
"

florian�polis recebeu, ontem, Jestiva�_ente, .0. general Osvaldo1lÓFlltiro
de .. Fanas, Comandante da 50. ReUJao MIlitar e um dos 19' �a
� nossa' gloriosa Fôrça Expedicionária.

Ftorianópolls-Quarta-feird, 28 d� MiSlO de 1947 10.03-5

o preâmbulo da Constituição· Estadual

Ano XXXIV I

A Coinissõo Constitucional, presidida' pelo sr. depu/ado .T . .T.
Cobrai, 110 impedimento ocasional do sr deputado An{.ôn'ió Nunes
Vareia; lide?' da maioria, ,ap'f'ovou.. em sessão de ontem, o projeto
rio "Preârnlnüo do Constituição de Sanra Ctittirirui", nos térmos se-

çuintcs:
'

"Nós. os l\epr,es,entanLes do Povo Catar inerise, invocando a pro
Lc'ção de Deus, reunidos em Assembléia Constituinte para organizar
jur idicumnnte o Estado, sob um regime democrático que assegure
a todos !) hem-estar social e econômico, decretamos e promulgamos
n "Const i tuição do Estado de Santa, Cátar-ina",

/l' relator parciai dêsse capítulo o sr. deputado 07'{11 Magalhães'
Mrechado, da bancada do P. S. D, .

.

Ainda na m,qsma sessão foram o.1)7,.ovndas os "Disposições P.,.e-
lOH inares" e a "Orqanizoção do Poder Legislativo",

VO'I'O-'DE-CONFIANÇA Á
POL1GIA MfLITAR

za, brasileiros. Todos eles
tecelõe-s e são empregados
uma fábrica estabelecida
quele subúrbio. O italiano

são
de

fi MAL.CóJ .6.VTIGO DURIO DR �UNTA CATARINA

• Proprietário e D. Gerentes SIH \"EI NOCETI - Dfretor Dr. I{UnEXS
Diretor de Redação li. UA.MASCENO DA 8ILV la

HE ARRUlH. RAMOS

a seccão eleitoral
HIO, ,'21 (A. N.) - o Tribunal Superior Eleitor-al conJi�mo-u a iu

r isprudôuuia súbre os funoionários demissíveis "Ad Nutum" quando 'Joi
l'pIntado pelo senhor Machado Guimarães o recurso do PSD para anu
lar a votação da terceira secção da pr imeira zona do' Rio Grande do,
1'101'1.('. apurada pelo Tribunal Hegional, apezar ter Juncíonario TIa me-
sa rcoeplora um funcionário demissível "AeI nutum".

.

O procurador geral 'I'emistocles Cavalcanti, chamou a atenção dos
juízes para o caso da nulidade arguida que .lhe parecia dif'et-enta das
que tinham sido até .então apreciadas. Entendeu, porém, o Tribunal
manter BLHl jurisprudêuc ia. dando provimento ao recurso. mandando
anular a secção.

'

N A A S SEMBl E I ft C O N SI II U I H T E
Anulada

,C:0m um aditivo foi aprovado, na sessão de on tem. um voto-de-confiança à Polícia
Mlhtar,- Reestruturação do Quadro Unico do Estado.- Prorrogado por mais cinco dias,
o prazo T?ar.a que a Comissão Constitucional apresente, em plenario, o projeto da

Constltulção.-Reconstrução de pontes em Brusque -«Diário da Assembléia".

P. T. B., leu o seu voto-do-conrian- U requeriruen!o ('sLá assim re-

ca, em nome da Assembléia Const i- digido :

tuinte, á Polícia Milita!'. "UlIl,em sol ícií e i 11Jl1 voto de CDl)-

Em discussão. ralou osr. dt-uuta- fiança á F'clJo\ia Pública Estadual, em
{lo J. J. Cabral, lide rda C, D, N, l1;ome, da A��embIÉlia CC)])SlitAlinle,. e'Comunistas ,presos' emup rcseutando um aditivo áquéle que tOI def'erido por Vossa Excia. ,/

voto, q;ue redigiu wpós, tendo a Ca- maudandn inserir na ata dos 11'::;'

"a se manifestado ravorevelrnente ha llios da sessão de ontem, como se Rio, 27 (A, N.) - Uma tur
ao requerimento do sr, deputado verif'ica da leitura r,eiLa pelo 10 ma de ínvestígadores da Díví

Saulo Ramos, do P. 'I', B" com o Secretár-io, pois, entendo que não são de Ordem Politica e Social
-O dI'. deputado Saulo Ramos do artilivo apresentado, se há de rcsponsabtliz-r uma cgr-I surpreendeu elementos do Par

uuração, POI' faltas nu crimes pra-] tido Comunista, pixando pare
ticados pOI'.,(').eJJwllio,� que a com- des com dizeres subversivos no

G I O I d C d· d' F
· põe. subúrbio de Engenho Novo.

'ell'era 'SV!l .. O' or eirA e arlas ,.E�a
... V!lPlilfl,\iflO (�,e Caçador-cpre- AS, i�sc,r.ições f.ixadaS dizia.m:lU,

.

ti
,

.

.

Cl,m. ti(�r {�çs,agl'ava.(.!a .,fL todo o .1J'1-

t
"Ab:!1ltxo o. .preaidente Dutra.",

,Cérca das, 12 'horas, aChe<!,'"o�r ..

a e-sta capâtal O; ,.sr.. geneml ,o,,'Vard�
COr<®tI'Q Ji,� gor: há dt:' 'jWl' p()lS,�Q contra'orírmno-

.«Hênjuncie' O .gtal. lDdtra·".. ",
Falla, comandante da 5. �glao MIlltall', que pela primejra vez VISita o nosso Estado. sos que assim afl'l)llltataram uma Pl'ie.sos enl flag'l'ante OS Pl- Outra turma de I)ixadores
nessa qUalidade, para inspecio�1al' a tropa aqui .aquartelada e as diversas repoall'tiçõc, .

dI' d' d'
,

mllita,l"es.
. cl(ia ,e OrpCI',Osrt c, on eu'a, x,a ores, que an avam em au- ainda foi presa n.a rua Arquias

o Ilustre militar, que é UIIill das figuras maioS ):}rl�tes da sua .cla'sse. fod ooll'i- :'rIas a FÓ1'ç:a Públi{'w fi uma C01'- tomovel, decLararam chamar- Oordeiro, constituida pOT Gil-
nhosamente recepclonadv. pelas aut.oridades locai.s e pelo povo em geral. que o aplau· lwaçâo ![ra.di{)iünal na vildá c.alari- se e a.ssim foram identificados: berto BittJencourt. Zumalá Bo
diu vivamente durante a sua pll!ssagem pela.s nossas ruas, em demanda do Palá.clo

nense, com l'E'1e vantelR sen'iços ao P.enro Pucci. italiano, Antônio no, Felieio Amancio Silva e Ja-
do Govêrno,

'

Acompanhado peLos SI\S. dr, Armrundo Simone Pereiíro, secretil>rio da Justiça, Edu- (Continua na 3 nag ) I
Schweikart e João Pereira Sou-, dno Vieira. Assia.

cação e Saúd�; tenente Rui S. de Sousa, che�e qa Casa, militar do Govemador do

Estado" capitão Pedra Pilres e outraiS autoridadeS, o' oOm&ndaJIlte' da 5a R. M. perco1··

reu a pé la rua Felipe Schmidt, entne alm!! de escol:ares de todos 00 nosS!Os esta-bele

oimen1loo de €nsino secundá.ri.o, primári.o e profls:>l:onrul, recebendo igualmente a con

tlnénctR do estilo que lhe pr<estaol'aln dua,s: companhias de guerra, uma d'o 14° B. C,

e outra da Políci,a Militar.
'

No Palácio, do Govêmo, ande .se 'acha hospedado, o sr. general Co>n:lieiro de Faria

recebeu cumprimentos de todos os conlanda.ntes e oficiai!> das fõrçá,s' armadas aqui
sectiada<s e elo mundo oficial.

Beuniu-se, ontem, a Assembléia

ConsU.tui�lt,e, sob a presidência do
:�r. deputado José Boabaid, presel1-
Ies 27 senhores, deputados.
'Àj)ro\'aela a áta, foi ,pelo Sir,

SClCl'e Iár i o lido ,I) expediente-no
(:ij,a, constante ele telegramas,

flagrante
na

Pe-

dTO PUCÍ, chefe da turma de
pixadoros, era dirigente da cé
lula "Castel Nuovo" que fun
ciona dentro dia própría tecele
gem em que é empregado.

A
..

cassação. -dos mandatos
RIO, '27 (A. N,) - Sahe-se que ,depois ela conJel'êl1cia pnLI',p os 81'S.

NOl'êu Ramos e Cirilo Júnior. lid,er da, maioria na Câmara, :foi cJ,pcicliclo
chamar com urgência 'a esta' capilal 'o deputado Honório MonLeil'o" que
ainda se ,encontra ,em São Paulo, Esc'1al'ece-se nos meiüs bem inl'ol'ma
elos, ql1<e 'essa chama,da urgento do ex-presidente da Câmaea prende-se
aios trabalhos da comissão dos cinco do PSD que foi elesignada para
('slmlar o caso da cassação ,elos j',ppresenlantes com Lmisl..as, O sr. HOllÓ�
rio Montril'o dev,erá chegar ao ,Hio, hoje ou amanhã.

A ,opinião pública contra
�

a a,narquia comunista
Rio, 27 (A. N.) - A violenlta é,. mas continuam em sua in- eX3iminooa pela Comissão Exe�

oampallih<a que o Partido Co- siddosa campanha. Tona e qual- cutÍiva da U. D. N., tendo em

munista VBm desfe-chado con- quer reptes�são a semelhante vi,sta pro,pri�nliente não a mo�

tra o governo, em desespero dei·
atitude será, pois, exercicio de di.fi.cação do nosso pensamento.

causa, em consequencia da de- .legitima defesa dos que são diante dos ultimos aconteci
cisão do Tr1bunal Supeir01:, responsáveLs pela preservação mentos, mas a ,conduta que
Eleitoral, está irritq.udo todos: das instituições democráticas deVleremos adotar em face das

os. meios, prin,cipalmente as' definidas e e.struturadas

naj
consequencias que ela venha a

e;sneras p.oLiticas, pelos males! Constituição de 1946". determinar.

que nos podem causar ;Hoje' O sr. Paulo Baeta Neves, pre- A União Democrática Nacio-
ainda diver-sos lid.el'es manifesJ sidente do P. T. B. disse: �. nal, opinando oontra a cassa

taram':se contra a "onda ver-l "Nesta hora em que se comen- ção dos :maru.datos dos repre

melp.a,", cO,mo se verifica <;la.s ta a ca.ssação do.s mandatos dos sentJltntes do P. C. B., não. podia
seguintes opiniões: parlamentares comunistas e preve.r que o ambiente parla-

O sr. Virgilio de Melo Franr em que diver,sas agremfiições mental' viesse ser pectubado
,co, presidente da U. Ir. N., em já se pronunc�aram contrárias pela violeI1Cia dessas reações,
Minas Gerais opinou da segutn- á medida, talvez s.eja este o ca- cujos obj,etivos não podem ser

te forma: "Ningulem pode ter minho escolhido pelo P. C. B., interpretados dentro dos mol
dúvida,s. s.obre a coduta d<os co- para forçar o governo a ,adotar des democráUcos, porque coli
munistas que vão reproduzir, aquela providencia e', conse- dem com as responsabili.dades,
um a úm os mesmos erros. e qüentemente, para levar essas da v'erdaJdeira democracia em'

talViez os mesmos crime.s; Val- correntes partidárias á oposi- face do poder legitimamente
tam já a acusar o governo bra- ção, Não 3!creditamos, porem, constituido. Receio pelas ins-
-sileiro ôe simples aigente'-di po- no êx.ito da'medida" . tituições politi,cas que velam
l;itica imperialista, ao mesmo no êxito da medida". ções e a tranquilidade pública,
passo que�falam de 'novo . em O ,senador José Americo de e sobretudo que essa atitude do

"governo de união nacional", Almetda, pre.s1dente da U. D. N. Partido. Comunista possa pro-
I baseandio seu esquema cerebri- assim se expressou: "Essa mu- vocar repTesáli.:as que destoem
no no ultimatum :.' ao general dança de orientação do par-II de um regime de liberdactes &.

Dutra para sue' renuncie o car- tido CaID'uni,sta já chegoU: a ser garantias individuais".
.

go a que ·foi elevado, ·bem ou

mal, por uma ,eleição cujos re

sultados outrora se vangloria
vam de ter sido os primeiros
a reconhecer, como lisos e lim
pos".

O sr, Cirilio Junior, lider da
maioria afirmou: "P,ara mim
os dirigentes do ex-Partido Co
munista, que se orientam por
um programa de provocações e

pertubação ao [u.ncionam�mto
dos órgãos institucianis do re

gime democrático, estão se

colocan.do acima e fora da lei.
De antemão sabem que as'sim

A mediação no Paraguai
Rio, 27 (A. N.)- - Um des- "depois de ter reunido os pon

pacho da "Asapress" ne Pon- tOls-de-vista dos rebeldes do
ta-Porã no Br,asil, informa que maj:or Ce'sar Bueno de Los Ri
o mensageiro de paz do Brasil
á guerí'a 'civil ;paraguaie, o ex

embaixador Francisco Negão
de Lima, V'ai regressar ao Bra
sil sem conferenCÍ'ar com Mori

nigo em Asslmção. Adia,nua
aquela agencia ter sido infor
mada, de bôa fonte, que Lima,

OiS, em Ooncapcion e Juan Oa
banero, regressará ao Brasil

para informar o Ministéri,o do
Ex:terior. A caminho do Rio ..

ele .indiscutivelmente visitará o

major Cesar Aguirre, que está
internado em Campo Grande"

De uma das sacada,s s. s. assistiu ao desfi1e das escolas locals,

govêrn� de Nicaragua
PANAMÁ, 27 (D, P,)' � Fontcs as mais(autol'izaclas que eslão em

c(mlacto com a siluação na Nical'agua, declaram qll.e o pl'esident.e Al'

guelIo está prisioneiro no paláci'Ü presidencial de Mtma.gua, depo.is de

um golpe sem sangue, ordenado, pelo ex-presidente· Somoza. Esta's fon
tes confirmam a notícia ele qu,e o g'olpe :foi precipitado qüanrlo Arg\llE'llo
'ÍnJol'mou a Somoz-a que êst.e tinha. vinbe e quatro horas para deixar o

pais, A situacão em Managu:.l é descrita como de perf.eita calma,

Deposto o

ç

O suplente quer o diploma
R.TO, 27 (A, N.) - O Sl', Sinval PaJmeira, um 'dos suplentes a \'.8-

rf.ladür8's. do extinto pal'Liclo comunista, r,equereu 'ao Tribunal ll.egional
Fll<Oitoral a 'entrega de seh diploma, O dito r,equerimento, ql1e em C11'

mms'Lâncias normais teria 'sido cl'cspachaelo .e atenel ido 'na H'e!:rel.a:ri-a;
será, porém, levari-o ,ao plenário pelo desembal'g'adoJ' Afrânio Costa,
afün-de o t.ribunal se pr'Ql1ullciar a resp-eiLo da situação dos suplenLes
COInunis La,s, no sent.ido de saber ,se· dev,pl11 ou não receher os l'PRpecl,iYos
clilllomas,

o graL Flores da Cunha no Catete
RIO, 27 (A, N,) - P.ela pl'imeira vez, depois que deixou a inLervpn

toria de Rio Grande elo Sul, o depuLado PIores da Cunha enlroll TIO pa
h\cio rio Cai/eLe para visitar o l)l'esi(lenLc da República, O encontro entre
ambos roi demorado ,e lranscorreu no meio ele grande condialidade,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ru F'elipe de Oliveira, 21 -
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Tel. 2-9873 - São Paulo' Lake Success,. (U. P.) íudaícos de pessoas deslocadas,
ASSINATURAS Um perito predisse que a Co Espera-se tambem que a comís-
Na Capital '

missão de inquerito na Pales- são considere o problema daA1lo . .......•. 01'$ se,uo '

,
.

Se.mestl"e' .... '; • Cr$ 45,00 tina vai recomendar a divisão independencía da Palestina em

rr}_oetre ., .. :.
Cr$ 2S.�o da Terra Santa ou o estabele- relação com qualquer solução

Neli ..........•. Cr$ 9,00 cimento de um Estado A'rabs e do problema da terra. A Co-
Númer. anilo.. Cr$ e,a. Judaico, sob mandato interná- missão é composta de repre-

'N$ bterier cional. sentantes da Australía Che-
ÃlBo " . . Crt 1",80 A Comissão realizará uma coeslovaquía, Guatemala, Pér-
Semestre crt 6t,.. reunião na próxima segunda- sía, Holanda, Perú, Canadá,
TriMestre . . . . . Cr$ Si.oe feira ipara eleger o presidente e India. Alguns delegados acre-

NlÍÍIlero anl.. . .c.... •....

1
decidir 'como inquérito.

uma1
djtam que Emil Sandescia, se-

c-
. das niaiores dedicações será rá eleito presidente da comís-

I Anancios mediaat. ceDtrat. sc}bre se visitará os camp06 são.
'

,

I.,
Os oripnail, lIlesmo ,81.

, 'puIJUcadOfl, nio,serio
deTo,lYillos.

'

A direção não 1)0 _�..�

sabiliza pelo.a conceitol
eaitid... nos artig(W;

a.!HIinadOtl
.�

CAPITAL E RESERVAS 1"
vf.

e-s
80.900.606,30

5 978�4oL7S.5.97
67.053.245,30

142.176.603,80

Re�ponsQbi!.idtld".
Receta
Ati"o

I

98.687.816,30
71).736,40' 306.20

Sinistros pago\! nos últlfl'l('ll!! 113 'HlIO�

Respontlabilid1ll1e"

,
Diretores;

Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisie M1iI91l0rra. Dr.
e José Abreu. \

de Carvatho, Dr, Francisco
]08qt'lÍm Barreto de �r",ll,joTEM UMSEU FILHO

EMCONTR0 MA RCAD.!
,"_-

�.

Seu fila0 tem eacaatro mar.cado comSim,
a vida!

senhora ...

, 'Compete à senhora fa.zer. com que êle cresça, 'sadio e

f.rte. As vitaminas «A» e «D» são muite neceasarras à
saúde das crianças. Estas vitaminas as encontrará em }o'da a

sua riqueza no

OLEO DE FIGApO
DE Bt\CAHLÂtJ,

de LANMAN & KEMP

t!!:LEF'ONES MAIS Nl!:CESSI'f.ADoOl!I
litlmbeiro. �SlJ
Polícia ....• ..

' '!O"
Do,lell'oca. O. 'i'. Social •••.••.•.•• , 1571
Maternidade ..... :............... U�·
-Hospital Nerêu, RamOl

' ,ij[,.>,
Santa Casa r, 0_0 •• � • a.,

\
!t?:':t

Cua de Saúde S. Sebutilo ... :.. ll".l
ÃSli.tência 1dunicip..I .•.•.•.•.•••• 166.
'Hospital 1dilitar' .•..

'

.•• ;" U:,;
1'4'" B.· C.. : ,.;: .' ,,1530

Bt?"· Aérea, ..•.,.�.>:, .. :,i,,'....... . �Ili. 'J'!II·ZO 'fl" 008$0,
'I .B. I. A. C..... '. ...... ...... b91
Capitania doa l?QrtÓl ..••••••.••• ' •• ", • ulle

�ç�}.�lc�·::;::::�;:;':-:�.::.;!;· ��;� re'SP'óito '. 1
ll"eniteaciária ••••••••••••••••••• , 'ln.

li §Ii'·O � 1031
!!iA. Guet:4- � uu DO' dr ..Lemos Brito, Inspetor"'Diário da Tarde" lSn
L. B. A. ..: ..... :............. :!4J Geral'Penitenciário e Presí-
1:=. I'Wl8ÚÚl Ortllra ... -...... �!I> dente do Conselho Penttenciá-

rio do Distrito Federal, o dr.
. Henrique Stodieck, Presidente
dessa entidade em Santà Cata
rina, recebeu o oficio seguinte,
cujos termos consagrados dis
pensam qualquer, comentário :'
"Senhor Presidente:
Tenho o prazer de comunicar

a V. Excía. haver recebido do
IDxmo. Snr. Ministro da Justi
ça e Negócios Interiores o se

guinte telegrama:
"Tenho' honra apresentar

vossêncía cordiais congratu
lações pelas referências que,
sôbre IP'enologia adultos e tra-

���e:t�er���to:�;�lO np�o�:S��; Resolvido, ·enfim, seu problema financeirl J
americano Ne.gley K. 'I'eeters.i
em sua recenté obra "Penolo
gy from Panamá to cape horn" .

SolicitO' transmitir ess'as con

gratulações a todos quatos
cont�ibuiram conquista tão
elflvados cO!IlJceitos. Cordlais
saudaçóes " .'
E como tenha sido V. Excia:

um dos dignos colaboradores
da obra a que se refere o pro
fessor Negly K. Teeters, apies
�o-me, satisfei,to, em levar ao

seu conhecimento os agradeci
mentos do Snr. Ministro· pe
dindo a V. Excia. que inteire
dos mesmos a quantos" ne,sse

Estado, tenham de fato conco,r
ri'do 'para 'o regime penitenciá
rio aLcançasse o' grau de .aJ}}er
feiçoamento a que' s'e refere
aquele profe,ssor.

'

A\proveito . a oportunidade
para rupresentar a V. Excia. os

protestos de minha elevada
estima e distinta consideràção.

(ss.) Lemos Brito, Presi
dente," .

"

TOSSE o BRONQUITE

Des'eja .obter
empreg\) 1/

Proe.r. �tão a nol!lU Gerê!lll.
ela e ,r_c.a a nO!l8a "ftebll l!!",
i.form�ões úteis", 11".40 t&!.w
aa indicaçõee pe8l!lÍvei.. que tOh
mos prazer em recoDlend"}. (a)
aos -i'!ltel'ft8adó8 na aquisiçic �t
b<ln" ,fli�i....� (sz);c

CONTA CORRENTE PQPU:í..AR
Juros SI/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

,

Movimentação' com cheques

O·aRCO do Distrito Federal \8. A.
CAPITAL: ('R$ óO.ôOO,pOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tr�Ja�o, 23 • Fh'.)r.!.!'!!�p..!n5
..

AUTOMOBILISTAS I
- -Atenção ,

POk'O o seu dlIlamo ou

motor de orranco
OFICiNA ENALDa
Rua Conselheirc Mafra

ne. 94

Programa da o.R.C.
I para o Brasil .

I \JUAR'l'A-FEIRA, 28 DE MAIO:

I 19,,00'
- Sumário dos programas:

19,05 - Inglês pelo Rádio,
19,15 - Noticiário.

19,30 -: Musica .Operátíca e de
Ballet.

20,00 - HárJi,o-tea,tro: "A His-
tó ira de Duas Cidades,"
por Ohat-les Dickens, '9°
ep.ísódio.

20,15 - Musica de dança.
20,30 - 1) Bolettm' Industríal

Brhtan ioo. 2) Comércio
,e Fi.na·nça\S .

20,45 - MarJori,e Thoma:s, con

trallto.

21,00 - NÜ'Liciário.

21,15 - üOlmeil1'tárí,o' por Soalya
dor de Maclaria,g,a. :rk.

21,30 - Novo ConjuntQ Londri-
no de -Gorda's .

22)00 - Rádj.o-p,a'norama,
22,�m - Noticiário.
22.,20 - ComentárilÜ,s da Imp,ren-

.

sa Brilf.wrüca.

Laboratório
Radio-Tecnico--Electron

. Fundado em 1935
Montagem de rádio.. Ampli-

I
,ficadore.-�.ranlmi"Glr".'.

,

Mattlrial importcldl!' direta-
mente dOI Uo a A.
Proprietário,

Otomilf Georges BHhm

I
Elecbe - Tecnico - ProÍi•.5ionaJ

formado na Europa
Florian6poli.

�UQ João Pinto n. 29 -- Sob.

Adquira Tl1DQ 4e que Dece••i_r,
de V:IU. SÓ VEZ,

. pagand.o P4:aCELADAJlLBllarll,
00. u VAlI'TAG-BlfS 4a compra à, ri..!

.errindo-s. 40
,

CREDIARIO KNOT "�oSISTEMA
.......5 .'

Clt... ' .

••talatiM eI6trI.............. I

Artl... '.r..........
Peles
Casacos
Qu.llJCI..... artt...

.....'
.....d••
.'vels
Ridl••
C,ladelral
BIcicleta.
J6las

• •• 0- ••••••••••••••••• � •• O!

FRACOS.
ÂNiMICOS

TOMEM

UIB�8 Creusotadl'
"SILVEIRA"

•

Grllnde T6nleo

lNoOSTRIA, coMáClC? I SEGUROS KNOT, S. A.

lhe • h " • .. ,.. Ia ,., ...

I' iP!�!!�!�J!����;����:-
pa.ra endireitar o que estiver e.:rrad; V�·

l!"r2 que all!uma falta não oe repita:.�

INAO o escAnda!o que a sua reclamaçãu
ou queixa poderá vir a cau...r. eucamJ.
nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇõI!;S. Ide O ESTADO. Que iJ c.-.o será le...do
.em demora ao conhecime!1to de Quem •

de direito. rec�do v.•• uma inforrr.m- I
çJ.o do resultado, en'il><>r" em ..Iguns 01:>' Iaol nAo Qe;am publicado. nem " reçl,,· !
maçlo nem a providência tomada. !

....r'..:� ;,."\_, ·-;-:�"".,.I:.�:!f�}I.�r}'tr�N,,:m

,o. 1( • .,...

AIlVOGADOSl ---

• RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS

TM!l.s as bebidas, inclusne ao
fabricadas em outros EstadOS.
�etiraram suas candidaturlllJ,.
�.!lXa \'@inar nos lares catm.ri-

',I
·lI!cns.es, - em vista d. certl88i

� ;;u.. vitória dp ..�itivo ICNO'f.
'.---------------------------------------... �"

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt SE - Sala 5
Edifício C:ruzeiÍ'o - Floriar,6p,olia.

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

Aproxime-se mais fie, seus

amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista. {}

I,rÁLR DO ITAJAí, edição de-
,

diMda a Florianó�lis -
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..Cooperação militar
\\ ashington, 27 U. P.) _ com o Canadá e os países da

O presidente Truman submeteu América Latina não indicavam
Retreta que a Banda de Mu- hoje ,ao Congresso; para con�i- nenhuma alteração nos com

síoa do 14° B. C., levará a efei- .deraçâo, a chamada "Iei de co- promissos militares do tempo
to hoje dia 28, às 19 horas, ria operação militar Inter-amerí- de paz do Canadá. Estes com

Praça 15 de Novembro, cujo cana", autorizando um pro- pr-omissos envolvem a defesa
prograana a s.er executado, se- grama de colaboração mi- da colaboração eoan os Estados
rá o seguinte: Iítar com as demais repúblicas Unidos e a Comunidade britaní-

Ia Parte elo concínente, inclu.sive a pa- ca, sem nenhum contacto di-
Tenente Ivan Línhares dronização de equipamento. reto com os países lantino-ame-
Dobrado _ João José Moreira. Na mensagem de que fez acorn-. rioanbs.

quela cidade. Mefistofeles - Poup-Pourrf panha seu projeto Truman re-
Sr. Presídente, esta homenagem _ A. BOI'to comenda uma consideracão ta-

Fazem anos, hoje: dedicada, nesLe momenLo pelos Amazonas - Grande Valsa voravel ao mesmo. T-ruman
- o 'J'ornaltsta Menezes F'i- Constituintes de 19/�7, á Fõrça PÚ-

_ Oeraldo Martins
.

t>'- enuncia nes a mensagem o fato
lho, resídente em S. Paulo. blíca E,sLadLlal,. organização cente- Sweet Hawarran Chinez do Comité das Relações Exte-

- a sta. Maria Eloá Neves nária, e a reaf irrnaçãn da que já Fox _ Lassame Intíre ríores da Camara dos Repre-
- o sr. Arnaldo Regis fI'es��mos ao seu alto comando, e Trovador - Fantasia - G. sentantes ter enviado a lei em
- O sr. Antônio Borges,

am em a expressão da nossa

con-I Verdi
'.

apreço com emendas ao Comité
;,gm"rda-livros. I riança de que os 'c;ulpado.s serão. na PAR'l'E da Camara.. Declarou na men-

}\'[ENINO ROBER.'fO punidos, e que os seus bons ele- T
.

t F t- .

'\

.
ravia, a - an asia G. sagem que "os acontecimentos

Festejou, s-egunda Ieira úl- mantos cont inuem a manwr bem V TIl'
..'

II
.

b
.

e I ínternacíonafs do ano que pas-
,
-tíma, seus natais, o intelígen- � �;o��,��_���no pálrio - ORDEM França - Ouverture y. sou deram ainda maior impor-
-te menino Roberto filhinho � ,.. j L • BuM tancía a esta lei e peço nova-

,do, sr. Solon Vieira: secretá- Flotíanópolís, 27-5-47 Jandyra Figueiredo - Val- mente ao Congresso que dê a

.río do Tribunal Regional Elei- (a) Saulo 'Ramos sa - João. José Moreira 'esta lei cons1deração favoravel
toraI, e de sua exma. expôsa, O adítivo do Jíder m inor ista, que EIlll um mercado Persa - In- e a promulgue".
-d. Ib Lígockí Vieira. fOI aprovado, está expresso nas pa- termezo _ Alberto Ketélbey

O garoto aniversariante na-
lavras ,seguintes:. Ameríca - Dobrado H.

.quele ensejo, re:cepcionou'seus "A moção ele coníiança votada Ouerreíro :

.amígfnhos, oferecendo-I h e s pela .:\ssr:mbl1'>ia, á Pôrça Policial

.guaranás e farta U1.esa de gu-
d{) Estado, q,IlP beilll a rneel'cre, pelas

1ose1mas.
.

SIl�S hOllrosas lr"H:liç.õl,'�, r lie.ita

.�alEmbora tardia.mente apre-
crI t.eza ele (jllE' aqllela c.orfloraçao

;sentamos-lhe, e a seus pais, fará eliminaI' dn S(\1I �pio E'1('.Jl1enLos)
nos'S'os parabéns. que por ypnlnra COml)j'umelPm aqne

Encontra-se em Floriap.ópo- la� bl·'Hiiçõc,. Sala ti:\;' �(',ssõe·s

Jis O sr. Libertato Laus, c'O'iller- 27-5-'17 (a) }o(io ./OS(; d" Sons((

..ciante e industrialista residen- Cabral, ()sl'(/7do 11u/('((o Vit!llo. AI'

,te em Tijucas, onde é muito €;:;-llUi'
111 !lUCI'.

timado nos meios comerciais e
-HOH.\. DO EX PEDIE.\'TE- '"

"sociais. O pl'l.mp ]l'O o]';uloJ' mscnlo

x x x
.

10'
sr. Ill"pulal!o,!\{a:o;: Co,llll qur- aprl'-

TEA{I'RO DO ESTUDAN'l'E sentou I1m� mdicac:_iio no 8entJ.c10 ele

Haverá hoje uma reunlao
a AssE'mhJel.:l �r dU'lg'll' <lO Pocler

..dos organizadores do Teatro. Expcuti"n solila.nfio a conclusão do

.do FJstu:dante, para discutir e ca.m�o-rtr-IJO\.IS(l ri I' .Toinyile (' COTlS

'alprovrar os estatutos so.ciais. Lruçao rio. lllmfl (��.lI'ada do(' rodagem
qlJle Lhe dê '1JCCs.so, tcll'cfü o seu co-'

roi apresenla.da lllma i nd ica�'ão pa
ra. que a Mesa se d.ign,c, depois ele

ouvirda a Casa, a eUlca.illrl1ar ao s,r.

Governadol' elo Esla,do, para que
soa.m aprcssados pela CE.SPE o

·esLudo e a ultimação elo pla.no ge

ral rios funcionários púbLi,cos es.ta

rduais, emi.linrd.o 0'8 s'rs. de.putados
OsvaLdrrJo Bulcão Viana, da U, D, N,.
An l,enol' Tayare's, (lo P. S, D.; opi
niões, (:)m nome de suas banca

das, i'avoráYeis á incli.cação a;p,rc

senLllJda, que foi s'ubmeL.irJa ao. esLa

do de uma oomi:s.ssão.

Exg'o Lael a a IWl'a-do-'expeelicnLe
él :31'. d('IP'ulado Iümde J:'ÍR>e.is, da U.

D. S., comun,1co>u h3iver a comjssão
designada para a.pres,e�nLar oum,pri

Ro.ce))emos e agPadecemos a 88- mentos, em nome da Asserrnbléia,
K\lin.lre comunieação: ao SI'. Gal. OsyaJ.do COI'deiro de Fa-
i - Temo·s a sa tisfação de co- ria se desciThCli,do da missão, na

.lpunical' a va sa qrue o Dil'eLório manhã ele ônLem, no Palá.cio do Go

Â�;Pd&mi,co .da Faculdade de Ciên- vêrno,
.cias Económicas, el·eilLo para o - PRORROGACAO DE PRAZO-

1)' corrente exercieio, eSllá assim cons- Fo,i aprovada.a prorrogação d,é

,tiLllido: p1ais cifJJCO dias á Comissão C{)nsLi- iiiii_iiiiiiãiiãiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiãii;;iiiiiiiiiiiiiiiiii.iiii__�__;;;';;;;;;;;;;;;;;_;;;;jj;;!I!!!!!1l!!I!1._;;;
.Pl'esidenl,(' - .lÍ!cácio G. S, Thiago lucional para apr·e.sentar, a pl·ená
Vi,ce-pl',Psidenle - Joüo Mako- rio, o p.r'ojel.o de COl1'Rtilui<.:ão de

wiek�', Santa CaLarina.
1° s'ecreLál'io - GusLa\'o Zimmer _ "DTAIÜO DA A�f;Ei'I'!BLÉL.\."
2° secretário' - AJ.do A. Vieira. O lideI' minorisla, com a palavra
1° Lesoureiro - Oscal' PeJ'pril'a. PfJJcarece'lI a necessidade de sr. o

2° Lpsollreieo - Elisallelh 'R.hl "Diário daI Assembléia" flnbJi.cado
Dir, Dep,· Cultural ,Eunic·e nnpxo ao "Diário Oficial do Esla-

'Úli\"eira, I'" I' 19
-

Ido, paJ'a maJOr el\'l1"a,çno cos

Dil'. DQp, A.s'sis[.ônc,ja. - Nilvió LI'a·,IJallh()s ria Ca,s'a, lrel'milll.nado l}Or I1'.g!l!lllllI!lllll!!I!III!IlITiiiIiilllillll!Sil &DIlBiIllilllilIlZl_lIIlI!II lllIIlII&!!iim!I_IlIIIlIIII_IElIIIIIIlãi... - I"*.#*"- zN"IMMWe fi!AS%NWW§ilkPY§1b&i1JE iMMi\ri" �_

'Úl1Cilli, solici.lar á Mesa éssa j)['o,vidplllcia,
Dir. Dp.[1, Propaganda - DJalma - R'ECONST1UjÇ.�O DE PONTES - D�rrl'�O Jr�L�U�I·S· t� D,ra.i1el·rO-'\raujo. Pela apovoaçã,o eLa in.dicação a,])l'l'- I tAl r li liOu I II IS ali
Dir. Dep. Assis,Lência - Silvio sen.tada ,há. d.ias, pelo' �l', rl,epLltado B d D.... IDarniani. Braz Ah·ps. rio P. T, 13., solicitando .Reunião uO Iretõrio Muoicipa
Biblio,lec.nI'l·O - D�"l".(l UenelOl1ça G I E t ri constl'll'" u..v.VI . ao . o"oE'rno co �s a <ü n re ,- Reune.ae hoja, 4<1.-faira,. á� 19,30 horaa, o Dirt.t6rio Mu-
2 - Contando oom o valioso C'ão d3,� jJontle,; "Vi·e1al Ramos" e nicipal do ·Partido Trabalhista Brailiieiro.

apóio dêSls'e brilha'Tlte órgão da "P,e,rei e 01ivei.f',a". ambas no mU-1 A. Comi.lião de .Coord�lJlI.ação Eetadua1, conv!da a todos os

imp1'r'.nsa barriga-vef'de, a[1l'eseni.a-
..

d B'
- manÜestou compunh'llrolll desta Capital para comparecerem, tombem, a e.tn reu-

.. , mcJO E' IUSqlJ-e, se , ,

nião, qu� se realiaará na eáde ào Partido, á Praça Pareil'�e O livaira.
�IO$ rOlldiais saudações.

I
fayonave lo sr, litdar majol'iü\rio

G .. ,:!ovo Zimme1'-. ,,0 ser:1'e/tirio c!pj)Ullado, Ra,ul ::':rcbaef.el', mal�0and� o, sr. Pr'c:sideIllte outra

ITome-t\.C(Í(·,o S. Thiuuo, )ll·E'.,idl�lll,p.
.

I A ,;e::;'llil' foi a �('s;-;ão sell�:p('nsa para hOJe, a hora do oCQsl'ume.

Na assembléia ...

É natural que pedissem, corno
aliás pedimos nós também, e por
prudência, a ret.irada P substituí
�·uo do destacamento pnl.icial da-

Conelusão
E.slrwrlo e dev,e fica'r acima de· suspei
�é�� UlI.eivoisa,�, E estou certo ele que
nuo 101 iritençã« dos i lusl.rcs advo
g:1flo� cd eCaç',a,dol' agravar aqueda
cOl'[Joll'açã o' mum momomn ele exita
ção eoletíve .

Com unicarnos aos nossos preza
.dos h�ito1'8s, CjLLe só p ubhoaremns
naLÍcli a.s ele auivcrsário, quando rc

.metidas com o "coupon" do Ca
.

.ríasl ro 'i-'ocial, diar iarnenu, publ i-
· .cado neste jornal. Deve ser pie-
· enc·hirto urn coupon para cada am

versáiiand«, afirn de ser devida
mente ca.lalog:aclo no 110';5:0 arqu ivo,

xxx

· .ANIVERSÁRIOS

Ramos

leg'a Guilhrrme Ul'llan RoO manifes

tar de' acôl'Clo com {>sLa J:)l'opos,iCão,
a qual foi enca.minhada a LIma Co
missão 'pa,l'a e;,;lrud'Il.J'-lit e l'm�tir:
pare,cer.

- PEDIDOS DE EQCfPARAQAO
DE VE;\,ClMENTOS -

«o Estado» não deve ser

pago em parte 'alguma
do nosso ,Estado por
mai� de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.

Qualq uer ma ;o·ração é

EXPLORAÇÃO.

,

\ }

QUANDO TEUS FILHOS

P,elo sr, dPjyuLado �.aulo

te perguntarem o que é
um lázaro, dize·lhes que é
um ellfêrmo que poderá re

cuperar a saude com Il te.
auxilio.

. .,._....-...-.-"'".-��.............-.-...- .....................

�niretório AcadêmiCO
ida Faculdade de
i�(J Econômicas

ODEON
Ás 5 e 7Yz hs. _' Sessões das

Moças
FILHO QUERIDO

Com Don Ameohe'-Frances
DEE - Ann Rutherford
'I'ernura! No Programa: 1)

- Bandeirantes da Téla n. 6
Nac. Irnp. F. 2), - Cachorros e

Bichanos Short
Preços:

Sras. e srttas , .
' Cr$ 1,20

Estudantes Cr$ 200
Cavalheiros ,. Cr$ 3,00

"lJivr'€" _ Creanças maiOl'es
de 5 anos poderão entrar na

sessão, das 5 horas.
IMPERIAL

Rio, 27 (A. N.) - O minis- A VIDA É UMA Só
tro Lafayete de Andraa,e, pre� ... , No Prog;rama ..

sidente do 1:ribunal S�i' "tiorl 1) - 'O Esporte em Marcha
Eleitoral ao reoeber hoje, O· n. 135 Nac, 1mp. F. - .2)
recurso interpo.sto pelo Parti-I Fox Airp1an NeWiS 29 x 36 _

do Comunista, proferiu um des- Nac. 1mp. Filmes.
pacho mandando fazer

.

sua Pl-;eçoS: Cr$ 4,00 3,00
juntada aos wutos. "1mp. 14 arroo"
AU12,nhã em novo despacho

o minist'I'o Lafayete de Andrade
falará quanto ao recebimneto
ou não do mesmo r'Jcur;:;o para
efeito do seu encaminhamen
to ao Supremo TribJunal Fede
ral.

Retreta da Banda de
Musica do 14 H.V.

Otawa, 27 (U. P.) - Fontes
bem informadas declararam
que a proposta de Truman ao

Congresso para. um amplo pro
grama de cooperação militar

• RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hs.
Grandioso· Programa 1°) -

Cinelan.dia. jOlmal _ DFB 2°)
_:__ Jane Wyatt _: Lowell Gil
more Julile B(i.shop
ESTRANHA CONQUISTA
3° - Lo� Comer _ Noah

Reery Jr.
MÁU PRESÁGIO

Censura Livre
Prleços: ás 5

- 2,40; ás 7,30
(únl'co)

,

horas
horas

3,60
3,60

qURnOO alguém. ta.!_ I) ....

Ihell'O dJ!. i!Jl!'t.aQlIO" ..·oi��
lhe, em 1Ul,(wel gesto, 1UlI � fio
"xc.lente aperit>vo KNOT. 1am�
8b V Sio.. de acrescentar, ao Bjpade-
oe' " gYltilew. ESíE.t T...!iJ1.

Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado púhlico.

.. ROXY - Hoje não haverá
serssões cinema,tográf.icas.

QUANDO O FI>GADO ESTÁ DOEN

TE O ESTôllUlGO E OS INTESTI

NOS l.".....BÉM SOFRa.:

F�do doeot�, dolorido, eresci

do, g,otrt'Ü ruim lia boca, fastio, ner
l'o,s.isme, io�ni", gases, má dige.e
-tão,

.'

prisão d;e ventre, mrancn88 da

pele, ic�.riciQ;S ... , qu� horror I
Voç,ê já TuifiOOlf se o seu fígado
esi:í. roN �u.(le? Não ge esqueça oe

que o f�ó doente produz tuoo

isto e mais alBllIDa eoi1la. Remédio

pa:-a o f'sado SÓ remédio v�lOO. e

remédio .yeget.al só a thl:t.ima des

oqberta flIIe é a lllcadto.fra. O He

pocholaa X...... tem per bQse a

ak:echol.... e �".a.; medicamenllos

!MI porra • fWrào. O Hepaclwlas
Xal'ier � eOBil etieácia e

..taa:. �-.-..eu6e as molélstlWl

çlo fí«aee. O lI�obn é iabri
ca,Qo ... ....., e em. �M..
�! O Irtmeholoo � se

.. ta
.

_' .. wmQUlbo4r; e a

llIO� lK�: TlI'ID'QnlllO NORMAL:
- __ ...... que ••Iltígle e

Til GNa4ie: - • dobre elo
hOl."IBIIIl e a� iIdlerior ao 'dobnl,
60% lJIrIIIior .-e • :aatitio e apenas
20% __ .....

pr:- ....; () l"tEU APEOITIV(J
NiE/)f!..ETO!

1I""'{l!-1lII! tsiI.!iIiB44WM45 eM'w:,......�

Conferencuuam COUi
O sr. Ao de Barros

--------- -----_

CASA MISCELAN EA :distri
buidot'Q OOS Rádios R.l: -te. A
'Victor, Válvules e D;�SC:)9.
Rua Cunselheiro M sfr 01

I
I

'

;
I/NMaDuro /)A A'no'S �,I!'/O,/O/'1. eU6UROS 1__ .. E,..I.dl.; �_

São Paulo, 27 (A. N,0 - EsLive-
ram ,conferencia:ndo derm D sr .. Ade-

TEUS FILHOS
apla.dirãe te. les.,

q.ado se.bere. q.e c.la
boraste pré Reatabeleci.ea
to da Sautle III. 'Lá....

·

mal' dI' Banos os deputados Di,oge
l1PS Riheiro e Ca.st1'0 Neves. pesse
distas. A Repol'lél!g�m llJpürou que
som.e.ntr o sr. Diog'enes palestrou

I com o gO\'{'l'nador, resen'adamen-

te. .

I DISTRIBUIDOR' EXCLUSIVO
I1'ldú.tria de apar.lhos eletro-técnico.. como sejam:

farras de engomar, e.terilizadores, fogareiro., torradei>Qe, caça·
rolas e aquecedor•• elétrico., deseja nomear distribuidora .. ex

" clusivos, por conta própria para tôdas as cidades dê�te Esta
do, e"ceto a Capital. à base de contrato anual. Corto para

..
ELECTRO COMANDO LTDA.,

á RUA VALERIO N . 344 (Casçadura) Rio de Janeiro D. F.

CAMINHONETE NOVA (Chassis)
(,A,PA(IDADE 1.500

V·ENDE-SE
K�.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO
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o Ef:TAD l-Gua·r!a-felra 28. de Maio de 1947

�- �d;jata- I'

_e." ••aJque..r irre- Ã

I gui�. MIl ent.,e.ga 'IId:<!l ee .,.JB ,.rnaes.

,
_______,_u ����

___-

Emprezô de I navegação
C E �

OURANTE TOOO DIA

nos VAPCJOS

At�nção J�nhor�5 (onbdores, Guerde-Livr o.
Atuários e T 'cnicos em (onhbdidade
<:> prazo' para regilltra na Co..alho R�gional de Contabili

dade em Sc;nta Catarina, conlloant••eu Comunicado nO. 5,. de
todoll a. profielilionaie LEGALMJ:;NTE HABILITA130S, expira,

impreteriyelmenb, a 8 de junho próximo, fico"ldo, allsim. o pro
fi..lonal que não cumprir 011 dilpOliçõell do Deent.o-Iei n. 9.295,
de 21-5-46, impo.. ilDilitado de exercer a profilllão, pois cabe ao

ConllÉHho comunicar à. autoridad.B ceinpetenteu para não lIerem

aceita. o••ervi,oa concernente. à proUa.ão, lIem o. apresentação
da relpecti"a «Carteira Prafielional�.

Elcreva'm Q EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA. n.. tCl Capital,
que enviará, juntamente com toda. inltl'uçõe>l

.

neces.ária.. a

ficha de que trato o ítem I' do referidp C0munlcC!l.do,'
EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA de M. L. Araujo

Caixa POlltal 195 -- Fl.rianópoli.

9HRS.
ASSINANTES

,

. VENDE-SE1
I uma ca s-, f dr ira com ter-
reno e ótima ch ar-s r a , Ji.z e

água no morr-i Ser v id ào Fur
tado. (Prf,inha), por mo t ivo de
viagem..
Ver e tratar com Domingos

L, Reis, no mesmo Iccal.

..

Pt'<.Jcisd-se de um ou mais
OEerb'l à esta Redação.

Vendem'-se
m6v.is de sala d e jantar' e quarto,
Ver e tratar à Rua Souza Dutra

No 159 IEatreit.:l).

e'ORlR" SORDIS
,.,'

. E. MINCHDS,
..............................

LEIAM A REVISTA
O VALE DO .ITAJAl
"Q.em extravíar ou inutilizar 8'

certitiudo lIIe alistamento papq
maU. lIIe 10 a 50 cruzeiros, outros
II_ iacerrerá e. multa de 20 a 1"
er...ires aquele que extraviar _
in.ülbar

.

o' Ce,rtifieado de Reser�
;�"v_ .

.

-

(Art. 1:19 àa Lei do ServiÇG MI)I..
6&1').

.. -----

VOCÊ PRECISA ·COLABORAI
aa Campanha Pró Resta
belecillleat. da Saade d.
Lázaro.

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

En.,.f� ao se. amigo disiantf
um número da PeTista O VA
LE DO ITAJ.U, edi� dOOI
cada r1 FloriaJl·ópolis, e 8.88lm
es� Mlltribnhldo p&ra
maior d:lflusilt (lUlturoJ

.� .... te'ftra

lIiVt AECaJER AMO"STRAGRÁns
ESCREVA o SEU EIllDERECO AO

"BURITORIO 00111 S. L
CAIXA POsrAl, 36

" BLt1MENAI,J .. SANTA CAT�

E ESPECI"V'�.··R'·fi t,�. ?}
�

WETZEI. 1 NDUS1'11IAL-JOINVILLE
DE"

/

2 salas para Escrit6rio.
Tratar: Rua Genero1
Bittencourt, n. 87

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
:maxirna rapidez e garantia para transport e de !!U"lS mercado sias

.

A�entes em Plorranóp ol is CARLOS HOEPCKE S. A '

I

(M�rctl reglsl-

_ .. ,

BRi\NQt1ISSlMA , '\TORNA A· ROOPA

C.mi••, Gravata., PijllCDell,
�ei8l' de. melheree, pelos me

.ore. � e6 na CASA UIe
CELANEA - RuaO. ".fn, 6

UE..�AS Ct'$ 8,H
\.... M.ft\ (nf1m.a qaa.ntiA ,.� _

..

_....._._._
..

_._
..

_._.�._._._._._
..

_

... _xiliaDdo· c uu flróxha.. IÜIIiIICttkA ,Iara a Catxa ......Jae D L d If A G11M ,"ma 1_ th I'Ieriall6•.u.. ' r. in o o . .

II
Pereira

Advogado e CDntabUiSita
Conllltituição de sociedade.,
Plollles contabeill .- Orllanizfl
,çõelíl _- Pareceres e serviçolll

correlatos.
Rua Gal. Bithncourt nO. 122

Florillnópo]is
� Dali 11 horc;t8 em diante.

I�--------------------�

ALUGAM-SE
�

"1\. É 1I000000 AOS �J5 QIO ,ESTlCQ6' I

. O Sahãt
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o encontro dos

Clube Doze

3 A�rs�t����!!��os magis-I
JI
trados das duas Nações Argen-]
tina - Uruguai, é uma honra
para o Brasil e motivo de jÚ-!I
bilo para a America do Sul.
Reafirmando a tradicional

amizade que sempre reinou
entre os três povos visinhos, o
ato que celebramos com a inau
guração da Ponte Internacio
nal Uruguaiana - Los Libres,

! com a presença dos \ três Pre
I sidentes, perde o caráter de

I simples cortezia diplomatica,
para assumir as. proporções de
verdadeiro acontecimento con

tinental.
O ambiente de cordíalidade

e de grande simpatia existen
tes entres as três nações, não é
o resultado da vontade sobe
rana dos três povos e sim tam
bem da sabedoria de seus Es
tadistas, em saber sentir e

conduzir os legitimas interes
ses das respectivas nacíonalí-
dades.

.

Podemos afirmar que os go
vernos do Brasil, Argentina e

Uruguai, têm procura:do forta
lecer a proxímação dos três
paises, nas bases de uma soli
da amizade.
Tudo isso, realçado pelos

ideiais de fraternedida inter
nacional americana, segundo
a doutrina de Monroe, dá-nos
a convicção de que, do encon
tro dos três Presidentes, Gene
raís Dutra - Peron e Berreta, I
ha de nascer maior compreen- i
são das nossas aspirações co

muns e de colocar-nos em
I si

tuação de poder apelar, com os
nossos exemplos, para as de
mais nações do Continente,
convidando-as a irmanarem
se conosco na defesa dos
mesmos ideais de fraternidade,
para a grandeza da nossa A
merica do Sul.

Florianópolis, 24 de
.

Maio
de 1947.
Armando Cavalcanti Macíel

CLARNO
GALLETTI

ADVOGADO

,Dr. G.

de Agosto - Dia 3t, sábado,
vadas a .Cr$ 50$001 ,com direito a

Mesasseirêe elegante ..

4 cadeiras.
reser-

Orime e cível

COII.ti�uição do Sociedade.
NATURALIZAçõES
Título. Deolara1lÓ'rio.

E.crit. -- PlIOça 15 d� Nov. 23.
lo, andor.

Regid.. - R»a Tbodent.. 47. IFO'NE • • 14El8
._-----------.!

....

COMERCIAl'QIt: :ai Dl li·

2&8. - De Flor ianópolís para. Curitiba, São Paulo Q Rio de Janeiro, vro ii Bibliet.,.. 40 c...r. A_-

Decolagem ás .10,40 hor-as. r démico Xl de Fevereir., Coa-
3a,s. - De Elor.ianópolisspar a Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 hrs. tríbuírás, assim, para a fQnD4-
4'as. - De F'lor ianópo lis para Cur itiba e .. São Paulo. Deco,lagem ção cultural dos eatarinenllU

"''l :ás 13,ÔO horas.
.

de amanhã!

5as. _;_ De Ftorianópohs para Porto .Aíegre, Decóla;gem' ás 10;20 hrs. ("Campanha prt\-livro" do

6as. - De Ploeianépolis para Curiti.ba, S50 Paulo e Rio de Janeiro. C. A. Xl de Fevereíre),
Dooolagem ás 10.40 boras., .

Sab. - De Florianónolis �ara Por,to Ale,gre. Dr.colllgem {IS 12.30 hrs. Senhorita!

CPASSAGEIHOS - 'COHREIO - CARG-\S - Y\I,OIH<,", - HFT�\fROJ �O Ao ('s('�lhPr "eu perfúme verifl.

_ FRETE A PAGAH � SJ<�I\YJGO P1;, :,,�-;Cn�rh?d)A" - C.\f{I,J,."i P \ltA Ilue Sr t ;ir II marca .da perfuma�ia
E{jlWP.\ PEI, \ K. L. \1. • i rOh3n Maria Farina" que já erll

FILIAL V A R T G - EDTFTCl() L.\ PORTA - PR\ÇA 15.DE I r-reierida pela corte imperial dt

NOVEMBRO TELEFONE: - 1.325
I b .. Pedro II

IECHlelS
o B r e s il para seu

desenvolvimnnto

ri acesai t o de tiicnicoi

em
\
toda.s 08

profilS5ões

Livros Técnicos
em �eral

LI v [(j\kI A ROSA
Ru D e:o d or o , 33 __ o Fpo lts.
At .. nd" pelo Se z viço
Reemholso POSd:OI.

o NO'/O HO'RARIO VARIG

DE PION E IH OS
A SERV�ÇC DE V.S.

Limpe.oa. Consarto. e raformas
Serviço" rapidoll G garantidc a

ASSISTtN.CLli TECNICA
Mediante m6dica mensalidade encarrega-lia

da fazer 1ilThJ:.,o&l porcrora no

pr6prio local.
SEMANAL, QUINZENAL ou M �,,� CJ

OFICINA RADIO TECNICA
MECANOGRAFICA

Rua João Pinto n. 32

Tenha "empi� em CO!olQ

aPERITiVO

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
ll"3 ataques desesperadores t» ";\,1(,11-

tos da asma e bronquite CJ1""'!"'l;:·Pll

o organismo, minam a enera-r. lo•• '.Jí
nam a saúde e debilitam o corto, ; .. , L(n
:� n.inutos, IJienduco, nova '·...rn.ula
IH��i()ll. -orueça a circular no ;--.:Ifl:!UC'.

dumi-cando rapidamente- os :F��,/ues.
Dêscie l) pr-imeiro dia começa :.:.. desupu
re'l'r a diricnldade em, respirar e v o lca

I

o I:'>'r,�io reparador. Tudo O Que se faJ, ne

oesscrio é tornar 2 past.ilbae de f\\e ....,�.I""('o
. ás refeiçôes e ficará cornpletamcnr= livre
da a.."irrJfI; ou bronquite. A aç�o é muito
rániua ITICSIDO Que se trate de casos

rebeldes e antigos, 'Jie�dat:a tem tido
tanto êxito que se nferece com li garnntia

de dar ao pucien te respiração livre � rácil

rapidamente e completo al'f·.�u do -oíri
mento da asma em poucos CiÍàB, Peça
M".ndaco, boje mesmo, em Qualquer
farmácia, A nossa garantia, � a sua maior

,roteção.
.

..e'odaeo A�a:�mC:'"
ÂgJCd (dmOem a Cr $10,00

Tela para feculai ias,
bronze fosfcrosa .

Lrnport ecâo di-êta da

Ingtatcrra
MalhllS - 60 . �O - H)Q -120
largur a - 92 ema, (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Te rgr.: MARILEY

CloixiI Postal - 5756

Ps ulo - Brasil.

,
conTRA FERIDAS I1€C€nl€S ou AnTt6AS
- • E-

,�
..... -. �'''''''''''''''''' ..... �.� "'"••..-.../WW

II Sn18. ' I(I, A INNA1'E8
Bec.e.m9r.l ímeãíeta

menkJ qualquer írre-
gutarftde. de na entrega
de seus' jernnes.

LEMBRA-TE!
.Inúmet'os -.erel It�BOS,

que já foram felizes COIDO

tu; aguacdam teu auílio.pa
ra' que pOISam vokar á so

ciedade. Colabora � Cam
panha Pr. Restabelecimento
da S..de d� Lázaro.
I. '

Ouro pata Dentist45
e Oudveis

PODE-SE COMPRAR
DIRETAMENTE:

Remeh!mes pelo Reembolso
Po.tal •• a preço 110 dia. para
lIfualquer part� do Bra.n.
produtos quimicamente pre
parado. e quilatelá garanti
dos conforme analise da Coa0
da Meada do Rio de Janeiro.
Ouro, Prata. PJatina, Ouro
platinado, Soldou em lami
nas, .i.coa II pinos paro fins
odontologicos e para ollrÍvei•.
Peça lista de preço. ):lara:

R. S. MUCCIOLO
Rua São Bento n 51-8

I: andar. liala IS.
Fone: 3-1966 - São Pau le.

I

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

Dores nas (ostas·
Desapare(em�
Dapidamente

-�

Se V. sofre de dores aguda. ou sensa

ção dolorosa nR8 costae ou nas eepãduas,
V. precisa eliminar os germes em seus

rine, causadores dêsses sofrimentos, Ou
troe sintomas de desordens nos rine e

110 aparelho urinário são : urina escassa
e ardente, freqüentes levantadas nótur-

\,. nas, dores nas pernas, lumbago, nervo-

3oi�mo, enxaquecas, tonteiras, reumatis
mo, perd.a de apetite e de energia, in,,:,
chl\Çílo doe tornoleloe. etc. Cy!Uex
�:tj uda a eliminar eat-es transtôrnos, ·re
movendo eua caues. Começa a·;agir em
24 horae e. acaba- com os trániltôrnol5
rapidamente. Peça Cystex em qual
quer fArm'ciA sob DOMa gsrantia de
que o aliviar'. Experimente-o e verá i

co.tno et! eentirá melhor em -pouco tempo_)
Nossa c:arantia � 8\18 maior proteçãó,J

(!ystex 00 tratament� .�,
"

CISTITES, PIElITES E URICEMIA li""

DO'�JjÇÂS _jnT��SAh
(A,m 011 p� �3 11IIIS>IÜ�

!tCJl'je, "3 lI!oe� lIOf'VeNU, i1CA�H
<!'etaw elllO temli94l. si9 m3Ma 110(....

: "ei�aJ!lH'!n�'Ib !'&!2MAAT.b. O CIIl"AlIItIdt
, ,i�i1i!", frlllto ela figeOriIU.........
F6,!Mdlc:ar OS! blaJ.-riélil-OOl lIiltoW__

I cttl'" cnl7�rmít!!M.� O &l.\'riCO ..

I! ,�Jil�! d*' Dlt1"(l\,:� Jcy�trl,l �
�, tt.l5 Amlnl.ll.l/srt6. Qllie flte'nGm.�

":h��ml!l'J�,� �'(l. d,f.lê'!lt'!l;S IUU'YSliIO!I ll:QIl
I )(i!:.'Ç,'lIIntt"" �Hl �!IU' H;i.\O,'!t);·" V.l, tl'.1:'&; •

fI,...!. t,! �t.i) t;t�,. �."dât:�""'R.'J' ·��l�ct..
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10 fecbamento·
I�o p_ c-

., Em uma dessas manhãs frias,
precursoras da tpróxima esta

I ção dessas manhs temperadas
com rejadas insistentes de ven

to sul, eu sai de casá, para com

prar o jornal talvez,
Á medida que caminhava, eu

\ observei aquí e acolá mãos en-.

Iuvadas, golas levantadas che
guei à conclusão de que real
mente estava frio, Sugestão?
Pode ser.

,

O 'I'ríbunalr de Justiça Des-. Desta forma, Sanl já cum- Ao passar pelo' Rio Brnco po-

Rio, 24 _ A C. B. D. vai en- cidem-os abitros. Inúmeros _: portíva, re�nido sexta-feira ÚI-'Pl1,Í'l,l a, per;a,e deverá atuar do- rém, não fugindo à regra, me

víar ás suas filiadas uma círcu- desgraçadamente a g r a n de
tíma, .aprecIOu o caso ?e Saul, mmÉ}� ;p:·mamo. fr�nte ao Clu- dirigi para o cafézinho de pra-

lar em que serâo
" solicítadaa' m '0' d lt d b '1' ponteiro esquerdo avarano, re be ÁUletI.co, peleja esta que xe

. "",. aI rIa o.s a;pI a OTes raSI eI- . . . .
'

enérgicas providencias das en_I 1'OS _ não Se integram no es- solvend�, diminuir a Y,ena de v:m despertando enor,me ínte- Antegozando já os benéríços
tídades relativamente á fiel I pírito da lei -e desandam a pra- ,slUE1pe�sao que lhe. fOI Imposta, res.s�,. prevendo-se uma, renda efeitos da rubiácea, eis que sín-

obserwancía das regras do tu- ticar os' mais chocantes desli-
de dOIS para um Jogo. superror a tr�s mll cruzeIros. to alguém bater-ma nas costas,

tebol. A medida será objeto de ses, como a paralisação de jogo: S d
-

' Instlntívamente voltei-me para

uma exposição ;do., president� para .PI�ni,ção.de "fouls"

comll uspenso por OIS Jogos O;dar.de c,ara.,com �m. rosto.que
do Conselho Técnico de Fute- beneficio do. Infrator, punição ._

A -b' I
eu jamais VIra, misto de reíura

boI, sr. Castelo Branco, e foi de impedimentos quando su- ' zagueiro � DI a e antipatía, o qual, autoritâ-

inspirada nos últimos aconte- posto infrator . se

encontrai
Em suasessão de sexta-feira a .pena de suspensão por dois riaanente me interpelou:

,

-címentos verificados em nossos atrás da linha da bola, e ou- última, o T'rdbunal de Justiça j�gos, por agressão ao juiz Lu-
-

_ O senhor não acha que e

gramados. <? presidente do Con- tros, para não se falar das ber- Desportdva resolveu aplicar ao cio Carvalho, por ocasião .do f�chame.n�o do �art�do Cornu-

selho Técn100 de Futebol con- rantes interpretações em certos amador Aníbal, do Booaíuva, jogo com o Caravana do Ar. nísta fOI ínconstitucíonal ?

sidera Inadíavel a necessídare casos, como os de "bola na O ínoptnado da p-ergunta
de enérgicas provídencías no mão", etc. Per'deu ., t

. F -gu
- me deixou perplexo. E eu sem

sentido de ser-em oompelídos os Justifica-se plenamente, pois, O pon O O J elrenSe; chegar a tomar meu cafezinho,
árbitros a atender, em seus o brado de alerta pretendido I. Resolveu o Tribunal de

JUS-I' Inscrito,
o mesmo clube acaba- ví o "garçon" com a minha

mínírnos Idet3:lh�, ás leis da pelo s�nhor Castelo Branc?:! tíça DeS[llor�iva .que, e� vi�ta ,dJe perder o ponto ,ganho no OIportunísl�ima tábua de salva

F. r. F. A" principalmente ago- que, digamos de passagem, ja: de ter o Pigueirense incluído empate com o Aval. contando- çao. Olíheí para o meu deseo

Ta, que se aproxima a "Taça, vem pouco tarde, mas ainda a em seu "onz-e" aspirantes o) se, assim, dois pontos- a este
_

nhecído inte�locutor, e, como

do Mundo.". tempo de evitar maiores males. amador Abreu, ilegalmente último. i resposta som.
-

.

Falando. á reportagem, l as-
.

'
'

I Se aquêle terr-onho discípulo
-sim se expressou o sr. Castelo de Marx, tivesse decifrado meu

Branco: Xlf[ CAMPEONATO Sl'LA:VlERI- i COl'UtIDA DA FOGUEIRA - TRANSFERIDO "SINE-DIE"
sorriso ...

� "A C. B. D. não pode cru- GANO DE BAsQUETEBOL I No próximo dia 2![ de junho, ál O JOGO AVAí x LAURO

�ar os braços diante d? qu-e es- .Hio, 27 �. Atendendo á solicita- _ noite, a F. A. C. faTá realizar a MÜLLER'
�á-ste p�,and!o.� reiatI-V3Imer;te I çfw do comandante Paulo lVIar:ti'llsl tradioiona I Corrída da Fogueira", I Em vintude de achar-se im

a� arbitragens. Os nossos a�-I Meira, presidente da COIlifed�Ta.çoo)na 'qual d�lYf'r'ão participar 05 mais. pratícável o campo designado
l)ltr�s ,estao mc.orrendo em el-1 B.rasileira de ,Basket BU.lJ, o mi- 'exiperimenLadus atléías flor ianopo-

I

para o jOgo. em Itajaí, en.t.refros Lmperdoave.Is,
_

como, .lpO� I nistro Morvan de F1g:ueiwedo, au- litaD-Os. I Avaí, desta capital, e' Lauro
ex.empl_o, p�ralIsar se um Jogo

I torizou ,o ServiçD de Recr,el3.ção Dentro de bl'·eves dia,:' p'ubJi,ca- Müller, d3Jquele municipio, o

para. dIlSCutIr .

com torcedore,s,. O'pera'l'ia do j\lUnisLério do Traba- remos o r-e'g'ulan:lento dessa g'ra'll-I f' t f ' 'd ".

,

b'
.' , ...

c

i
. I.· me.smo 'lCOU - rans en o SI-

�:u par�a o" aJ'l Ltro .orga_rllzar lho a a.ctJquárir um lro-feu para ser
I
diosn e inberessanLe ,prova, ne....die". .

barreIras pa�a t:_ros !Ivres,1 doado ao venoodnl' do jogo "BNlSIl -:m iiiã"__iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii"__iiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiili_iiiiiii iiiiii_�etc., etc. Esta sItuaçao nao de-I x Argentina", em dislp'ula do XII[
\!!

ve perourar, a. menos que do- CampeonaLo Sulame'ri-cano de Bas- A 1 d Esejemos .�xpor-nos ao ridículo quetêbol.'
,,'

II UXl· 1"ar e·· , sJi.rl" to' r·, I"o
por ocaSlao do "Taça dO,Mun"

.., �

�. dQ.": P.o'r is�� mesmo, S?li-ci�-
-

SaJntiag'o, 27 (U, P,) - Uma fon- i ' .

Importonh org\:lliÍzãção precisa de auxiliares 'ele

.r,:.I, ·,r.l%-
�..--..�.�.(,:,., .,'rel a dlretona uma. provldenCI:=t bc aut.ori:zada inrOI'mOIL! q.ue o Ch.il<e i Escritório, que p06.lIuom amplos conhecimentos ,de �

qu'e .Viem�a a;s,s'eg_urar O má�:� paeLicipará. do OampeonaLo Sula- contabilidade e corr4lspondêricia comercial. Trata!'
mo. Ie,spel�o as leIS do fUit�bo, mefi,cano de Basquel,eibol, a ser

na The Texas Company ,(South America) Ltda,
_ conclUIU. r.ealizado proximamenl,e no Rio de à PI-aço 15 de Novembro No. 9 - lo. Andor
A observação do sr. Castelo janeiro,

Branco vem ao encontro da j� Rio, 27 _ Já se enconLram.nes,t.a'II...IIIIIlIl,diJI•..--------I:i:::IIw---*1II'�M!E!�II!I!!lIfii.!!' r_

antiga campanha deste jornal, c.api,tal 'as cle].eg-'1Ções pernana, chi
a res,peito da ,conduta da maio- lena e eq-uaLoriana que disputarão
ria dos 'áTbiJtro:s na direção de

o xnr SLllameT�ica,no de Basquele
cert3iS partidas de tuteboL Os bÇll.
erros apontados pelo presiden- __'_

te do Conselho Técnico de Fu- O VALE D. ITJ...JAf
tebol da C. B. D., que colidem Pro6llre. -.a AgêJl.•

- flag;rante.mente com as regras ProgrMoSo,
do "aslslÜc1ation" não serão, in LIVRARIA 43, LIVRARIA
lizmenrte, os únicos em que in- ROSA

I
I
a
ft
;
�

i.�
'\

li O R.TI , I C li IE 11)Á $,,IHÍi �H

� Laboratorios ALViM & FRaTAS - 5. ?<H,io
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Direção de PEDRO PAULO MACHAOO
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A CoBoD. eligirá das entidades finadas,
.

.0 máximo respeito à's regras' do futebol

I

SÇ1ul
.. ,

joqorcr domingo

!
,I

I.
II
I,

A RELIGIÃO ,ES'l'EVE P,REJRENTE EM 'DODOS OS
�IO!VIEN'l'OP, CULMLNANT;ES DA HI,STóHIA PA'l'RIA. ES
TODAN'l'E: DEMONSTRA 'Ü TEU RECONHECLMENTO
'FOlVrAlNDO PARTE NA "PÁSCOA DOS ESTUDANTES DE
1947", ('Gomissão Pwn1O<tor-a ,ela Páscoa dO's EsiLllda.ntes da
Fa.culda'de ,de Direi Lo ele Santa Catarina).

1. ...M'4G# RS mm-

_"

Pa ''1 Indu$trias leve e pesada, fabricada pelo tecnico FRANCISCO
SI JNANI, tem aempre em estoq:_ue de ,todos ali tipolJ II! medidas.
t,'po fixo (scllante, sallere de 3/4 a 5 polegadas, todolil com

lubrificação automútica.
Eixo parÇl serra circular, aparelho para eemeril montado caro

rolamento,
JUNÇÃO de anais e a parafuso. Anais da pr.BoIão,

Eixo para transmissão de todas as bitolas.
Esta aern!)r.ll ao seu dispor a preço de fabrica à Rua Campos

Salles 676 -- Fone 466 -- Santo ,Andre.
Ou com seu Npreaentante em São Paulo à Rua da Mooca 937,

Fone 2-1371.

!alll A N f,A ISFundado m.àis um, clube
.

.

-Recebemos: "FlolI',iam6polis, 24 "Estrela do Drient,e- F. C,", A dire-

de maio de 1947" - Ilmo, Sr. Dir,e- Corja: ICarlos X,aviler, pr-esi-dente;
,tor do "O EsLado 'Espol'.tivo" '- Jair L, P,ruula, vi/ce-,pl)esidente; Val- 6
L-ev.Q ao seu cOllhecíme!1JLD e do mil' Rosa, 10 sElIcnetário; TallUY Ta- I
púb]i,oo esportivo, que no �ia ló va['les, 20 s0cr,etáno; Silvio Brasil

IIde maiô do eOI'l'Blnt,e ano fOI .tunda- �o Teso1urell:o; João E. Xa\'lOI, 2c ,

do, nesta Capil,al, mais um clube 'l'es<Olweiro", ,I,de futebo,l 'que DOImou o nome. dei Agr,a-de-eé!1Jcl-o a comumcação, de-
'

"Es'tr,ela do Ori,enLe F,C,". Certo� sejamns á ,noN,el agnemwção uma Ida nossa lestilma e eOllsideração a-l,e.xislJ,ênoia re,p1PILa fie v,enlur.as e

grad-ecemos anteoip.á,dam:ente, P·elo prosp'eridaldes, w;;

Barroso Filko
..

Nervos Debiri;
tados Provocam
si Heurasthenia

NAO DElA[ QUE t) [x
CESSO DE TR�BAlHe
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICQ"
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHEMIA

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
das. Trate-se immediatamen-
te, com um remedio de effeito

positivo e immemato. Nã0
tomê drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthelilÍa.

Vigonal revigora' o o!,garüsmc.
restituindo ao fraco as forças
perdidali e li energia ca juven
tude ás .pessõas e�hauridas.

,

T lHERES DE AllJ
«l A ET l»

.300 MIL CRUZEIROS, O PREÇO DA SUL AMERICANO DE VO-
"ALFA RiOMEU" LEIBOL

, "'- � I 27 Ad'anta se qu�
Rio, _'A C.· B. D. está que-

;:,aü ,au -o" - 1,
- ,

:. rendo organizar um Campeo-
'com a amlllc1ooa" partIda do. CO'l1-'

t S I A
'

d VI', , .' na o u mencano e o eI-
sagrado v�lante pa:tnclo FralllcIsco

bIt C 't I t b
'

L d' Itál' d .' o, nes a 3ipI a, em se 'em ro
an I, par,a ara, ofJ1l ,e sera um ".

D
A

d
I

, '.' proxImo. e acor: -o, com os
dns pIlotos da eqUlipe Masser1lJt!

t d' t
.,

l' d
'

, _ en e11< l,men os J'a rea Iza os e
em fu-tums comp.etIçoes, têm apa-I 'd

'

,-

d t "Alfa" '·le
tI- a como certa a' presença das

SIÇa:O a 'S'lJa p06san e I, q L � •
,

recido vários preLelldentes á aqui-j r_elp�esent��es ar�ei;:ll1a, uru-

Ibem demonsLrado a sua efici'encia âUaI� e c II���: d � a no qU�-I'
nas difel'elltes provas que tem ven-

I 1'0 as PO,SSl 1 � '� es as eqUl� I

-cido, ,O volante paLriei,o, einLretan-' pes do Peru, BolIVla e Equador. i
to, em declarações á imprensa, imnão Quirino Landi, hastant,e'
adiantou que some.nte -a 'vend,erá 00mpé'ltenLP para ,pilola-Ia e dis-'
po,r 300 mil cI'n�e,irÜi&. pensar-lhe os mesmos cuida,clos Que

Caso contrário, éonfia:-la-á ao seu' êle pl'óprio,

RUA SANTA CLARA, 387

IMIO
/

SÃO PAULO
,

ENDEUÇO 'TELEGRAflCO «LUHAMETA� _ SÃO PAULO"

Maiores Fabricantes da America do Sul

�
•. ,

-

.•.._"-�_.�� ---'_--._- -�-----" -"""""=---
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o ESTADO-Quarta telra 28 de Maio de _.., 7

�dãstro
.

Social dó «O Esta"
�a: aos 8JOSSGS� leltooes, o oóséctui. cie ,.. •

.� abaisQ e l'emotle-J6 á nesaa l\ecIação afim de e••,_· .
� 1Wites, () nosso �VQ� Social:

fi'ame ••.••.•••

�
••••••••••.••.••••
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..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. • t....

DI. SAVAS LACERDA
� m6U�cirW"gtca de Olhoe
- (Jm1õc& Nariz - GarA'a.ta.

P....crição de lentes de
contato

�tfLTóRI{) - Felipe Schml.
iH, 8. Das 14 às 18 horas.

·�.UOIA - ConselheIro ....
fra, 77.

'll'I>LEFONES 1418 e lZ04

AuselNte

DR. NEWTON O'AViLA
OperaQ6es - yláa Urfnãrtas -

Doenoas dos intestinos, réttJ Is
tDUJI - Hemorrotdas. Tra:caill"'!lt

• to da col!te amebtana,
Jr18lo�erapia - Infra vermeího
ean:�ta: Vitor Meireles, 28.'

Atende diariamente às l1,l'Ul lU
.

I. a tsrde, 0.)1.8 16 hs, em dtsllt.
Rellld: Vldal Ramos. 6ll.

F=.. 1067

DR. ROLDÃO CONSONI·
�URGIA G�RAL - ALTA m
!!&1rnGU - HOL:®STIAS DE �
.. " NHORAS -o PARTOS ..

l:"�.rmado pela Faculdade de Medi
�a da Universidade de Sio

hulo, onde foi assistente por �ll
� anos do Serviço Círürgteo (lt

Prof. AUplo Correia Neto
E!ll"Ul'A'la do estômago e visa '"
1Ill!r<!!ll, Intestinos delgado f! grOI!iiV
tlrólde, rins, próstata, bexl.glll,

!!l!($ro. ovãrtos e tromnas. varieo
�... h1drocele, ·val'�8 e heM)Jt

.

CONSULTAS:
e� a às 5 horas,· à Rua J'e!.P4'
·?clm:I1dt. 21 (altoa eda CSIIII Pa
-.

'ratso). Te!. h5&8. .'

�m:lllNCIA: Rua Esteve. JII
níor. 179; Te!. 11( '1M

:01. AR�lANDO VAtOlO
DE ASSIS

� IkIrT1Ç08 de Ciln1ca Infantil da
. ..u.1.stAncla Municipal e de

Caridade
W'.&l{IICA M1!:DICA DIli CRIANQAJI

.

ADULTOS
TóRIO: Rua N_ee ...
1 (Edtffclo S. Fl'IllIlCÜlCO).
tas

.

das 2 às 6 hOl"1IJI
IUI1i1SID�NCIA: Rua JÇJ:arechal GuIIo

ínerme, 5 Fone 783 :

me Â� SANTAELLA '.,

(DIplomado pela Faculdade Na
SlO1OO de Medicina da UnlverllLd'll·
t.t. do Braaíl), Médico por ccncur

.

i!!CI 40 Serviço Nacional de Doén
� Mentais. Ex Interno da santa
.� de Mil!erloórdla, e HoeitW
iI'V.q'Uátrko do Rio na Capital lh�

deraI
'tILIlUCA H:ltDICA - DOIilN(lAl!

N�RV�SA8
- Oonsultóirio: Edlflclo .lm611a

NETO
- Rua Felipe Schm1dt, COIUllltLol.

D&B 15 As 18 hOl'ao -

�dencla: Rua Alvaro de CllrTa·
lho nD 18 - Florlan6poua.

DR. POLYDORO S. TffTAm··
liI6d1co do Hospital de Caricilule

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

OL!NICA MÉDICA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doenças -íos órgãos internos, es

pecíalmente do coração
Doenças da ttrotde . e demais

glândtrlas internas

n.IO'l'ERAPIA - ELECTKOCAR
BIOGRAFIA - METABOqSMO

BASAL
OOnsultas díàrtamerrte das 15 às

DI. MÁRIO WENDIlAUIIi
D'r_ ..stJ Hospitol "'Nwê .. Ra_r-
cr.!NICA M:tDlCA DE ADULT06

E CRIANÇAS
�s.nlt6ri�: R. Visconde de Oure
Prato. li - eaq. da Praça 15 de No
I'...mrc lalto. da "Belo Bori.onte�)

Te!. 1545
Counlte.: da. 4 b 6'horal,
lkoldência: R. Felipe Schmidt, $I

- "ODe manual 812

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

S.fFl'LIS AFEcçõES DA
PELE - RAlOS rnFRA-VER·
MELROS E ULTRAS-VIOLETAS
('00_.: R. Felipe Schruldt, 48 _

Das 9 àa 11 e dos 5 às 7 hrs
Res: R. D Jaime Câmara, 47

FONE 1648

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

ConBUltório - Rua JoAo Pinto li.. 7
- Sobrado - Telefone 1.461.

Resldêncla - Rua Sete de Setembro
- (Ediffcio r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

18 horas
Atende ·chamados a qualquer
hora, inclusive durante a nOIte.

CONSULTÓRIO: Rua Vitor !l4elr,..
le5, 18. FOlle 702.

:lUl8JD2NCIA: A v e n 1 d a Trom-

powski, 62. F'on·e 7111 DI. PAULO FONTES
Cl1nlco e operador

Conault6rlo: Rua Vitor Me!Jreltlll, 2ft
Telefone: 1.405

ConllUltas das 1Q às 12 .e das H As 18
ResIdência; Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

DI. M. S. CAVALCANTI
.C1fn1ca exclusivamente de crianças

Rua SaJldanha Marinho, 16
Telefone M. 732

CURSO DE MOTORISTA
e

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

Amador e ProfISSional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-E5cola '-47.77

GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Transportes regulares d.. carga. do

para NO" fORI
Inf,ormações com oa Aq�}'\"!I. _

F1oriSll'lóJ9e>lis -- Carlos Hoepcke SfA - 01- TéJ.tQne lJ.2H! ( ERd. tele,.
São Francisco de Sul - Carlos Hoepcke S'iA - CI - T�eJoA� 'li MOOREMACK

.
. ",

r

quadvias
deI

I,

adeire

o SEU OQGAN1SMO

o mELHOR UOS mELHORES
��'C:CNSf<�"O��
COMOIJMA OAS CO"HHB\JU;:O�S I)(Otif!P. O(j"\A6l)RA10'"0 001/11"

() PRlCO OJ;�I[ "!1l1""�" -v-cov 21:1'11.0

LEIAM A RFJ'VISTA
O VALE DO ITMA!

ESTA
fRAQUEZA
ATaMG,E
PESSOAS DE MAIS DE
40 ANOS

Diz-se que o organismo muda

completamente de .sete em sete

anos. O certo é que com o passar
do tempo a saúde se modifica c

em muitas pessoas de mais de
40 anos com'eçam a aparecer dis·
turbios, muitas vezes de nátureza
séria. Entre estes o principal é o

disturbio da bexiga, uma fraque·
za cujas exigencias, que se ma·

nifestam principalmente á noite
quando se está hem quente na

cama. são muito irritantes. Essa
debilidade da bexiga é um resul·
tado de disturbios renais e si fôr
desprezada, poderá tornar-se pe·
rigosa, transformando· se em cal·
culos, pedras ou cistite (inflama·
C,ão crônica da bexiga).
Não ha meio mais rapido e eficaz
de conseguir alivio desses perigos
do que uma série das afamadas

. Pilulas De Witt para os Rins e

Bexiga, conhecidas em todo o

mundo,
PILULAS

DE "WITT
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 PlLULAS.
() GRANDE É MAIS "'COflOM/COI

Rua João Pinto, 44
Telefo,ne 1134

Florianópolis

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a saa preferida

Drog�s nacionais e estrangeir� - .Homeopátias - Peifla
marias - Artil'08 de borracha.

Garante-se a exata obsenância no receituário médieo.

Henriq�e Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) -' Florianópolis

Dr.

-------�--------�--------------,.,

DA IL G AFIA
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

METODO:

Moderno e Eficiente
DIREÇÃO:

Amélia M. Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65,

Fabricante e di!Jtribuidores das afamadas con

fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
de sortimento de c'13emiras. riscados. brins
bons e baratoa. algoiõell •.morin... aviamentos

para alfaiates. que recebe diretamente da.

II melhore. fábricars, A Como ·A CAPITAL- ohama a
.

aten;8.o dos Snr.; Comerciante. ·do interior no sentido de lhe far.arex> 'Imo

_�W._�B�_�������:e:Dimto_tim:m:.:�:�:�;a��.:�:m!3:�:���o=r�a�*:��gm�p=rmaEu���M=A.T�R�I�Z=����F�������.�W�IAIS.m s�m8naU��:Hj����_�

•
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Exija a pesagem de ' seu pao, . nal oçasião .

da compra" e pague-o pel� pçso, na
base de um cruzeiru por cento e cln,coeata gramas. E a recom�ndaçao, _ue faz

, ' 'a Comissão Estadual de Preços. . �? ��

Florlan6polía, 28 ele MiUO .de 1947

Aviso ao Públícn.Insmbelçâo
A Con�issão _Estadual de Pre, de ' mudas

ços tem recebido reclamaçes, Forta.leza 27 (A. N.) _ O Ser
iooividualizad'as, algumas,: a

j'\',ie'O pl,ol'e,;Lal distr íbuiu 37 1I.li I. .' d t· genérico ' ,

,malOlIa, e _cara er
� . d' mudas de planl.a.s ás prefeiturasquanto a nao ob�rvanCla. 'Q munícipaís.tabelamento do pao. Em vírtu-

.

'

_

de destas reclamações, e 1,eva:n,.1 N
.. -

I
-

do em consideração a eírcuns- ao sao a emaes
tâncía de as paniticações não Rio, 27 (A. N,) - O sr, Bae-
apresentarem, muitas vêzes, ta Neves referindo-se aos imi
de índustría ou por motivo for- grantes recém chegados ao

tuito, as unidades do produto Braíl prestou estas informa
com o pêso devido, recomenda ções a imprensa:
ao público que exija a pesa' Os elementos que estão sen

gern no ato da compea, pagan� do traeados Ipara o Brasil não
do, então, na base do prêço eJ3< são alemães e austrtacos, mas

tabelecído, ou seja, um cruzei- refugdados de diferentes nacío
ro }>0'1: cento e cíneoenta gra-, .ialídades, na sua maioria Imas. Jeranianos estonianos, l€tôes,'

Êste procedimento garantirá ifÍbuanos poloneses, iugoeslavos
a observâ,nc{a ( da tabe,la de e apát'rid!as. -

'

JH'eçO impedindo, destarte, se- Ei",t!e,s ultimos, são em
I

sua

jam os -consumidores lesado� quase totalida,de deseendentes
em seus in;te'l�sses. d'e rusoos que desde 1917 aban-
A Comissão soli.0ita, ainda. dOllaram a Russia comunista

lhe seja �comunkada tôda e e, e mC0nsequencia, perderam
qualquer alteração' na qualida· a nacionali.dade sem adquiri
doe do produto, bem como sonew rem 'Outra. Presentemente, fi
g'ação do mesmo IPOcr- parte do. naillzou, o total de refugiados
di'stribuidores. na Al'emanha e Austria é de

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

cerca de 800 mil. De acordo
com as instruções do nosso go
\Cerno, estamos s'eledonando
entre ess,es deslocados dre pre
ferência agricultores, numa

proproç_ã,o de 700 por cento, e

operarios indu!,>triais e especia
lista·s na pro.porção de 30 por
oento.

Fidam avisados todos Os

diretores das socIedades bene-
ficentes e as demais pessoas
que se interessam- pela ques
tão da Assistêllcia ao Real
mente Necessitado, que a pró
xima reunião será dia 8 de
Junho; Antes daquela data,
diariamente das cinco as seis
horas da tarde, na séde da
Legião Brasileira de Assistên
cia terá uma pessôa para
atender e quem dese;ar in
formações ou' quiser cola
borar nesta nobre causa,

o crime de
4ndrianópolis
Manaus, 27 (A, N,) -, O JÜ'rnal

do Corrnel\cio continua a pnb.Ji,ca e ,re
pOl'lageJ],s ,solH\e () ,crime de AJdl'i
anollolis, no qual rOl'am Yiüma.s os

il'JnãrO'; Lopes, tendo ouvit(lo o con

denado João Go.mes, ,que fez '[1'e
menda!s ac,usações à, policia de en

tão, dilléndo Lerem lhe ar"J'ancado
as ,unhas com um ali,cate CQIl)) o

ohjeLi\�o de obl:ére.m sua ,confissão,
nis�e alinda que Francisco '8oalle5 "

Rio, 27 (:A. N.) - A Comis- Barros ,também fo,ta 'prezo como

são. de PecJ,..aria da Camara, a1Cu�ado n morl�em na drten,ção,
reumiü:.se hoje, novamente, pa.- -

ra discu!tir o ante-projeto sobre Dispensa dea nlo'ratoriar aos criadores. Co-
mo já infOO"mamos antes, o pro- extranumeráriosjeto fo.i elaborado pelo Banco Natal, 27 (A, N.) _ O InLervelJ1-do BrasiJ, mas sobre ele awre- tor continua dispeu8ando os extr'asentou um substitutivo o de-

JlUInerarios dos serviços publi'cos,P'iltado WelHngton Brandão, justHirca'DJdo ilIB>US abo.s ,COim a im
membro da!quele orgão. Hoje, possihilidarle Ida manutenção c paitlli,c�6u-Sle a, votação d'� ante- gamento de servidores, diante da
proJeto, a:rtIgo por artigo, de- si,l.uação em que se encontram o.s
vendo o 'lmporta,nte tra,balho cofres PljlJJlfcos,s'er ultimado amanhji., quando a ._...._••- ......,.,.__.........._-••_......- ..........--N
comÍtSsão I"emeterá a plenario clü!3do:res começarão a pagar as
o re·su1taxlo dos seus estudos. surus dividaIS decorrentres do
Os resu1taJdo's do a.:Ii,te"il'Üijeto, financiamento em prazo de 25
Siobl'e, os qualÍ'S não há majs dn-I'anos, <a juros de seis por ce11-

Nidas, são os .gegutnteP. os .to.

A moratória
à lav-o'urà'

IA' margem dóS ses�pes

da Assembléia
slude uios pu/' nm momento,
o tom de critica leve desta

secção sem maldades e sem

comproniissos .dc qualquer es

pecte, para abri»: u.m claro, b.ern.
claro mesmo, a-tim-de 'l'ende1'-

,

se 4Wta lunneuaqeni Ú nova

Constituição do /!Jstado, cujas
linhas niestros predestiruim. o

nosso povo, a 'l/.I�W lei nova,
uma direção segura nos seus

destinos ele çente liin-e e diçna
de ser bem conduzida aos ')'1/

'/lI,OS seçuros de sua ieticuuide.
Ao pletuirio de nossa Assern�

bléia Constiiuinie, Ioi entregue
o arcabouço ele nossa Carta,
Magna, Receberti ela as emen

elas que [oram necess(frias e

certamente, adatoueis. Ouando
esse [ato se dá, tornando-se rea

lidade, se faz mister uns co

mentarias ' a que não fugil'á,
nossa pe na,
, Deomte das aualidades incon
testaceis do mundo novo, oue
sm'{júI, da madruaado. ainda .,'11.

/)/'(( e e'llsangentada da ma'is
tl'emenda ,de todas as (luerl'as
e da mais cnslosa e aflUiva de
(odlTs as vil 01'Ü1S-O !/Ornem ve

lho desapm'eceu e com ele todu
0" 1'ano de 1I1n passado que se

fi'I'mava 1'111 leis e continlJenC'ias
de fonnas 'I'estr'ita.s e de cunho,
quasi Sl'mpl'e, personalissimo,
lJa1'a dm'ltl,ga1' mell! O1'es e mais
sadirrs conrepr;ões da vida mo

de1'1W ,

As (fllatl'o libel'darles, pelas
qtl,ais se lJIlIe'I'um os homens
lil)1'eS e dI' cOllsdhl,cin 1'e/o,
foram. ir l'pl'!ladei'r'LI ,e ( mais,

perfeita de sUnaç(Ío pll1'a es te
nosso novo mundo,

Toda a Con"�tituição que des
p,'eza.1' esses fundamentos, sel'á
'apenas, uma mistificação, por
que, só será livre o homem
que for, dirigido por uma lei
que saiba respeitar suas idéias e

con(issões l'eligiosas, I

No âmbito da sociedade mo

derna, da vida moderna, os di
l'eitos devem ser iguais e qual
quer discI'epancia com 'intuitos
de alev 1lifI.1ar' uns e diminuir-
OUtl'oS, seI'á t1'Qbalho reinr.dia
do p01' I adas os que pensam, e

desejam manter integl'O, a ver

dade (j1.l.f. Deus todos conce

deu e que nenhum cl1'ligo de
lei pode1'á, 11'1' a pl'elenção de
com'tar_

Venha, pois, a nossa Consti
luiçüo e seja esse codigo hit
mano com. 1'e{le,Tos divinos,
uma le'i snb'ia, ju,,�fa, de j'espei
to ris convições alheias e de
l'espeiios mutuas e recip1'oCOS.
]im'a que seja rli(j11(1 de um po
t'o que quel' viver a sua verda
deira vida, 'dentro da,� novas

concepções ,de um mundo no-

1JO e que sabe faze1' C01'1'el' a

linha divis(wia entre (( lole
rancia e a t1'ansigencia dos bons

principios, dos sagl'ailos prin
cipias que 'eslatu.em os dú'ei
tOg do Homem. Sôb1'e os cons

titH,intes catm'inenses, p e z a

uma sorna tremenda de 1'es

ponsabilidallJ's.
Zé do Conyresso

"ElIDLIII
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�

CONTRA CASPA.
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

O' ensino da história pátria:
Hio. '2.7 (A, �,) - No recente las {' relativos á lvistor ia elo Bl'a

conclave l't'alizado nesta capital 'e stl, também soe ocupem do a�p(}c�
df' quo part.ioiparam delegados de to econorníco-naeional.
l'IlHel'ades livres e sindicáis do co-: IRia, 27 (A, N, - As wgiC"slões
morcin de Lodo o pais, foi aprovada apresetadas pelo .I)]'ol'es",oll' Bil.en
a indicação da autoria do professor COUl't são as seguinte, a - Sugerir,

,\
-' ,

Raul Bi.íencourí, contendo sU8'es-' urna grande comissão ao mDI11S-

tões 110 sentiõo de que os livro", 1.1'0 da Educaoão, para que 110 e.s

dídaticos adotados nas nossas esco- Ludo do .pnoblema educacional bl'a--

sileiro, os programas e livros di
daticos relativos á hístoría do,

Brasil em qualquer ramo, e grau d-e
Ri'Ü, 27 (A, ;\1,) - O Deputado

ensino acentuem um paI�U.culaT"Sa.muf'l Duarte, presidente da Ca-
relevo aos les:pe,c.to.s economícos de'

mara. esteve na sedp da comissão
cada faze da evtrlução nacronal ; h):

diretora do P'SO em demorada con-
_ Insf.ií.uir um premio para I) m{'-

f'erencia com o ST, Nereu Ra!mos,' L
'

.{
_ ,Lhol' estudo plUiblicarJo em carac ()l"'}o,

tratando 'da _:eestrulura:eao e pl�OXJ- de pesquisa . e divulgação sôbre a
ma convençao rio partido. }..mhos

I vida e obra dos homens de negocio,'
manídestararn i'gJualm(mLe 8e.11 00111-

e esladisías que particularmen Lé SIC'
tentamento pelo eXJ� .çla viagem dediloaT,am ao problema economi
do Pll'es�dent� D111tra a Al'genlma"

co, como foram exemplos Mauá 6'
Urug'ual e RJüGl'ancle do 8111. : Teófilo Oí.eni.

IA
-

-co-nt-rj-bu-iç-ão-d-a-
União aos Institutos
Rio, 27 (A, N,) -- Por deLell'mi

nação' do IpreHoirdcnLf> da Republica'
'esLiy('ra,m l'punidos 0'8 prrsidernt&,
dQJS Institutos de P,ensões e Apo-,
senLa,c]oeias sob a pr'e,,;i�enlCia do"

sr, ALcildcs Carnt;iro, para ser es-"

IJluJa!d.a a qllestão da co,ntl'i'buiC,ãÜ"
o pareCf'l' da sub-,comiss'ão, il1lcl1m-

(la União áqueles institutos e as,
bida dr ,estudar o CaStO,

problemas de inver,sões de 1'8-

f
·

d
&en'as em suas Llphcações ,o pla-Es teve re UOla o nos, A Comissãu deverá c]C'l1tl'O fIe

B -I algllns {lias a'Pl'e'SenLa,l' l'rlalorio,'

DO raSI, ,sLlgltll'i11ldo uma loei consubsLancian-

Ollerburgo, 27 ,(D, P,) - A elo as medklas que dONtl'l'ão ser

Policia fran'cesa prendeu um ,aflotada,

1""-,--iMQiiii
*.

�����p��eC:l���v:e s�:ld�r���,���,Juigamento de
em que é acusado de entendl- _

"" j
mentos com o inimigo, Trata- tt�rrorls.las
se de Serge Raymund, de 23 Je'l'usalem, 27 (U. P.) O,
anos de idade, proce-ssado ,Pelo julgamento de 5 jovens judeus
Tribunal Militar, de Paris. Ele acusrudos de terem partdcipado
foi pneso justamente com qua- do ataque de 4 de maib á pri
tro paS'sageiros clande-stinos a são de Acre, foi rudiado para
bordo do ..Desid!eraile" que quar'tâ-feii'a, em virtude de um
deSelllbwl'cou 220 passageiros, dos réus se aichar gravemente
procedentes da América Larti- doente e não poder compareceI"
na, Raymond s'e refugiou no

ao 'tribunal. .os réus são acusa-'
BrasU depois da libertação da dos de verem delsfechado tiros;
França. Os passageiros clan-

e ÍILCendi,aJdo explosivos duran
destinos, três eSlpanhoi,s e um

te o aítaique. De aeordo com os'
tunisiano haviam tomado o

regulamentos da Def'esa de E-
navio, no'Rio. mergencia da Pallestina, os ré

us, C8JOO oonfes'so, serão enfor
cados.
Todos foram captur'ados du

rante o ataque á prisão do Acre'

quan'<'Lo oonseg:uiram f u g i r'

mais de 200 prisioneiros 'ára
bes e judeus. O réu enfermo é'

Yooob WeisiS.

Na séde do PSD

Tabelamento
de drogas_
Rio, 27 (A, �, - Depois ll;E' ama

nllã a co.mi,ssi;io, ,OcnLral de' Preços
J'('aLizaní nlaiH uma J'eunião ple
nal'ja quando clen'l'á �ee {l.[H'ecia
clu 11 I alJpla_ml'tnl o dos lJI'o,dutos
,famnaoémt ic-às já tendo sielo a,pl'e
sBnt.ado ao cOl'onel illal'io Gomes

4' safra no 'Ceará
ji',ooJ'Lallc:í'Ja., 27 (A, -N,) - Será das

se a coo m i iS 's ã o 1(10, judi
do ,correnle ano, ten�o os a.gl'icul
tores iniciado suas coJ.hciLa,q so�)

os meLhorres auspicias em virtude

do bom tellliPo Teinant{',

CANTO DE PAGINA
�I X

:Fazer jusLiça é uma das funções dêst e ClllltO de página, Mas, �lé�'
dessa fun�\ão, há motivos de rugor,ijo que nos levam a descr',ever :fato,,_
e atos' pl'aticados P�J' homeUfl qUB na c,�letiv,id�c:e ,en: ,que vlvemosJ'
sOllbemm se ,impor a esLI!na 'e ao resp�lLoO publIco, ,POl ê�t,e InQ�IVO n'"
qUE' nos malllfestamos acerca da aluaçao do Coro.nel !Jopes Vlel a, �

ses�ão d,e anLe�ontem segunda feira, na AssembleIa Estadual.
, 'I

'

'O ill.LflLJ',e clepntado por Florianópolis, bem c-on:l)l'ee�ldendo <;t :O,UL \

função de representante do povo desLa ilha, não podw delX:lr (le' jaZ�l �.
deI,esa de�,,;a inst.itlüção, que l'elevanLe� serVIços PI'eSL�ube V?� .I�I��,a.,lando à, Santa Cat.arina: a Fôrça PolicIal do Estad,o" ,U 1�1 �"r� Pa
para l'e'lembrar que os at.aques que, no momenlo, se f,�z,em a 101,Ç

,1'05licial, são' destituidos de fundamento" Ilelembrol� o falo d,e , nVlm�lar'soldad,os e, oficiais que perderam a VIda, cumprmdo o devof'r ',e z'
,e'

pela paz coletiva em quaI9uo�' ,l'incão c!a_ tena calaI'] ;lcns.e: Mas o quo
mais nos ,chamou a aLençao Jm a precIsa0 'e a sl11cellclacle com, que O�'ilustne deputado r,espondia os apart,es que lhe ofereCIam os clEmen�, '

da bancada m)enisLa,
,

" T" a
Queremos 'salientar aqui o faLo clt' ler o deputada, Lopes ,}elt_y,erbúado a atitude dos advogados de Caçad?l:, ,que pedIram a SU?�I'�tuição Ido destacamento. policia:l. por uma m�llCJa mlll1ICIpal ou pOl

destacamento do exército"
-' d'; L .)

Nessa ocasiã,o o aparteia o deputado B1.11cao VIan,a que JZ '��ri:J.juiz podeDes para requerer fôrça federal quando se, 1Izer nf'ces",
seCom calma e precisão respondeu o Coronel Lopest Vleu'a quP tal s� ,

verifica oem 'época de �I'eições e quando requerida a fôrç,a por JlILZ c,e�;
toral Além dêsLe o Ooronel Lopes Vieira respondeu a outros apall v

, , ,

I V' 't
-

An11)�l'aç()Sa a I)()nque deixaram o depuLacl-ü Bu cão lan� 'cm SI, ua�a� 'o. ". 'T' ira e-
to dE' provocar o l'l80 das ga[.erIas, Parabrns, ,:0 Cown:�l Lüpes .:,� ,,'11-
ao 'elei.tor.udo da capItal que tem nele 11m cllgno e eflcH'nLc ] (pJ(,,

tanL�,
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