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Os meios udenistas do Brasil espera;a� i'�ue lO "'ugime parlamentarista lAsse ins
tituido no Rin Grande do Sul. E IHlr isso e por ser pessedista o ·governador gan
cho,' os "juristas" da 'UOI viviam a afirmar a cunstitucionalidade do parlamen
tarismo. Acontece, porém, .ue êsse regime, com surpresa, foi adotado DO Ceará,_ CRjO
governador é udenista. Daí por frenfe o parlamemrísmo passou a ser Ilegal

para os mesmos' "juristas" da União Democrática Nacional!
------------�.-------------

O 'discurso preside�,clatde r. Alegre'
Expressivo telegra.a do goveruad,or de

M.iDas ao general Eurico 6s Dotra
o presidente da República Em resposta assim se diri-

recebeu dn governador MiltO'nl gfu O' presidente Eurico Dutra
Campos 'a seguínte carta: I ao chefe do executivo míneíro e

I EXDlO'. sr, .dr, MiltO'n Cam-
Exmo, sr. presldente .Euríco. PO'S, ,gO'vernadO'il" do Estado de

UE ARU,U»A RAMOS Gaspar nutra. Saudações muí- lllinas Gerais, Saudações cor

to ateueíosas. CO'm os meus vo- diais.',MuitO' me penhoraram O'S

tos de boas vindas, no seu re- votos de boas vindas que v.
--------...:...------------------------- --.---------- g'resso da viagem ., Ironteíra, excía, teve al bondade de me

Ano XXXIV I' Florlanópolis-Quinta.feira, 5 ele Junho de 1947 I H. 10.042 venho transmltír a v. excia. a envíae, por motivo de minha'
grata Impressão do PO'VO' mí- \VO'lta. a esta eapítal.. Também
neíro sobre O' discurso que v. me fO'i grato saber que as pala-

II a S· SEM 8 L E I A C o N S III U I N T E
excia. teve .oportunídade de vras, por .mím protertdas em.

pronunciar em PO'rtO' AlegTe. Porto Alegre, encontraram Ia-
,

, Ai se exprime um pensamento vorável ta,cO'lhida nO' espíríto da
elevado 'e claro, de acentuada. gente mineira. Correspondem
Wlelidade· á ;forma, demoerãtí- elas, de fato, .0.0' empenho do
ca do il'eg'Íme ideado pelos íun- GO'vêrnO' Federal em-eoneorrer
dadores da República. Estou para rápida recomposição das
certo de que as palavras de v'l instituições naelonaís ,e a uma

excía, hão de consoltdar no demonstração de fídelídade á
esphííto púhlíeo a calma e a ordem republícana, Precisamos
tranquílídade de que tanto pre- de tranqutlídade para que, pe
cisamos, p31ra enfrentar. e re- Io comum esforço de todos O'S
solver os' 'problemas (te ordem braslleíros, possa O' pais supe
moral e material que arlígem O' rar as dificuldades do momen

pais. Fuzendo votos síneeros to, encamínhando-se a solução
por que de sua viagem ao Sull dos problemas de ordem moral
decorram O'S melhores frutos e maternal que O' preocupam,
para O' Brasil, renovo-lhe, nes-I Renovando O'S meus agradeci
te ensejo, O'S !lneus prntestO'sj �nentO's pela SUá 'g'entileza, rO'g3de alta ,e'8tima e apreç,O' - (a.)

I
aceita]' as expl'essões de meu

IUiltO'n CàmpO's, gO'verna(IO'l' maiO'r ,apreçO'. - (assd) Euri
do Est,ad O' de lllinas Gerais�' •. ·:CO' G. Dlltra".

i; MAIS �NTIGC.. UlARJH f.j'i<: SAl'\fI'A CATAltlNII

Pl'oprietári.O' e D. Gerente: SU:�EI NOCETI - Drretor Ih'. R URENS
JJiretor de RNiaçio A. DAMASCENO/ DA SILVA

,

v.ontra O coletor federal em Araranguú'!- Aprovados. div.ersos
pareceres.-Mais um discurso do sr, Konder Reis.-Não

bave'rá sessão boje .. -Outras Dotas.
Presentes 25. senbores. deputados, CONTRA O COLErl'OR FEDERAL sidenje passou á mal éria ela ordem

reuní u-s:! á hora ,regimental, a DE ARARANGDÁ ! do dia, sendo aprovado, a seguir, o
Assembléia Cunstituinte, sob a pre- O 51'. deputado Antônio Barros parecer da Comissão, que foi ta-
sídencia do sr. deputado José Boa-: Lemos, da D, D., N., se insurgiu voravel, á indicação do sr. depubaíd.

_

contra o faLo do SI', Coletor Fede-I tado Artur Müller, da D. D. N., so-

, li ata da sessao de ante-ontem ral de Ararangmá descontar o abo- bre o combate li Iehre-aí'tosa, em
fOI aprovada, sem emendas, sendo, no.familia de funcionários em fé-I 'I'imhó,a�o conr.ieuo, lido o expediente CIo rias. SO!i.CiLOLl Q orador a apuração A segu Ü' foi submetido á apre
dIa! que constou de um L�legrama das. resPOnSabiji.'da'des., 8IlYl

in<CJlléri-j
ciação dO. Plen. (trio.

a indicação, .quedirtgido ao sr. deputado Biase Fa- to a ser procedído, bem 'como o IOgl'LlI1 aprovação do sr, deputado
raco, pelo sr. ArceblSpo' MetrOfPo- eegisLo de SPU .riiS'('lll·SO, cm aia. BsLi vaIeI, Pi I'es, pleiteando a cons-
htano, ag.ra;decendo as homeml_l

I
tl'llçiio di' lima eslntl([a no muuici-

g�ns da Assembléia, por ocasiao OH.DI1.3M DO D1A

I pio dE' Concórdia. f'lltre Barra do
da líassag� Ido ,33° aniv81'sá,l'iô de _São han..ndo.· mai,,_ ol:agqr�.f Va- Ye.arlo

...
a l'i.'�,leves J[�ilÍor.

sua sagraçao eplscopaL Ira a hora"do expedlpnte, o sr. Pre- O pm'rOl"!' seguLnie á ap.l'eCHtçnO
do plenál'io l'o1'ere-,;e á incli.caoão
cio sr, depnLa,rio Armando Calil Bu-

C
lI'i

I
n

laR, SOb1'8 a conclusi'\o das ohras da r 1ft!D Po '.&. ..C !S
es(,rarla Vila Nova a Lag'lllla, o que ... Ci)I� "" U
foi apmvarlo.
'raurIJém a illlrli,caç,ão do sr. de- ,SAI,VAlDÜiR, 4 (A, N,) - ConLinua o impasse em Lorno da emenda

pu tado ArLur Müller, I;obre a dis- r.erfe,r·enLe á substituição cios p,refeitos muni,ci,pais vinte dias alPós' a

tribLüção de cobrança de fretes em
prolfiLllga,ção ,da ConstiLuição, sen.do combatida pel,o P .. S. D" ameaçand.o
es,te tomar posi.çi;io hostil no caso (JlLlce a D. D. N. atpoi,e a medida, alevagões, na Rede Viação Parana� ganrdo' como razão as bases do a.cuI'do politico bàiano. Ontem, houveSanta 9{.aEina, I�gra�l�lo ü pal;ecer uma reunião da bancada ela U. D. N, e dàs membro.s do diretório es-ela Comlssao, llipw'Va�,ao 'rIa Casa. l' I· I "l d t A

.-

1" t E t ' tFinalmfml,e foi submeti,d .. \' _

,d,e ua , pa.ra e�.u ar o assun o.' reumao
._

OI 800r,e a. < n r,e"a� o, 'se-

tação o. parecer da Comis�ã: 'T�e gUI�do nors adIantou um de.putadO',.na reumao) t�l'Ja SIdo ��SOIV.I�O que

opinou favoravelmente a indicacfio
a D. D. N. apOla,rJa a 8l:nenda, ,e�lfl ent�l1do o I. ,8. D. EstaIla ass:Jm de

.do sr. deputado Gui,lhel'me Dl'b\n, n�gl;�da a �l'lmelr,a_ crIse polltJ>Ca baIana, pOJ'S o P. S. D. c.onsldera o

IQbO5 r?fJ�f�I��I�I�t��fi�açã?t��\a!����i;��� a-"F-U-,a-LO��-l-�-;-a-:-'�-es-:-�-pS_f_e0_h_:_�_.-�p-r-.e-s-i-d-e-n-c-i-a-l-is-m-o�,s, PA!ULO, I} (A. N.) -' A bancada comUJüsla na Assembléia, ini� Após a a'Pl'l}\'ação dos parecer,es
acima, o.eurpf1!U � tribuna () Sl'. dt>- 'llEREStINA, 4. (A. N.) - Na .sessão de ontelm, a AssembJ.éia 3Jprovo'Ueiou, ontem, pela· p,llavra do seu lideI' Citinell Bri to, o aLa.que fronial !)LILa,elc.) KOl1.'der Pe';�, 'll'..J enl'::;" ta, qlle

.

,. • H7 U una!) ime.mente uma moção con.gr'aLulat,óna. ao Pr.esidente Du l.1'a, pelo.ao governo Adernar de Barros. A certa al,tura o re.pl'esenLa'l1'1 e comunista leu um discurso eXlpt)ndo o' ."Gll d' í ',' P AI f d ;...J"" �eu lS,CUl'SQ pr()1 :eI'luo em . 01'1.0
, egre, a aval" o presllUencrahsmo.chamou o sr. Aldemar de "ln tervent.Ü'r de Dita;dll ra." pensalTJ:;wnto sobre a ehlhol'a�,ão r,ie O fato tem grande signifi.caoão em fa.ce dos rumores que cor,riam insis-

leis· ol'g'ani,cas. LOnLemenLe que se processava no seio da bancada ,do P. S. D. majo.rit.á- '

A sessão foi, em seguida, �n". rio, um movimento pró parlamentarismo na Constituição do Estado .

. 'pensa, marcan.do, o sr. Pl'esidenLe,

R
..,

p
.

C outra pa,ra amanhã, visto ho,j� ser

A lavor
:

d·os.
' -

om.per.a ,com. O ,. ..
dia santificado.

Rio 4 ('\. N) _ A vereàdOT��giar!�!!��!.�!i!!1u�tS. PAULO. 4 (A. N,) - Segl.mdo' se propala no circuJos p.ajj'ticos • •
.', .c., "..

l) Partido Social Pl'ogressi'S'�a ,em faoe dos aLa,ques feit.os recentemente Faleceu o mlDlstro projelo de lei, mandando 'efeLi'\'ar os funei()ÍIJ:<.Írios extranumerários be-

pejo deput3Jdo Milton Caires de m·ito" ao g·o,vcTna.dor do Eslado, vai

B I-V.
lwfílCiados pelo a.rLigo 18, pnrágraúl mÜlco da·s-UIsj;>ÜlsiÇlõ'8s 1'.rallsítórias,

rnllllper com o p, C, B.
, .

_I
u cao 18Da ��o�o�,:r�o:��:l���:ãO, com os vencimentos eOrl'é&VOnl(l-entcs uns elos qua-

eriWd�S pl���C:�����o d�� ��'l��t��C��!l}C��lU�i���:�ÜÓ estul(]'ando a sltuaçao

O�l��l�, ��A�u�'�eside!�!�C�� N·'�a- 'O conee'deu paS'SBP"'rte".. _ , YlJtude de um çalapso cardla- '

,. .:.B t"d· t
·

t !co, o Sl'.'Joço Vicente Bulcão ...

..

."a I as con ra COmUDJS as Viana, ministro aposentado do LONDRES, 4 (D. P.) - O gov(}l'no .tJl'ltal1lco se l�eousou a CO[]Jcooe.r

NANQUIM, 4 (U. P.). - ·,segundo s'e anuI1Jcia, a polícia 'es.Lá hoj'e, STM e' o ex-interventor da u,m passaport� a Sn' UswaLd Mosley, h'del' dos faSCIstas mglese·s, que.
. .

'B
. ,.',' 'j}l'eteTWJa. VIajar p"1':1 a França, para teatalmento d,p saude.realizando batiJd,as em toda a Ohlna, para ,pTender pessoas suspeItas de ala, que se.I".a sepultado as de- .. " <,. J

ilerem comunistas,. sessei.s horas de hoje, no cemi-

S
-

1
' '

l'
."

d,Na cid&d.e ,de Kweiyang, crupital da pmvil1cia de Kwei0how, a po- tério de São JoãQ' Batista. ao e es" os cu 'pa os
ireia deu uma bati,da de cas,a em ,casa, prendendo 180 pessoas aCllsarias

.

','.

d.e "vio!,al as leis poI.i'ciais e e,scônder amnas de Jogo A munições sem Será' reintearado Çã�a���b�h\�taP�a Fr�n��tuaé p�����:'�!:n���tr�:ad�:�licença. .

' , Rio, 4 (A. N.) - O ju�z da tão grave, em geral, que o p.ri- pe:r'guritou ''-quem se beneficia
ii •

b.
.

d
.

primeitra vara da Fazenda Pu- me ira ministro J;>aul Ramadier quando a greve atinge as "in-'

Dlstr. ul·lf.a-O e tarrac �Hca�rdeu p:oyi�nê�to em parte, pronundou um apaixonado dUE)trias nacionalizadas? Aque-
� � _. 'a açao ordmana mtentada pe- discurso, esta tarde na Ás'sem:" les que nos criticam por

BUENO::;; AIRES,. 4 (D. P.) - O· ,governo,' distribuiu 200.000 acres lo tenente oCQronel reformado. bléia Nacional cuLpando fun- paixão 'Ou porque perseguem:
de terJ'a, que cOl11lPrOU por 405 ex-for,eiros, que as re.s'gatarão de acor- do Exerdto, José Monteiro Fi- damentalmente os comunistas um desastre politico, ao qual
do com um pIamo suwve de pa,gamento. lho, para mandar a União rein- ,pelo estado �tual das coisas. atribuem não sei·, que im

O governo calc.ula o valor dessas terras em' 18 milhões de pesos tegrar o autor com .as vanta- Disse Ramadier, que a onda de ]}ortancüt. Se vO,cês, os comu-

(76.500,000 cruzeiros.) gens e regalias reglllamentares greves ·surgida na França es- nistas, estlvessem no poder
C.ada ffli�emdo tem, em média, 500 acres,. ,que lhe estavam assegura.das, tá se propagando como se es- não teriam tolerado tais guer-
Üs:. ce,rti'fi.catdos foram' !?-nLr.cgues e;m cerimonia no Bwnco ele La tràtivo que o mandara para a tivesse sendo impolsionada por raso Em todas as paTtes existe

NarCÍ'on, como parle do programa ele reforma aúál'ia e ele eXlpansão da anulado, assim, o ato a.dminis- algum dirigente clandéstino. uma espécie de agressão con-

propriedade ela Lerra cio presidente Peron.
I
reserva. De.pois, voltando-,se para o tra as autoridades do Estado"

Mediação no Paraguai
H,W, 5 (A, S.) - Se'gLwdo fomos inflwm3flos já se encontra em

Áss'LlJ1Icio).1, o embaixa,dol' ),'{'grão de Lima, media'dor do Brasil no co'n

flito par'aguaio, dando, tPl'Ossc:guim.enLo ás negoeiações para o término
da revolução, O r, Negrão de Lima, de a,cordo com á informação, já
entrou em enLen,dimentos com o. governa,dor Morinigo.

na Bahia

De

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OIiS�rrADO_:_:Quinta telra 5 ele Junho d.8 1947
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Clube Doze de Agosto--Dia t 5 d�-JUDlto� "';Concerto 'd:o celébre--,bariloDt)
brasileiro Silvio Vieira acompanhado aO piano pelo grande concertista Cláudi9 l\1oreno�.
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prtm'fllro
Cidade do Vaticano, 3

(U.,
bem da extensão e gravidade mundo. deseja - disse o Papa

P.) � O papa, numa alocução dos horrores inomináveis com - ainda não. foi conseguida.
�eita através do rádio, para oi que os vencidos cobriram a As tertdas da guerra ainda não
mundo, aconselhou os dirigen-' face da Europa de desolação, cicatrizaram e algumas delas,
tes de tôdas as nações a não e não. queremos diminuir 'as de fato, foram aprofundadas e
deixarem escapar esta oportu- suas responsabilidades. Mas irritadas. Porém, as relações
nídade que ora se oferece de como podem os povos, vitorio- normais entre as nações ainda.
restauração das relações nor- sos adotar, por sua vez, ou tole- são. possíveis, mesmo depois
mais entre as nações. Disse rar métodos .tão violentos co- desta segunda guerra" . O Pa.pa
que esta poderia ser a última mo os que praticaram os ven- declarou que um dos piores
oportunidade. Acrescentou o cidos e ainda empregar digna-l

conselhenros será o mêdo e qus
Sumo Pontifice. que a segu- que provoearíam justa indigna- justamente agora êle se fazia
rança "deveria ser o primeiro, ção caso utilizadas pelos inimi:(santir mais do. que em qual
fruto da Vitória" e que "o que, go? Uma vez mais queremos quer outra época. "Mas,' acres-
mais deseja a Humanidade! exortar e aconselhar os po·vos. centou, as futuras gerações
ainda não foi conseguido" .. O' A segurança não poderá ter abençoarão C) ano de 1947 ou o

Papa, cujo nome é Eugênio base sólida senão na sanidade seu curso, pois representará o

,. Pacel li, falou no seu <lia 0'110- fisica e moral dos povos, na ponto de partida pára o desper- •••• •... ••.• •••. . .••

mástico, 'isto é, no dia de San- ordem interna e nas relações tal' dos sentimentos da líberda
--�-------------- to Eugênio. Começou a falar, normais entre as' nações vi� de e vai trazer a ordem; o di-

em sua biblioteca particular zinhas. Esta segurança que o. reíto e a, paz dígria ",
imediatamente após receber as I

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

saudações do Colégio dos {!:ar- Formocía� de' planta-odeaís, apresentadas pelo deca- ;t;J",..
no, o cardeal Gennaro Granito

5 Quinta feira (Dia Santo) Farmácia Rauliyeira
,

Rua Traj'allo,Pignatelli di' Belmonte. O Pa- 'Í sábado- F'arrnácia Sto. Agosttriho Rua Conselheiro Mafra

pa falou a, respeito de "gran- 8' Domingo Farmácia Sto. Agostinho Rua Conselheiro Mafra

des problemas' formidáveis 14. Sába40.
'

"

-F!lJrmácia Esper-an ça Rua Conselheiro Mafra

acontecimentos da hdra pre- 15·_Domir.?0 Farmácia. Esperança -Rua Conselheiro Mafm

. .' '21 Sábado· 'I' .,. F'anm ácíà Nelson Rua Felipe 'Schrnídt
sente, perrgos que ameaçam. 22'Domingo F'a'rmâ.cía Nelson' Rua Felipe' Schmidt
todo O mundo". O Papa. disse 28 Sáb"do Fa,rmácia Moderna

-

Praça 15 de Novensbro

que o pronunciamento da His- 29 Domingo F.a['mácia Moderna Praça 15 de Noverrzbro

tória SÔbre O ano de 1947, cuja o serviço noturno serrá sretuado pela Farmácia Santo Antônio, sita à rua João

Pintd.

I
metade já está quase vencida,
"dependerá dos meses víndou-

O t
·

t f li fros ". Aos dírígenres do mundo : S u'ris as pre ,.e. rem· a nrnenduaadvertiu:" "Não deixeis que U n
passe tal' oportunidade". De- Rio, 3 (A. N.) - Procedente conseguem acomodações, pre-
zessete cardeais visitaram o da América do Norte, deu en- ferem seguir para .a Argentina,
Sumo Pontifice, na sua biblio- trada na Guanabara, o na- voltando no mesmo navio.
teca. Antes, os representantes vio norte-americano "D e I Soibré a politica de .Truman

di.plomáUcos acreditados na Nor.te"� traze:ndo para o Rio o sr. John Mc Donald, instus
Santa Sé firam ao Vaticano. 14 pa·ssageiros e 84 em transi- trial :norte-americano que se

para inscrever seus nomes no to ipara os portos do Sul. Sua destina a S. Paulo, disse que o
. . Visão maior e mais perfeite.livro de visitas. A bandeira carga eonstou de 479 toneladas, chefe do governo norte-ameri-.

.
.

que a de um bom b.i*uJG>Pontidcal foi içada na Cidade constituida de conservas, má cano conta com o apoio de to- ..
d. alcança quem tem SÓlidado VaUca:no e tôdas as reparti- quinas, produtos quimicos e to o pais, afirmando ainda que

inl!trução.ções se a·dhavllim "fechadas. farmacêuticos e 14 automóveü\ a percentagem de comunistas
. Bo.,",s livros. sàbre. t()OO� -OS)'

-0- Fala.ndo á repo,rtagem, algUJloi3. na Améri-ca do Nortei minima,
PALAVRAS ENIDR.GICAS AOS dos IJ,a,S$.ag!p.. il'OS -.em transito, pois' 0< ·po'Vo, 3JCostumatlo com " assunOtoa:
" LIVRARIA ROSA

_ _ VE.NOEDORES em s.ua :gmnde maioria turis- a sua tra,dicional lberdade, não �=_
. - Rua Deodoro, 33 - Florianópou.;Na sua alocução, o Pa.pa te- tas, declararam que tenciona- poderá adotar um regime "exó-
••.....•.•............ __ .•• __ •••

ve palavras. enérgicas' contra vrum conhecer o Brasil, porém, tico, ditatorial. e duvidoso". _-- -.----�

os·-�.venc�lddre·s da última-;guer- ;etrr'facelda'f.al1ta",de hotéi,� para 'Acre,sce1it�u, ain.da} o,;RenhorJ :t, • �'f
ra. Declaróu: "Sabemos muito turistas nesta capital, onde não Mc DQnald, ,que nqs Estados Tela para fecularias�

bronze·fosfoross.Unidos não há má,Vontade pa-
ra com Russia, sen<!o esta que
(ilstá impedindo de

.

certa ma
neira a conclusão da paz.
Para o Rio, viajou, entre os

pasiSageiros; o ministro da
Igreja Episcopal. José Dei Ne
ro, que regr,essa ao Brasil de
pois-de um,curso <te trê.s anos

.

nós seminário.s dos Estados' . São Paulo - :ara,sll�
Unidos.

�?
QUE HORROR!

Laboratório I.

o da
Q;" iii'

Vitoria

Radio-Tecnieo-ElectroD
Fundado em 1935

.

I
Montag.,n, de rádio.. AnlpU

ficadorea-Tranamitl••re.
Material importodt> direta

mente d08 U. S A.
Proprietãrio

OtoJDilf Gaor.ges BUbm

I
�. - 'l'.crit�o - Profi..ioDaJ

forroado na E\H'opa

.',
Florianópolill

.lillJQ • João
.

Pinto n. 29 .- Sop.

'1; �'QUEIXAS_E RECLAMAÇõES /•.! PREZADO LEITOR: 'Se o que !li.

f illter"e88.!1. é,. reaJme�tet u�a PrQ�idêDCi.
. par. endireItar o que eltiver - erradc _ou
.

pa,ra que 'at�ll1nã fàlta' fiA0 'Ie
.

repita: a

NAO o escândáJo:que a sua reclamaçlo
Íla qaeisa poderá ",ir a cauoar, encami
nhe-a á SJ:Cf;;AO RECLAMAÇO,�S.·
de O P:STADO, que O llUO .erá lentlo
lem demora ao conheci';nento'de q_
de direito. recebendo "'. a. uma informa.
çlD do resultado. eIibora em a1guna ca.

101 fiA0 .eiam· publicado. nem a recla·
maçl0 nem a p7o'ridêricla tomada.

I.

·Adqu.ira T�O 4. q•• D.....,.,tà.�
4. U:MA ilÓ VEZ, . '.

. fe _,.,.
•

. ,.' "

p D40 P•.,CEiX..&D�,.
-- TA.B'TA�••• da compra ., Ylata.

...rFiDdo-•• 40

REDUZA�A
(;ORD' R

_,

Por Um Novo Método)'
Ao atender' às Estrf>iss de Cinema -de

Hollywood, um médico descobrr.i- �\IU.

lld:t(Jdo seguro e rápido de reniover ,)

excesso de feia gordura. Comere a '.',>r-
der pêso na primeira. semana i� m�'lt(l�.
quilos 80 mês. Basta. tomar 2 pllstdhag.
;3 vezes por dia. Êste novo métod? �lHY-- •
mado ForJnode, traz nova vitaiida->

de, saúde e energia como. também urna

aparência atraente. ao. dissolver a gor;··
dura. V. não só se se» tirá como paret;e�ii.
] ('J anue mais jovem. Não é necessario

....
Ia ser regime alimentar, nem usar drogas
drásticas ou praticar exercícjo8 em esceseo,

A túa ajudando a natureza. F.orDl.o�e
reduz a gordura de um modo garantld:G
como V, deseja. Peça Formode, hoie
mesmo em qualquer farmácia. A nessa

garanda é a s:ua maior proteção. "'.

Bom binóculo
Grande'

Importação diréta da

Inglàterrá .

Malhas - 60"- 8'0 . 100 ':12G
largura - 92 ema. (3 pét).

. ��.

MARIO:- - SCHAEFER-·

Telegr.: MARlLEY ,

Caixa Postal - 5756

;�
!;... �·f
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3o ES�ADO Q"ulata·'elra 5 de Ju.ho d.·· ..947
------------------�-------/�------------

Importante decisão judicial'
Ri9, 4 (A. N . .)· --

Emora,'
ser discutida a ação de reto-

ANIVERSÁRIOS deddindo sobre materia téc- mada do predio sito 'á rua Se-
Fazem anos, l1Oje: .níco, juridica o Tribunal de nador Dantas, 75, entre pártes,

__: o sr. Moisés Cardoso de Justiçá proferiu ontem, impor- J. M. Rolas e Maria Julia Braga,
-Olíveíra, tenente da P. Militar tante decisão de consequen-j cujo despejo foi negado, insur
.tar do Estado elas poliUco-sociais re.Jevan-1 gindo-se, entretanto, uma das

- a exrna. sra. d. Rodelmi-
tes l�berando ou garantindo a partes contra essa sentença sob

N
·

d
.

I.ra W. Santana, espôsa do sr. 'legal.idade de cerca de 4
"
mil o fundamento de que a Constí- a- O· maas PU oro !aO' vo ar,.João Santana processis de despejos cujo cur- tuíção Federal nada há expres- I II II

� a sra. Otília Luz Mane': so foi sustado sob O. fundamen- samente a retroatividade da
.bach to de que com advento da. lei, fulminando assim o dispo- Rio, 4 (E) - O TRE do procederá a convocação por

_ o sr. Evaldo Schaerffer, n?va Constituição havia per-] sí itvo em que se baseava a de- Distrito Federal tomou provi- edital ou 'por despacho telegrá-
,funcionário da Fazenda Esta-

dído sua vigencia o artigo 271 cisão. vêncías no sentido de ser Ieí- fico ao eleitor, convidando-o a

.nual. elo decreto-lei n. 9.669 que sub-I .

ta a exclusão dos eleitores 'comparecer, com a máxima
_ o sr. Altamiro Moreira,

metia á nova disciplina legal, Os desembargadores por' 16 analfabetos. Foi marcado o brevidade ao serviço eleitoral.

,.enpregado nas oficinas de
ou despejos Já provísortamen-] votos contra 5 decidiram pela prazo de 20 dias para os 10 jui-

"A Gazeta" e membro de Di- te executados ou transitados
I
improcedência da arguição, en- zes das zonas eleitorais con-

.z-etoria da União Operária. em julgado Com base na pri-' tendendo que a Constituição de cluirem ás diligências necessá- Centro VatariO�Dse
* ** ��eira lei do ínquítínato que: 1946 ,não revogou a legislação rias, ficando esclarecido que

NASCIMENTLr tirou aos locadores o direito anterior á sua promulgacão e outro prazo será expressamen- do R. D- do Sul
Acha-se em festas o de livre arbitro de decisão dos a não írretrnavídade que� esta- mente determinado. Heoehemos e agradecemos a se.,

.lar do sr. Paulo José Ribeiro, contratos de IOC3cÇão, I belece deve, prevalecer a partir O TRE' deliberou, ainda, que guinl e comunícaçâo.:
><e de exea, esposa sra. Jolita A decisão foi. proferida ao de sua vigência. , 'I'errjos grande satisfação em co-

.Luz Ribeiro com o nascimento
,.,.. '--�� ��"""'... n"&1r.u_":,"*1I.T_-&".L_ Bombinhas de r�u�/�a�b�ilv;JOs·a.i�e, c��>e��!� f%�

'��;emd,:a;���o q�b:���'��;or� Qualquer 'cousa estranhavel São João ������N���� f1gad�I� U8:��
:rido no dia 4 do corrente .na Rio, 4 (A. N.) _ Ao apreciar Trata-se do escrivão Jose' Está merecendo a atenção da DO SUL", assiciação civil destina-

íd d d da a congragar os oatarínenses e
"Cl a e e Lajes, um recurso provocado pelas Maria Ramos Correia. policia, o exagero com que algu- amigos de Santa Catarina, resi�

eleições realizadas em 19 de Aconteceu, porém que antes
mas crianças estão jogando a,sl bom- dente neste Estado.

----- - . .

rltí - bus de São João. Outrossim comunicamos que emjaneiro u Imo, no murucipio da citada decisao do Tribunal E' um abuso a forma porque I t·

I'
pernambucano d Pan la ol Sumeri b'd 1 Tr' estão usando essa inocente diversão Assembléia Geral, Ioi e e la e em-
.' v e e s,

'UiperIOr
ser rece I a pe o 1- "" n,

possada a Diretoria, bem como o

Tri\?l�nal Superior. Ele�toral. bunal Eleitoral de Peruambu- que ,anima e dá graça aos festejos Conselho Fiscal e Delitberativo, des
decidiu converter o julgamen- co, já havia chegado -ás mãos joanmos. _. . -'

\ tinados a reger as atividades deste

to em digilência, a fim de

quel
do professor Sá Filho, relator

As bombas suo jogadas nao m::.us Centro no per-iodo 1847-1948, na
partic;pa.m ao. nu" parenta. nos ardins ou em plena rua, e sirn

seguinte ordem: "-
e pellaoa" an ilf-aa o

n"'''1··
O Tribunal Eleitoral de Per- do mencionado processo. a res- nas pernas de �essoas ma.ls ve�has Presidente _ Célio Vieira, Vice-menta de aeü hlho WILSv. nambuco prestasse inform,a-I posta da diligência determina- e mesmo., denlr o das po:! las : eSI-, Presidente _ Dr. Antonio' Bottíni,ocorrido no dia 2 do Cúrzotl ," ções a respeito da grave ale-j da. denciais, assustando seus mOlado-i 10 Se:cr,et'ário - Clandio Valent�

J
t... •

t' gação apresentada pela Co-, Na sessão de ontem do TBE res., -
, ". Ferreira, 2° seoretãr ío - Ludo da

. Florianopoli., � 6/4 I
�, Ha'VJa, se nao nos eng.aTl,td�O:S, Cunha Carneiro tO Tesoureiro' -

. ,'
... ._....

ligação Democl'ática: Segun-1o sr. Sá Filho, chamou a aten- uma postura ql�alque�> que l)lu�D!a Julio Fernaooe�, 20 'I'esoureíro _

do O recorrente, tmha par-: ção do ministro Lafaiete de a venda de balões, bombas, rogue- I Saúl C. Duque, Orador - Dr, Omar'

Drogram�� da BBC ticípado da mesa -receptoral Andrada, para o fato em apre- (.e�1\eOLc;,l'emos ao ext.remo do p('di)Ber�ndt-,.Bilbliotecário -::- Karalamos
,. llO • • II da primeira secção do alu-,I ço, acentuando que lhe parecia a reno.vação, .da ,medida proi,�itivi1, �e��mo.sDr. CW:f;�ro l�l'S:;:��s��t
,ara O D'· r';a'�811 dido municipio, um tuncíoná- haver no mesmo qualquer coi- de vender esses f'olguedus, que, co-

I OI" Schaewer Mil
.

d J
.

EI't I d' L rt g' -aca dão ao ermano' iveira 'v·aov··,
-

, .

rIO . a ustíça ei ora, o que ,;:"9, estranhável, dizendo que era mo ISSHmos,. aI a I c J'. < ,

ton, Carva1h.o, Silvio Fe,rnamdes,
QUliN'I'A.Ji1EI:RA 5 DE' JUNH(j e' expl'e:ssamellte plroI'bI'do pe d °t d I d mes de Junho. . I A t

.

L (1" 'F'1h'
., .' '. ,- e se suspeI ar e a gumas as

B' necessál'io, pmém, que oS pI-' n 01110 apo I I. O.
.'19,00 - Sumário dos pI'O>8'ramas. la legislação vigente, sendo partes, interessadas no reour- 'l'otoonicos c ,1le@'O'Cü1l1les v,endam Sem outro. partIcular, apro-:el-:19,05 _: 'In'gles pelo Rádio. .

d 1
-

d t tarnos o ensejO para expressar a

19,15 _ Noticiário. motivo e anu açao a vo ao so.ou de elementos do .t>róprio.?o�en�e se�s foguetes. a>�:ssoa: V. S. os nossos protesto;s de alta.
19,30 _ A Cena Européia, pa- ção., > TrIbunal de Pernambuco, o! JdOJl�'[b e nao a Cfla.nças UI e"ipon

esLima e real consideração.
,::lestra. p'ala/v/-.r�s de

qual ii?fo�mou s_er o mesário

I sá�e��,�amo� que dessa fOI'lIl11:l, si C�r�iais. c�lJmpri:me�tos.
19,115 - O Composilor da Sema- Ú

. da prImeIra seçao de Panelas não i'or corrigido . tolalmente o Celw V:wlra, pre;lden�e _ 10,na - �l11etana.
_

'uma pessoa, e o escrivão elei-I abuso que estamos ve_ri,ficando, . Cláu�i.o Valente erretra

20,00 - "Pe,l'Igunte o que quizer." E h
:hA I SecretarIO

20,15 - Musi,ca ligeira. ISen ' Ower toraI outra. ffintretanto, consta é só pord'que] eXld'stebl11 t:muem i�f�a: . Aos nü�.'�os conwr.raneos resideill-
20 3' O D-

.,.

DI'" d
..

d t t t a eng-raçu, mllOS oe ar.ua que' .

� d E '�d ll'no c"'u-,
- Im'IO lop omaclco, e

West Point Nova- York 4' os au os que se ra a e um
ceiança� Ma,s .fi,cará pelo menos, tes no gIll!n e s."".? �u , t_Raro,la Ni>colsan.

(U P) _ Fal�a.ndo P'OI' o'ca'sI'a-01 só individuo.
.

. muit.o
".

alent_{ado o: desagraidavel gratulações pela lUdlCldatlva e vo' os

20,45 - Joon Barkee, piano. .. '.
.

O f 'S' F'lh t ." ele plenas proslpen a es.

21,00 - Noli1ciário. da cerimonia de graduação dos,'. pro e�S?1 a 1 o, er- e:�x�a�g�el�o::.. -=- -;- �:-_ _:__.::__-;:-;-:--:--
21,15 ,- Ooment.ál'io pOT Bento novos oficiais norteoamericaJ mlllOU sohcI�ando que? T'ri-

Na-O· reconhece� o· govêr"no «1010'·8'·ta»,.:Fafrlião. ,

nos, o chefe do Estado Maior! buna.l SUpe,fl?r deter:rll.n�s:,21,30 ,_ Palestras sobtre l'chai- .

t d d M t o 1
-

os gover
.. kowtSky, por Uerald A>liraham. por III erme 10 o lllIS en

San Salvador 4 (U. P.) manter re açoes com -

22.00 _ R,ádio-panm'ama. �Ú!bHco a restauração de inq:l�- A chancearia' salvadorenha nos eleitos pelo povo, de con-

22,15 _ Noti.ciário. nto para apurar responsabIll- 'baixou hoje o seguinte comu- formidade com as normas de-
22,20 - Comenlários da Impl'en- dades. o

nI'cado: meraticas, e não se inclina a
.. -.'la Bri lanica. '. .

d
,sEXTA-.FELRA, 6 DE JUNHO

" A situação de Nicaragua, reconhecer o reglme Surgl o

19,00 _ Sumário dos progJ'amas. Isenção de surgida em consequência dos na Nicaragua, mediante atos

19,05 - In,gles pelà Rádio. fatos de 25 de maio, causa in- de força.
19,15 - NoLiciário. .*mpostos - "Em eonsequoocia, instruiu
19,30 _ urquesü'a "Northern" ,

tensa preocupaçao ao governo
d

.

t't rl o seu ministro em Managua."da BBC. • Fortaleza, 4 (A. N.) Fo1..-sub-- de EI Salva or, cUJa a 1 II e se

20.,00 - "A Semana no Pal'la- • , metido á apre.ciação do 'Con- limitou á de observar os acon- para que se abstenha de qual-
_1IIlento BriLanico", comentário. selho Administrativo do Esta- tecim�mtos. quer ato que po.ssa significar o

20,15 - CO:TIr3Jd Eden, órgão. I' al d :reconhecimento do Atual go-
2D,30 _ R'ádi'o-tel3,tro: "Os ul- do" um projeto pJ.eiteando in- "A chance ana s va ore- "-

.timos >dias' de Hitler".
'

senção de impos:tos para a n1)a dec�ara que a politica. do vê:r.no," de facto".

21,00 - Noticiário. construção de casas' oper'áJrias, seu governo se encaminha a
, _

21,15 - "Politica Internacional",
.:J!Jomenlário de Wi,ckham Sleed.

f1,30 - Mustca coral.
22,00 _ Rádio-rpanorama
22,15 _ Noticiário,
22,,20 - Comentários da Impl'en-

.:sa Britanica.
ISÁBADO, 7 DE JUN,HO

19,00 - S.umário dos plI'ogTamas
,<€l InLerlu<dio Musilcai, do Exéroito nortJe-amerid3.no.19,15 - Noüciário. '

19,30 - Orqu.eslra Galesa da general Eisenhower, declarou
.BBC. que os Estados Unidos encon-

20,00 _ 1) "Livros e �RLoCres", trarão a segurança nacional
·:de Joaquim F.erreira; 2) 'V ll1e- ,

d d
ma na Grã-Bretanha ", de José somente quan o to .as as na-

. Veiga. i ções estiverem igualmente se ..

, 20,15 - Orquestra de EsLudio I' guras. Acrescentou que "o
,·Londri'Tla.

S l'
verdadeiro soldado da América

2Q,3o. - "Jean-Paul ar ile e o
I t I

_.

d' I
P,essim.ismo", paJ.e,sLra

.

de Philip' u a pe a cooperaçao mun la,
. "'l'oy.nbeê. I poi.s assim sabe que trabalha

20.,45 - iV):'usica ligeira. ! em favor da paz. As forças ar-

.21,0.0. - i'fo'lici>ário. . ; madas somente podem dar
, 21,15 -- .Rádio-magazine.

21,30. _ Manuel Brau'l1e, piano. ,uma segurança relativa",

22,00. _ Rá>clio-panorama. I
Por fim, declarou que "o g�-

22,15 - Notilciário... nero humano tem sofrido as ás

22,2.0 � Qúment>ários da 1mpren- mais trá_gicas e estúpidas con- Dia 15 d0IY!ingo - Concel'lo do ba,rilono Silvio· Vi'eira, com inicio

:..Brllamca.
' I sequências da guerra e, adver- ás 21 horas. -, Após o concerto, I soirée elegante.

, ti>ndo que a provocação delibe- Dia 22 domingo - FesLiival ;prQiillovido' por um grupo de senhori-

VENDE SE rada constitue um crime con- tas, consLando de Schwo, sur,presas e apresentação do apJ'eciado ven-
-

_,

\ tra todos os homens, fazendo: trüoquo Conde Hermann e s'eus bonecos. M'e,sas rese,rvadas Cr$ 20,00.
Uma maquina de fazer tijólos 1 depois um apelo aos novos ofi- Terá inlcio ás 20 e 30 horas.

comul'q a tijólos furados fi telhas I ciais que sigam o exemplo de . Dia 28 sábado - Em homena>gem a São Pedro, g,ra,nde festival pro
chato,., a fôrça'onirnaL I Washino-ton e não de Geno-is nmvido por uma comissão de senhoritas, assocÍ'flJdas .do Clube. Opor-

". Verr" tratar na Palhoça. com
r

b b

•. :Oe-mono, Berkenbrocn. h..han. tUllamente publicaremos o programa 'que for organizadÜ',.

/.

Laureano Ci. Almeida e

Iracema C. de �Imeldc}

,
,....

I'ortes e feridos
Fortaleza, 4 (A. N.) - Uma.

caminhonete de lotação cho
cou-�e violentamente com um

camill'hão na avenida João
Pessoa, re,sultando dois mortos
e cinco feridos.

QUARTO
A,uga-sé um para solteiro

ou casei sem filhos, a Avenida
Mauro Ramos o. 28.

Só USO Kolynos!
.

. diz Belitã

ALUGA-SE
Qllarto e sala, Jlode.ndo lavar e

cozinhar Ver e tratar cí rua Lau'
ra Caminha Meira 1:1.,"74,'"

falta baaba 110 Rio
Rio, • (A. N�) - Segundo

um vel'>pertino, não há maiiO

es,foque de. banha no Rio. O

produto vai' mesmo desapare
cer para ser vendido quandó
houver preços elevados.

McC

Clube Doze de Agosto
.PROGRAMA PARA .0 MEJS DE JUNH:-O

Dia 8 domingo _ Tarele dançanLe, elas 19 ás 24 horas.
Dia 13 em h0<D1el1U1g;em a,SanLo Antônio - Soirée infanLil, das 17

20. horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 ti E'-8'fADO) Cula·ta f-ej,a 5 de Junlílo ao ,-�...,
____ . . � �------------�.

IheiTg da ilu�raqao &<lima, oIIIrMeJo.

lhe. "LU ",m4vel_� 'lm.4)Il.Iiq& do
excelellte ..peritÍvo KNOT. 1smb!:8>

"" V. Sia. da acrescentar, &O&�
c... • gentil"",,,:ESTEE 1M-
B�l'1 O I1EU APERITIVO

. PREIJIWOI

,'l�·-�,' ,.
, ii!" _ro DAK(f(}TU.lfID..('M. E st!ISI/RO$

", ilT.l.J.l.I _

5, 6. 7 e 8 valyulo. para.
Luz. Pilha G Acumulader.

Peça catalogo graUs.
Preço. .em conoorrencia !

A V A - importadora
São Paulo. C. P05tal. 4063.

CHRISIOVAL

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de �U8S mereador ias.

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

CONTA CORRENTE POPU ....AR

Juros 51/2 a. a. -' Lli:nite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito 'edp,ral S. A.
CAPTTAL: . CR$ 60.ilOO,OOO,0t

,

RESERVAS: C�$ 15.1100.000,00

T'8iafto�, 23 .. Fh,v!«vtIl'tÓpolls

-t

Rua

QUADROS OFERECIDOS PELO
POVO HOLANDES

s. H, r. - Informam de Haia,
que uma delegação de Bergen, na

p ruvinüia rio Nade da Holanda, f'ez

li entrega de li paisagens de auto,

r-ia ele artistas locais aos embaixa

-dores ,elos Estados Unidos, Inglater-
ra e H.ussia, para serem presentea
dos. a Sr. Eleanor Roosevelt, G'ene-'

-r-al Eisenhower, WinsLQIIl Chur-
ch ill e Stalin. As paisagens', foram
of'entas como sinal da gratidão de

Bergen 'pela libertação da Holanda

a ideia teve origem na Fundação
:1940 IÍ de Bergen, uma organização
Fundada . .para encarregar-se de

"mernbros c parentes de membros

do- movimento suhterraneo de re

sistencia, holandesa, mortos ou f-e

r-idos durante a ôcupação da Ho

landa pel-os alemães. No verso ele

cada 'q uadr o estão 500 selos espe

ciais que serviram paea registrar
o i-ecebtmenío das contr iuu.ições
feitas à Fundação, Os se-los são

assiuados pelo-s habitantes de Ber-

Igen,
............................ 0'0 ••• ..

ICOM'BRCM.NTE: Dá um H·

no à Biblit>teea do Centro Aea-

v

�����������;��-=�----------------------------------._-----

G,r. LindolFo A. G. I A Birmânia exige a fndependência
Pereira

.

Advogado e Contabilista
Constituição de sociedade•.
Planas contabeis •• OrganizCl
çõea -- Pareceres e serviço.

eorr.latos.
Rua Gol, Bittencourt nO, 122

Florian6poU.
Da. 17 horas em diante,

Telefonia
nuerestadue!

Fortal-eza, 3 (A. N.) - En
contra-se nesta capital, o ma

�ior Rubens Rosado Teixeira,
diretor geral dos Correios e

,Telégrafos, interino, que veio

inspecionar os serviços de co

municações do Estado. Desde
sua chegada, esse alto runcío
nário tem-se mantido em con

tato com o diretor regional des
'�. cidade, assístído pelo seu

�liretor, Luiz de Carvalho Cou

/tinho, pelo Diretor . Regional
ge Santa Maria e pelos de

;mais altos funcioná:r:.ios dos di

:versols departamentos. Foram
abo:I'ldados ilmportantes planos
lPa:m a melhoria dos serviços
postais e trafego telegráfico.
Entre as pri,meiras medidas,
já tomadas, ,figura o inicio do

�erviço de telefonia entre esta

capital e as . demais 'capitais
9'0 país.
te ••••••• � ••••••••••••••••••

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
CNme e cível

. RANGUN, (Birmania) 3 (U.
P.) A imensa maioria dos
membros da Convenção con

vocaida jrela Liga Anti-Fascis
ta pela Liberdade dos Povos,
partido majoritário da Bírma- leça a Birmania como Repú
nia, pronunciou-se contra a

blica Independente. O projeto
organização do país como Do- assegura também a proteção ás

minio Brítaníco. exigindo a minorias nacionai.s, .conce:den
total independerucia. Existe, no do-lhe-s todos os direitos, Iíber

entanto, a generalizada opí- dade religiosa. autonomia cul
nião de que será necessaria tural, igualdade na oportuni
uma firme aliança de amizade dade conômíca e assegurando
entre a Birmania e o Império lhes que não haverá discrimí
Brttaníco. A 'convenção do nação de nenhuma natureza.

partido majoritário da Birrna- 'contra elas.

nía, foi convocada para resol
ver sôbre o projeto de' Consti

tuição. a maioria pronunciou
se por um projeto que estabe-

démic() XI d'e Fevereiro. Con

tribmrás, assim. 'papa 8 formfl

�ão I1Itiliural dos �atarine-nHlll

de amanhã!

("Cam.p�nh& pró-üvr0"" do
C. A. XI de Ff>vereiro).

N.21�

.N1A RECEBER �MOSTRA GRÁTIS
ESOEVA O SEU EN�EÇO AO

tllBORrn6RIO 001. s. I.
CAIXA POSTAL. 36

S'-f.:1MENAV .. SANTA CATADIA

SNR�. . .,ASSrNA�TE�, .'
Reck.mem imedieee-

'I"mente qua-lqt1er ;1'1'6-,'

§ularidad_e na entrega
de seus rorrieee,

- -

_____F�__·.,_/�
.

,.

OI

CORatituição tie Sociedade.
NATURALIZAÇÕES

T·ítulOll Docdo!'Gt6ri02l

II
E.crit•. - Pro.ça J,S de Nov. 23,

1".and_.
'

RMid, '- Rua TVadentoll 47. R
FOME 00 1461i I

_5'
I

COMI'ANIru -ALIAJ"tA UA 8A.(A ...

I,!)u....at 0Kf.. nu .. l�6tijl . i\."- li J..

UU;�):iflnO� • 1'.A,,�p@1lrfl';�
Cifras do ,Balanço de 1944,

CAPITAL .E RESERVAS
ResPOf)!lsbiJidadfO,
Reeets
Ativtll

o..
Cr$

.,

Sinistros pagos ao., últi.moll h) &1'IÔ"

RellJ)on tiabilidsdei •

98.687.816.30
76.736;401 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra FreIre
de Sá, Anisio, Massorra, Dr.
e '108� Àbreu •

de Carvalho, Dr. Fflimcilce
Joaquim Barreto de Ar�mjo

AUREA.D.8
(MISSA DO PRIMEIRO ANO)

A Família Chr istcve l, ainda con-te-nada com

a' perda irreosrevet de sua querida prol;reõitora
AUREA CHRISTOVAL, convidam s�us I%j.
rentes e amigos para .a missa de primeiro ano

do seu -falecimento , que mendarn rezar ns altar de Nossa
.Senhora aa Catredral Metropolitana', no dia 6 do corrente às
'7 horas.

'

, Desde já agradecem aos que comparecerem a e .te ata de

piedade religiosa.

MISSA

t
Edith Pinho T�ixeira e fil"s convidam

parentes e amigos do ser;npre lembrado

Valério da Guarda Teixeira (Doca)
Ipara assistirem à missa de 30.0 dia que , em intenção à
sua alma, mandam celebrar' dia 7 (s âbedc}, às. 7 horas

na igreja de Santo Antônio,
Antecipadamente agrl:ldecem a todos os que comparecer en

àquele ato de fé eristã.

aos demais
espôso e pai

Transp;lftes regulares de Ctlrgas do pôrto de

SÃO FRANVISCO SULDO para
,

Informações com os Agentes

NOVA fORI"

Florianópolis - Cer-!0S Hoepcke S/A - CI- Teletone 1-.212 ( Eod. teleg.
São l"remciacó do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'elelone 6' MOOREMACK

() VALE D@ ITAJAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

HOSA 1

Os Germes
da Coceira
Combatidos em 7 Minutos

A _ pele tem cAma de 1>0 milh__
.� l1linú<.eulOll ... Ieoa e pol'OB, onde ....

eacondem 06 germee -eaW!adores da terrí
yel coceira, ·'ra.cha.ndo'·. erupções, "du-�
�o". ardência., acne, impigeufJ,
lMori86Út, cràv(!S, e8pinha:8. --'ffieira-s. "4:Q-í
""ira doa pés e ou!·rOB males. Os tra""'·

.

mento& comuns &6 fornecem um alivio.
'

..

temporário, porque Dão combatem o

germe causador, A nova desooberta,
NilOÕel'm., faz parar a coceira em 7 mi-
n utOll e oferece a garantia de dar-lhe
uma pele lisa, limpa, atraente em""'"
- em uma semana. Peça hoje mM-'

mo 80 seu farmacêutico NiJ.od.8r_
e elimine se yerdadeiras OSU8fl.8 dS&l
afecçõe8 'cutâneas, A 0088& garantn ..

MÍlItoderm �aio� ;r":.
i'ua as ilhIcç6es !':r.1AII1N11 .teç;lo.

Senhorita!
Ao escolher seu perfume veriff.

que se trás a marca da perfumaria"
"Jouan Maria Farina" que já e<"

(tn>ferida pela corte imperial d.

�. Pedro n

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Importentes resoluções do Conselho]
de Segurança Nacional

Rio, 3 (A. N.) - O Conselho tau o Conselho dia elaboração pios que a lei federal, medían-:
,crl� Serg�ra,nça N�ional, cuja] de projétos de lei que serão e'n-II te parecer d? Conselho de Se
. .séds fOI transrerída do Palá- viados ao Congresso, para a gurança Nacional, declarar ba-I.eío do Catete para o edifício execução dos artigos 2, pará-I ses ou portos militares de eX-I
,.eIP- que funcionava a embaixa- grafo 2° e 180, parágrafo 1°, cepcíonal importancia para a

-da da Alemanha, reuniu-se sá- Constituição Federal. defesa do pais". I
.oado, pela manhã, sob a prest- O §' 2° do arti. 28 determina Foi este, ao que sabemos, o

-dêncía do general Eurico Oas- que "os governadores de Es- wnico assunto resolvido na' reu-1
_:par Dutra. tados e Territórios deverão no- nião, pois o debate em torno

Entre outros assuntos; tra- mear os prefeitos dos munici- do art. 180, § 1°" que se retere I
ás zonas indispensáveis á de-I
fesa nacional foi adiado para
outra sessão, a realizar-se bre
vemente.
Quanto ás resoluções toma

das com respeito ao art. 28 e

que eram
\

aguardadas com

grande interesse, divulga-se
que foram incluidas,. entre as

cidades consideradas como

"bases míltares 'do excepcional
írraportamcía para a defesa do

pais", as seguintes capitais:
Belém, Natal, Recife, Salvador;
Niterói, Distrito Federal, SãQ
Paulo, Santos, Porto Alegre,
e Manaus, Além destes, foram
includos, também, os muníeí

pios de Camôas e Gravataí,
nesse Estado, São Francisco,
em Santa Catarina e Corumbá, ..
em Mato Grosso.

Paro c.oucur».» E.'ilfldu1Ús <ia Federais

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Portuquâs, Matemática, Ciências. Geogrofia,

His tória do Brasil, etc.
Intex-essa-o? preench .... elite t!:\1pão e remeta_-o para C, Pestal 332

FLORIANÓPOLIS -. SANTA CATARINA

----------------------------------.�--------.��
!?EDINDO INFORMAÇÕES:

·Home ..

RU.L .. __ .. .

(idade .

....... .JI,o .. .. . __ .. ,

.Irmandade
Passos e

f
_.'

do Senhor Jesú�' dos
Hospital.de .Caridade

OOrR!pu,s CHtRI'STI •

De ordem do Senhor Irmão Provedor lenho a honra de convidar
:aos Senhores Irmãos e Irmãs, para comparecerem quinta-feira, dia ,5
.do corrente, ás 15,30 horas, Tl� rSruCTi.stia da Catedral M,��ropOllita[l1l" a
íjlID de, revestídos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e á mesma
ilrJlCorrpor.a;da, tomarem rParte no. prestjto em honra a Jesus Sacr-amentado,

'Consistório, em 2 de junho de 1947.
José Toieniino de Sousa � Adjunto do Se,cre�ário.

......Estedo .....

._---------

Esgua
de, \.

..

J\ffaàeiva

e

rras).

CAMINHõES E ONIBUS SUECOS

VOLVO
DE 4. 5,6 E 7 TONELADAS c

_' 6N'TJ?�6 C9/� I /v� 6, J�) 1 ;1'\ �P"\
pf1(,I' tntormnções leltJyl'r!ticus iI;

BRISILYOLVO - RIO DE JANEIRO
ou dire t ..mente com o gerente da VOLVO DO BRASIL S. A.,
que visits,·á em priocipio de Juabo. com alguns chosais
de demotistr6ção, as principais 10cõllidades dos Estados
do Paraná' e Sta. Ç;;�t8r.ina . Rua João Pínto..44

. R·� H. 80SC{) S.A.,.. Organjzação
de . Vendas e Serviços

( Em Organização)
. CONVOCACAo

.

. _
Rubens Hiron Bosco e Dalmo FerreI' Boace, na qualidade de

-:fundadores de R. H. BOSCO S.A _- OrganizGÇiia de Vendcu e Servi-
-oços

-- e de acordo com o re�olvido na última rlluniõ.o, convocam os

· :Snrll. Subscritores do capital social. para.1I .reunirem no dia 7 de
junho de 1947, à. dez horas, no eacritório de R. H. Bcsce Ltdt\., Q
rua FeliplI Schmidt, iii/número, na cidade de Itajaí, Estado de Santo.
'�atarina, para deliberarem lIôbre o laudo dos peritos referente a

.<>oValiação dO. bens que de'1l1!rà.o entrar para a formação de parte do

capital aoeial, e .ôbre a constituição definitiva da Sociedaale.

Itajaí, Z7 de maio de 1947.

FUNDAD::>R&S:
RUBENS HIRAN BOSCO
DALMO FERRER BOSCO

11.34
,-.'-----.;-- '''''' ....

Telefone,
B'Ioríanópolíe f

«Casa Barreiros» vende:o mELHOR DOS mELHORES
CW11iW3 LIC o .. ::. .. � t..'.l!> L ,.

COMO V""'" o�s. ccetvrev.cce s ee "UEI1Q/:\ OO-IAliOQAlOOIO DOU'
o'it.Rf.el.l D�!.tf I>DO"IJ-C .>.A'''-OU2O ....

SAPATGS PARA HOMEM: feitoe o mã-o, yira fral'1ces., �lad.o lIluplo,
lIalto prateleira.. fabric·ado com l'II.ateri.i que exista de melhor,

preço apellas Cr$ ipl.CIO.
I

SAPATOS· ATAMANCADOS: proprios paro i.urRe, solado de madeira
especial qlle reli.tem centra toda e qualquer :ll.umidade, eon.enando
" pé sempre quente, racome.nda·.e eepaaialmente pera' pellsoas que
tra.Cllham em 'lugares hurnidCls cujo soalho é de cima_to e tijeleta••

Preço apenas Cr$ 50,00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem" grande lIortimento,

modelos novos, pr,\ços barati.. imo., tie CruzeirOll 20.00. 160,00.
Vendas 'diretamente da. fábriea ao c:en.umider.

CASA BARRÊIROS - Rua Conselheiro Mafra 31.

A RKPUBLICA 1:NDONESIA E 'oE:
HOLANDESEiS

S. H. I. - lmí'ormam de Batavia

que o Ministro do Inter i 01: da Re

publica Indonesia, Mohamed Roem.
num discurso dirigido a 300 f'unci
onarios públicos da Itepublíca, pe
diu que "os holandeses arrouxas
sem sua autoridade" nas áreas em

poder ela IHolanda. Entrementes, '0
jornal .holandes "Het Nieuwsrblad
puhlicado pelo Ministro republiean o

das Irríor-mações, descreveu, em

editorial, como "atos ilegais vio
lando o Mondo de Linggadjati
(para. solução do :pr,oblema indo

nesio) ", o SlllPosto apoio dado pela:;
aut01'id'llde,s ·hO!IIa.nrl,eg:8iS ao. rnk:l·vi
mento de i.nrdepenrdencia de Java
o:ciden Lal, pa,Lro;cinado pelo. parrticlo
do· S·1'. 80enda.nese. O jürnal refe
ri u�se Lamlbem aos "acontecim.enLos
em Malmss,wr" evidellltemenJ.e llma

alusão ao func.ioname.nto. ali do
Goyerno da lnrdonesia Orientál. e a

fPI"oclamaroão em P.oln.tioama,k, Bor
·ne'l1 h o I::meles, do novo ·e.sla,do ele
Bonneu Ocirdéntal.

;Indústria Iextil Wippel SMft. Limpe.a.; COn'llêrto. e ref1)rmas
S6rvlÇO. rapidc. e garClJ'ltidc:.
ASSISTtNCIA TECNICA

Mediante m6diea me••alidade eaco.rrega-.e
de fazer limpeaa. parciais ao

- , '. próprio l.cql.
' .

SEMANAL, QÔINZENAL· ou M:: iH·,

OFICINA RADIO T/ECNICÁ
MECANOGBAMCA

Rua João Pia� :no 3!

(Em organlzacão):

Aviso 'aos : subscrttores

vlssentbléia.·� Ge.ral de Constituição
São convidados os subscritores de lições da sociedade

· -anônima INDÚSTRIA TEXTIL WIPPEL S.A., em organiza-
· ção, para '. se reunirem, no dia quinze (15) de junho do .or

r zente ano, às quatorze (.14) horas, no IUí;ar Guabiruba Nortr,
· nêste município de Brusque, no escritório dá' referida firma em

,(lrganização, afim-de em Assembléia Geral, deliberarem sôbre

. '8 constituição da sociedade e atos !tu�tementares,
Brusque, 30 de maio de 1947.

(asq.) ARTHUR WIPPEL, Fundador.

A Pomada_ ...... du6 o "'rio cklejado,
combatendo _ lMna e _� d.escongea_
tioaaado .. dilataç6ea. 0rnIrps Ú MJbstànciaa

. de,.-J efeito aDtisép�ac�âda que eotralla
em lIWl f6rmula•• Pemada Jdaa r- pI'e'rine as

infecções e o .paroámeate"'� lD8les aia
da mais gra",ea. deconCDtea du laellulIuoi4ca.
A vend� cm todae as Farmac;"_ bisnag..
com cluauJa especial�McilitM'aeplicac;ão.

(u..�De ..-.,
,

..

CASA MISCELANEA distri
buidora doa Râdios R. C. A
Vic�r, Válvulas e Discos.
R'JO Con!'1elbeirn MAfr�

1:
I
,.
,.
;1

I.

"VIRCiE ESPECIAllDA EU
"7 ET:ZEll ·1 :N1JUf3TRI.4.L-JOIJiTILLE (MlfClI

Tmm.A A ROUPA OOAN�

. S�eÃ��:RotA,
Esp EC lAtiOAOE

)A,•
reglsl

���-_e
� � _
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�ampeona.to SulamericHno de' Basquetebol
,HJU, 4_ - Disputou-se, ontem, no estádio do VaMO ua Gama, pe-

ranle numerosa- assistencia, a segunda etapa do Carnpeonalu Sul-Ame
rícano de Basquetebol.

A rodada, quer técnica como socialmente, foi elas mais brilhantes,
corcespondendo plenamente á esoectativa geral.

Constituiu a nota predominante ela noitada. a estr-éia ela seleção
brasileira, que, diga-se de passagem, foi auspiciosa, já que atuou de
forma s'a'[islfato,ria, obtendo consequantemente lUD triunfo nítido e so

hremodo sign if'icativo,
Os equatorianos' lutaram com bravura e. energia, não conseguindo,

todavia, antepor maior resistencia a superior class€ dos comandados
de Rui. \

Atuando mais coordenado e' além elo mais, agindo, com maior pl'e
cisão nas jogadas conjurilivas, os brasüeiros impuseram-se do in icio
ao fim da contenda, assegurando sempre uma vantagem de pontos bem

preciavel e bastant-e cômoda.

Antecedendo o jogo. Brashl x Equador, efeluou-se a contenda Perú
x Uruguai.

Os uruguaios após perderem o 10 t'Bm1)0 por 19x18, reagiram no

período final, para vencerem pela contagem de 46x31.

RIO, 4. - Vence-se, amanhã, a 3a etapa do Campeonato SlnLAme
rícano de Basquetebol.

A representação do Brasil não inl.ervf rá nesta i-odada, já que. a ta

bela determina os jogos Al,genlina x Perú, para ás 2D,30 horas e Ul'U-

guai x Oh ile, ás 21,30 horas,
.

Não obstante deixar de fig'U1'31' o quadro nacional, a' no i [ada de

arnarshã, 'em São Januário, reveste-se de irnportancja e sensacionalís
mo, dado o confronto de quadros reconhecidamente' fortf'S e tecnica
mente credenciados para cumpt-irem boa performance.

Angentinos, Peruanos, Uruguaias' e Chilenos lutarão p01' uma v itó-

ria necessária para. as suas .pretensões, devendo as contendas 'propor- N
. ·

clonar um desenvolvimento dos mais a-Lrae�Les. •
.

"O tas e s p o r t I V a 5

Impedt·mentn (osf! . sl·-d-·-e--) Belo Hurizunln, i·- No jogo ôn-(tina ode Esportes, isto é, do Comité
-

.

lem efetuado nesta capital entre o I Olímpico Argentino, convocou as
•

. ,
.'.

-

I Atlético Mine-i l'ü . e· o ::;�IO Páulo ,F. diversas 'federações f'i liadas para
Por 'Carlos José Batista, Direto?" da de o momento em que a bola é jo- C., venceu o primeiro, pelo escore estudarem - a participação ela Ar-

Escola de Árbitros da F. C. '{J.) gada na direção do elemento que de 4 x 1. gentina nos Jogos Olímpicos, mar-

Devo dar aos meus amigos, ao esta em nosição irregular (ímpe- Indianopuns,' 4 (U. P.) - O vo- cados para 19,í8, em Londres. Du-
torcedor do esporte Bretão e aos dido ( ou quando ele estando em lante Maur.i Bose, de Chicago, ga- rante a reunião, ee.sulLante dessa

jogadores, a e:Xlplilcação ela semp,re oH-si,de, tenta intervir' na jo.ga,da nhou p.ela segunda vez a clássi-ca I convocação; foi anunci,ado que o

<C eterna questão do impedimento. obstruindo a :visão do arqueiro pro'va automobilís.tica d>lls 500 mi- govêrno dará o mais amplo a:poio
O caso na realida;([,e é bem sim- conlrnrio ou preocupando mesmo a lhas. á jni,cialiva. Prevê-s,e que a despe
pIes. É fa'Lo porem, que s'e.rn[)re a sua atenção). Se o jog'aidor esLi- Indianopolis, 4 (U .. P.) - Bill sa sel'<Í. de doi's milhões e meio de

surg.e con,fusãO' ,no e'spirito de to- ver atrás ela linha da boloa, não es- Cantlon perdeu a VIda na dâss,ka pesos.

dos, 'quando tem J<Utgar e daí a ne- �aI\:'Í. impsdido. Daí' o falo d€ um, cOITida das 500 mIlhas, realiza.cla' ...--.--- - - - -.-.- -...

úesida.de até de ser lembrado fr:e- Jogador, que ssgue a,trás de um s,ex.ta-f.eira ultima, nesla cidade. INTERNACIONAL X NAGIB SALUM

qllentemenLe, para evi,Lar inteJ'lpre- companh.elro. que es,tá com
_

a bola, Era êle o 380 volanle vitimado na AmisloSiamenl,e deverão defron

rtação errada. ! nlU.llca �l()a ImpedIdo s,e nao lhe famosa corr.ida.. .
olar-s:e" h.o>j.e, ás � ho.ras, no vizinho

É elas leis o segUÍlnte: - O jo- passar a frente. O joga!dor q.ue fi- Honolulú, 4 (U. P.) - O pugili,s,- mnnl'CI,plO de Blguaçu, os conJun-

�ado�' ,estará imp,edido se 'esli,vfilr cal' á frente da bola e na mesma ta' mexicano Manuel Ortiz. mantev,e tos represent.ati.vos elo Intel:na.cio
mais proximo da linha de Jando Imha ·lmha do segundo adversário seu tílul'ü ,de campeão mundia.J dos ,nal, des,la Clllpltal e do Na.glb S�
contraria do que a bo·la, nO mo- mas afastado da meta op-osba ou da peso.s galos ao derrotar na noite de lum F. C., daquela comuna calarl-

menta e.m que esta for joga,da. Ex- bola, á ,esp·era elesta, esla,rá ilD1iP·e- sexta-feira última, por pontos, nu- nense., , .

ceto: _ a) se estiiV,er no' seu pro- 'f!ldo. Para que tal não suceda não ma luLa em 15 assaltos, o fil1pino .

A partl,da esta. senelo anSlOsa

prio oompo; - b) se h,ouv,er dois I
e precIso (iue ele se coloque. a f,ren- Kong y.oung. meDlt� espemda, rem�ndo enorme

ou mais adversarias mais proximo te desa .ll,nha, pOl'quanto, neste fl,io, 4 - Fvancisco Landi, o con- J.llLere�se pela e�l,blçao do valoro

do que ele da lin.ha de fundo con- caso, o Jog?,dor at�canLe não. tem sa.grllido volanLe na,cional, ,embar,ca- so gTe.mlO da VMzea flol'lanopoh

traria.; - c) se a bo,la for jo,gada I
dos adversal'los dwnLe de SI. mas rá amanhã para a Europa, atpn- -tana,.. , .

()u toca<l.a anteriOI'.mentes po,r um �'I?,enas l):m, Lo.g-o o Impe'�imel1'to é dendo ao con>:ite rec.ebido. para in- O ln. lerna;cI�nal apl'esenLar-�e-a
ad"ers,arlO; _ eI) se r,ec�ber a bola ylslvel. Um Jogador esta fora de oLegrar a eqUIpe Masel'a tI. Desta com todo.s os seus elementos tJ�u
dire.vamenLe no lira da meta; no I Jügo

se ele se encontra sobre ' a fo.nna a Comissão ESlportiva elo �ares, dev·endo �elXar esta �a[)ltal
;tiro de canto; no arI"emessÚ'; ,e na: me'sma lmha do .segundo adversá- A, B. C. eleverá ofi,cializa,r a pre- as 8 hora's, em ombus especI-a1.
bola ao chão. ".o Jog'ador impeidido' rIo maIS, ellstancra:do ele sua pró- sença das cores hraJSileiras nessa

,s6mElnte será punido se, na 0pinião
I pria linha de fund�". Um jog'a-: prova cl�ssica, e" &ssim, Francisco

••.............. ......·.-__............w__...
.

ItI'l'Z - Hoje ás 2 4,30 ,7 e·

do juiz, 'estiver intervindo no jogo I dor" transpond� a _lmha de fund,o I.andl, pllotan.do um carro Mas'era- O,,S .. ,,)"Ogo,.s .da 8,45 horas - Matiné-e e seg-

ou pertubando um adversário OU, ,elevl,do ai um lmpulso que leva, .e ti, um dos mais modernos e v,elo- Jlões chics - Johnny Weis-
aipna, :procurando obter qua,Lqul8r· "olLalndo ao ,ca�npo, p.ode ser con- zes com ,aiS cores verde e amare.J.o, muller ...:._ Maure,en O'Sullivan.
va:,lag·em devi<lo a sua. posj.çá,o"., sldera;do ��peclldo a,pos o s'eu, lan- ,def.ender.á ori,�ialrrre� ? pl'es.tígio 6a. roodada TARZAN o. H01IEM ...... ·CAC.n.
0. J_?ga,dor pode encOlntr>ar-se..em po-I ce, se. o J'UlZ j-Lügar, q.ue el�, assIm �t.o automo,bll!smo, '�lleiTO na .ltLa "

slçao de lmp,edlment.o' (�movel),' procedendo, toma pa rte atIva na ImporLante �ompe.Llça{). \Censura .LIVRE - No pro-

sem precisar ses pc:ni�o. Basta,. pa- p,rova. Bue.nos Au'es, l�, CU· �.) O Com grande a,ni:mação e o mai.s grama: - Cifre Jornal Infor-
['<1 ISSO, que nao mflua ifl.{) J.ogo, (Conlinúa). Pres'lrdenLe da ConledelI'açao Argen- vivo enLusiasmo prossegue o vi- mativo Noticiário Universal
[lem nos jogador,es. Certos húzes, torioso certame a:madorista ci ta,di- Preços: ás 2 horas: C,..,<Jt, .•
porem, punem neste caso, com 'um no 'ele .i'nle,bol. 4

"..,

t' l' uadr do Jogador m
I ,40 - 3,00 e .creanças até 16-

í!:;lj�:i�:ifHf�i&"!Z�;1 V�CEU ",O BRASIL �Êi:��t'�f�",j�1�:��� ��t�:raJ�d'!,�isú:��o� 8,:
O!bserv,a:r, ,e nao pumr d:l'SCr)'L,,:CYtG',;..· N E -L' ....,

1 �,� _. • ofi:oiais.
'ii'

nari.rumente Ainda dizem. aS-'�..:1t.elS·.
j � -"St aldl�. �.o ias'CO ela

Ga·ftjI{1;'lzaçao
do J,ogo entre os seLecllona- A j)['óxima rodada 0O-nstaTá do's "

: ...• �

[la 'recome�ações aos jui,,.,es'·'"qÚe'·na aDI a 'e, era, conllllLtou a'IJ- do,s do Brasil e ,do J!iquador, ve11- prélios entre Co,lfligial x Paula Ra- ROXY � HOJe as 2 e 7,30 hs_
lum jogador em s,eu próprio 'oafu�' te-ontem o Campeonato' Sul Amei{']- oe,noelo os na.cionais, por 50 a 34. mos e Figu'eir,ense x Bocaiuva, .res- OS SINOS DE SANTA -,..- �RIA

_ d' t
.

",�"'d{) "6' cano ele Basquetebol, com a reall- A l'enda foi de Cr$ 6500000
-

-
.lUA

�: f�;'�:�re e;e::����i:��1 �L��'��'� O COndu tor da Via t'o' r' I-a' �:J��:,�;���i���:���1�i16!�:lZS�:::.1 Ci�:n��:a�I��'!�iJ�o���.
est.á jogando .a bo.J,a, mas onde ele A rÍ1 rado o mai.s importante, vi'sLo es-

- Nbre por um dIa - desenha
se encon-trav,a no mome;nto em que Houve quem g'ostas-se da domin- opo.rtunista, o mais 'impetuoso e o ta�' em jogo a Vii,ce-lideranç:a. Preços: 'ás 2 horas - Cr$
a bola foi, jog'wdà por um compa- gueira pebolílsti.ca, mas a n1aJ\orra mais lécni,co de Lodos. Sôbl'e Lodos os aspéCitos, este jo- 3,60 - 2,40 ás 7 30 horas-
nheiro, ,Se um jo�a;do;r, tendo do'Ís 'dos ,ex,pectwdores passou, maus mo- go eslá teles,Linado a ar,l'aslar nume- Cr$ 3 60 único

'

adiVel',SfÍlr.ios entre ele a linha da mentos, assistindo um jogo, anele Re'sLava, por,tanto,
.

cOoILfiar nos roso públi:co ao, estádio da F. C. D.
' .

aneta, no mom,e:n,tô" em que o seu faltou quas.e tudo·, es.pecialmente 10 e,J.emantos, cada Iqual reunm- A helíssimã e tnesperaela vitÓl'ia
---------------

()ompanheiro lhe passa a bola, po- vontade combativa.
' do as s'uas quahdades para fazeJ' do CoJ.egi,al sôbi'e o fade "onze" do pt? I·cólogo france�s

de reoebê-la nã,o máis ·tendo ess:es A derrota que o Avaí impôs ao I frente a um adversário numérica- Caravana do AI', o ü,redeoo'ia a t.1'a- .&]

doi:s adversários á &ua frent.e, mas Clube Atlético na peleja n. 1 da \ mente sU/I)erior e bastante eneusi- vaI' uma lula renhida e el·etrizan-
001 só, ou nenll.um, vi,s'to que um q1,linta roda,da, constituiu decepcão asmrudo':'.com vitórias sôbre \o Fi- te ,cam os ravazes da Prai,a de Fó-
deLes, ou os elois, podem mudar ele pal'a muitos "fans" do Fi,gueil'en- gueirense e o Caravana elo Ar. ra que estão bem preparaelos para
posição elurante a trajetória da &e, Atléttco, Caravana do A.J:, Cole- -

' :-.
•

rI t ,,' d "

!pelota, Este ex.emplo ,e'sclarece per-II gi,al .
e Pa'llla Ramos que ansiavam Coube ao valO'roso Al'í .o maior uerro ar ,os m el1'lnos 'e o,uro .

rfei tamente e certifi.ca que um jo- pela quebra da invencibilidade do trabalho no ataque. CO<l1s.tanbe- I
O o?tro ,encontro, que t�ra lugar

gwdo.r pode receber a bola de qual- LeLra-canJ:peão barri.ga-vffi'de. mente assediado por Brito e Wal- na tal de de domlpgo" es.la cJ.�'Slper

(Iuer lugar (jIue ela venha e em: A saída de Saulzinho' do grama- dir, o intelig,enle Í1'mão de Nizeta tarrt.ü pouco InLeresse 'e entUSIasmo,

qualquer posição em que s,e en- do, sériamente contulldido, causou fez -o que foi possivel, de\'endo s,er em Virtude da de�lg'uald&de de for

contre, se no momento em que el,e 'Um g,rande susto ,<),0'8 numerosos considentdo como o condutor da ças, onde o BocalLlva s'e llipresenta

f
como fI'aco contendor. Suas derro-

estiver em jogo, is,to' é, com dois ". ans" do Avaí, já que a ausência vitória, pois, fez· o sm'viço· de dois tas diante d,o Caravana e do Paula
�dvprsários entre 'ele e a linha de do "mi,g:nom" extrema 'esquerda jogadores, além de conquistar o R:amos bem o atestam.
roda ou aLrás da bol-a. (O l'l11Ipedl- constl.tma o compl,e,to deSm10rona-1 te.nto que _ele..!! o triunfo á sua Agllardemo,s os encontros da 6a
men(o, co.mo s,e sahe, apl,ta-se de,s- menta elo at.aque, fIguravá como o equipe.

,

.

rodada.

I
!

,I
II
h

I �i;

Má sorte, ,Saulzinho !

»,

Saulzínho, Incontestavelmente o nado, e com razão, PO,l'ClLW como
maior extr-ema que se conhece em I se sabe, a sua extréia no certame
Lodo 0_EoStad.o,. em virtude da Iorte .f'oi das melhores, tendo conquis
contL�sao sotr.ída no tornozelo por 1.ta:dO 4 tentos no. jogo com o Paula
o-casla_9 do ,prél�o com o Clube Atlé; Ramos, sotrendo, após, a pena de
tico, tão cedo nao retomara ao gra- I suspensão por dois jogos que mais

mad? para defendei: o pavilhão do 'tarde Io i reduzida para um jogo.
Ava í, cio qual êle e um dos m�s E dumingo último Saul estava
antigos e dedicados elementos, disposto .a r-epetir a façanha elos I!
constituíndo mesmo uma verdadei- tentos, mas nada mais fez elo que
ra máquina de construir vitórias; entrar e sair do campo num espa
ás 'quais deve o grêmio alvi-celes- ço exato de 3 minutos.
te a ',conqui'$-ta do tetra-carnpeona- Antes a suspensãovpor dois jo
�(10 catarinense. 'gos do que �[ntssar uma temporada

O jovem atacante está decepoio- no' Hospital.

ESPORTISTA!

--------,�----------------,

PRo.GRAMA ESPORTIVO
PARA A SEMANA

H O J E
Futeból

EM BIGUAÇÚ:
Internacional- x Nagih Salum.

S,ÁBADO
•

Fllteból
NESTA CAPITAL:
Paula Ramos x Colegial.

D01UINGO
Fllteból

NESTA CAPITAL:

Figuerense x Bocaiuva.
Basqueteból .

NO RIO:

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇOES, CONTRffiUI, AINDA

QUE l\'IODESTA�TE, PARA A CAMPANHA·

PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO
'FIGUEIRENSE F. C.

Campeonato de Lance-Livre
(Sul Americano).

ATLETISMO
NESTA C.A.PITAL:
Competnção Livre promovi-•

da pela F. A. C., com o con-

curso dos seguintes clubes:
Caravana do Ar, Atlético, Lira,
Tenis e Barriga-Verde:

•

onEON
"Não haverá Sessão Cine-

matográfica"
"IX Co.RCERTo. DA OR-

QUESTRA SIFONICA".
IMPERIAL

Ás 2 horas
Colossal Matinée

AS CHAVES DO REINO
No Programa

1) - Filmes Jornal n. 22
Nac. Imp. F'Ilmas"� 2)' - De
pois do Trabalho Short

1-'reços ; Cr$ 3,00 __ 2,40
"LIVRE" Creanças maiorea

de 5 anos poderão entrar.
FILMES' DA SEMANA
IM P E R I A·L

Ás 71;2 horas
ANNA E O REI DE, SIÃO

No Programa
1) - o. Esporte em Marcha

:li. 134 Nac. Imp. Filmes ,2)
A Voz do Mundo

Atualidade-s
,.

Preços: Cr$ 4,00 (único).
.

"Imp. 14 anos"
D:OMINGO
OnEON

"

IMPERIAL
"

etc ... etc ...
DOIS JUALANDROS E

GAROTA

.

Rio, 4 (A. N,) - Henry Pier
ron, famoso mestre de psicolo
gia de um colégio Jta França,
com 70 anos de idade, che,gnll.
a esta capital para um curso
de conferências na Universida
de do BrasiL Pi1erran que via
jou a bordo do "Campana" ,

grangeou renome com ,sua teo
ria sobre diferencial e ani
mal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7'o ES'RAOO Quh,ta-Ielra 5 ele Junho ele 1'SJ.7

. " " " . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " "" " " "" " " " " " " ,,'

eadas'tro- 'Soci'al� do «O Estado,) I1'edIIIae. a.. nosso.� leitores, o oItséquio de preench« (J
JlGIDI'IOIl � e .remete-lo á nossa Redação, afibl de cempli&tarmof
�aatee, o D98BO novo Cadutro Social.

�o ..•.•.. '. . • . • .. Eat. Civil .. ,........... B. Naec. • •••••••••••••

� ',
.

�'4) ('6'J """""""""""""""""""""."""".""""""""""""""""."""""."." •••••

�o 00 Cargo """"""""""". " " " " " " " • " " " • " " " " " " " " " " ; " " " " " " " " " " " ••••

Rio, 3 (A. N.) _ A nota sen-Ou-&o do Pai (mãe) •••• 0'0 ." �............. .••••. sacional do cartaz politico mi-
Dbnrv. neiro foi a decisão do Partido.•.•••••••••••••••••••••••••••••••

'

•••••••••••••••'

•••••• '. • •• ••• Democrático Cristão expulsan-
•............................ 0......

...........••.•••.. do de suas fileiras o deputado
,

Jason Albegaria. Como se sa-Agi-ade<:eriamos, também, a fIeIlillesa de noticias ,de DMclment�
..ameatos e outras, de psu-enta CIO de peseoaa a.mi,gaa.

be o sr. Albegaria se compro
meteu a apoiar na Assembléia
a emenda do PSD e do PTB,

I quê determina a exoneração
i de todos os prefeitos vinte dias

depois de promulgada a Cons-
tituição.

O PDC, por seu órgão dire
tor já publicamente desautori
zara a atitude do seu represen-

. tante na Assembléia. Agora,
revela que o sr. Albegária se

comprometera a renunciar em

DR. NEWTON D'AVlLA I qualquer hipótese
q

..
ll_,e 'o, vie�se,

Operaç6e1 _ \fIlIá Urinárias _
a colsecar em.oposlçao as díre

Doenças dos Intestin08_L reto II tívas. do partido, .

IftWl - Hemorroidas.

TratameJlol
.

I'to da coUte amebíana. OUVIdo pe a In1.prensa, e.Jn

P'1!1lot.erapIa - Infra vermelho.

I Belo Horizonte o sr. AlbegaríaConsulta: Vitor. Meireles, 28. '
,.Atende diariamente às 11.30 he rleclarou que a renuncia era

.. • tarde, <tas 16 hs. em dlant. \. .

-

d f'" .

ti.

Reaid: Vida! Ramos. 66.

I
uma questao e oro ln Imo, e

J'0ll1O 1067
que Lha examiná-la de acôrdo

DR. ROLDÃO CONSONI -

com o ditames de sua conscí-

/

DR. SAVAS LACERDA
.__ Dlédk:o-c1nl!rglca de OlhOl
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prellcrição de lentes de .

contato
of$lfllULTóRIO - Fel1pe 8cllmJ·

dto 8. Das 14 às 18· horas.
oII!!CIHD1lNCIA - ConselheJro .....

Ira, 77.
TlIlLEFONES 1418 e 1204

Ausente

II. ARMANUO VALOIO
DE ASSIS

._ IerTlços de Cllnlca Infantil di!
.....13têncta Municipal e de

Caridade
lII'LDIlOA Mll:DICA DE CRIAN(.'lM

ADULTOS
_WI!I'(JLTóRIO: Rua. Nunetl ...
�.. '1 (il4lffclo S. ll'ranc1Boo).

. COt!.lrultas das 2 às 6 hôrllJl
IUBIDf:NCIA: Rua 1\![arechal Gu50

lherine. 5 Fone 783

! )�I ...

DIl;-A;' SA:NTAEL:l.K'
-

{Diplomada pela Faculdade Na·
#1onal de' Medicina da Unlversld.-t·
.. do Brasll). Médico por CODeUl"
110 do Serviço Nacional de Doen
.IIIU Mentais. Ex Interno da Santa
tlIPa de Misericórdia, e Hospital
Hqru6trko do Rio na Capital ....

deral
IiD.<mICA M:fl:DICA - DOJIlN()AJI

NERV(}BAJI
_ Consult6irio: Edlf1clo Am6ua

NETO
_ Rua Fellpe Schmldt. Consulta.el

Das 15 As 18 horas -
IIIaIld4!ncia: Rua Álvaro de Carva

lho nO 18 -; F!orlanõpo!U,

DR. POLYDORO S. THIAan
JD41co do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

m.m:rCA MSDICA -' DISTOR
BrOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doen9aS 1.08 órgãos internos,. e&

pecialmente do coração
DoenÇas da tirolde e demais

glândulas Internas
ftlIIO\fERAPIA - ELECTJtoCA�
DIQGRAF.IA - METABOLISMO

. BASA�
GoDIrulta� dlàril!m,ente das 15 .8

18 horas

.a,tende chamados a qualqua'
bola. tncluslve durante a !lQlte.
'QPKSULTóRlq: ·Rua. Vitor ,I!4elr.

,

llill, 18. Fone 703.

IHII5lD�ClIA: A v e n i da' 'l;'rom·
powskl, 62. Fone 768

DI. M. S. CAVALCANrI
CHnica eXclusivamente de oe:Mançu

Rua Saldanha l'4ar�o. 16
Telefone M. 732

!JDtURGIA GERAL - AI,TA Cl
IlIUBGIA - MOL:fl:BTIMI DE U
.... NHORAS -oPARTOS ..

ii9'0,na.do pela Faculdade de Medl
etnna da Universidade de SAo

hulo, onde foi assistente por' "..
fie.. anoe do Serviço Cirúrgico de

Prof. Alfplo Correia Neto
�gla do estômago e vias bl
f_U, intestinos delgado e grOBõ
tiróide, rins, próstata, bexiga,

J'i·taro, ovãrtos e tromnas. Varlco
�,h1drocele, varízea e hen!J1

CONSULTAS: ..

.

.... 2 b 5 horas,' à Rua ... lpe
!!Ichm1dt. 21 (altos da CSBII Pi)

raíso) , Te!. 1.5g8.
IiUID1l:NCIA: Rua Estevea J1I

pior. 179; Tel. M 70.

DI. MRIO'WENDHAUSD
v,ut<w do Hospital "Nerê« Rflc"'OI�
CLtNICA M:tDICA DE ADULTotl.

E CRIANÇAS
eoz.ttltório: R. Visconde de 011M>
Pnto, li - esq. da Praça 15 de No
"-bro taltOI da "Belo Horíscate")

Tel. 1545
Couttlt&.: da. 4 ia 6 hora.,
ll�dllli.eia: R. Fe�ipe Sehmidt, II

- rODe manual 812

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

Dr. BIÁSE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FIILlS - AFEcÇõES DA
PIELE - RAlOS llNFRA-VER·
IllEIJHOS E ULTRAS-VIOLETAS
CoM.; R. Felipe Bcbmldt, 48 -

:Das 9 à. 11 e dos 5 às 7 h...
Rea: R. D. Jaime CamOIO, 47'

FON:E 1648

ência.
O voto do representante do

PCD na Assembléia é decisivo,
pois faz .pender a vitória para
o lado da colitlizão PSD-PTB.

QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN
TE O ESTôMAGO E OS INTESTI

, .� .. N.OS TAMBÉM SOFREM
Eígado doente, dolorido, cresci

do, gosto ruim na boca, fastio, ner
vosismo, insônia, gases, má diges
tão, prisão de ventre, manchas da'

pele, ictericias ... , que horror I
Você já verificou se o seu' fígado
está com saúde? Não se esqueça ue

que o fi,gado doente produz tudo
isto ,ti mais alguma coisa. Remédio
para o f1gado SÓ remédio vegetal e

remédio vegetal só a .Hima des
coherta que é a alcachofra. O He·,

pacholan Xavi.�r tem por base a

aJ.oa/c:l:wf,I'a e 'Outr'os medioamentros
só para o fí;gado. O Hepacholan
Xavie,r combat'e com eficácia e

af!ast<a defin.itivamente as mo1éstias
do flgado. O He,pachollMl 'é fabri;
ca�o' em liquido e em dl.'ágea� -_;_------------------.,-.-------kAtençã'o! O H,epachÇll3lIl agora se Dre Hen.i:ique , �lodieca,pre.5Jenta em dois 1lam;aillhos e a

novos J)'!'eços: 'JIamanho NORMAL: ADVOGADO "

,

,_o 3{)% m�lis' bal'lato qUoe'o antigo e Rua' Felipe Schmidt 21, ;s�brad�- Telefone r062
T�maillho Grande: - o d'Obro do (MtQ,s .d�, (CA,SA P��AIS.O) ,-'. FlorianóPQli,!normal e a preço inferior ao dobro,
6.0% luai'or. que o antigo e apenas 'D',A TIL'. O''; G·" R"',A·

,:'

F'�':I' A2{)'10 mais 'oaro. J

�

�

Organiza'çõe$
comunistas

São Paulo, 3 (A, N.) ._ A po
licio politica de São Paulo aca
ba de· divulg&,r dados estaüsti-

"

cos'-re.Tere:nfes
-

ã,"ol'gaillizações
comunistas. Segundo essas in
formaçõe.s, o Partido Comunis
ta po'ssuia, na capÜal, ' além --...-...-------------------·--..,.--1•....dos' comités municipal e esta- A"r-')VO"'GAD"O·S 'dual, 27 comités' distritais, 18
comités demoêrá.ticos e 475
células. No interior, '100 comi
tés municipais, 27 distritais e
191 células. Ficou evidenciado
aiIl!da, que o P. C. B. não pos�

Isuia nen�u;�a organização em
142 mUllIC1plOs do Estado.. _

UNSDR. NEVES

SNRS.
ASSINNATES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
. de seus jornaes.

Moléstias óe senhora
Consultório - Rua Jo!io Pinto n. 7

- �bratlo - Telefone 1.4611 I
c Reak1ênCllÍ\ .J'Rua Sete;'dé Se�fnbro

- (Ed'Hicio I. A. P: da Estiva)
Telefone M, 834.

II. PAULO FONTES
CUnolco e operooor

eon.ultól,'lo: Rua Vitor Mêlirelee, "
Telefone: 1.405

CoIIaultas das 10 às 12 9 dali 14 1..1.
ReiIildênc1a: Rua Blumcnau. 22

Telefone: 1.62a ,

foi expulso
do Partido'

CURSO DE MOTORI·STA·
e

Serviço de' Pronto Socorro de Automóveis
Ensina·-se a "dirigir automóveis
Amador e Prof,ssiónal

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem· se cham�dos para' reparo.! de urgência.

Auto-Escola 1-4,7.77
GARAGE UNIAO -, PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

1'0 NOVO H'ORARIO DA VARIG'

DE PION E IR OS
R SERV!ÇO DE V.S.

23:s. � De Plorianópolís para Curiti,ba, São PauJ,o e Rio de Jaooi('o.

Decolagem 'ás 10,40 horas. .

3,a,s. _ De Flordanópolis para Porto Alegre. ])ewlagem ás 12,30 hrs.

4as. _.:. De Flori,aillópO'!i:s para Ouriti.ba e São, Paulo. Deco1lagem
ás 13,00 horas.'

.

,

õas. _ De Floor'i,anóipohs para P,o-r-to Alegre. D6cola,gem ás 10,20 hrl'!:
6a.s. _ De Fl,oll'i.anÓlpolis para Curit�ba, São Pauão 'e Bio de Janeiro.

Decolagem ás 10.40 hores,
Sab. _ De Florian.6Dohs para Porto AlegI'e. Decolagem ás 12,30 hrs,

PASSAGEIR08 - CORR.EIO :_ CAJRGAS - VALORHS - REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOQ,MENDAS - CARGAS PARA

. ,EUiROPA PELA K. L. M.

FILI1L V A R I G � EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 Dlp
.

. ,__1:-l'OY:E1,M»R9 Ôr-r: "DELKE191'í�::"');- .1:.3,25'7-C;:'
.•. -

r ,. �;.-

QUER VESTIR·SE COM (OHFORT� E ELECiAHCIA 1 ,I.PROCURE ro

�!�!!�!�r�\� 22 _�b�!�O I�------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmact;utlco NILO LAUS
Hoje e. amanhã será a sua preferida

Dro�al!l nacionais e estrangeiras .,...;. Bomeopátiu - Porta·
mariu _ Artires do borl'*:ba.

r

Garante-se a exata .obse"ineia no ree�ituiri� .'.Ieo.

Correspondenc Ia
Comercial

DIREÇXO:
Amélia M. Pigozzi

METODO: '

Modtrno e. Eficieat&'

(onfere
Diplomet

'RUA ALVARO DE CARVALHO, 65

Dr. o.SVALDD BULCAD VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

.ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmídt se - Sala 5

Edifíci� 'Cruzeiro - Florian6poli••

..

t·ra.
ria Fabricante e distribuidores dali afamada. con·'11 '11 fecções -DISTINTA" e RIVET. Poa.ue um gran.

de sortimento de casemiras, ri.cado., brins
bons e bCll'ato•• algo1ões, morin. e a..iam.nto.
para alfaiate•• '

que recebe diretamente da.
Snr.. Comerel.ate. do intel'ior no sentido d. Ih. fazere n 'Imo

Florian6poUI. �,FILIAIS em Blumenau e Lajes •

fábricac. A Ccoa ·A CAPITAL- chama o oten;&.o do.
vbllita antllulI �. efetuarem luas compra.� MATRIZ 'emI melhore.

.. •.m ma� .. _= • .. �-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Estamos irrestritamente solidários com o líder da maioria. O empast�lameDto de um jornal, 00\
Brasil ou UI Tihet, lerá sempre violêntiu. Para os excessos de linguagem e para quantos ainda
�8DfDiJdam liberdade oo'm licenciosida,de, b� o remédio legaL Excetuando o Diário da Tarde,

duvidamos que exista, D8 mOldo, outro. jornal que apoie, defenda ou propugne
-----..- o «direito de·. emoastelamento».

Proatol para eanar ao legislativo� \ composivã.o das'. Pils,tas-Um provável titular
R/lo, i (E) - SegnJido co- COMPOSIÇ'ÃO UAS NOVAS pojado dos dois outros olemeu- (lo desmembramento do atua mensagens" do Executivo, Ja�

Ihemos em circulos autoriz PASTA S tos estranhos ao .Traballho e Ministério da Edücação e Sau em ,red'ação defínítdva revísta.;
àos, o governo tem prontos pa- O primeiro se constituirá de aquele limitado á parte finan- de, compondo-se de todos os se encontram prontos e revís-
rI! envíar 30 Legislativo doi", vários repartíções dos atuai� ceira,- e mais dos atuais Ins- serviços sanitários deste. tos - sendo dactilografados-
projetos de lei criando doi MinistérioS da Fazenda e do titutos autarquícos de earater para respectivo eneamínha-
BOVOS Ministérios: o da Eco- 'Trabalho, Industrla e Comêr- econômíeo, O Ministério de PRONTOS E R,EVJSTOS mento a Cllmara dos Deputa�
nomía e o da Sande.

.

cio - sendo este último des- Saude resuãtarã simplesmente Os projetos e', respeetívas dos.
,

'1ndepend�.Dcia imediata da Indie TITULAR S����AVEL DA.

Londres, 4 (U. P.) -.o go- CHURCILL APROVA
. �egundo alguns mformante.s,?

vermo anunciou, OficiaJmentel 'Winston Churchill, como li- o tItular da, pasta da �aude JS
ao Parlamento que vai transte- der da oposição, aprovou, em e�taria, I!l�smo eseolhfdo e s�
rir quase imediatamente o po-I nome dos conservadores, o rIa 0. médíeo professor LUIz;

der, na India, ao próprio povo plano de um Estatuto Tempo- Caprlg'lione. Nuda. se m�l'my
hindu o qual decldírá por si rárío de Dominío para a Indía, ra quanto �o possível títular
mesmo-se terá um 'ou dois go- mas declarou que reservava o da ECO:n:ODWl.
vernos.

.

direito de se opor oportuna-
---�----------

.

A noticia foi apresentada si- mente a detalh-es do plano. Senador Lücíe
multaneamenta pelo primeiro Além de dizer que "talvez es- '

ministro AtUee, na Camara teja muito próximo um banho Corrêa
dos Comuns; numa publicação de sangue" para a India, acres-

João Frainer oficial, do governo: _ e pelo centou que a proposta de par-
É possível divergir quanto á ma- corno Supremo Mag'[strado do país, vice-rei da India, lord Mount- tilha da India em duas "podeneira como deva ser praí.ícada a com ele cooperar na manutenção batten, irradiando para o po- rá proporcionar a ela algumasdemocracia em alguns dos seus da ordem e com ele colaborar para

aspéotos, mas não é possível adul- o progresso e bem estar da coleti- vo indiano. perspectívas de escapar a' uma
terar-Ihe elementos substancíe.ís, vidade. A Iegtslação nesse sentido das mais terriveis calamidades
Não basta reclamar-lhe direitos. Que contra ele esbravejem e vo- - erigindo a Indía em Domí- que jamais assolaram a vasta

Imperioso que se aceitem deveres cíferem os comunistas, nada ha que nio da Corôa _ ser apresen- extensão de seu território".e. se os cumpra com absoluto ,es- estram.hal', pois eles isão por prin-
cru/pujo, sem o que nem ela pode cípio contra a lei e contra a or- tada ao Parlamento ainda na

existir nem nós a merecemos. dem, E nem é de sunpreender se atual legislatura, para que o Dr limar "orreAa IVárias, por exemplo, as opiniões os íntegraâístas fizerem o mesmo poder seja transferido para
II' \1 .

relativamente ao melhor sistema pois, ambos esses parttdos só dese- um ou dois governos, conter- Do Rio de Janeiro, por viu I
de consulta á soberania, popular. jam a supressão da democracia, aérea, regressou ontem á esta

I
Seja qual for o adotado entretan- Mas os outros, o-s que se batem pela me for escolhido pelo próprio
ia, uma vez que as e,leiC5es se pro- liberdade de conciéncia e de opinião povo indiano, ficando assim a Capital, o sr, drvIlmar Corrêa,
cessem num ambiente de ampla Ii- dentro dos prrncrpios da digriida- India dividida em dois Dorni- Presidente do CnnseTho Admí
herdade e honestidade, Lodos te- d� humana e. dos supel'loyes int:- nios, ou constituindo um único rdstratívo e da Legíão Brasílel-
mos a sagrada ohrigaçâo de res- resses da nacionaltdade, esses h!L0 ,

.
. _

'
ra de Assistência.

peitar o ver idifnim das urnas, mui- de defender a autoridade legalmeil; em Igualdade de condições com
A d.

.
.

to embora contrarie ínlerêsses 1)a1'- te constrtuída, sob pena de trairem ' a Austrália e o Canadá. I
o Istínto conterr�neo, os

,tidál'ios, su�'s conüccõe,s e co_m elas a . p!Ó-1 Falando na Camara dos Co- nossos votos de boas-vindas,
Não se é:x:p1i,cam, desta 1'clrma, prra estabJ!�dClJde das instituições. muns Clement Attlee disse queos ataques ultimamente dir igadus á Eram pagaos os imperadores 1'0-' "

pessoa do presidente da República ma DOS e de forma alguma pOde-lo novo, plano brítaníco teve
;por paTte de alguns seto,r,es políti- riam conLar wm a solidariedade. boa aceltaçao por parte dos li-
cps que se pnoclamam def,ensores do Me,ssias. EutreUliuLo, aos que: deres britanicos.
da DemoCl'acia. buscavam envolvê-lo em compli,ea-'

�

O Chef,e da nação foi eleito em ções ipolíücas, re·spondel.l .J·esus com

O D °d F L·pleito livre e honesLo -. o mais. li:- J io:cant� �ere.njda,de;_ "Dai a Cesar r. aVI Imavre e hones-lo de quantos ante,rlOir- o que é de Cesar". •

menLe se reali·zaram: • no BraB. Eis aí, nas palavras sagl'adas, o
Exer.ce, porlalnto, aquele elevado lema dos verdadeiros democrata's:
cargo, ponque assim o decidiu o o r·espeito integral á autori:d3Jde.
!povo sem .a m-eno,r sombra de coa- Ou bem ou mal escolhido - e

ção e por voto riogor,osamenle se- sobejam motivos para nos congra
meto, depois de sufi-ci.entemente tularrrlüs com 'sua escolha - o

esclarecido por uma intensa pro- Gal. Dutra ,é ° pr,esidente da Re
;paganda doutrinária, atra,\"és .da IPÚiblil(}a, É () nosso presidenÍle, E
lPalwvra escr·iLa ',e I falada, ?0!ll .

el'e deve'm�s estar quando os

Mov,er-il,he, .agora, uma campanha lllIml1gps do regI'me IH'oouram des
de despresLígio sem motivos justi- mt:rec.e-lo ll;0� olhos do parvo, no

.

fi.cados '1Lpenas lpara servir a obje- baIXO proposIto de men,osrpre.zar a

ti'V.os sctbalter14os,.nl'lroa manobra de Pátria pe�ante os demais povos
mesquinhrês polít.icat é ferir fiundo doi mund0.

.

a prÓlDrj'Ui Democra'Cia. Esta é a grande oporLunidade' de
Ele repr,esenta ·.a fautoridade e a os democratas sinceros mostrar que

lei, .e uma vez que da lei' não se acima de tudo querem fazer do
afaste, t�dos "0 dew;ímos 'resJ.}eitar lBraH 'uma' gvande' Democrrucia ..

Para fomentar Via Aérea chegou= orrtem 81-

a prndulia-o esta Capital, o nos-so ilustre'
,

U V loonterrâneo, sr. Senador LuciO'Fortaleza, 4 (A. N.) '_ Den- Corrêa. O destacado parlamen
tI'O de breves dias serão insta-: tar, que na Comissão de ju-sti-
lados no Ceará quatro postos ça do Senado, vem tendo atua-'
agropecuários, distribuídos por ção brilhantissima, seguirá ho
diferentes zunas do interior, je Ipara joilllville, em visita áP
afim de fomentar a produçã�o. sua eXlIla. familia.

Dois DOVOS ministérios . serão

Flo.rI8n6polls, 5 de 'unho de 1947
. I

Democracias e democratas

\,

criados

CANTO DE PAGINA
Cá e lá más fadas h.á, ,sim, hú mesmo. Mas o lei-Lor não sa.be a que;

nos ,l'e;ferimo,s. EsLamos nos lémJbrando. da situação l1Jde�)Í.sta, ,cá e Iã •.

··

I 18,t.O é, o udenismo catarj,nense e 1l''LlIdenismo paraiíbano, E' v:erdade que'
são duas siLllacões di'fel'entes. Aqui ,eles estão ,por baixo; .. lá em baixo..
Lá e.stão (mm o senhor José Amériíco. Sabem onde ·está o dinhej,ro mUig;.
desconhecem o v,endadeiro regimem Idemocráüco, Na ,Pa.rafba de "idaI:

',o ,Negr#ws ,,'o do imo.rtal ,João' P,essôa é das mais vivHi,canLcs tradições'
'i:lemocráti,cu& imipera a Lil'ania lldenista. Nem mesmo os mais' cornesi-

Pe·la aboll·ça-O da energt-a' ato"ml"ca I1hos pl'in.cilPios constibncionais são resJ.}eitados. Lá.; o desmando uue'"
nisl.a chegou a ponto de remnvCt' um juiz de direito. Jamais se viU;

O P )
._

d h' d ·té
.

t ül!uLa armitrariedUide e tanta des�,Onsideração a um poder iIlJdependenülLAKE SUl QF)SS, 4. (U. ,
- Na reumao e aJe, o comI III e-

e wfasladc) .e1as paixões politico�p.rtidá.l'ias, Cena de tuna centena de de�
ri'no de Energia A.tomi:ca das Nacões' Unidas, Gromyko reafirmou que cretos de I demissões de f\f;I1cionál'ios (pes.sedistas) fOÍ assinada péj(}'
a União Soviéti-ca jns,isle na abolição das bombas atômicas como pri- aLuaI gove.rnadoJ' ndenista, Tudo .isso na 'terra do senhor José Américo.
moiro lPasso para qualquer plano de ,controle' mnrydial da energia atô- E' lamentaveL 'Pão lamentavel que Ü' depuLado parairballo,. Jal1!duí Car-

D C -neil'o, do [1arlamento nacional protesta. "mais respeito ás suas tradições·mica.
__ -fOI'-

a .:pi�aI F1ed�ral, _ ()!lde his.tóriiCUS e mais considf.IJ':lçáo á opinião publica do Estado." Não aCl:ue-
a serV1ço do Estado, . 1'e- 1e respei-to e aqüela cnnsi'e1er'acão reclamada Ipelo . i!I:Ustl'ado Uldenista"

gre-ssou ontem o sr. dr Da- pl'efeito do munilCípio de Sapé, Faz·emos aqui a mesma snpli.ca do d�-·
'vid Ferreira, Lima ilust�e Se- ,puLado Janduf Carneiro·: "a Paraíba, cob�rLa.de lutl:l' lamenta a insarlla:
cret' r' d F' 'dos.. seus gov,ernantes r l'eclan?�, aJp�l1'as Jl1stJca e hib<=:rdade -, q:u� lhe

Na 10 a �zenda. I'Bstao sÜ'uegando - pa,l'a a ed"Ihcaçao da sua prospend3Jde e fellcldade-
a Base Aerea, por ocasião dos seus filhos."

,

do seu desembarque, s. exs. E oá? Oá.a coisa vai b�.rn, isLo ,é, m';lito melhor do que na �araíba.:
,re.cebeu cumprimentos oficiais Ma�, a proipósI:\'O, s",J?e o leIt�r qual a_ dI.ferença entr� Ul�1 Uldel11s�a c�
e cr ·'d . d

. Larrnense e '111m udemsta paral,bano? Nao, a reslPosta nao e essa! Nao s�O'
eS?l o numero � amIgos iguais! Procüré, l'eitol' amigo, saber qual a dilferenca, poi,s, caso contr.a�e aduuradores e pessoas de sua riü quando encont.rar um udenista catarinense, 'Poderá pe-nsal' que C;ls!'�

família. trai,ando com 11m udenista parai,bano. E' verd3!de. E' isso mesmo. AqlH

,����-������-�_!_�����������=���==-=-=.�������������r--�- �S��C��ina,�seoome�ma�ib�j���ep���i�esn�
I ml111iúpios onde a U. D, N, te:ve boa vo:taçãC!, que, enLre-LanLo, não DaI'�

P A R P;. F E R IDA S, tem do P. S. D. Em :Sa,nta Catarina o Execu{,rvo cometeu arbltearreidados
em Caçador, Joaçaiba, A_,raranguá, r,uc. Aí sim, bouve. arbitrariedades,E C Z E MAS, ,pois, a U. D. N. nestes muni�'i,pios, (ev,e h�a vo'tação: E' veTda,e1e. Asa�-;
.])iLrariedades partiram de u/l·eDli'ltas. O lerLor conSCIente e sereno, laIa

I N F L A M A ç O E 5, uma peq.uena idéia do que se,ria Santa Catarina, si � U. D. N. v,cncess�
nesta terra, Não quer·eanos· á nossa tcna tanta calaml:d3Jde, LamentamO
a infeliz situacão a que Ch0gou o povo· her·ói'co da Pàraílba. Que o er
pirita revolucio'll'ário e r811o"\mdor de João P,essôa paire soJJre a,que a

�
;pequenina e heróica Paraíba! São os vo-Los dos pesse.:_dislas catarinclls,es
que espe,ram dos parai'banos uma pcquena rQtnbmca.o. Rrzem por °.05"'

d c-· 'n "'lorareJ1lE rezem baslan te, Não se E'srqueçam I e,. em suas ora "oes, l_ 1',J
,

a Deus, Bom e l\1i,serilcor(Jjoso, quc nos llvrc dé tanto mal. AmPím ... ·

\

CAMINHONBTE NOVA
"

CAPACIDADE 1.500

VENDE-SE

(Chassis)
Ks.

INFORMAÇÕES NESTA' REDAÇÃO

i
C o C E I R A,S,
fRIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.NUNOR .EXISTIU IGUI=IL

, l'
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