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(Porque ninguém mais, em terras do Brasil, pode sentir-se Ji,.,p�rte,.�. muito'menos,
. .mestrar-se apático, sentir-se indiferente .ao esforço comum ., porque, dentro do
ESTADO �OVO, a cujas cnniemoraçêes hoje nos associamos,' nao cabe; sem que
bra de fidelidade ao patriotismo, a existência de valores negatíves», (Osvaldo Rodrigues (abra I).

I O éaso de. «8 .Mumento»
Salvador, 2 (D. P . .) - Já tendo sido, ontem, tomados os.

foram ouvidas todas as teste- primeiros depoimentos, con

mun'has oprssentadas pela re- tínuando, hoje, as diligencias.
-dação de ." O Momento". Urna tírnrndo, hoje, as. dd.lígenciae.
delas citou os nomes de ofi- \.'

dais e sub ...oficíads, como �.m-
-'-"----�---....;_--'----,

do os assaleanres do
\
referido

jornal. .

'

O chefe de panda oficiou ao

comando da Região Mili:tar,
requãsítando as aludidas teste-

.__
. -------- murnhas a fim de deporem,

I
' I Posadas, 2 (D. P.) A

Ano XXXIV Florianópolis Te·rça.fc1ra, 3 de Junho de 1947 l H. 10.040 -- emissora rebelde de Concep-
__ o -- -_ .. - -

•

O d
dou iíJiformou ,que começou a

M n "s"--S-E-·-----· "-0-- L-E-I-�-' r.--o·1ã '·S II ,- U�I-N l'E supCIOeSn·Ote's os :if=F�d��1�·�!::����:v;:;l�11 n n n V' 11 otetnsíva das tropas revolucío
Rio, 2 (A. N.) - Ha di3JS foi nádías, Segundo a mesma tcn

noticiado que o dr. Siuvai Pal- te, os rebeldes venceram a ba
meiro, advogado do Partido talha travada nas. imediações
Gomuni!sta, havia requerido ao de Belern Cue. .Os governistas
Tribunal Regional Eleitoral, Ipe'Irleram um avião' que caíu
como suplente de vereador, a envolto em chamas. Cínquen
entrega do seu diploma. ta governistas morreram du
Em f3JCe da situação. do Par- rante a luta, saindo feridos oi

tido Comunista" resolveu ó pre- tenta,
Instalada, ontem, sob a presídeu- co 'mais' urgunl e torna o aumento I

-

Apoiando a indicação, falaram oi sídente dia T. R. E., desembar- Posadas, 2 (U. P.) - Intor
(lia do sr, 'deputado José Boahaid, de venoimentos da ruagistralura: srs, deputados Bulcâo Viana, da gado r Afonso Costa, tendo eu- mações extra-oríeíaís Indicam
reuniu-se, <i, .hora regimental, a As- i Conaidarando que I al aumento se U. n. N. P Saulo Ramos, do P. T. 13. tão distríbuídc o processo ao que foi detido o consui uru-
semhléia Consticuiní.e, com a 'L)I'e-- torna possível uma vez que os ui- A comíssão nomeada para emitir' 'guaro destacado em Concep-senca de 23 deputados. i zes c deserrshargadores participem parecer consl íí.uiu-se dos srs. de- professor Oldveíra Castro. De- 'L1.

A ata fOI aprovada com emendas das custas que são cobradas pelo verá ainda ser encaminhado cíon. Não -roí possível obter-se
dos srs. J. J. Cabral e Saulo Ramos, Es lado; . Conflnúa na 30. pcigina 1110 .proourador regional Ro- a conõíemação de' noticia. Se-
das bancadas da D. D. N. e P. T'I Considerando f'inalrnente que Lal UU UJUU -- - ou ou�__ --...........,.'" mão Cortes Lacerda, para que gundo consta, a prisão toí efe ...

��ro_S02����� Pâ� ibl'�Z�'e�d����s,ãSl� lqude,;. II �,�'�'��,;�dad:�os 0j�����r e r::ee���� �
•.;.-

-

���;;,N--�-�-� ?_ ��" tee�rtel'a.s.eAPS''S�l�mn'U,n�e:e s:��a�llaa Vml'na� ttU!l'd,aoda��loOr... ",edloem.Ae�Oit0qSuedOparPeacre-•.moça 0, as suas anca, as a JS rve-: bnrgadures e, ao mesmo tempo, RLl"'.IL DLK. LL<:I> V.LLL \.A.} 'L ai

rarn-se de votar ... " tornar mais rap ida e .pfici,en! c a �
,

doura, deverá o Tribunal ma- a detenção foi motivada pelo
.A seguir prestou compromisso apl íoação da Jl1sLÍI.�a. I

• «Tem. buscado, em es- t;; .", b fn';' d I•

a,;� Iorco l ....comum, .... ESTA-

�'"
nírestar-se so re 'o caso. aco xio consu usar gravata

legal o .sr. dr. Osvaldo Cabral, S11- Jndicàmos ao Executivo a medi- i'.
,," "

bsLi.lulo do SI'. deputado Luiz Dal- da seguinte: DO NpVO, como razão Segundo se adianta, é be:m azuí, quando dirigia-se para a

canale, que se acha em lícença. 1) -, Nomeação riP uma comissão. '

d
,.. possível que a solução seja no C3Jsa de u.'Om,. a,IE-i�o.

O, expediente foi a seguir, lido que estude a maneira 'de melhor < preCIPUa a

pr�OPr1a
z n s-

sentido-de sl.llbmeter a questão _
- I;-

.
pelo sr. secretário Ol'l.y Machado remuner-ar os d·esembal1ga'Clm'e;::, � tituição,. 'farta ec�r des- .:

ao -exame do Tribunal SuperioI;
il ..lIl-I ('unston de leleg-ramas e 01'1- lJr,_rmorc"I·Dna.fI(l()-,f"l.I'�. ,,-C'ucmileÚw5 � I/arfe �. pais: i primit(- �

. - .. d
• .' 1. EleifeO-l'aL' F b delOS. _ a.1" o máximo de 00% do que 1'e-.. o novos rumos' a.os né-' o! or�m rell aS(I'!J OScebem 0& d.esemlJa/'(jadorcs do l'ri- �II gÔGÍos públ,icos.', concre- O;

A f
U V aiU

.

MJ�LHORTA DE YE:\CIM]!J'.\''lx)S' úunal do DiS/1'ilo Felleml:
.

;- .. de es� d�Xa hora do eXlj)cdienLe, inscriLo, 2) _ :\'oJ11Pação de lima comissão ,
tizando velHas aspira- � U fUI UI

falou li deputado Pedro Lopes Vieh- que estllde a maneira de fazeI' com./ ções, amparando o tra- ;to
b Ira, rio P. S. D., que apl'eseuLou a qu.e os jui.zes parLicipem das custas � balhador e asse�urando � orrac la

sf'guintc jndi,cação; c.obradas pelo Eslado de tal modo J.' Ih
'

'd �
.Considerando que os magisLra- que se !ev,e em conLa' não 'só o mo-

�
.. a mu er gravl a con-

�
Rio, 2 (A. N.) - O pr'e,siden-

dos, desembargélJdol'es e juizes, de- (vime.1lto das comaDcas ,como iam- fórto e proteção, dando
,
te da RepttbUca recebeu esta

vI�m ,SOl' sLlfilcientemenle remune-- bpm as mesma.s possibillú:la;cles de .. � creança pão e ensino,' trurde, no Pal3Joio do C'aterte, em
ndos; melhoria; ., .. � juventude campos· de

�
audiencia eSipecial, os me,mbro,s

Considerando que à remuneração 3) - Nomeação de uma comissão�. esportes e educação físi- da ComiJSsão Parlamentar dealuaI destes ma,gisLrrudos, além de que estude a me,Lhor maneira de "
• •

il�cOlfnpal.ivel con?-' a é,poca. aLuai, se elc.yaJ' até .a equiparação. os •• ca, aos empregados a Valori'zação Economicà da A-
nao lhes proporcIona uma VIda 11- vencimentos dos juizes e deseiIl1- � seguCl'lnça do seu amparo

!
mazlOnia SI1S. senadores Alvaro

vre de preocu.pações e dr indepe.n- bargrudores inativos. �, na doença iii na velhice, Maia, Va1de,mar P,edrosa .e Ro-
dencia econômi'ca; Sala das sessões ,da Asse'lllbléia assentando a economia b S'

.

Consi.derando qúe os juizes e de- Conslituinte, em 2 de jlH1ho de o} erto l;monsen, os qual's se

sembargador.es, renunciando. con- 19.4.7. '.. � em s6lidas bases, reali- faziam 31cOillllP'lllnhar do p-resi-
j'orLo e p'ossibilida'des que â vi�a

'

(As.) Pedro Lopes V-iei?'(l. � zando obras de todo o I' dente do Banao da Borracha e
comum thes ;prO.porClOnana, nao A atitude do de,pulaodo Lopes "I tipo e extensão, para de replr'esentàntes da ind'llstr,ia

f,km, Iill:�ios, sufi_éienles para maüier I,Ti.�i.ra eri:c,ô,nfiou franco., \lPo_io., .�. que em futuro não mui- de 31rtef3Jtss de bOII'Tachl><1) !pudJ ao de vN::la que a represen- pOIS '\iIISa Ir de encontro aos anselOS
'

!tRÇ.�O elo cargo .lhes impõe; .

de uma' ,class:e_ qüP, pela própria to remoto, Vencida as .os vilsitanife:s ex·puse':ra.m aO

O
. -

.consIderando que o aumento. d,e nat!lreZa, preCIsa ser devldarn(mte'� dificuldades e as vicissi- chefie do güverno fuSo providen- cuparam pOSII'Oes,wm.cJ,mento� ,dado' a.os. l·�Fe'SenlaJ?- remunerada pam maior pre,stigio ; tudes do momen to-, ·pos- ciaJ'S dilineadaSo 'no sentido de \I
tes do ,Orgao do Th'llmsLel'Jo Pubh- da Justiça.

,. '. !
sam os 110SS0S filhOS,! 81e1r russ'eguri1da' a estabHidade BOMBTlM, 2 (D. P.) - As

,

I'
. tro'Pas 'bniitânicas .

ocuparam

DI·spe·ns'a em maS'S8 'de o e a o
rea lZat a aspuação de d_Os �reço.s da borr3JQha e a con- pO'Sliç'ões em varias, zonas des-

'p r ri S todos os tempos: serem .. �rn1..1id�e de �eu consumo 1>€la ta cid'3Jde, como medida de

RI) (

"

homens felizes, numa
..

mdU!stl'la niaJClOnl3.l. I.g.u�men-. prer>'aul'ií.o cou"''''' paSSiveis a,l., (, 2 A. N.) - Em Lel,egrama eSJ)ooial parfl. o,seu jorrnaJ, p cor- .. pátria grande». t d te d f
v y- I\-. ia. ,Il

,.r'�SI])Oillldf'.l1te ,de "O Globo" em ,são P3!ulo, i'rIlfOl·.ma que se iniciou a

�r.
e, �rram: �sa, au WnCl!a, 01 terações da ordem. .A>c:r'édita-

(lTi�J}ensa ,em massa elos operários da iIldustria fabril de São P.wulo,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

eX3lI�lil'?-ado peJo. general �!ra ,se que a lloticia das propostas
(ii,ante da J'�sÜ'lnção, ontem adotada pelo sindi.caLo patronal llO sentido «Não é preciso esmolar ? pl:OJe�o de le� � Comlssao, britáruiC81S de tra1lismissão de
de reSÚrlingll' co.ns'J>d.eraV'elme:nte a :praduç.ão, em face da crise,' qu.e o 'auxilio que lhe é ga- que seI1a n.a proxlma semana

.

boje en.fl'enta e que atingim () seu ponto cu Im iil1 ain.Le. Todas as fábrie-a}; ! rantido por disposições'
." ' ..

,

govêlmo rua llldia, que sé su.põe
SCIJll eXlceçi,io, já deLerminaram a 'redução das horaS' de traJbal1bo, clis!pen- apl'esentJado ruo Cong:resso. Na- seja d!i�U'lg3Jda. em hreve, se:rá
saudo milhares do(:' o!pellá.rio,s, aos ,quais se a�presenLam wgora, as mais legais, não é 'preciso re- elOn,ai.e que' cons�bstan.Cla os

o iSiinaJ ara nÓiva onda de dis-
IH)�T[l)S pers'P,e;etLvas.

'!
legar o filho à falta de, entenldl\ment,ols havldos e esta-

t' b'
P

.

A djnünui{}ão de.,produção e o corte nos effi[Wf\ga-dos já se- vi.nham cuidado dos extranhos belece as m�tdidas para a def.e. _Ul_!T_IO_._S_. _

!P.Iroüessando grada·tivamenLe, r.nàs já d'oram a,doLadas em lar.ga esüal-a. - pois as creches garan- sa da borr,aeha nadouaJ.
•

P -I-Aif.é on.tem segundo decJlarações do presidente- do- Sindicato de Opel'lÍIrios, .tem-lhe cuidados hinie- r'epara�a-O mi Itarjá haviam ,sido dispensados trinta mil orperários. ,� �;��s e alimentação6sa_
.............................

T'EuS--FiUiõs·
...................·

e indDst�ialFug iu O Iíder ma, rroquino. ::��mp:;,'::c:�:·�::;� q.::1:B�!ber�: q::&I:;Ja.
, os problemas fundamen, boraste pró Restabelecimea-

.

PAiRlJ,s, 2 (D. P.) - lml'oi,mações do Cairo dizem, que Abd-El-Krin,
e lJüer do levanLe, marl'Q:q.ui11o em EI lhf, há mais de 20 anos, esc.apou tais do berço' e da ma- to da Saude do Lázaro.
do navio q,ue O: co,nduzia ,í. FJ'a,nça. Tal ,noMcia cau,sou gtande sens.a.ç:ão ·ternidade, «fo'rm�ndo», • ._,._._._._._._...,.._- ._......._..- -_w_.••.,.....,..,

em Pari'H, esta noiLe: Os j(m1.ai8 vesíPerLinos anunciaram com grandes na pa'avra do mui ilus-
tilLulos o "ü,uga" do: Ifamoso guert'i:llllleiro,' que havi-a pennau€:cido no tre Piesl:dente Getúlio
Ges,lierro, na i,1l'l'a da ReTmião, deilde 1926, e mauilf.a�l!ara,m que o a,to .

,t,e.ri,a imrpo'l'laTIltes re,!)l0I'cussões polit.i.cas.' Vargas, «um movimento
de edifican te solidarÍe-
dade, capaz de assegu
rar completo êxito à
campanha»', destinada a

ampara-la, e «oferecer à

�. Pátria gerações vigoro-

�
SBSl'>.

� (QSWALDO R. CABRAL)
, "_-_-,,�""""""'��'w�

I

Proprietário

'. �"Jf< I,NTIGO DURIO DE SANTA CATAH.lNA

e D. Gerente: Sn:�EI NOCETT - Diretor Dr. RTTllENS UE .AHRUDA. RAMOS
Diretor de Reda�ão A. DAMASCENO DA SiLVA

Melhoria de, vencimentos dos juizes e dBsembargadures.-Um
ofício da Sociedade dos Ex-Combatentes da F.E.'B.--Inlposlo
territorial.--Um . «meio-drama>} •• .;'-Restabelecimento da

bandeira, armas' e hino do Estado.

t

Franco
M.AD1HID. 2 (D. P.) - ,Sa,]}('�sc qlle as CarLcs se reuni,rão no dia 7

de jun.ho, a fim {]e Uiprovar a lei de suces,são do caLl;ri'iJ.ho Franco, que
'Uma Comi-ssão ES'Pec,i,a 1 j-á reviu.

O noyo proj,e'Lo cont,PID 15 al',Ligos ,em vez 'de 7. Um desses artigo;s
dá dir:riLo 'a Franco de ve,tar ,snce�s.o.res, prov�,lNeis, medi>tj,a q,pe pode s,er

a;pHcatia .contra o ,pi'inlCipr D. Juan, cnjas r,e,centes declarações ,têm sido
.sev,erruIDenle crili,cu(ias pela ,i111prensu conLrolada pelo govnrno.

'Os
,
re�eldes

alUneialO 'vitírias'

Nankim,' 2 (D. P.) Noti-
cias da frente de combate
ànulliCimram que as trolP'as co

muni,sta'S fo,ram "re,pelidas vá
riaiS, vezes", em s-eus futa.ques
oontra Zhelpingk:ai e que, em

Cünsequ6lliCia, os comurristas
mudaram o rumo da sua ,ofen
s,iva para o sul, na direçãO de

Ohangitu e Yaiyu:an.
Despaooo!s do governo ad-'

mitli,rafil, que os comunistas
capturaram o importante -ra

mal f,ermaviario de Meilho-Kuo,
194 quLlômet:r:os a nordeste de·
Mukden.

Washington, 2 (D. P.)
Sete senadores 3Jme.t'i'callOs de�
ram a conhecer um p'lano de
oito pontos para, alcançar um:
est3Jdo n3JciO'nal. de- pre,pa,mçã.o'
militar

.

e industrial, 'polf'ém,
quanto ao imp'o'l'ltantissimo as

Buenos Aires, 2 (D. P.) - swnto da instrução militar obri-'
I O lix:o continua a empilhar-se gatória, durante tempo de pa.z
nas ruas desitla cidade, em con- não d'isseraJill um só palavra.
sequencia da r�cusa dos lixei- O "Plano de Preparação nado

ros de voltarem ao trabalho nal" inclue mobiliz·ação de

até 'que JJhes s-eja c011cedi.dlo �,I tmpas e :recursos .industriais,
saIamO' minimo de 250 pesos I fortalecimento de forças de

mensaifl. ; :r:e:serva e manutenção dOI'

A greve dos lixei:ros de Bue-' maiore's progressos meéânic�
nos Aires teve inicio ontem. � de guocra. .J

Greve 'de lixeiros·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRONTA ENTREGAPARA
"

Provas ua Marinba
'Mercante 100.000 VALVULA'S

PARA TODOS OS RÁOIOS AMERICANOS
I
.I

;.,'
;1

:111,
. �

l

!!il')1 I

Ilil!IliI

III1IIIII
I'
II

'

l .'

\/

-- .

IDm cumprimento ás deter

minações do Exmo Sr. Minis
tro da Marinha, devem ser

obedecidas as seguintes reco-

mendações:
.

.

a) Os Praticantes, te-rceirosl
Maquíníetas. terceiros' Moto-!Motoristas poderão fazer as

provas' da Parte Técnica em

apresentarem os eertírícados
rue terem sido aprovados nos

exames da Parte Ger'al.

b) Os candidatos que pos
suírem certificados dos exa

mes da Parte Geral, prestados
em gtnástos ofícíaís ou. oficia
lizados deverão juntá-los ás
suas ipetições, as quais 'serão
remetidas á Escola de Mari
nha Mercante do Rio de Janei
do de aCôrdo com o item seis

(6) das INSTRUÇÕES de 2 de

.JY[aio de 1947.
c) Os que não possíresn cer

t.írícados de exames da Parte

Gedal, deverão fazê-los pos
tertonmence na Escola de Ma
rj,nha Mercaute do Rio de
Janeiro.
João Duarte, Vive a.lmirante

Diretor Geral.
I "

.

1�SA7 80 14A7 6C6
12SK7 6xSGT 1497 12Z3

12$Q7 84 12BA6 24A
35ZSGT ,5U4G 12BEó 39/44
SOL6GT 5V:f- 12AT6 76
12A8GT 7A7 35W4 77
6SA7 7B6 SOBS 6JS
6SK7 7B8 6D6 6U5

6SQ7. 7Q7 78 1LH4

6K6GT 7R7· 6U7G 1E7G
5Y3GT 7Y4 75
5Y4G SOAS 41

C/DESCONTOS. PARA REVENDEDORES

MAX- V\)YOLB"'SON

Importação
rmmttt.�

/.
TELEFONES MAIS NECESSITADOS
�Cimbeiro , lJ1&
Policia ................•.•. HUI
Delegacia O. P. Social............ l�'.
J,bternidade i1!l�
Hospital Nerêu Ramol ..•.••.•.• Il,i I
S::lD.ta Casa ...•.•.......•.••• � tHJ'Ii

Cri.a de Saúde. S. Sebastião I BJ.
.A.sistência Municipal .......•.••• 16:;0
Hospital Militar ll�l
H" B. C, ..........•........... 15.1'
Baoe Aérea ......•••........• • • • 7e!

.

"0 B. lo A. C......•....••.....

"AS9!�.lipitania dos Porto•••......... .-.,' lllt'
6- C. R. ,..................... 61lg

Jro}n;a Policial 20J
Peniteuciária 1311
.011; • 1023
.A GMeta· :•• 'IS54

�Diário da Tarde- ,. .• .. .• '137t
... B. A ,1641
�. l"unerári. Ornaa ..

- . • . • • • • I..,

Exportacão Ltda ..

'Av. Rio Branco, 9 - 4.0

RIO DE JANEIRO � 17

-

--�"""""'"-'''''..... -

'udenisíasLeiam,' srs. Paro Concurs.,« E,tlulUlfis ou Federais
e ,Exames de Admissão

Estude por Correspondêncíe
Português, Matemática, Ciências. GeograÚa,

.

His t61'ia do Brasil, etc.
Intex-essa-o? preench?' elite cupão e remeta-o para C. Postal 332

FLORIANOPOI.IS - SANTA CATARINA

Sob O ti-tulo "A Desmoralização
da autoridade", o órgão carioca "O

Jornal", ínsuspeitíssirno aos ude

nístas, publica o seguímte, na sua

edição de 30 de mato úbtírno:

Por certo que, polttícarnente, se

pode concordar ou discordar sô

bre o fechamento do Partldo Co-

As mãos elo d'1twdlOlr são as únicas

fôrças criadoras da verdade e dia

vida.

Mas, apenas contrariar ás pre

tenções cermmdstas fora da Rússia
chama-S/e ditadura, como regime
de víolêncía. O comunismo pode
negar a líberdade e está certo

,
,

munísta. Mas, o caso jurídico de- nesE12 Ipaslso. Mas quando uma de

veria ser resorvído pelo poder ju- moorada se defende contra o de

rídico competente. Uma' vez que magogísrno oomundata, contra o

ê�e decídíu, não Unhamos outro ínternacíonalísmo comunista, ela

ríemédão senão o de acatar a uma está 'ermdla 'e precisa sofrer a mais

decisão dia justiça, Não se tratou ral1JCOI1OSa campanha.
l{o caso de uma decisão por um Ad'

-

t
.

t '".�

. . .

�eC1sao COIll ra o regllS< 1'0 \.LV

tribunal irnprovísado, mas de rum P t'dl f" deci
-

d J t'
. _

'

.

I
ar 1 o '()\l uma . ecisao a uso 1-

orgao efetivo, decorrente da orga- M·.. P: '.t·d· +,� .1'"
. _ .. ça. as o aI 1 10 lIllV'eruc maneie-

ruzaçao constitucional da, Repú- 11 t tê ,", 'b1
. . . ..

san e'l1J 'e os erIl1JOíS u.1O pra ,e:ma e

blica. E prestigiá-lo seria afinal +� id +, d n. 'bl'
. . , .

acaica o pres·]' lel1Jve 'a nJepu oca,
pr1e8tlglar a Republlca. que não faz mais', de acóroo com

O Partido Comunista :o.ão soube, os seus cl'everies C!O'l1Js!titucionais,

el1Juretanrt.o, oompl'eencller essa cem- dlo que cumprir a ]ei.

dição, ou melhor não . quis com- Essa OalUPaJtU1a, aliás, eSltava

preel1idlê·la. E desde qu'e a q,ecisão previJsta· no plaiIllo comunista. Ela

foi pronunciada, ê1e não faz ou- foi tmçadla cam o empenho de doo

tm cots'a peras SleUJs órgáos senão mo,ralizar, dle qualquer forma, q

a!taJoor vi!Ollel1ltamenlte as autorida- étubàrídladle constituilda, palra ati:tl'
d'es públicas e JlotaJdameTIJte o sr. gtr a cllemocrocia n'as suas bases e

pl'ElsildJente da República que, para cr1wr a inquiiJebaçãlO nadonal e o

êl'e, daqui por .d'ia'l11te, ée ú.'ansfo:r- espÍ:rito propiciJo á guerra civil.

mou em ditador do Brasil. Mas, f,elizmente, o Govêril1l(),
cO'Jl!fi'all1tue n.a vigilância democ1'áti-'

A?Sim, pam o Ceml'uni'smo o con-

ceirto de di-tad'Uora tem dums faces.
00, não se tem afastado d� condu
ta jurlchca e assim 'Pe-rmaiIllecerá

bem da democr-aci:a ·brasi·.

------------------------------------------------.........

INFORMAQÔES:PEDINDO

ri Nom� , , _ .

Rua �......................................................... o

v •
.. n ..

Cidade Estado ..

LaboratórioII

! f;:Reclamem

imed�ata-Imerite qaa]qtler
.

irre-
§ularidade na ente,ega
de seus ;ernaes.

'

,

�

--------------------�

SNRS.
ASSINANTES

Radio-Tecnico-f!:lectroo
Fundado em 1935

Monta9j!m de rádio.. Ampli·

I
ficado....·Tran.mi r"'.

Material importad
·

direta·
mente do. U. S A.
Proprietário

..

,Otom;1f Georges Biihm

I
Elecblit - Tecnico - ProfiaaionaJ

formado no EU'l'opa
Florian6poli.

�ua Joio Pinto n. 29 .• SQb.

r I
.

ii) Em b.omenagem
-

aos estatísticos.
Campo Gra:l1IdJe, 31 (A. N.)

OOlrnemorand'Ü o Dia do Estatísti-

00, o Instituto Bra'8ilJeiJx) de Ge')·

grafia e Estatística inaugurou'
Lima agênc1a mod'ê}o neSita cidade_
,A oo1er:ukLaclJe foi presidida pelo·
govêrnaJdlolr do Estado, dT ·.Arnaldo
EstJevão de Figcuei!I1édo. Teve a

pl'egença de altas autorjjdiades d·

vis, miltirtaI1eis, jorma,listas e pes
soas gradClJs.

COMfRCIOEINDUSTIIIA flJOPlA'( LTDA
1?H�I.VéTIA.41· TEl.S·1000·S.PAVI.O.

Uma qu'e .deve ser con:sagraoo,
qUél!I1do lhe oonvém. Quando a di-

para o

letra.
tadura é a chamada ditJadltl'Ya· do

pl'o�etatrdlad:o e é enca1'nâda na fi·

�gUJra -podeI'osa 'e inldi.scutilda do

j
mal'ech!al Stalin, ,ela é neoessária,
bidispensáV'el e digna de todios 0'8

enoom�()s. P.ode' des'trui'l' tôdias' as

li'berdaldes, Hqu1dar com plu.rali-

l
diClJdle partidária, eli:n1iruar tDdoo· os

adlVleTsá'r1os, efletivair 008 mais ca

prlchosos expuQ'gos, 'lt'egBr qual·
quer di·neito Ílnd!ivi:dcual, - que ela

é. a expr;e,ssão do melhar (nos mu:n

dos.
O que deciJd!e Moscou está certo.

O que a Rússi:a realiz.a é sempre
uma gral1lde e nobre li2'alização.

'QUEIXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LE;JTOR: Se o <;lU' '1>.

illtereasa é, realmente, uma providénci.
para endíreita! o Que estiver erradC' ou'

para que aloplma falta não •• r�pita: e

NAO o escàndalo:quc a· .ua recIamaçlo
Da qaeb:a poderá ...ir a causar. encamJ.

abe-l' á SECÇAO RECLAMAÇO�S.
de O ESTADO. que O c..,., será le....tio
.em demora ao COIlbecimento de q_
de direito. recebendo ... I. uma informa·
t;lo do resultado. e,,';oora em algual ca•

•
101 não sejam publicado. aem a rec1a.
maçlo nem a prO't'iQêllllMa ..........

......
-

,RACOS.
ANÊMICOS

TOMEM .

ViiI fr28sotia
"SILVEIRA"

Grlnd. T6illc:o

,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação Profissional dos
Economistas de Sta. (a.'arina

:ta C3Jpiital, em visita a seu ve- ASSEMBLÉIA GERAL
:nerando pai, o sr. dr. Jorge La-,

A IComissão Orgal!izaelora ela As,s�iacão P.l'ofissi?nal dos Econ?;-
,oorda m.isLas doe Sa.nta Calanna, 'convoca os EconomIstas, desle EstaJclo par a,.

." . e,m AssembMia Geral, a SPl' rea]Jzaida no pró:n'illO dla 4 às 19 ·horas e

. Re��or-secretarlO ,�e "�30 minutos, n.a séde rl;o Clube Doze de Agosto, para c1e.Jiberarem Sôbre
.Mamha e red!ato,y de A NOI- a seguinte oTdem dOo dla:
te" 'O ilustre conterraneio é a) - iDis()ussão dos Esla{,nlos
'um� dais mais for:mosas exp.l'es- b) - Eleição da Dk�torla
�

-

,. FJorianólPolis', 2 de Junho ele 194-7
�I:joes de ��tura da atual gera- Osmar Cunha., Presidente
<Ção barrlga-'Vleroe.

Continua "O Estado" fa.zen
.do distribuições de, valiosos li
vros, inclusive romances mo
.deros, entre as pessoas que
.oonstarn do seu cadastro soei
.al.

As pessoas que amda não
hajam preen.ch�do o coupon
.que diariamente publicamos
poderão faz-e-lo agora, habíh
tando-se, assim, a coricorrerem
.:3. tão interessante iniciaJtiva
.readizada sob o patro.cinio da
"'LIVRARIA ROSA", á rua

.Deodoro, n. 33, nesta Capital
.
- :x:--

� . ANIVERSÁRIOS.

Fazem anos hoje:
- o sr. Luiz Bclteux Píazza,

.caíxa do Serviço de Luz e FOT

.ça, e pessoa gramdernanrr, e's

tímada entre nós, pelas suas
.helas qualidades de coração.
- a exma. sra .. d. Olga de

.Freítas Cardoso, espôsa do &1'.

-Oscar Cardoso, proprtetário da
Capital. A distinta aníversa

.. rdante que conta corn ínúms
Tas amizades, será, hoje gran
:,demente homenage3Jda.

- o s,r. Pery do Guarany
•CrumilSoo, dentista em Trubarão

- a srita. Mari,a de Lourdes
.Boabaid, filha do sr.' Peres
Jloabaid.

- a sr,ita. Marunia Ramos,
:lilha do s,r. Alvwo Ramos.

- a srita. Helena l\faI'ia Ma
:.fUSO, estudante,
- o sr. Ari Lenskkul.
- o menrino Odilon, filho do

:.sr. Proteno.r Vieiira.
- a menina Maria, filha do

sr. João Moreira.
-- a srLta. Dilza Délia Du

·tra, filha do sr. Delgidio Du
�a Filho, alfai3Jte.

o sr. 1reces Machano.
a sr,ilta. Gilma,r Gil.
a sra. Edite Tzelikis.

'VIAJANTES

DR. JORGErLACERnA
Procesdernte do Rio de

:nerirro, Ülndre reside, exercendo
.'0 cargo de médico - pediatra
,-lira Saude Publ'ica, chegou a es-

DR. CONSTANTINO 1

LACERDA

,Também, procedente da Ca
'pital da Re'PubHca., está nesta
':Calpital, o Isr. dr. Conisrtatino
Lacecr-da, engenheJro-civil, for
-mado p e.Ja, Escola Politeéonica
do Rio, de Janeiro, e que exer

'ce, a.tualmente, ó eargo na Pre
:fe,itu1'a -de S. Paulo.

o SEU ORGANISMO
PPECISA DE UMA

,_ ..

C "lELHOR DOS mEt.HOJ:!E S

��'>I.:·�i'���tl'" 0""- "��CI���
elo ,'IA liAS COI'(" "'ÜVICr);' 'lf ','." !.'�.r. r. .r.�OQII.1C1I:uO OD''''·

o .,t:�q) n�:,· \"." .l�� ....

Ja-

Palavras oreeuleres do sr,

G"il'h'erme: da Sil'veira
. No discurso do senador Ivo de Aquino, em resposta ao sr. Getulio

Ya,r,g,�s: há, a seg,ui.nlc revelação:
Ja ha mais de ano o relatór-io do Banco elo Brasil, 'relativo ao

exe·['IC1CIO de .1945, aler.íava a Naçãn contra a gr-í La desses beneficiár-ios
com as seguaní.es palavras:

"A, inflação prejudica a economia e arruína as classes médias, mas
favor-ece os es,pecu.]a,doJ'cs, os negociantés e os manejadores pl'od'issio
nars da moeda : os que vivem de salários são rortemento atingidos apesar da ,co.mperl��ação dos a,umrenlos. "1-Socialmente � inflação é nerasja ás classes médias, prejudicial aos
que v,J,ve!ll. de sa 1a,1' 1OS, pr'ovcitosa á IPI'l1to.cracia € util aos partídos re-
voluciooár+os.

.

'\ .

.

A h istória tern registrado 'que, nos periodos d�' i'n:fiaóã�" �'; pil�t�c·r.a�
era e a demago,gla esforçam-sr por manobrar em consonanoía.

� ação pervertedora da in.ílação produz a instabitídadé do" meio
p,con�JD1J,co e SOCIal; os costumes decaem; chega-se até a negar o poder
publico,

Esta negativa causa a insegur idado da massa prolctánia (' gera per-turbações sociais e o aparecimento do virus revolUiciollJário.: .

A legitimidade do poder .passa a ser discutida pelos ghl/pOS econó
micos que s,e formam. Aparecem, assim, as tentativas de dpminio do
Estado, pela alta finança e os grandes industr iais: surgem, então os
reis da inríacão. ' ',"

A alta f'inança, em vez de defender os interesses coletivos. da Na
ção, como faz o Estado, procura, antes' rele Itudo, cJ.elf,enod-el' os seus pró-
príos negócios. .

No período ele excitação formam-se novas empresas, aumentam-se
os capitais das que já existem. criam-se novos bancos e casas hancár ias
e todos obtêm gr-andes lucr-os provenientes ela alta de preço que a
i nfílaçãu ocasiona. .

Uma onda de prazer p luxo invade o país: todos os hotéís e casas
de diversões são assaltados por uma clientela ávida Ide gastar: vivem
repletos os armazens, as lojas, P as casas de modas; -conetr-oem-ss novos
hotéis r casas luxuosas elp apartamentos: surgem empreendimentos de
aventura e avenidas suntuarías: levantam-se palácios para a instalação
r}a,s re·pa!'licões elo E8'la,do; rasgam-se auto-esLradas e i.n�lalam-se cas
sinos {Je ,di,v,érsõcs; ,há eseassru: rle .mão de obra.

Nas caixas econOini,cas P nos bancos os depósitos avull.aa11. Mas, d(�
['epenLe, no a,ulge ,de ,toda esla .p1'Osperidacle, manilf,esLa-s·e a depre'são
que p1'e,cede a ,ca,tás(rof'p.

De,baixo da másca!'a cl1'g'anadol'a ,rla prospel'idadp exisle somen l·e
danos porque os l,u()!'os 3JpaL'('.nles que a alta d·e precos prupieia, são
lima penfida ilusão e al'ruinam lentam8\nrte (l'S ,beneficiários.

Assim, todas as brilhantes wnsll'uções' realizadas pela inflacão ba
seam-se em lima JicCão."

MocJiLando 50,bee p,ssas pl'of'élio()a� palavJ'as, os brasi,leiI'O� encontra
rão os motivos ela a,lual camlPanha conÜ'a a politica econômi.ca-Hnan-
()ei ra do Gover.no. . .

(Transcrilo de "'O Globo", de 28-5-47).

3

Programas da H.B.C.
pariJ o HI'üSII-
"'lUARTA-FEIRA, 4 de junho r]
19,00 - Sumário dos pro

gramas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,30 - Música Operátíca e

de. Ballet.
20,00 - Rádio-teatro: "A

História de Duas Cidades", der
de Charles Dickens, 10° epi
sódio.
20,15 - Música de dança.
20,30 - 1) Boletim 10000-

trial Britânico; 2) Comércio e

Fínanças.
20,45 - Francis Russell, te

nor.

21,00 - Noticiário .

21,15 -. Comentário p o r

Salvador de Madariaga.
21,,30 Novo 'Conjunto

Londrino de Cordas.
22,00 - Rádio-panorama,
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários d a

Imprensa Bríeâníca,

do Senhor Jes6s dos
e Hospital/de Caridade

, OORlPUS CHrRrIrSTI
De ondem do ,senhor Irmão Pl'ovedor lenho a honra dle convidar

aos Saruhores [rmão� e Irmãs, para compar.ooere.m qui,oLa-feira. dia 5
do corre.n'Le, álS 15,30 11O'1'as, na ISa!cTi,stia da ,CaLerdl'a1 MoeLrO'politana, a

l�Ítm de, revP,5ófridos de baJandl'uü'" e, fi·tas da noosa Irmandruc!2' II á,;mesmainca I'Ipo rada, tOomar·em IparLe no pres'LlrLo em ,honra a J.esus �a()ramentado,.
.consistório, em 2 de junho de 194.7.
José Tolenlino de Sousa. - AdjLlnto do SecreLál'io.

Irmandade
Passos

FarIDácias 'de plantão
Rua 'I1raJano(Dia Santo) Fa-rmácia B,auliveira

FarmlÍlCia Sto. Agostinho
5 Quinta-feira
7 Sábado
8 Domingo

14 Sábado
15 DO'!lingo
21 Sábado

Rua Conselheiró Mafra
Rua Conselheiro Mafra

Rua' Conselheiro Mafra

Rua Conselheiro Mafra

Rua Felipe Schmidt

Farmácia Sto. Agostinho
FannlÍlCia Esperança
FrurmlÍlCia Esperança
Farmácia Nelson

22 Domingo FaTmlÍlCiá Nelson Rua Felipe Schmidt

28 Sábado :F\á<rmácia Moderna Praça 15 de Noverr.'bn:'o

29 Domingo Fa,t'IIlácia Moderna Praça 15 de Noverr.'bro

O seniço notu�'no gerá efetuado pela 1"armé,cia Santo Antônio, sita à rua João

Pinto.

CIMlNHóES E ONIBUS SUECOS

VOLV
DE·4. 5,' 6 E 7 TONELADAS
6x:-P lé< (3 (S � J)\\ E", fc) 1 t-'\ :-p 1\

,

(t;'n ",I 'IHlur:nft{'ues lelrgJ'(!tic 1 ....

8RãS�lVOlYO - RIO DE JANEIRO
ou dir'.:h,ment� com o gerente dil VOLVO DI) BRASIL S. A.,
que vislt",rá em pri'1c\pio de Junho, com alguns cha.ssis
de dcroonstr:oção. as principais localidades dos Estados
� .... P")"",.)-6 n S.,..�. 'C, t'!!\--;"_.

'_.•. .-�.......� .._�,��.uu;:.:+'"'"_""__.oI:�.J.o� ••u.;.:��.:..':l�,�..........ot.���

Tendo as SUas defesas
ortânlcas naturais '"

'

equilibradas, os erga- .........
nísmos fortes e sadios
encontram-se, natural- -

mente, menos sujeitos
-

a doenças. E, quando
atingidos por um
restriado ou gripe,
reagem com Vigor, libertando-se fa
cilmente. Mantenha, portanto, o leu
organismo em perfeito equllibrlo.
Dê-lhe um tônico capaz de enrtqus
cer o' sangue e auxííar as suas. -de
f,:sas naturais. Tome Vinol, às reret
çces, e continue com o mesmo eS4
.píríto alegre e saudável,

-

dísposto
para a luta quotidiana. Vínol é uma
verckideira "fonte" de vitalidade.
Vinol ajuda-o na convalescença de
doenças ou operações, aumentando
seu apetite e proporcionando-lhe um
sonõ

'

tranquilo. Vinoi encontra-se
em tôdas as farmácias e drogarias.
Vinol é a saúde cio sangue!

Referce 8s suas

defesas orgânicas

VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Càmpanh Pró leHa
belec_eBto da Suei, H
Lázar•.

Na Assembléia...
COl,clullão

/

putaclo� João Ribas Ramo� " Braz
Alves.
GUrI:{J:::lO i'iO'l'URNO "i\rL'\JRECHAL

ol\IASC ..\'l-tbNHA.,;' DE MOlHAJ.·::,"
O 81'. de.pula.do J. J. ·(JaDj'al, leu,

a seguiJ:, um oJ'íelO ela :-,U(;j{!,da
ue dôs Ex-Combatentes da 1,'. K H.,
lUaJlI.J'eSLallLlO Cie::;e,lu ue cl'iar, aqLll,
U!U ,(;W'so ue ilLJanüt.i;laçáq o(Je waul
lUS, ,(;U,nl U UüllOil1l11<l\iUU de "Curso'
.\ULUl'llu .\·lal'ecnal "",,&(;al'<Juiras d,e
Mural:;, LeJl,UU U l'!:)l·erwu uucu
menlu si{lo eu()aminhado á Mesa,
para u::; deVidOS lÍ-ns.

U sr, uepntado .!taul Scbae>Ier,
lideI' iul,erlllo do P. l::i. D" a se

gUI!', leceu consideraoõ.es em tor
no LlO lJl'o.JJlema ua al1abeLizaçao
de alei ultos, no' Bl'as�l, íntol'malHJo
qu·e, na se::isao de hOJe, apres-enLa
l'ia o s'eu jJa1'e()er sobre a Jll<llcacao
do SI'. ueJ)ULadO Al'O,loClO G.anaHlU,
sobre o' uJe:;mo assunLO.

I,lVW0:::l'J 'O '1'J!.al.ilU'l'Ü'�ML
O S1'. deputa,do \Va.wemar J:tupp,

ela C. D. 1\., apresentou 'uma mdl

cacãu no seuLwu oe :sei' o' "ilill,PUSLO
tel'L'Ilorlal ", e.m Lages, co,brado du
rante Loclo u oCOITenLe mês de JU
nho ()ujo pl'azo de ;pagame.nll.l eX-

Plrdu a 31 de maio ultimo.
_

A :3e.guÍl·, o Sl'. de·putaiClo Joao
Ribas l:t3J1110S, da ba,ncada -do P. l::i.
D. com a pala.vra, manifestou-s,e,
p,e'la sua bau()arda,. sim,pártieo á iu

dicacão, a qual ,fOI encalilllln1)ada a

uma comissao para ,paTe�et·.
UM "MELO-DRAMA, .. "

.

ISorbre um fato ve,ri;ficado, na Vila
ele"Lon t!'as, o sr, deputado Fel'nan-'
do M,elo - o qual s·e 1'ef,ere a um

alo do' dire·Lol' elo g'l'Ujj.JO es,colar
dessa lo()alida;de, ou,atra u'a mae

de aluno - f.ez algumas ()onsldera

ções, ,()ensUl;ando aquele pro·fesso·r,
;:;. 5., que la es,Llvel'a, trouxe mais

"um ()aso", mai·s um rnelo-arama ....
,;:;. s. pediu � abertura

_
de um m

quéri.Lo 1lid;ministrati'-�'o.
',Sobre o ars,sl1n.Lo lalou os!'. d·e

puL3Jdo J,iaul 8ahaefer, l�der, da

maio1'�a, pronunclando-s·e ffW?1 avel
á apmação das resIPOnS3Jbl.lIrdades.

.

ltES'üAJ3ELEOLMENT.o DA
.

BANrDEH-tA DO ESTADO
Apresentando uma in(Jircação pa

ra que a Bandeira de :::lanta Cata
rina, as armas e o hlllO seJ31m res

tabeleódos, falou o ::ir. deputado PARTE PARA OE ESTADOS
Kontd·er Reis, udeni.sla. .

OVENADOR DAS'8e,()Lmdando-o, ue,;:;a indicacão, UNIDOS ,O G .

falou - pela primei,l'CL vez - o :"1'.
. INDIAS HOLANDESAS

j delput3Jdo Osvaldo Cabral. T�mbem S. H. ,L � InfoíI'll1a-se de Ba-

lu S1'. depuLado Hiwl 'SCh.aeder,
do. taviia <'lue o Sr. va.Il! 'Mook, Go'

P. l::i. ,D., de que e llrelel' na Ass·em-;- : "". dl, I fd.' H 1 d-bléia, tec.oLl. palavras eloglo.SaS a vern.auOT as: n. las o alIl e

in.d�cac50, a,provando-a. O sr. delpu-, sas, deverá partlr em hreves
lado Saulo J{amus 3lpoiou essa pl'O- dias para o.s EE. UU. onde dis-
posicão. discovdallJdo, no, entanto, curtirá .com os funcionários
quanto ao fato de ler o aula I' .da. bl f'-,indica(,'50 se referido de manetra rumeTl'?ano:s OIS pro e:nas I

1 de::;airosa au Eslaelo Novo ... , tro- nan.celltro·.s da 1ndoneSla. Os

I cando-se, então, di\'ersos apartes dr.cuJ.ios geral.mente bem infor
r'ntr,e o aradaI' e os ses: depuLados mado/s raor-edtt:am que o Sr.
Kúncler Hels e Osvaldo Cabral.

.. ..

d F'n _

.o sr. ,Presidente informa que a Lleftlinck, :"1�lllS�O .as 1 an.
assislen()ia está abusando da tole- ças, pa.rltlra lmedla.men!.:e a

rancia ·da mesa, dizendo que man- fim de juntar-se ao. Sr. vaU!
dará evacuar as galenas.

_ Mook em Nova York nas dís-
A seguir, i'üi, suspensa a sc-ssao, cUls'c::o-e''s com as at{toridadesmarcando, o sr. Prpsldente outra, -

pa['u ]1rl,Íp.·:'I hOl'a regimenlal. an;c.rical1as.

A HOLANDA E OS ALE:MÃES
RESIDENTES NO rAíS

rS. H. I. - Comunicam de
Amsteifd'am que a poldcia lo
cal eSltJá ,trata!Ildo da deporta
ção de giI'1ande nUrIlleTO de es

trangeiros indersejaveis, dos
quais 5.000' alemães residen
tes em AmSiteroam a p,rovidên-
5)ia telIll sido retardada pela
lentidão das negociações com
aJS autoridades aliaéLa.\S de_ocu
pação. Devido a falta de aoo-

modações, .os alemães estão
em libeíI'1d.?Jde; mas são ob,r;i-
g;ados � .a:prelsenitar-S:é diaria
mente a. policia. As autoridades
de oculPação solicitaram ao

Governo holandes que permi
ti/slSrem a em.,tmdia na Hóianda
de mais de 1.000 mulheres 'ale
mães CaJSadas com hola.n.dese.s, .

porem sabe-se que o Gov'erno
só corusentirá sob a oondição
de que OIS al:iados, pe,rmitaJID a

detpOlr,tação dos alemães inde-
s-ejaveis.

INTERCAMJHO DE COLONI
AS DE FERIAS HOLANDE·
SAS E DINAMARQUESES
IS. H. l .

.....:.. InfÜ'J'ima-lSe de
Haia que a Hola.illd� e a. Di.na-
marca farão o inrte'I"Cambio de
500 jorv'e1liS entre 16 a 21 ano,g

dUcr'ante as felI'ias, de verão, se
gundo anuruciou a A,ssocità.ção
de Turismo Juvenil Interna
ciona.l. Ois jovens ficarãJç> alo
jad.os . elIll casa. part,iculares e

serão levados em vjage'llls por
todlo o Ipais,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.
' •• E SERÁ AINDA

MAIS ADORADA
POR SEU MARIDO I

J

I5RÃTIS!

Peça hoje ao seu

fornecedor um "Ccr->

tõc-Rcycl" c o m as

instruções pc-c rece-

ber o fomoso "Livro

de Receitas Royal",
Ou escreva para: C. P.

3215 - Rio de Janeiro.

Prttd.to dei Standard Brando 01 Brazil,
Rio de Janeiro.

S$;,
. '.;

.. \. '.' �"

•'J h��t ��

���� 'óIf@'

� #.
I(�

f/!, /\\

Qualquer
caneta
escrevem.s

Std. o 314

••• mas

Sft,E Asf-F E R

Nem mais um passo, general

Caixa

JOSÉ JU:\TQGEff!RA
.

Esta advertência bornbástica da U.\D.N., vem subsl itui r nas mam

clietes dos jornais a Lão velha e desmoralizada "eterna vigrilamoia ".
Esse ;p,artilelo 'não pode mais dar-se ao luxo de lan Las toleimas

porque já não é 'uma ,agremiação polít.íca corrente c-om os seus f'unda
mentes progTralmálUoeos;, Já se dividiu em oongtomerados disisendes,
atendendo todos ,pel.o rnesmo apelido: os ,ga:me,[;eil'os e (J'S renovadores.

O IPOVO que vem acompamnando a ação dos "eternos vigidautes",
não pode 'ter ilusões quando á sincerídade ·80 á coerência dos princí
pios que defendem 'pua, em seguida, r.wudi.ar.

A oélebre e Jraoassada coalizã-o que unarcou as primeira-s proí'un
dos divergências nas hostes bl'i,gaideiri·sLa,s, teve a girande virtude de
definir o caráter de arrtígos democratas que defendiam idéias ·e pi-un
CÍlPi,os parLidál'i OS, ocultando as contrações do estômago at.raído para a

gamela do poder. Não contaram 0.5 udenístas ,CQiIYl a Iorça do penetra
ção, ela ituteligência popular, atuando . como raio Q na consciência dos
camelôs citas liherdarles.

Fíragmeníou-se a UDN e não há ,proces, o de recuperação porque
lhe falta agora O' crédito popular ind íspensáve I para manter o pwL.t·l
mórno básico de um par-tído ,polfLi.cÜ' que é a condíança nos seus .homens,

P,aI'iti'civarudo mo Govôrno, ,aJmparando-:&e no Ipoder constituído ,para

g·3JlgUir lPosições nos Estados, .0'5 rsmanesoentes udenístas, lídírnos re

presentantes de uma época de corrupção política, [ll'OiP'us,erwm medi

das ,reacionáriws á Oonstítnição e 'coruLrárias á vi (alidade da DemomatCla.

Prado Kelly ataca em nome da liDN aquilo que os p1'6p1'1O'5 rude

nistas fli,z'enalm: Clemente Mariani, um destacado [lrolP'o,nentJo de me

dirias '·de compr-essão ela ·Iiber,dalc!.p pol ít.ica, é o ministro udenista do

GovêrnO DUJÍJI'a,"
A charada é difitCHima e sem conceito deíerrninado porque Ludo

o que diz respeito á UDN é confuso e íncerto. Ghgl8Jolu o momento ela
def'írução e os udenistas estão ai voroçados, A comédia .não pode conta
nuar. Alguém já gril.ou : Nem rnaris um ipU'S&O, General! Mas, será que
todos ouvianm ? Pelo menos. OIS ,!1o.mens da UDN que estão no Govêr
no perrnamecem surdos á advertõncia porque não querern abandonar.
a ".eLe,rna vJilgilâi1lcia" dos cargos com osuuaie sempr-e sonharam.

É tampo {te 'ser saLi'sf·pilta a :cur.i'Ü'sidacl.e pl),p·l/lI<11'. A NDN está wn

'ira ou a favor do GovênnO'? Com rela(lão, ao povo não é tão a:pegacla
aos i,nte'rêsses dos gT'LllpOS ffill que s·e divide,

.

Tem a ;pa;llavr.a. o SI', Pra:do K€<lly! T,êim a palavra o,s g'enthOJI"BS CI·e
mente Mari3Jn:i. RalLliI Fe,l'na.nd'els; Mangabeira e oulros! Têm a pa.lavra
os l'f'no valcol'es !

Á a,dlve11tê,nci.a i,sol,ruda de um demagogo utCleni'sta, olJ)'omos 'l1Jl1 con

seLho J}a,Lr,i'óLilco a.o Gene.ral P.r·esi.cJ.E'lU'Le: Não' recue, GenelraL Fora com

essa ',g'enLe, por.que O' Br·U!sil está SOlftrendo e o povo ·qu,e!' LJ'a,nqui I itClad e,
quer 'paz, que!' aJdmini,sLração,

n'ransocrirto da "Democl'aci,a.", de 11-5-947),

«Casa Barreiros» ve'nde:
SAPAT.S P'AR� HOMEM: f.ito•• mio, .ira franceaa, solado duplo,
lIalto prateleira, fo!àrillado cora material que exist. de melhor.

.

p,.e,o apeno. Cr$ 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprie. para iluerno, "CIlIado de madeira

ellpecial qne reli.tem cOJ\tra tDda e qualqulUr humidade, coneervando
o pé .empre que.te, re.om.nda·.e especialmente para pessoas que

trabalham em l.oar.. humide. cujo aoalho é de cimento e tijoletaa.
Preço apeno. Cr$ $0 ;00.

CALÇADOS PARI. CREANÇAS E SENHORAS: Temos grande sortimsnto,
modelell no"o., preço. baratillllimo., .e Cruzeiro. 20,00 II 100,00.

Venda. diretamente da fábrica ao consumidor.

CASA BARRKIROS _o Rua Conselheiro Mafrll 31

Limpellalll. Con.ertos e rfllformas
Suviço. rapido. e gal'cntidc.
ASSISTQiCIA TECNICA

Mediante módica menllalidade encarrego-oe
de fazer lirn.peaall porCJCllS no

próprio local.
SEMANAL, QUINZENAL ou MEN f} 1

OFICINA RADIO TECNICA
MECANOGRAFICA

R.a Joiía Pinto lIl. 32

e V. pode-se orgulhar da sua nova caneta.

SHEAFFER .. , Orgu1.ho de ser visto com a.

mais elegante das canetas - orinüno de ]Jossui'l'
o melhor! SHEAFFER tem a mais linda aparên

cia, escreve meiiior e é, uerdadeiramenie, uma jóia!
Nee aulas, nos escritórios, em qualquer ocasião, V.

esl;a.rá sempre satisfeito com uma SHEAFFER!

SKRIP - a moderna tinta de escrever, faz qualquer
caneta escrever muito melhor e durar mais, Também

evita enguíços ... SKRIP seca tão ràpídamente que não

há necessidade de mata-borrão, Escolha a sua cor pre
ferida entre as NOVE apresentadas por Skrrp. SKRIP
permanente para documentos que devem ser conserva

dos.SKRIP lavável para uso geral, no lar e na escola.Representantes

exctUSt,'�jxu'a o BrasiL:

M. IGOSTlII & CIA. UOA.
IUo de Janeiro: AV, .Río Branco I'4'1 - 1.· _do - Caixa Postal 843 SHEAFFEfj

A jóia que escreve

tASAS DO RAMOA NAS 9 O A S

•

DISTRIBUIDOR EXCLU-SIVO
bldústria da apar�lh09 eletroot6cnicoliI. corno sejam:

'ferroa 'de engomar, es·terilizadores. fegareiro •• torradeir as, ca.ço·
rolas e aquecedores elétric0s. deseja nomear diatribu�dor'e. ex

clusivos, por cento própria. para tôdas as cidades dê�te Esta
do, exceto o Capital, à ba.se de contrato anual. COl'ta para

ELECTRO COMANDO LTDA.\
á RUA VAIoÊRIO N . 344 (Cascadura) Rio de Janeiro D, F.

E Sê Sentirá e Pereee ré Mais Jove,
Nada envelhece tanto as pessoas'

• ("(lítiO o funcionarnent,n deIicientLe,. dos
rin:o;. Faz �;)frer ue freqüentes leva..n
l-�.(hs uotun;ns, nervosi&'Pno, tontcira�1
l"f"l1matismo', . clôre.s nas costas e nM-

11(�rn3S, olhos empapuçados, ·tornozelo.�
i"chMO�, perda de apetite, de energia,
étf" . .'\ TaZ'10 está em que os rins de
',-C'm elinânar os ácidos e toxinas e se

jli�;(l realizam eeta função permitem que-
�et'I ácidos e toxinas se acumulem
(ml seu organismo. Em pouco tempo.
Cystex elimina os germes dos rin._',
rertnlecendooos. Peça Cystex em qual
quer farmácia sob nossa garantia de que

Firma especializada na ,fabricação de guinchos e betoneiras, o nliviará rapidamente. Experimente- ..

em São Paulo, procura um representante eto. Florianópolis. hoje mesmO., verá como se sentirá melhor.
- K0800 garantia é sua mai,.. .. proteção_

dando preferenrcia a firma que tenha loja ....

crie'" 'Oi, tratamenln de:
Cartou dando referencia. à «GUINCHOS». ti8 .4m.

________C_Q_i_J<_a_p_o_s_t_a_I._5_3_9_--_S_ã_0_P_«_U_IO_·-------II��'i:�;;:,u::��. t
Pereira I

Advogado e Contabilista �
Constituição de .ociedade.

_

PIORes contabeis •• Organiza
ções -- Pareceres e serviço.

correlato•.
Rue Gai. Bittencourt nl). 12Z

Florionepoli.
D.. 17 hora. em diante.

M1QUINASREPRESENTANTE ,de

Atenção senhores Contadores, Guarda-Livro 5

Atuários e T I.i'cnicos em Contabilidade
�'pJ'eze pare re"ietro no Consêlho Regional de Contabili

Ilado em 5o.ta. C.tarina; consoante seu Comunicado nO, 5, de
todos o. profi.sionais LEGALMENTE HABILITA@OS, expira,
impreteriytllment., (1 8 de junho próximo, ficando, assim, o pro
fi.aiollal que não cumprir as disposiçõea do Decreto-lei ln. 9.295,
àe 27-5046. imJllosaileilitado de exercer o profissão, poi. cabe ao

Consêlko comunicar àll autoridades ecmpetentsB para não lIerem

aceitaI! e-;' SGlM'iços concernentes à profiuêio, liIarn o. apresentaçã.o
da rellpecti't'a «Carteira J;>rofissionallO. _

E.llrnam a EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA, Elellta Capital,
que Q:w."iaró, Ju.ntamonte com toda. instruçõeD necos.áriall, a

ficha de q'1Il9 trata e ítem l' do referida comunicado.

EMPRtSA INTERMEDIÁRIA de 2 salas para E·scritório.
Tratar: Rua General
Eittencourt, n. 87

• . • •. • • ... CI... •.•• .... • •. -.:

ALUGAM-SE
M.

Po.tal 1�5 -- Florianópolis
AraujoL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



j r

o ��TADO-Terca-felra 3 de Junho de '·947 5

{(;adasíro �cial do «O Estado) Experíências com O
-

gases veneneses
Pedímos 268 D<>8soS, dilltÍGtos Ieítores, o obeéquio de pre6�r o

. comvon a,};)� e remote-lo á nOMa Reda�() alim de cocnphtannos
·.'4Qanto antes, o D08DO BIO-fo �o Soei•.

Nome .......................................................... & •••••

·Cargo do Pai (mãe) que' esses guses penetram ma. car

no OLI nos pulmões das vítimas,
ocas ionando vár ias ·enfermidades. e

fí.nakmeu! e a. mm-lo. Acrescentou

·.·" ••••••• � O
Q ••••

''1{)br;erv. . .....•.•. , ••.•.••..•••••••••••••••.•••.•••••••••• , •••••••••••

DI. SAVAS LACEIDA
1� mfdico-cl.r1ir'a'lca de OlhOfl
- euYld08. Nariz - GarCaDta.

P....crição d. lenteo de
aontato

',_li.ULTORIO - Felipe Schml.
dt, 8. Das 14 às 18 horu

6�CIA - ConselheIro' H&o •

fra, 77.
'J'IlLEFONES 1418 e l20f.

Ausente

teto ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

� IlerYlços de Cllnlca InfantU 1&
...18têncla Munlc1pal e de

Caridade
,!JLIh(JA IIil:DICA DJil CRIAl'fç.....

ADULTOS
!)fDOJI'.ULTóRIO: Rua Nalu,....
�..... '1 (Iildificlo S. Fr..cltleO).

.

CCmSuItas das 2 às 6 horllll
,��NCIA: Rua �areChal GWo

lherme, Ií 'Fone 1M

DR. A. SANTAELLA
(Dlploma<fo pela Faculdade' Na·

,,8lonal de Medicina da Uruver.ldao
,(te do Brasil). Médico por concur·
\'00 do. Serviço Nacional de Doen·
'í" lf#ntals. Ex'lnterno da Santa
,� de Mlseric6rdia, e

.

Hojpual.

"'�u6tr!.co do Rio na Capital ...
deral

,�CA M1!:DICA - DOJilNÇ.....
NERVOSAII

.

,

- Oonsultóirlo: Ed1f1cio ÂIIl�lII
NETO

- Rua Fel!pe Schmidt. ConauItul
� 15 ás 18 horaa --

'....Id@nc1a: RUJa Alvaro de Carva·
lbo nO 18 __: FloriaDÓpoU..

Bit. POLYDORO S. THIA�1'
<'ilUdlco do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

".m.mrCA MÉDICA - DISTúR

BIOS DÃ GESTAÇAO E DO
PARTO

�ças 'ia! órgãos Internos, e.

�ecialmente do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas internas

·.maIQ!lERAPIA - ELECTItOCAR
DIOGRAFIA

_

- METABOLISMO
BASAL

,000000ltas dlàriament,e das 15 ...
18 horas

• 'âteIlde chamados s qualquer
',hOra,

.

Inclusive durante a noite.

'oOONSULTÚRIO: Rua Vitor Mel•.,.

� les, 18. Fone 702.
,_JDJ:NCIA: A v e n i d a Tram·

powski, 62. l"one 766

DI. M. ·S. CAVALCANTI
cui:uca exclusivamente de crlançq

Rua Saldanha MarInho, 16
Telefone M. 732

DR. ROLDÃO CONSONi
tilIUJBGIA. GERAL - ALTA UI
Bu:aGIA. - MOLÉSTIAA DR 1'Jl�
.... NHORAS -o PARTOS ..

l'I!r.!Iado pela Faculdade G'e .MOO!
lIlDnil da Universidade de SAo

h1lllo, onde foi assistente por ..t.
l'iM IUlO. do Serviço Clrfirgico dr

Prof. Alfplo Correia Neto
flruri'ia do estômago e viu li,
&firN, Inte9tln� delgado e grOililK
tiróide, rins, próstata, bf!xlgll,

Mero, ovários e troml)rul. VulCo
Nle, hidrocele, varlitea lO h�

CONSULT.AS:
Qu :I li 5 horas, à Rua 1'9Ipa
!:IoIIm1dt, 21 (altos da Caa Pa

ralso). T@l. 1.1198.
.

,

mDlIDtlNCIA: Rua EsteYetI JII·
nlôr. 178; Tel. Jl 7M

DI. ltIOlO WENDHAU�P
•. JJw-_ do Hospital "N",,'" R/J"",r-

CLtNlCA M�DIC.A DE ADULTO(!
1!; CRIANÇAS

Ceanlt6rio: R. VillCOl1de d. O""
1'Nte, 2 - elq. d. Praça 15 dI!" N.
,_.., laltoa d. • Belo HOri:aoDIe")

TeI. 1545
CoMulta.: da. 4 ti 6 hora•.
"dê""i.: R. Felipe Sclomi<lt, IS

-- J'OOle ....Dual 112

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SE'NHORAS ._

StFI!LIS AFEcÇõES DA
PELE -, RAIOS ENFRA·VER·
MELROS E ULTRAS·VIOLETAS
Co....: B. Felipe Schmldt, '" _
Das 9 à. 11 e do. 5 às 1 hrs
Re8: R, D. Jaime Camara, 41

FONE 16.8

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Corurult6rio - Rua Joll.o Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.-«1;1

Ru1d6n.c1a - Rua Sete de Setembro
- (Edifício 1. A. P. da EIItlVII)

Telefone 11. 8304

H. PAULO FONTES'
Clfnico e operador

CoIurultór1o: Rua Vitor Melreleo. 26
Telefone: 1.(011

Coul.rultas das 10 às 12 e deli 14 11.1'S
Res1d�cla: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.123

CURSO DE
Serviç') de Pronto

MOTORISTA
e

Socorro de Automóveis

conl in Il'ame,ntE' proomandn produ-
zi r a, ncccssá ria indumentária pro

(etol'a J' Ban-ker a,j)i.rmou que eon- ás

fia orn que o conseguirão em fu

turo p.róxjmo.

CONtRI S'JIRDIS
-._) E ""nleRaS·

SIM'"REcrnJI AMOSTRA GRÁTIS
ESCREYA O SW EI'UREÇO AO

UBORlTORIO 0111 $o ..
CAIXA POSTAI.. 36

�VMENA\J .. SANTA CATAIHotI

NOVO H'ORARIO Dr'\ VARIG

DE PION E IR OS
A SERVfÇC' DE V.S.

VENDE-SE,

,

Arsenal de Edgewood, Maryland,
EE. GC. � (U. P.) - O Exército
'dos Estados Unidos está fazendo

'l�O •••••••••••••• E8t. Chil ...••.....•... D. Nasc.••.•••.••.••• , expei-íêucias com gases veneno-

",o_.. I sos l'ácho-uli,\ro'8 mil vezes maisc·...... " ••••••••••••••••• .................................... ., ,

potentes Cju,e qualquer outro até
'bposo (a) : hoje cunhecido, ° C 0.1'0111'0'1 Maur ice

E. Bancr, Comandante da Escola
l'lmpreso ou Cargo ..••.••.••.•.....••. :............................. de ()uí,milc.a do Exército, declar-ou

,. e, ••••••••••••••••••••••••••••••••• ","" ......'...................... q ll'(\ os g,"S�3 se produzem irnpreg-
Agrad-eooriamoll, também, a fje(lllille�1l de Ii�ticias de DMoimeDtoa.j na,nelo. -se com raios "Alfa e (i-ama"

'·,klllMamentos e outras, de pllrenbee 00 de peseoas amigaa. em um rorno alômico, conhecidos
.

ácidos venenosos como rwsênico,
ácido sal Pmico etc,
]( ê"t,(' 11m mrtódo ul i lizadn aliás

pe!.a oi,{inéia médica na produção
de f'lül1}cnl.os rádio-ativos para
comha l rr as e n fpnmi,d ades .

.um ,g't'ave 'prQ'ulema que o oxér
cito arnda não conseguru resolver r
a manr-íra dr como' proteger seus

pr-ópr-ios homens, enquanto arma

zenar ou usar tais poderosos ga
zes lefais. Os .ra ios "Alfa e Gama"

DR. NEWTON D'AVILA IPpnelram
atr-avés dr lodos os ma-

0peraQ6e1l _ -g-liÍl Urinárias _ teiiais conhecidos, excéto gro'ssas
Doenças dos Itntestlnos, réto e paredes d,p metal ou de concreto.IIDUiI - Hemorroidas. Tra.tamoo,. >,.

.

• '

td da coUte amebrana.. ÜS homens fl,r ciência trahalharn
l'1.Iloterapla - Infra vermelho,
Con'ifuIta: Vitor Meirelel!l, 28,

Ate&de dlarlamente às H,lIQ ha
.. l tarde, caa 16 hs. em diante

Relld: "'idal Ramoe, .66.
"ou.. 1067

2as. -- De F'lorfanépol ís para Cucitiba, São Paulo e Rio de Ja11Jei<1'� .

Decolagem ás 10,40 horas.
3<15. - De Elordanópo lis para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 hrs.
bs. - De F'lor ianópo lis para Our itiba e São Paulo. Decolagem
13,00 horas.

'

5as. - De Flor ianépolis para Porto Alegre. Decolagem. ás 10,20 hrs,
ôas, -- De Plor ianópolis [Jura Cur itüba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Decolagem ás 10.40 horas.
Sab. - De F'lor ianóoolis para Porto MegI'e. Decolagem ás 12,30 hrs,

PASSAGEIROS -- CORREJO - CAlRGAS -- VALORES - REEMBOLSO
-- FRETE A PAGAR -- SERVIÇO DE ENOOOENDAS - CARGAS PARA

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

NOVEMBRO -- TELEFONE: � 1.325

uma ca�"l :.
.
sd_�ira com ter

reno e ótima chacara. luz e

água no morrf1 Servidão Fur_)t�do. (P�l'inha), PQf motivo de
vlagem. . IVer e tfftar com D"mingos

IL. Rfi., nQ me�mo local.

Envie ao seu amigo distBntf
um número da revista O VA.
LE DO ITAJAí, edição doo!
cada a Floriallópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difUli. cnltanl

d., n08l_ te...

F"ARM·ACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã .er. a sua pl'eleritla

Dro,a. nacionais e ftltranceiraa - Homeopátiu
.ariu - Ártiroa de borr-cba.

Garant••• a exata Ob8erTineia no receituário .. 'dlee •

P.I'fa-

,Dr.· Henrique Stodieck
ADVOGADO

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

Conespondencia
ComercialEnsina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSIonal
,Teoria e prátiCIl .- conhecimento do fnfJtor.

.

Atendem se cha nado:! para reparo:! de urgência.
Auí·(>.E ·�C( Ia ·4 7 �77

Gl�k: -'.GE TrtHAD - 'PRACA GAL. OSÓRIO. 40.
i-----TE--ã'-.-M-W5W�U;�������mm�ã%GAãi.$W�*�..�Eã-=...mã��lm'*�PEk-*iíf�,-*�d�;9�iemM=-;�*:eR5�WmRmüm=������..�;;m=�mG-�·��·;m�;Sm;..�ãã....iR......��t�§.."··ii;��WA�iB�

I ' #: �,� ��. í ,91 �. :J� E'a::>r!cante e· di9tl'ih\lidot'0!!I das tsranlodul!;! con- �',�$f �\. . �.$ .<1, "'!I �jJ faccõfls "DISTINTA" €I RIVET. Po••ue um t!l'Qr.�
, � �,,,, ��,J.'" ' <'i1�J de --'ol'timento dia ccuamira;s. riucadole nl'inll ••.•� bonl _ bal'�to•• algo Apam •. morto. o avia..nilntol

pal'u alfaiates, que recobe diretame n t;.) da�

,Snral Ct)m.rcl.Rt�1lI do interior no sentido d. lha L:l�(H' (> 'una

Flcria.n6poli!l • ....:�FILIAlS em Blum'3nau <SI La.j�li. :
���\�__�����������:s!asm=�������������������:��==�=-�

DIREÇÃO:
Amélia 1"1. Pi!iüzzi

RUA �LVARO DE

íúbri(.o.'-Í, A Cn"", "'A CAPITJU,," ohQm� a ote,ag(io dOI
v'l.tI�"a at1.t�a cita efetuarem 6UO. comp!i.'all •. :MATRIZ om

...

Confere
.

. Diploma
METODO:

Moderno e Eficiente

\.

tí� ti.'
RtMEO

ln
, (;"aVOAZ IA!

Além das dôres .agudas da
_i tiic;estão, ha o incomodo ,oeia!
de máu halito e da azia. Com o uso

do saboc03o • PÓ Digestivo DeWitt.
.eaa"arecem tais vexames e as

.6rel. "ois este remedio modei'no
eerric;e ...-mal no seu inicio, gra988
a sua formula moderna: Diasta&e
de malte para estimular a di(i;eitão,
Kaolin para proteger as mucosas

,astro·intesting_is, Carb. de Calcio,
Cara. tle Biemuto, Carb. lõIe mono.
lOtiico para neutrali..r a acidez ex
Eeeeiva, que é a caulia pi'iaoipaJ
da azia e d.. centraçee. ca.trieaa.
Pan Iivru'le, da mdig:CtltiMI, peça

�Delllítl'
.............................

CLARNO
GAlLETTI

ADVOGADO

Dr. G.

Crime e mel
COrlstituição de So;j.dad..

NATURALIZAçoES
Título., Dealal'atório.

E.crit .. _ Praça i.5 de Nov. as.
lo. ondar.

R•• id. 0_ Ruo Tiradente. \ 47.
FONE •• 1468 r

,---_
.

Senlt&rital
Ao escolher ae. pel:f••e iVM'Hil..

lue se trllS a marea lia penamari.
'Joham ·Maria Farina" que já wa

prúerjda pela corte imperial d.

o. Pedro II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube, exe de Agosto--Dia 15· de Junho,�Concer·to do célebre 'barítono
brasileiro Silvio Vieira. acoDlpanhado .

ao piano pelo grande éoncertista Cláudio l\toreno#
------------- -----

-,- - .- _._-----

Confirmou o líder,· a sua invencibilida,de
tom' um elemento de me,nos, 'O tetra-c.ampeão catar!nense

derrotou o Atlético pelo escore de 2 ii I.
o espetáculo futebolistico de Machado leNa. a melhor sôbre juiz, vislo ter' o sou aul or comeLido

ante-ontem, reunindo no gramado F'atéco le Fi�rrone e chuta alto; Loque.
da rua Bocaiuva as equíj..es do Tavinho cabeceia mas é atrapa- I

Os melhores foram: Fateco, Ta
Avaí c do Atlético Leve um desendo- lhado par Adolfinho que abando- vinho, Bráulio Nizeta, Arí, M€di
lar monótono e o pouco equilíbrio nou,� arco, no que aproveitou Ca- nho, Currú, BT'1to, IVfllni.� e Wal,
de forças não conseguíu ímpres- peta para assinalar o empate, . dir.
sionar o grande público que 10- Terminou o 1° tempo com igual- Os quadros: Avai - -Adolfinho,
ÍJOu completamante as alI'qUi!l,íl'Ul- dade de pontos no marcador. Fatéco e Tavinho, Perrone, Braú-
cadas, Aos 3·5 minutos da secunda f'a- l' L· II Z I' I· N'

patlbihzado com varias dirigentes
'-'oe " '" 10 e UlZ ; acc 11 ., ízeta, do Internacional. ,Desta maneira

Esperava-se uma lula renhida, se, dentro da área parigosa tríco- Ttâo, Ari e Saul. Atlético - C>lU"-
I L d· 1

... a resotucão que o seu passe deve-
J.'ep ,e· a e ances sensacionais e im- 101', os avaíanos realizam beldssi- rú, Brito e Ivani; Waldér, F'onse-

-

[l,ression.an,tes, o que não se deu, em ma combinação de passos que vai ca e Pacheco; Capeta, Medinho,
ria ser negociado para qualquer

virtue do pouco mterêsse dernons- Lrrmi.nar aos pés de Ari que, sem Djalrna, Mirmho, e Machado.
interessado é antiga,' Por isso não

t d I
.

d d I pre
. constitue surpresa a vinda do

.1'W o pe os JOg'8J ores, anc o '
-

hesita!', desfere violento pelotaço Juiz: José Ribeiro (bom dJ€sem-
f'erêne ia ao

I

Joso calmo, salvando-se \1encenrdo o arqueiro Currú, Foi penho).:
. .grande jogador gancho para as

aponas a excelente- combinação de ê�lr o "goal" que deu aos ávaía- Preliminar _ Fazendo a preli-
fileiras al:,inegr�s. , .

'ano e embora des . AV11a nao sera lancado precipi-
passes os avar . s qu ,"'lH. -

nos o I ri unfu merecidamente con- rrnnar defrontaram-se os quadros ..
-

falcado do valioso concurso de seu ouístado. d
.

It,
, "'�.

. tadamente. E possível que o vete-
1 e aSpll"atn! es, que rírrahzou :

com;
rano "nivot" venha a t. '

al'li,Uhei'l'o, mór Saul, coulundídc sé- Um minuto após o "goal" da- vi- um r,n�palr de :i x 3. "goa ls" de .

1
...

es real em

qunirn Gurrú,' quando -,transcoria.m tória, os tricolores, por intermédio, Ir irreu, Cardeal e Libório para o
prelíos of'iclats. ,da ca�rpeo.nato ou

3 minutos de jôgo, ficando a tarefa d: D' 1 'I " al" A' .'
.' .'

em qualquer Jogo amIstoso. No
'E' Jélima, a;SSlIJJa·am um go V?l, e Ila'ssu, Gentil e NIltmho 1l\1f ...

1 O ,1.' V··
-

.enl.regu,e aos seus 1.0 c.ompanheil'os. que é anul!aldo muito bem pelo para o' Atlético,
'

'��11Cl>pla, .numo lel'Ila nao lan-

AISlSiim, nUlIDéricaJmetrlJtje inferior, çara o popu1ar oentro medio gau-

�����oOtl'����o,a:��I��:u��l� ::� Tornel"o de Tenl·s 0m' ItaJllal'
cho.

�� :si���:,�Ô�, su��;:���� I 1.1' l Sf1SllRE JrO�A��::r�1� GYMN,\SJO

dade téo�ica e cexnjuntiva sômoe os' Conforme estava anunciado, ram OIS seguintes resultados: I Rio, 31 - A, Fedffi'ação Argrnlio8

atlétJicamas. realizou-se domingo último, - Simples masculina - Beck clr '8nlle<fJO.l, pe,diu á CRD n pn�':l'

Vimos '111m AtMético siem a sua em Itaja-L o encontro ruIll'iSltoso venoeu \Zioo; duplas nia.s'culi-Id� _�nlQnio Sa_,SllIíll, per[encenlr a(l

tão ooone-ntJada 1)orça1de-v;an.tadJel, I dle' teni,s BuJtre a:s 'equipes do Li- nas - Mota - Beck venceram: Rao ,Paulo F. L. ela capltal hHlid"l

atUlando' com SUJaS linhas de.'!'o!l'- ra TenÍls Clube desta Capital e Mail"cos e Hélio Guerre-iro; I ranf.c. paJ'a o Gymnilsio y T<>'i;';'iJll:'

ganizrudas e inr,ecolllheciveis, onde o C. N, Ma;rciHo Dias daquela Accioli e 'Wlilson ven.c.eraml
de La PlalUt.

�ota"Ja-,se a cada ins{anle falhas e cidiad:�. Trajamo e IAlvano; Walmor e

mais falha:s que ·era;m bem arpro- De.correu -com e,s,tusiasmo e Aderbal V'elnceráJm Orlando e
I�----,---------."

veitadas pe]o 'a1d'v1€/l'Slário. muita oOlI'dialidooe o encontro, Banha; dupla feminjna -I
Aos 5 minutos de jôgo Nizeia sen!d:o seI'VIido, aos participoan- Vivi e Diva_ velIlceram Jacy e 'I'a!prorveirLa uma faLha do zague'irn tes, no intervalo dos jogos, um Maria Leticira:

haní e' arre:mat�u forte ás- l'e-:de,s, pem p�eparado al1moço que O C. N. l\1.Iarcilio Dias con-

il1lauguIT-ando a oorutagem.

I
também deffiom:;trou um eleva� s�<guiu as segu�nte,s vitó�ias: I

'Dramscarridos 3 minutos após. o do. e,spirito de camarradagem. SImples mascu'lIona - Vadmho'

"'goaJ" do meia-diT€ita avaiall1lÜ,. As partidas jogada.s obtive- ve:n�eu Carmelo; simples fe-I
mmma - Jacy V'enceu Diva,;:

O Paula Ramos com 'acUidade duplas mas,culinm; - zioo el
1 Hélio Douat venceJ'Jam Carme-I

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

B· 4 1 1.0 e Á�ldo; Vadinho e Ada ven-! "SEL·�CõES DO READER'S

venceu O· ocaluva por a ceI1am Walter e Gu:erreiro; .Ru-i Segundo :fiicou mais ou me- DIGEST

Reduzido públioo comPQTeoe'u �ramado sem entusiasmo,. impo· bens e Marçal venceram Fett nos combinooo novos jogos de- Ofiertado pelo Sr. F1eTm:ando Chi�

sába>do último á praça d.e dJespor- te nos atéliques- e balSJtaJntre falho e S'a:ntae.la. verão disputados nesta ca'Pil�l. naglia, seu' repn�sel!1lt:anJt.e ge-aI

:co��r:" ;�t�� p�:aq:��:T d� ���w::m�:;a;idva!�� dd�l��:!� agl�t�do O desporto e-m-DI-u·men'�u· �:i:l��l'e::';:OS �e�:r::�ebe�
PaulJa Ramas e ,do Booaiuva, em tr.ocu grande pericia nas int-erven- III ..

.

· . .. U. li ediçã'Ü de Abril doe 1947 da conhe-

contilnuação ao campeonarto Ama- ções, arrancando aplausos da as- Continlua rugitanc10 os meios Cruz, cuja pres€nça á frente cidra revista "SELEçõES".
'

doriSita de FUtebol, dandQ uma sistência. e,Siportiv;óiS de Blumenau a ati- dOIS, destinos da ellJtidade, mui- Estão de pambetns OIS inumero$

renda: de pouco ,r:p.ais d'e 400 cru·
O Bocaiu'Va, reforçado com a

tUide do grêmio Espürüvo to tem coDJtribuLdo paTa o pro- �eiftQ!res da mesma re:vista, em fa-

?Js'iras apems, �rese[1ta'l1.do a
aquisição de' novos lelementos, Olí�:p;��co em não poàl'�ic��f:Lr do grelSsü dJos dJeSiPü:rtes do Vale ce dia excelêIllcia da preil1'Sl8ll1te eru-

renda mais f,raca DO éertJame..
nãlo cOlI1seguiu 'coI1V1e:ncer,.'iíhas, O�;�.r::�9�;ato 'pr,?'moV!���/lleIa de Ttajai. ção. Rica 'e élItTaente, ,movimenta-

Iniciado ás 15,30 hom3, S'Ob a
pa!1eOe"llOiS, oOlm êsses novos:���� LlJg'a 'B:hYlmenauell'se dé" Des-

Al?:011a chega-aos a. noticia
da e MeVle, a martJeTia,do texto co,m;-

diTeçãü >do ,campetnte áI1bitro Jo,
mentos, o clube melhorará nos, ,;{l.'.�_�',{. pontos. .,

.

_

� titue· um primOll' pall'a os afi.cicma-

b I d" t
- _"

C"' fornelCid.a peJJÜ! niOS-SO corres- d d b l··tsé Ri eiro, ogo aos OIS mmu os
t'Ulros' COl1lQ)rem iSlsos.

..

. 'onlOTm� ante-onte,m noti- OIS 'a oa .e1 ura.

de jôgo Calrioni decretou o ponto '

. r ciamos, em sinal.: de p,r!()ltesto pOlndeThte em Blumenau infor- Entre os muitos trabalh()l� publi-

inicial para o Paula Ramos, e aüs ,Os q��di]"'oS a'tuara� assim

COl1'�-1 pielo g'elsto da diretoria do Olim- mando-nos que o ST. Manoel caldos, destacamos êstJes, palra 0&

20 'o) 22 minutoS Abelardo e CaJix- t�t�l�OS, Paula R�OS - Tatu, pilco, demeibiTam-se todos os Pereíra resolveu demitiT-se do quais chamamos a atelnção d'06-

to aUlIliElmara'l11 palra 2 e 3 �spec- Chmes, e Nene:n; Mmela. Choco- membros da L. R .;D., inclUlSive cargo de diretor esportivo· do �eit(),res: MOZART, O MENINO'

tivame1l1te, finalizando o 1° pe'riado latle e Ivan; La�o, CaT'Iom, Ca-
o seu prelsidJ(lInteo'- s,r. SBbfci.stião Olímpioo. PRODíGIO DA MúSICA - D. C_

f'avolfável a� panJlJ.rur::ameIlses, com lixtJo" Form.ElI1Olli�:b�:,_Abela;rdo,Bo·', Peatie; A NOVA LUTA ALEMA.-

3 tentos no II1él1Íca;dor. caiuva - RUbin:h6,'l3-üJll!eu e COQl- -----.

NHA - "Life"; LEVOU PARA

, Aas 3 minutos do 20 periodo, ceição; Moacir, Frederico e Bica A ESCOLA A ALEGRIA DE VI-

Abella\rdo assinalou o 4° e decor- (depois Ibio); Te'sta (depois Bi-

E S P O R T S TA'
VER - Darorthy vValwortr; COMO

ridos 8 minutos coube a Testa cal, Ib10 (depois Môa) M6a (de-
i,' I··_ _. ESTIMULAR O TRABALRADOR

oonqruiSita:r o único ponto do Blo- pois 'Desta), Jaime e Oal'leca,
�

- James F. LincoLn; OS CAIXEI-
.

caiuva. Destocaram'Sl2' '110 ball1do vell1ce- ROS VIAGANTES' DE JEOVA �

No 1° tJffil1PO 'a equip!e do Paula dOlr: Abelardo, N/em�m, Chinês e PARA TORNÁR REALIDADE UMA DE TUAS Cliier's; AUMENTA O ALCOOLIS-
Ramos eX'erv;eu leve dominio sô- Minela. No quadro vencido: Rubi- 1 MO ENTRE AS MULHERES? -

bre o adversário, consegu1ndo na nh6, Ibio, Frederico e Testa. MAIORES ASPIRAÇOES, CONTRIBUI, AINDA Robert V, Seligíer; O ,CRUZEIRO
faSE' derradéiJra, embora dromiIlan· Dirigiu a pa·rtida o sr. José Ri- DO ERMA - Valdemar Veedam;,
do totalmente, apeilats um 'tento, beiro, cuja atuação foi boa. QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA UMA ARMA ESQUECIDA CON-

igua'lla\l1ido a produção do adw�rsá- Como palrtida' p!1eliminaT· defr�m- PRó CONSTRUf110 DO ESrÁDIO 00 TRA A TUBERCULOSE - Albert

rio ne.sse

'PeriOd_o,
o que causou taram-s'e os esquadrões

aspirã.:ri-,I
• � ,. Q. Mail"rel; O SEGUNDO EMAN-

decepçãQ. I teEJ, .vencendo o Bocaiuva, pela eOrl FIGUEIRENSE F. C. I CIPADOR DO POCO - O. K.

O jôgo foi fralc'o e desin.tere'Sisan- tagem minima, "goal" mareado Armstrong; RIVALIDADE - Con-

te, O clúbe das três côre.s pisou o
I por Adilio.

: ('::"n"'a,lc elo LiíTn de J1ck Lonco'l1...
'

ÁVILA FOI CEl)IDO AO
BOTAFOGO

Rio, 2 _I O Botafogo conseguiu
um considerável reforço para a

sua equipe: O Internacional de
Porto Alegre resolveu ceder ao

clube carioca o centro medio Avi

la, figura popular dos gramados
brasíjeíros e obrtgatorta nos se

Iecionados d\JIs pampas, Há muito

que Avila está incompatibilizado
com o seu clube. Antes mesmo

do campeonato brasíleíro de 46,
quando foi àrastado do scratch
de sua terra Ávila estava íncom-

I

II

"O Es'tado» nâo deve ser

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

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.
Qualquer ma;oração é

EXPLORAÇÃO.

RITZ ROXY
ás 4,30 e 7,30 hs. - ás 7,45 hs.

SeISSÕ0'8 das Moças
- No p.rograma -

Oínelandia Jornal - D, F. B.
Alexis Smith - Joan Lealie
Robert Levant Paul

Whitemann.
R.A,PSóDIA AZUL

Censuea LIVRE. .

Preços:
1,20 - 2,00 - 3,00.

RITZ - 5a fe.i,ra ás 2 - 4,36
- 7 e 8,45 hs. Johnny Weís
m'l1'I,ler � Maureen Sulliv.
TARZAN. O HOMEM ll'fAOACO

ODEON
ÁIS 71;2 horas' _:_

ANNA E O REI DE SIÃO
- com -

Irene DUNNE
Rex HARRI.SON
Linda DARNELL

..

- No Programa -

1) - O Es.porte em Marcha.
n. 134 - 'Nac. Imp_ Filmes.

2) - Fox. Airp'lan News
29x38 - Atualidades -

- Preços:
Cr$ 6,0'0 - 4,00 - 3,0.0..
"IIIlllP'. 14 amos,".

IMPERIAL
- Ás 71/2 ho;ras

- Ultimas Exibições -
1) - Cine Jornal n. 18

Nac. Imp. Filmes.
I

lALMAS INDOMAVEIS
- com

Allam BAXTER
Ooru'Ud'e MICHAEL

II
A J)AGA DE SALOMÃO

- co.m

Rod CAMERON
- Preços:
Or$ 3,00. - (único).
"LlllIP. 14 aIIl.os".
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BOI. CQNJSTRDIDA NOS, ESTADOS·.
UN [DOS, A SÉDE' DO NOtllSO

SENADO FEDERAL
Junto ao Pa.ssein Púhlíco no Ri'O

.ue Janeiro, d�staca-'ge 'denLI'e 'Lodos
os outros edidícios, pela sua arqui
'teüura e ímponénoia, u Palácio
MOIlll'oe, sede do Senado Ye.cf,pral.
EmbOI'''' muitos u ignorem, esse

l)ré<di(l-mon��menrlo foi edificado
]IO'S E"laiclo!:j Uniríos, para ali íigu
rar corno l�aYilhão J;Jl'a;;.i,leü' 'em.

uma oXlPo,\'içâo, O governo Irrasi
.... i,leü'o, mais tarde, l'ez Ll':.lnsp 01' tal:
-paI'a cá í.od a a s ua gigan Iesea es-

-tmrtura, E aqui, roi, totalmento 11"0-

-constr-uido, passando a SCI' a séde
�'o Srnndo Federal.

Duranl.e a 'l'evoolurão dp 30, o

JIlagJ'líl'ico Palácio Monroe, foi
tl�artC;ll'ollma,do provisór iamenf.e .

em

:quarl!el, sendo depois l',(�st3Jbpleci{]o
MTl sua dignídade senanor-inl. Mais

tarde, com o fechamentn do Sena

do, em 1937, o Palácio Monroe
:pas<son· a aln-igar o M.inislél'io da

Justiça.. E agora, novamente, vol
tou a SOt' a séde do SE'IH:l!dlo Pede"':
s-al. Tem, corno se vê, o majestoso
palécio, uma existénoíe oheia de
histór-ia. A edição de Maio, de Se-'
leções, iliu:süa" 'PlD} sua ultima ca-!pa, unia ,fotogT3>fia color-ida do IPalácio Monroe, que mostrará

a'ltodos os brasiletros, no (>,s!pI<Bl1dor
do panaroma carioca, o soberbo
palácio. I

I

H.i mais de Qllarenra anos COLEMAN adquiriu V.S. pode estar .e«IUO d. adquirir e R:)eMtot
uma repl!U1C.O de confiança em aparelhos deíl. .quando compra um COLEMAN de cO!lfiança.
uminação. cozinho. e aquecimento. Coastruidos - Onde quer que esteja, o represeatallfé de

Coleman estará sempro planto a of"ree«,:lllltcomo sempre com materiais de primeira classe,
,

serviço e equipameatos de '}on;ftança COLE-
com. as. €uactcrístic.as especiais COLEMAN. MAN.

�----------------------------------_,----�,
R.pr••entallt•• :

L. W. MORGAN & crs. LTDI'.
Parque D. P.dro .II, 110 o. 3' oR.or

Telefone: 22206 .0 Caixa Postal 3,431 o' São Pau).

AGORA E SEMPRE

CQleman
Digna de Cónflança

I

I

AI)V()GAD()S I
t». OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schmldt � - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Flol!'Ía1'l6polil!.

JIlTinwoiiiJsTifl
Atenção.

POl'O o Bati dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

, ne. 94

NI.o 1: Regras abundantes, pro
lo,ngadas, repetidas, hemorragias
e suas co.nsequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
dtrazados suspensa�, deminuidos
ei suas consequências,

'VAUMART

I
!
I

I
t Sinistros pagos nos último. Iv eDO'

UOE.NÇA� .NiERV4)";Ab ,I Responsabilidadee
Com 08 progre88o. 4a .Mlel..

noíe, IW doeillÇ1W nervo6l&8, quantli i
zratlldas em tempo, são lIDal4m ,....

1

feitamente remediáveis. O �urJln".1. I
sismo, froto da Iporinda, IIÓ ,04. ,

prejudicar os indi:vidnoll ale....o. 41. j
'taia enferfuidadee. O SelWi(o Na. I

cíonal de Doenças meniJIia .iaplt .., or %"''IVIw,......- _''L�-- '''"'.."'_ _ ___ _.._ _u ...

4e um Ambnlatórip. 'Jue atfn4l .....
tuiUlmente 08 doentes BerT05011 a ,------------------------------------------
!ligentea, na R" Deo4or. II, du ,
� n ·l!ioru. iarl....k. Tenha

R. 88> BOSCO S.A.,. Organirzação
de Vendas e êervlcos

.:.

ARTISTAS BRASILEIRAS EM

MOMENTO MNSICAL DA NBC

Nova York, 00 de maio. � No

mês de junho, em datais que serão
anuncíadas oportunamente, a NBC

'3!J:)l'esent;aluá- o��oo-e---]3.l'atS'i·1eif'o
Bicllu Sayão num dos concertos

semanais da série intitulada MO·
MENTO MUSICAL. Outra artista

brasileira, também muito conhe

cida nos Estados Unidos, é a in

térpnete de canções folclóricas

Olga Praguer Coelho, que se fará
ouvir em outro programa da 111e8-

ma série, num recítal com o fama'
so violonista espanhol Andrés
Segovia.
,MOlVIEh'JTO MNSICAL, apre
sentado por Mário Cardoso, é
transmitido tôdas as segundas f1ei·

ras, dias 20 às 20,15, 110m do Rio
de Jame11"'0,

.( Em ·-Orq-ani�-CI�ã:o)- 0.__

_ CONVOCAÇAO
Rubens Hiran Bosco e Dalmo Ferre; Bosco. na qualidadl! de'

fundadores de R. H. BOSCO S.A, .- Organização de VendaI! e Servi
ços 0- e de acordo com o resolvido na última reunião. convocam os

Snes Subecritores ·do capital social, para n reunirem no dia 7 de
junho de 1�47, às dez· hor'Qs. no e9crit6rio de R, H. Bcacc Ltda .• à
rua Felipe Schmidt .•/número. na cidade de ltajaL E.tado de Santa
Gatarina. para deliberarem sôbre' o laudo dos perito. referente Q

,avoliação dos bene que deverão entrar para a formaçao de parte do
capital social. e aôbre a constituição definitiva da Sociedade ..

Itaja�. 27 de maio de 1947. ..

.

"

'ODIN

.�
LH f RECOMENDA

APE.'NAS C�S I."
COI""' «'''!'Ia infi,mll qwantla V II."

fIfItá ��ndJlando o lIlell lPr6:ri1li�
CfilHl'ib'll� pUf! a CaaA �. J1'&1iI.b4
qi!)61 lnllf11reflites 4,(1 Fl.riSlm6�ollil.

FUNDADORRS:
RUBENS HIRAN BOSCO
DALMO FERRER BOSCO

I QUER VESTlR·SE COM CONfORTOA E ELEGAKCU 1 I,PROCURE

_a_R!�!_.!��_!r�,_!22_-�_b!!!O_.'_".',_l
"

COMPANHIA '·AUANG' DA BAIA-

/

'04.tI. .. 117. -- !Ue: .' la I A
, lNCBlm'f08 D' TB.i.Jf8:POItDR'

Cifras do ,Balan.co -de 1944.:·

CAPITAL E RESER�AS
Respon sabilidades
Receta
Ativo

Cr.
o-s

80.900;606,30
5.978:401 ;755.97

61.053.145,30
142.176.603,80 '!

98.687.816,30
76.736,401.306,20

.

,/

c

Diretores: '

Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Maslorra, Dr.
e José Abreu;

de Carvalho. Dr. Prancrsce
Joaq\.l.im . Barr eto à� Araujo

sempre em caRa uma garrafinha

APERITIVO «IHOT»
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Caçador, DO dia 25 de abril, quando um .policial verberava o proc'edimento' iucorreto· de UIII'
motorista, fo.i esbofeteada e desarmado pelo individuo Yared Yared. A arma tomada ao poUchd"
foi-lhe devolvida. mais tarde, pelo dr.�'Zani Gonzaga. /Apesar do .policial ser submetido a exame'
médico, não foi, como devera, instanrndo ioqueritQ3 Daí o «desforço pessoal» ! Essa a orilem da:

. ,condenada e lamen,tível eeaa de sangue de Caçador, na qual o .
dr. Moacir Sampaio ·foi vítima inocente,;,

._--_..;.___----_.----'-_-'-_--------

III .

aYlação
Nova York, 2 (U. P.) -

oSI pessoas.dois piores desastres da hístó- mo dia, um avião comercial
ria da avaação comercial doo Islandês foi de encontra a um

Estados Unidos mataram 83 pico, €m Reykjavik, matando
pessoas em menos de 24 horas 25 pessoas. Holanda _ Ainda
e quatro outros desastre de na quínta-terra, dois aviões se

INFORMAÇÕES NESTA REPAÇAo aviação � no Japão, na Is- chocaram em Till Burg, .per-

!ammnlllllliilml!ll!lII!lD����������������������� Iandía, na Holanda e no Alas- dendo a vida nesse desastre 12
W!I!! .....If_ EM -+MR • ......_--

ka _ elevaram o número de pessoas. Alaska'- Ao levantar
mortos. a pel-o menos 169. vôo no aeródromo de F'air-
Três pessoas desaparecidas bamks, quinta-feira, uma B-29' S: I:I. r. =::' Comunica'rr: de'

e 30 sofreram terlmentos nos caiu. Tr ês pessoas estão desa_l Batavía, que os Srs. Jonkman,
6 desastres. parecidas e nave conseguliramI ;;0 volta��m na: segunda-reíra

. O' maior desastre v.erificou- ·e.ocapar. Colormbia � Ontem,: a tamde � PorutIailla, dlsse.ram..
se ontem em Maryland, quan- em Bogotá, 12 pessoas fioaram q'll'e � as�uulJtura do dOcumento>
do um tra.nsporte DC-4 da feridas num acidente com um que mlS�ltue. o ES,ta.�o de Bor
"Eastern .Mrlines" caiu, Iha- avião de transporte da :Força. 11:eo .O?ld�lltal, .

e um� da� .

tal1do todas as 53 pes:soas que Aérea Colombia'lla. Inglaterra provldenOlas m�lS pronllssras
se achavam a bordo - 49 pas- prur·a a co:ncre,t}:lIaçao dos

.

Es--
SILVIO VIE(IRA é o grande sageiros e 4 tri,pulante,s. Me- PLACA COJIEMORATIVÂ DA tad'ÜlS Umdos da IndonelSla.

barritono que tem entusiasma'::' nos de 24 horas aIlites, 40.peb- LIBERAÇÃO UE
do todas as p,latéia& com a sua <SOaiS perderam a vida quando AllISTER,DA.}f QUANDO TEUS FILHOSperlfeitJa interpretação, e que outro DC-4, este da "United S. H. r. - Inmormam de' te perguntarem o que é�será acompanhado ao piano .A!Ílrli.nes",· sofreu grav� aci- Amsterdam que o Prefeito da

1· d t' t CI' d um lázaro, dize-lhes aue é"pe, a gran e concell' 118 a
.

'au- dente no aeroporto de La oi, .ade inaugurou /u.ma pJaca .,

dia MOIrelllo. Guardia, em Nov.a York. de bronze num club da da um eofêrmo que poderá re--

CLÁUDIA. MORENO, pri- Os outros desastres foram cidade, comémorativa da esca- cuperar a saude com IA tell!
meiro premio, medalha de ou- os seguintes: Japão _ Quin- ramuça havida a 17 de maio auxilio.
ro do Instituto Na.cjonal de ta-feira um avião do Co;rreio de 1945, qua.�.do 0:8 soldados SI"••_ - _ _. _

Como nos anos' antetiore,s, Múoo.lÜ3ls do Rio d� Janeiro, Aéreo do Ex·ército Americano alemãef aJÜra:t;am <lo ed'ificio TER1UNOU A GREVE E1(
a "Pia União MIlJto Antonio"; tem atwado em diversos Clon- chôoou-oSe contra uma mouta- do reft;1..ftdo club, sobre a mul- TANDJOEN-PRIOKrleali�irá aiS Trezenas �e,. 1 a ce'rlUOS' UbtS t�atros. Muni.eiJpaIs l1!ha ao sudoeste de Tokio. tidã.o reunida, p'ra � ch,egada S. H. r. - 1nfo.rm.àm de Ba�'
13 do 'co:r;r�n�e, �a wpela de do Rio dle Janei'ro e '8. Paulo 'Neste' addente' mon'eram 40 de· 3 ·carrols, Palfru1ha. cann,l. taVlii3" qi.te a g'reve po.rtururia de-
SaJruto Arutoruo a rua Padre d'

, denses, vanguardeJros. dos exer- Tamdjoen Priek terminou na.

��;i ':s�� �l�e!�ã� h�r�s� �o:t::=ellfi'::�:, :::�7��da " V I S (,. �itos aliados de li�eraçã(!:l. seguda-fei.ra ultima:

horas e meia: e� a!pós� a 'benção pe.lo emPI'ezáJrio Camilo Gu.e'r-
. tl, '. CA'NT·h DE' PAGI.NAa ilm81ge..m do l,I1i-Jagr.oso Santo T6'l:O, nosso v·elho e q�.I:eT-1do V

sruÍ!l'á á rua em p·rocissão. Pa- amIgo que tanta,s ce.Jebndade.s
ra a festa a "Pia União" ce-n-' nos tem feito ouV:iJ', para umlt

,

"t '" A t'vhla 'os devotos de Santo An;- �urnee n.a I'Igen Illla e

tonio, hem co.mo o po:v:o .em Chl'l!e.

ge·ral, solicitando aos corações ESII:landlo de passagem por
ooridosos, e'llVL81rem uma pt'eiz.- FlorianÕipolis na semana pró-.

da á Seeretaria dia reférida Ca- xima, em homenagem ao bari
pela, parra .ser vendida: em lei- tono .Silv'i.o Vieira e pOT defe
Ião nas· tradddonal:iiS "ba<r:r.a- rência lao emprezár.io 'C81miÍ1o
quilJlJhas'" que s.erão· armadllis Guerra, faT'á os acompanha
d€fr.onte. á igreja ruas d� 12, menros ao p:ÍiaJno.
13, 14 e 15. Ó rresultado da ven- A glI'aI1ld� piaJlÍosta é conside
da das. pr:endas é destinacto aos rada :p€los criticos do Rio e de
pab1'eisl soca·rridos pela. "Pia S. Paulo cormo a' maio,r intér-
União". prete bmS1ilerra de Chopin.

Florlaftõpolit, 3 de .unho de 1947

o P.S.D. de Blumenau
Do presidente do Díretõrío Municipal do P. S. D. de B1lID18'nau,

recebemos o seguinte LeJ.eg·raana:
"Tenho a diom-a de comunicar que, nesta data, em coneorr ídíssíma

assmbléia ipl1Jbli-ca, á qual compareceu elevado n urnero de represeol.an
tes da Industr-ia, do Comércio, da Lavoura, das classes liberais e pro
leúárias, bem como das demais classes produtoras, foi eleito o novo
du-etór-io do Par-tido Secial Democrático, ficando assim coniS<L1tuido:
Presidente - Joãe Gomes da Nóbrega; vice - Vitor Hen ig ; secretários
- Joaouírn Sades fl/ A'UlgUISto Beiebow ; tesoureiros - Wal.ter Puel.ter e

Domjngqs Manoel Boeha; membros - Adolfo Han, Ayres Gonçalves,
Aliberlo Stein, Alfonso Ol.íveira, Avila Fi,Lho, Bruno HoeILge.baun, Carlos
Laux, GuilJh.erune Jensen, Herman John, José ,schubert Jr. Luiz Navarro
.R totz, Marcos Hoeschel, Reinaldo ISiehed, RodoI.fo Kraemer e Walter
Werner.

.

.

O novo diretório tomau posse imediatamente,
(As.) João Nóbrega, presidente.
Agredecendo a gení.ilcza da comunicação, congratutamo-nos com

o P. ,8.' D. de Blumenau pela vigor-osa expressão polttica, social e eco

nomíca de sua nova executiva cuja lealdade e
í

idelidade aos pt-ínóip ios
pessedislas, o partido major-i tár-io espera cada vez maior ressonancia
no seio da opinião publica.

CAMINHONETE IOVA (Vbassis)
CAPA(IDADE 1.500

VENDE-SE
Ks.

Dr. Brasil Viana
Do dr. Braeil Viana, ex-pre

sident.e da Caixa Econômica
,Fede,ral em nossa capital, qU'e
segue para S. Pruulo, recebe
mOls o s·eguinte telregrama.
_ A' iJ.u.strada Redação de

"O Estado", com
'
as minhas

dieI�p,eidiild!aiS, quero ex!p.ressar
os meUiS agradedmento<s pelas
atenções dispensadas, 'e os

meus VOltos de' prosperidad.e ao

Estado dl6 Santa CaJ1:.arina. (a.)
BralSil Vl:iarua.

SILVIO VIEIRA \ E CLÁlJDI'A
MORENO NO' CLUBE 12 UE

AGOSTO-

Dois gI1an.des a.rtistas pode
rão ser ouvidos no dia 15 de
junho n-o OlUlbe 12 de Agost6.
,será uma noite de arte' que

ficará na memória de todos."

festa de 5'0.
Antônio

I
L

, .

i �íS' f(�p) ���e�ção �n�e�l��l�nou�n}���!Ie�
I claração atribuida' a Henry os comuníseas foi um assunto cisa pedí'r certos empréstimos
Wallace. � em seu discurso- de exclusívamentz interno e de- a grande democracia ameríca
Cíngtunatí, provocou enérgica ploOTOU "essas . palavras inju- na, é porque lutamos ao lado
resposta do jornal "Ce Mat.in " .1 riosas " de um homem que foi dos americanos em defesa da.
O ex-vãce-jpresãdente norte cordialmente recebido, em vi- liberdade e dos direitos huma-:
amerioarro teria dito . que os sita recente, pelas mais altas nos e porque; nessa luta co-:
EslÚl.<dbS' Unídos "compraram" autoridades francesas.' mizm, pagamos enorme tríbu-
a demissão dos comunistas do Declarou aanda que "se al to em sofrimentos".
gevermo oorn promessas de em-

préstimo- ,

Citando Wallace como tendo
dito: "Piodemos comprar {)!S

franceses por um ou- dois
anos", "Ce Mart:J.Ill"· declarou!
que essas paâavras asseme

lham-se singularmente ás de
Hitler, durante a ocupação:
."A' França está á venda por
um prato de lentilhas". .'

O editü<ruaHsta do citado jor
nal, Jacques 'D€sbrée, sob o ti
tulo "Não, MJr. Wallace. os

franceses não estão. a venda.",
declarou que "A resistência
tomou a si o dever de mostrar

que Hitler estava errado".
Deetrée disse que a modífi-

DURANTE TODO DIA

nos V,4PéJOS

, ..

•

A da morte,a
Quatro civis ficaram feri

dos, ontem, quando uni "Li
berator" da RA;F explodiu na

pista do aeroporto de Líchtíeld,
Argentína _ Quatro pessoa:;;·
morreram taanbem quinta- fei-

.

ra num desastre de aviaçã;o.
OS ESTADQS UNIUO-S DA,·

IND6NESIA

Ficam avisados todos os

diretores das sociedades bene
ficentes e as demais pessoas
que se interessam peja ques
tão da, Assistência 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 Assist-ên
cis terá uma pessôa para
atender.e quem deseiar in
formações ou quiser cola
borar nesta nobre causa.

J;á. tivemO's ocasião �e Y.enL�:,�'!qUi oosLe canto, os trombobhões
que

..
u. [T. D. N., ("n:--:SanLa Ca.{,�rina "<\1 levando. Não passa semana sem

que t.en,ham.os notl?l.a de pma qj:\eda, de uma de!l'l'ota. Rolando fi rebo
lando VaI ela se �staooJ,an�o. Qm�ndo das eleiç.ões de 194,5, i<fl'confonnáda
c�m o reRlllltado l!nexorwve'l das �r-nas, ,ten\ou ,um goLpe: 'anu,lar as elei
çl�es, prova.ndo qu·e as .n!,n�s usadas r..m SfU',ta Catarina Nwm "violáveis."
Fmou<, ,de fat.o, ;provado �que 'qualqu'e,r pessoa que possuisse uma das
chéllVes ,da urna,. poderia 'Volá-Ia ... , Notáv.el! Tão, rnot'Úvfll q�ue áquelàé!poca, nest.a ca,plLal, em tom de graJce,j.o se dizi·a qu-e ·tutdo era "violável."
A eXlpr.css-ão cai l:l no gôto do publi,co e fOÍJ muiL-o usada, Houve até abuso.
Qhegou me. mo a. subs,ti tuil' a expressão: "n.it.o vou C/horar ... " Mas o
Trl,bunal sc pronunciou. E como não podia deixar de ,s·er a de.cisão; pOY
faHa -de fundamentos jUl'idiCos t:1o remg'so, foi obd.gaJda a pôr á mostra
a calva da U. D. N. l\'Tas o Lempp 1]5assou e o l'idiculo La.nlbérn ...

E.m 1947 no'V-as eleições le novo trambolhão da U. D. N. 'Jnconfor-
m3Jda,. como sem;pre, .novo l'c<1UI's·o. Desta vez para impedi�' a {�iX'l)f'diçã.Odos d·l,p.]omas aos eleutos pelo P. ,8. D. Ante Lal r.ecurso nao senam dJ
ploma;dos os senadüres, os d8ipLÜadOs e suplentes e, nelm 1IY1e:smo, o go
vernador ... O rid�c,ulo do 1'·eC\\]r·80, 11)01' vonta.de, ·rl.a. U. D. N., não devia
filcal' denLro

..

dos limites

d.·
o ESL�'dó. Foi aLé � ISUpT'eml� Trihunal. E des>la

",e,z, amda, faJ.llOu a U. D. N. N o satbe:(l1os SI ·esta. sena a. nlüma deuToiLa.
Talvez haja IUlgar pUl'a mais u. a pá de t.erra. Uma ou duas, dBlj)e,nde ...
O cel"�o, po.�ém, é que. a..Lé. a 'P·�esenL(\ data fal,llaram todos os. recursos.
O ul1.l'mo tl'Vem?s no.tlma �el.q tel,egrama rooeb}do pelá preSIdente do

. P. S. D. que esta aSS][J1 redligIIC)O: .

"Tribunal seS/são hoje negou p1'ovimento cinco votos
cont?'a um vg 1'eC,U1'SO U D N expedição diplomas Gover
nado?' vg senad01'es \vg deputados e suplentes nosso Es
tado pt Abraços :afetuosos - LUlCio .cor:r:êa"

. Da.qui <do nosso -canto agrr'a<Cle,oem-os os abraços afetflloSOS enviadas

I ao Presidente do P. S. D. que, naturalmente, se exLem:lem a Iodos 08

p·essedisLas. Aos da U. D. N·., \lOSSO,s pêsame�·... "Reqne$('àt in 1)Uce!"

PARA FERIDAS,
�

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.
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