCURAS DA MOCJDADE
Preços:

Sras .. e sta.s ,. Cr$ 1,2@),
"E<sLudanles 2,Otv
Cavalheiros , .. , ,. 3,�@

GeniSura: _ LIVRE.

CAPl,CIDADE 1.500

VENDE-SE
Ks.

RI'1'Z _ AMANHÃ
, As 5 e 7% horas

1°) _ Um fo.rte c[,l'ama':
.

EXTRANIH. ,CONQUISTA
2°) - Hi'lari::vni-e ,co,'l11M!ia:

MAU PRESSÁGlO
•••••••••••••••••••••••••• 4 ,"_ •••

RITZ _ 53 FEIRA
Um filme mag-estoso e.xMaido dlt

no,vela
..
de Eva, de Queiroz

O PRIMO BASID/O
••••••••

'

•••••••••••• o'
'

_

RTTZ _ SABADO
,\.s 'I % (' 71;(, horas

1°) _ R�ohert TayLor' _ Pn1:

A P A'ITRULH-A DE BATTAAN

20). - Ches:[.er M-orris - em:

O ESCORPIÃO VERJ1ELHO

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

tEUS FILmS .

aplaDÕrie teu íest6, lo
.

qtaaado lOaberem que cola
boraste pré. Restabelecimea
to da Saude do Lázaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agradeceríamos, também, ...iIilua de u.lici.. • a�
�eot08 e oukaa, de JW'Ml- ou de pewou UItieu:

DI. SAVAS LACERDA
� m6d.ico-c1rCirglca de Olhoa
- Otmdoa. Nariz - Gargallta.

Pr••crição de lente. d.
Clbntato

HIfHJ'LTORIO - Fellpe SchmJ.
dt, 8. Das 14 às 18 horas;

,

�CJA - Conselheiro )(a.
fra, 77.

'JmLEFONES 1418 e 120<&

Ausente

IR. NEWTON D'AVILA
� - q-ut. Ur1n4r1a8 -

Doençq dOi intestinos!... J,'éto •
m'lla - Hemorroidal. Tra�

to da colite ameblana.
rtIloterapla - Infra vennelho.
,Calúiilta: Vitor Meireles, 28.
Atende dlar1am.ente AI 11,3>0 b
.. • farde, daii 16 M. em 'd1antf

RuId: VId<llI Ramos, 66.
J'anll 1067

DOENÇAS DE SENHORAS -

s1FI1LI$ - AFECÇõES DA
PELE - RAlOS DNFRA-VER
Hl!lL'HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Coá.: R. F'eUpe SchmJdt, oU -

Dali 9 às 11 e dos 5 .às 7 hrs
Re.: R, D. Jaime C&mara, 47

FONE 164'8

- II. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

... IÍ4mços de Clln!cs, Infan.tll !2a
ÃJIlJlstêncla MunicIpal e d.

Caridade
lQdIrICA IIJl:DICA DlIl CRlANÇAII

ADULTOS
JlONf!JULTóRIO: Rua N_ .....
� 7 (ildiffclo S. F'lI'lUlcl800).

CônBUltas ,das 2· às 6 hor"
'�ID:e:NCIA: Rua Marechal Guio

. lherme.. I) rone 788

DR. A. SANTAELLA
(DiplomadO' pela- Fàculdade-'":Nq· -

'I'looal de Medicina da Unlvel'sid1a·
.. do Brasil). Médico por concur
.., do Serviço- Nacional de Doen
.. Mentais. Ex Interno da Siu:ta
OUI . de Misericórdia, e Hospital
lPciquAtrk:o do ruo na Capital :r;.

deral
IJLll!I'ICA IIi!:DICA - DOilN(JAII
.

'
. NIlRVOSAlI

- Consult.6Ú'lo: Ed1f1clo .Am6J.lt1
NETO .

- RlIÂ Felipe Schmidt. éons1i.ltu:
Das 15 ás"18 horas -

Sellldência: Rua .-Alvaro de C&r'nI•.
ltlo nO,' 18 - ,norian6polla,

\ .

. �.

Da POLYDORO .8. THIÁ�n
IUc:nco do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Mateí'nidade

CLINICA MÉDICA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO

Doenças ...:108 órgãos internos, e&

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

glândulas internas

nIJlO!IlERAPIA - ELECTlitoCAR

BIOGRAFIA -:-'" METABOLISMO
BASAL

OG!lfjultas" dlàriamente das 15 tos

Dr. BIASE rARACO

DR. LINS NEVES18 horas
Mol.é&'tias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- So-brado - Telefone 1.4&1

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Ed,1f1clo r. A. ,P. da Estdva)

Telefone M. 834

.�de chamadós a qualquer
110m,

.

inclusive durante a llO!L<!.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor Meir�

les, 18., FQne 702.

IUISID1!:NCIA: A V e n i dea'
.

Trom·

po"ski, 62 .. Í"qne 766 DR. PAULO FONTES
Clfnlco e operador

ConaulUil'io: Rua Vitor Meln!lea. %fi
Telefone: 1.405

Coneultat! das lO !Is 12 e da!! 14 li UI
Residênc1a: Rua Blumenau, 22

.

Te.Ietone: 1.623'

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

DI. M. S. CAVALCANTI
c.uruca exclusivamente de crla.npu

Rua Sqldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

"

CURSO DE MQTORIST'A
. e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina.se a dirigir

I

automóveis

Amador e ProfIssional
, ,

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem· se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47,.77
GARAGE UNIA-O - PRAÇA GAL. OSÓ RIO, 40.

I

Livros Técnicos
"Quem extraviar ou inutiliur o

em "era)certüieado de alistamento pagari �'
multa de 10 a 50 cruzeiros, outrOIl-
sim incorrerá em multa de 20 a I. -------------------__,..----�,:----->.

cruzeiros aquele que exti'aviar •• FARMACIA .ESP:ERANÇ.A
·h.tlltilizar. o 'Certificacht . de R-eaer-

C01lBftClAN'JB: Dá .. ü

vro à .8ibli.teea do Centro ......
démieo XI ti. Pewr6ire, (ÀD

tl'ibuilfú, ue... para
\
a JQrma.

.

tão eultaral tro., ..ü.rieeIÍI8N
de ama1lhi I

( ..C....... )K'é.1i..-." •
C. A. XI tle P....e••) .

Dr. (LAR., G.
GALUT'h

ADVOGAD.O
Oti_ ....

Conlltitutgêío d. &�d..
NATURAbtZIIQOEs

Tit-uloe Deo1or.a'tÓOlliOB

I Esorit.·- P�a )5 li. No". 23.
)II. andor.

R••id. -- Rua '11:i:ra.deftte. 47, IFONE •• 1468

TOME
.

APERITIVO

N () TK
Tela para fecularias,

hronee-fosforosa ,

Irnpor taçâo diréta d�
Inglaterra

.

Malhas - 60 .- 80 - 1{)0- -129

largura - 92 cms. (3. pés).
MARIO SCHAE'FER

Telégr,: MARILEY
Caixa Postal - 5756

São Paulo. Brasil.

Esguai·vias
de

j\Aaâeiva
. ' .

REINISCB· S. A.

DR. ROLDÃO CONSONI
flIIU1RGlA GJilRAI, - ALTA C!
atnlGlA - MOLl!:8TIAlI DE .�
. . •• NHORAS -Q PARTOS ..

�o pela Faculdade ce MecI!
emn. da Universidade de ..8lo

ftlulo, onde foI assistente pó!' ",
nos. anos do Serviço CIrtlrg!oo 4.·

Prof. Allplo Correla Neto
�glB do estômago e viam i)j
iI&reB, Intestinos delgado e groUll
tlr6lde, rins, próstata, bexl«a.

M�o, ql>'árlQS e. trompas. VarlOO·
11111.. hidrocéle, var�B e hfltD6

CONiSULT.AB: ,

IIU 2 II.s 5 horas, à Rua h!p.. wç.t. fól lOflll'nV(Mi;IAIohmldt, 21 (altos da Casa' h-h DOE ..., ACI .I.�.D v '113 � , ' ..ratso). Tel. 1.59�.. ". • ':G3..�M44-.cla-_� �"""-'+:.<ilo-""'_"'-- !MiIIIm.�NCl'Jl� ·Rua- Es1ieVer")'a''Ef' .
�

,
- .,_. . � - ., ..

;.,
nlor. 179: Tel. M 784 . hoje, lU! doenÇ98 aervesas, qua"Q!4i

,ratadas em tempo, aio malQõl •••
DI. Ml\RIO WENDHAUSD feitamente remediáveis. O cU:rllll�et.
Oi.rnor 4.0 Hospital -Nwê. Ramo� �tllmo, fruto da iporinda, só 1110•
cr.1NICA MlI:DI� DE ADULT06 prejudicar '!II indhiduoa,af.cloa ..

E CRIANÇAS
.

taia • enfermidades. O SeJ.'lfi�o. N..
ConluJt6rio: R. Visc'onde de OtÚ'e clODal d. Doenças mell.�ie .fiU.,p66
Preto, 3 - eoq. da Praça IS de No- •• um A.mbulatório, que ate.D.h sr;n,..
nabro laltol da "Belo Hori.onte�) àiltamente oa doentes BerTO.O. t..

Tel. 1545
.'

1.1&I_nl'" Da Bu D�or. Sl3..tlÜ f
en.alta.: dlll 4 ii 6 "oral. te 11 <II.r & -.
1l_4�DCi.: R. Jl'eUpe Schmidt, II --_., _._._ _-.. - _�---

- )"ODe manual 812 Aproxime·se mais 00 seUl!

amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição de

dlMda a Florianópolis

I SIRS.
AS&fNN4TBS
Reclamem 'imediata

mente Qualquer irre
gularida'de na entrega
de seU6 iornaes.

Rua. João Pinto, 44
I Telejone .1134

F'lortanópolia

:_._ "v...... •

(Art. 12'9 da Lei do Serviço MlII.
tar).

"

RETIRARAM SUAS CANDI·
DATURAS '.

Tôdss as bebidas, inclulIne ai
'abricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturlls.
,ara ninar nos larell cahlri
aenses, - em' vista da certiaai·
IIH' vitória' do aperitivo KNOT.

I

(ii) B.rasil para SGU

. desenvGlvime.nto
"

necessita de técnicos

em todas

pr.fi.sies.

. LIVRARIA ROSA
�Úijl. �Deod.oJ'o, 38 ',_ Fpolia ..

A1;ende p�lo Serviço
Reembol.o Postal.

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã sed a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátiaa - Perfà-
marias - Artilros de bOl'J''leha.

.

Garante·se a exata obsel'T�ncla no rec:éituárie médleo.

Henrique. 'Sto:dieck
ADVOGADO

.

Rua Felioe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos d'a .

(CASA PARAISQ) - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em visita honrosa à nossa terra, chegará hoje a Fleríanépelís, o sr .. 'General Dsvaldo
Cor-deiro -de Fartas, ilustrado comandante da 5a.. Região Militar. O bravo militar
'tem o seu 'nome partículanaeale ligado às últimas campanhas cívicas no Brasil"

e á jornada vitoriosa das Fôrças Expedicíenárias, Da Itália ..

Sen1i!ll'e. foi id:e.bat.id� em tódas (jjf; campaullas políticas e por to-'
dos os IJl3JJ�iJdos qtue O's mtere.ssados' pelo engT.a,ooecâmento da sua ter
�'a :e -do s;en ;poyo, antes de mais nada, deveri3Jm coruhecer essa Ler.I'a,
e esse ,povo, aUSl�la;t�rudo--:lhes êlJR 'ne<w;:;s'iràades e as p'O&$ibi<Jidàlc1es. É
ponto I H'maido H }q]i(:lJ,scillLlvehnenk, certo. Tão, oerto qu� >() I�I'ó.bri,(Jl , .

[paTt�ldo .a Iqu� ,p.eY1�eJl,ce o sr. Emíl j{J Pra;tes, não esqueceu ,d·e pô-lo; ,em

-pnáJLliC� ..A iI1ao se�' qne o' sr. Em/li-o Prabes -(qoerra 00l1lvi,r que as 'vli'a
g�S lmtas ,pelo lll.lstil'e :ex�Ca;llIdldla:to ao g'aVlêmo do Es'ta(l(� - Sll'�
I1'Hieu Bornhausen - tlv.e",sem (}u:I'wter ess�nci-a;1ment.e polí1.iIC'Ü. :Ell-\
!,T:e:taJnto,. sr. Praí.{\s, ta.l 'c'Oisa não -po'CIe 'SeT' a,fimnmda-; p'el'o 'men:o.s dioàI!JI»
t.e d�)_s .:hSCUl�soS !3 not.ilc�as .que o. ,jornal do s'eu paüi'do puhlicOtLl, pO'Y'
OiCaSl'UO da,s ref.erlidas V1Jage!1JS. Ahás -nes-Sllls viagens feiLas o SIl'. Irineu

'Atenas, 26 (U. P.) - A em- Bm',nlhausen, pelo que sabemos não Í{Ji a:com!pmnllaldo ele Menicos. ]!i
'

baixada Ibriianica deu um co- .C�I:tO, ainda, e
_ dj�so .:_s-a:bia, o sr. 1rine\l HorlllhaLltse-l'l-, que o t.é.0J1iü0, pOlI'"

muniGa<io em que: revela teTem fm:ça da e.s:p�eJ,wh,zaçao, ol'ba ap,el1!aIS para o problema. que vai ·estudar,
.' delxando mmLals v,ezos de lado, -ourlros que d,e perio- mte'f'eA�:&am à 1)0-

SIdo encontr8Jdos os .corpos de pUlJação ll()cal visi,iUJdil. Im.prooedem, poi,s, as afirmações a:paJixQiuadaer
dois soLdados brit·anicos num das "Spmana·is" elo :Si'. PraLes que estão "beú'ando" a i-ncoelI'ência e a

"jeep" destruidO" e num cami- !a,lI,a. ele reSlJ)onsa!bi.J.jdaicl,(� na :C'r,iiíi,ca cOll�tr1Ut1Va: e sem _prul1tidul'i'SillO,
nhão militar a vinte quilome- I:aJvez a vlalgem seja dJ.:�pendl-Osa, m�s SI 0. &1' •.Prates uao sabe, pode'
..' .

flerur sa,b�'ll1do:, SWI Jijxcla. o Governa,dor do EsLado t.em IH'.ocu-rado,
tros a noroeste de Alexand'rou- desde (l,ue assumiu ° cargo, o-ne.I'RJ'-,se a si; de,so'OIClmndo o" (,o[1'es pú
paUs. Diz o comunicado que 'blilcos. rm�roced'e. ainela. pOI'lqU'H menliirosa, a a.fi.rmação de qU'8 S.

provavelmente foram vitimas Emi'a. I.eruba levado !para o -i-ntemi1ol', em sua' companhia ".pi'I:hériüos'
dos "bandidos" oonJtador(lis ,de ane'dotals". O sr. ,P,ra[,es não conhece, mas devia conbeoer

•

I);S srs. 1:be, Arruela. Câmarra e Major Lura Ri'bas, dignos miJi;tar-es da

r---------=�������;�=�-----�������������----- �EaF��P��ia. e de ����os 8e"içoo pM��6s � E���
'ÁJCompal1lharaJm, ainda, S. Exúia. os serubores Cid LOUll'eJs', deput.ado es

tadual 'e o Direlor-Ge.ra.l do Departamento ele ,Saúde Pública, dr. Beno
ni Ribas. Não nos ,consta. nem a �).i'Olguem, epue tão ilusLre.s acompa
nhantes sejam eoutadores ·ele aneclOltas. Sr, P,raLes, .meta .a vi,ola 11,0
saco, si não tem olbos para ver, nem massa (linzen�a. para pensar. .

Não faca afi-rm.ações "a pI'IioTilT; além �e fican.' f,e-io, podem sall'
, afi,l'maçõeiS menrti'l'Otsas, co'mo ,as ,sruas ...

Ü sr. PrUites deve saber que houve Gover.nadoT em Sal)! a Ca�a-.
Tina qLlC não foi. ao SUl! do Est<1Jdo ponque' não harviá' est�rudas ... mas �,

bavia técnicos! Rabe,' ainlda, que .noll,ve gov-e-I',nat(]o,l' qu� se clil'i.g-iu aO

OésDe o ficou rucjuem de LajP.-S, nos lrudi'os ... ma.s havia 'trcnjteos ...

,Cramos que o ST. Emílio Pra! os não. seja ela Beira... mas da

• Ilha. Pode ser (rUe se'ja, mas Lambr'm ...

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
c O C ,E I R AS,

I

Negociantes' inescrupulosos
. �te Ór\gOO, -que sempre se bateu na elefesa dos interesses da co

letivídade, sente-se perfeitamente :bem, colaborando com a atual Co
m!JS/Sta�) '�e P�'eços', p.o�· isso q':,e os .elementos que a compõem, pondo de
a'ado, llllJlunçoos poltticas, estão dispostos a uleancar o seu objetivo.
B.raNà:�J J�gLü estamos para empl'e&·tar-lb.e.g todo o ;wsso i'pôio. E' ;p1'e
C.L'30, ent.r,�t.aruto, que o povo, o mais interessado 'no assunto nos auxrlie
com toda a intensidade e. prinOipalimellUe, lOOI.m hOIleSltidade. '

Em nossa ultima edi�ã"O deni.mõiamos a Padar-ia Car-ioca, IpOT estar
vendendo ? .Cloolm3J90 p�o pa�tl'ist�, q,u� não passa do nosso muito 00-
nhecírío pao de triao, a :t&zão de Gr:ji 1-0,00 o qUllo quando o preço
tabelado é de Cr$ 6170! MáS;não é Isó'i;sse! Bastou que o pão de trigo
fosse taoelado, para que ínnmeras ;pa.'[�irf-ic.ações pasS3lS&enl ,a f3lhrioor
exclusívameníe pães de luxo! Isso é roubo, positívasnente

í

Contra essa '

medida condenavel nos Insurgimos! Nossos repórteres visitaeão todas
as Ipani!fi,cações de Flortanépolís e, conhecidos os resultados denuncia-
R'emüS us inescrlU{juloso-s.'

,

., ;;--
*,

Com relação á manteiga, a ,situação é, ainda, peor l Oomerciantes
espertalhões, com a desculpa de quererem atender toda sua í'reguezia,'
desde que conhecido foi o tabelamentn da manteiga, passat-am a ven
de-Ia de cem 'em cem gramas! A lumestidade deles, entretanto, era tão
acentuada qne nos cadernos apenas anotavam: manteiga - Cr$ 3:00!
Não colocando a quantidade da -tTIaDltieiga vendida, pensavaen eles lu
rlihriar' a C. E. ,P. cm {JS órgãos que com ela colaboram! Como estavam
enganados! Es,s{JIS' eomercjantes não V,itl'WD1 que ninguém Leria a pa
chorra de ill1'i:lJOldar c01npra.r cento e cinco o'u cento e dez gTamas de
manLeiga? O Idolo é visív'eI; qual.quelI' oriança de escola o desco·"Qriria!
Esse meio, senho·rf�S, tubarões, não IS{\1've! O povo entre,t.anto, que se
acauLe].e! Olb'Ü bem pllil'a a ba.la:nçu� e Y,(lIlbfique o peso exato que ela
'acusa! Se, {lof'ITlÍtr na 110,ra .. , f�m um mil·és,i!fHo de !Segundo ·es!ll:H'á bJ.e
fado I

. De-nfUtnciarrw!ô, ailJ1cl·a; á C. E. P., que no ,M.ercado Público a mante,i
ga Üh3JD1�a de colono está s'e<Thdo v,entctLdia a Cr$ 20,00 e, mesmo a 22,00
II (fllÍllo!

.

ue ela, e'Dltr,etanto, tome as ffil81didlllS que a siLuação l'eque!l', poi-s,
do con twár i o, na f.eira seguhnbe a -mall1tJeiga d'es::IIparec·e:ná ,do ·Memado!
JiJstamo-s certos CJlue o D. E. n. ,e. aiS fàr,cas armadas 'não se qporão em

fonneoer s·eUlS v,eíc;ulos pal'.a u Lran�orte 'das mercu'elo'l'ias r-e.qui'sitaelws
pa.ra o abastecimen.to da .praça I

* *

Rep.eti'Il1os. Calhe ao povo o pa1)el de fts'caliz.a'f·, em seu pró[)rio
bellElflci.o, se- as medi,da,s adotaela,s pela C. ,llij. P., e!stão s.e,ndo o'bs·ervadfl!s.
À ilnpr(nsa, sem �::J.i.sLiinção, cahe o seTVii!l' de veíúuol ás dienúTllci-a.s que'
lhe for,em fo.rmulada,s.

:Pal'a delllun-ciar o,s infra-Lo·t'·es, us·e um elos seJgui·nbes 'telefones':
W59 (Sec. ele Viação e Obras Públi'cals), 1·578 (D. O. P . .8.), 1169 (Pre
feit,un(1 Munilcipal) ·e 1022 (H'Edaç.ã.o do "O :J3istado"), O'U, então, apI'le
s8nLem-no's ·os respectivos ('.a:doonos dte" comPl'a.s! (lrual'ld<a'remo-s· rigo-
�'O;&O sigi,lo qua;llLo aos deUllI1:ci-a:lllte;g'.

'

Logo no inverno 1
()�ieyou ao nosslq e_onheci

menta que os alfaiates de

Flori,anópolis h.aviam fOrma
do um bloco "único, com o ob

.jet'bJo de bo'icotm' mn i' bmn

�Í1'me1'O. de pelintlj'as, há·mui
�if) "pe'ruArados" fIW:� 'j'e�ect'i...
�. a�failarias.f
A.gora eornpne:ndemos PQ'i'

tp./,8 -rtutita gente "'Pwe à "fJú'o/lt-
_ fina", com �ns, te1�nos, sapa- .,:
tos de prime'Ü'íssima, ,etc � ••

Se os .alfaiates fmca�'em pé
nos seus propósitos, vai ser'
uma luta, prinCipalmente ago

l'a, que o Í1we�'7w bate ás pO'f'
tas! Convenhamos que IfI,esse

te'(npo não é nada ,agradável o
t.ra;ia:r-sf! a la. f\.idão!

Se a 'Yfl.oda pega... vai !t.(!
'ver mu"ito su.irídio!

Consta, também, que os oa

!d3Nel'8s vão se rennú' para

pleitear, .iv,n/o aos seus algo
zes, u'a morató'7'ia, até a clw

gada do �)erão!
Esperem, poisl
Se não rÓ?' possível, o que

se irá !aze1'( !

/'

Pilhagem
nazista
BerUm, 26 (U. P.) - Ofioial

mente s'e ü.nfor.ma que seis va

liosas amas de arte pitórica,
incluswe um quadre de Van

Dyck, 9Jdiqui'l'ild,as· Ipele gever
no miUtar élImerieane de uma'
firma alemã para fig'urar no

gaJbinoce ,do ,�. Lucius D. Clay,
'go,vernador., milita·}' . a�erica.�o,
serão restituídas 'á Holanda
pOl'que f·oram pj}lhadas· pelos
nazistas, naquele país, durante
a ocupaçâ,.(!).

LDIBRA,:,TE!
Inúmeros seres hllmlDOS,

'Iue já foram felizes com, '

ta, .aguardam teu auxílio pa
ra q.e p8SSUI voltar á so

ciedade, Colabora na Cam
panha Pró Rest�belecimento

I da s..de do Lázaro,
.

I ........- ...._,....··-·-_-_-�..._..:.·-__. J'.........

I NUNC::� EXISTIU iGU�L

fRIE'IRAS,
ESPINHAS, ETC.

11\' margem d� s s e ss
ô
e s

da A�","mbléid
Ocupou demoradamente

ii. tríbuna da Assembléia, o
deputado Coronel Pedro
Lopes Vieiro1t. S. Excia, tra >

tou das últimas ocorrênoí
as verítícadas em torno
de alguns assassíníos, to
dos eles, porém, á marg-em
de quaisquer casos politi
coso Reíeríu-se á maneira
como -se argumenta em

torno, desses fatos empres
tando-lhes uma CÔl' potítl-:
ca, para se voltar a mira
dos atacantes dírétamente

'

para o Govêrno, o Partido
-

Social Democrático e a Mi-
Ucia Estadual, Citou o re

verso da medalha em que
aparecem oríelaes da nos"

sa Policia, Inferfores ve

praças, que têm sido frfa
mente assassinados, quan-
'do em cumprimento de
seu dever.

O lide',' da minoria não
está pela história e se er

g116 para firmar seu pro
testo e endOS8'81' o que já
havia sido dito.' Ha apar
tes acalorados. Aiirma S.
Exela, que o "que se quer
é que se faça uma Iímpa,
Nã.o explicou bem o que sig'
nificava aquela "limpa",
mas, pÜ'r simples associa
ção de idéias, todos com-

lweenderam.
.

Outro deputa.(lo vae átri
huna: � Arma.ndo Calil.
Faz uma como' eXll1icação
pessoal. Diz aplaudir a

Força Pública, incólume
em t1}.do que se passa, mas,
acrescenta: - cO.m os que
não respeitam a lei, cadeia�
A última .palavra do 8.1'

do1'OSO deputado fez esh-e'
mecer muita g'ente
Segue-se-nle com a pa1a

vra, o deputado Waldem81'
R.upp. Assunto, o mesmo.

() caso, poré� deu panos
p8J,*8. as mang'as e o de
putado J. Maria da Veigia-,
fala, ainda sôbre o mesmo

tema•.
A sessão foi mel'8mente

policial.
Não houve luz. Não

houve microfone e tudo
um < aspecto ve1'dadeira
mente scherloqueano á ses-

são.
.

Depois, o tímpano soou.

A assistencia e os Sl'S.

deputados estavam pre
sos.. .. ao assunto.

Zé do'Congresso

Vítimas 'dos
bandidos

'Nova,s vitó,ias dos legais
Assunção, 26 (U. P.) - O anunciado no. comunicado ofi--

governo anunciou que a Inf'an- cial de ontem.
toaria legaljsta, com apôío da Um funcionário do serviço,

� fronta, capturou 0,8 portos de de imprensa do governo des-'
Montelindc 'e Laurel em 'pros- mentiu a noticia de Monfevi-·

seguimento ao avanço na área déu, de que o general Morínígo i

setentrional de San Pedro. recussu permissão á Cruz Ver
melha . uruguaí para fornecer-

Montetíndo tíca situada 15 suprimentos médicos aos rebel-»
milhas ao norte de San Pedro. des.
Quanto a Laurel, esta base não Disse que a Cruz Vermelha
foi imediatamente identnfica- paraguaia depois de receber o

da, mas se julga que fi.que nas pedido da sua congenere' uru-·
proximinades de Montelindo. guaia, ofereceu-se para solící
Nesse setor a luta já se deseí- tar permissão ao chefe do gc-
volve ha dez dias tendo ontem verno para que um aparelho'
o governo anunciado que asl pudesse voar para Assunção e

suas forças haviam rompido-as dali rumar, em rota, escolhida,
defesas inimigas e prossegui-I para Concepcíón. Acrescentou:
do no ataque. O comuuníeado] que, a despeito do, consentimen-
por ua vez, não traz pormeno-, to já fornecido pelo governo, o'
res do afundamento dos dois aparelho da Cruz Vermelha ai

navios inimigos; o que foi! ainda não chegou á capital.

"

Ação enérgica do govêrno francês
Panis, 26 (U. P.) - O prí- atitude que ele ontem deltneou.

meiro ministro' Ramadier assí- na Assembléia Nacional, quan
nou um decreto extendendo o do solicitou medidas indisrpen-
controle do governo as índus- sáveis á salvação da industria
.trtas do gás e da eletricidade,' e da economia francesa, dire-·

_

e determinou aos soldados a1 tamente ameaçada pelos li'de
garantia do funcionamento <ias res sindicais que determinarallL
mesmas em face da ameaça de! a redução imediata dos forne-
greve dos trabalhador�� na' ci,memtos. de. gás e corl'e_nte
próxima ,quarta-feiTa. ele-tTica em todo o país. O go-

O decreto, entretanto, não verno francês, dentro do seu

terá força de lei antes de ser plano' de rehabilitação econô
publicado no diário oficial, a. micado país, impediu a e}eva-'
manhã. A m�dida tomada pe-j ção dos salarios em quinze por'
lo sr. Ramadler faz parte da cento.

. ,

DURANTE TODO DIA

nos' VJU')l"JOS
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