
, '

Em Blumenau, hoje, S. Eu., o sr. Governador Iderbal' Ramos da Silva, presidirá
8 solene lançamento da primeira pedra da grande ponte sôbre o Ribeirão Garcia.
O Chefe do Executivo está sendo' esperada pelo. valoroso povo' blumenauense
com a. mais' viva simpatia. Ser-Ihe-ão prestadas

.

'consagradoras
.

homenagent
,

Presidente União Democrática Nacionut
Seiuulo Federal -_ Rio·
Balnbhador oposiciouisl a que fui de todas as horas. dos quinze anos

ditatoriais, e um dos oraanisadores da 'o. D. N. e ao nunrimeruo de 29
de .ouiubro de 45, venho em, meu nome e no dos que sequem. \n1'inhaO MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
orientação, discordar da mesplicavel politica udenisra de ded'esa e aco-

Proprietário e D. Gerent_e: SIT.NEI NOCETI - Diretor Dr. R UBENS DE ARRUDA RAMOS hnrtamenl o do Partido Comunista 'e consequente ohstrução si�tpmática
lliretor de Redaçio A. DAMASCENO DA SILVA ás medidas governamentais para a segurança (lo país.

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

.

Entendo que o finalidade democrática da U. /D. N. está sendo dis-

A XXXIV.I· I uirtuada e suicida:no .• Florianópolis-Sabádo, 7 de Junho de 1947 H. 10.043 11) _ poroue [ortalecc um. partido estrnnaeiro e totaliiurissimo ;
b ) - poroue o uooerno ieqot. do ,S'I'. gene'l'ol Eurico Gcspisr Dulru,

N A aS'
uma vez não consetjuirulo a cooperação leal dos partidos democráticos,

,

. S E - B L E'iiI I,':A C O N' IS T 1.1 U I N·T E para solutujuurdar U ordem. interna e nté m.es'lJ1.o a sequromç« externa

li do· pa'Ís (ordem e seçurançu essas oue. poro. ele como par« todas nós,
.cstão acima' de todas as dioerçéncias p(('/'tidcí1'ias), serii coagido a ado.

lar medidas de [àrça -- e esta ele a tem. 'L'. erci«. bem o sabe. Não lhe

Ginásio de Cauoinhas.·-.Prolon�!.lmeuto do ramal Mar"lrlt'o atribuamos J1irpotébcas segundas inten�ões, porque se as tivesse fác'íl;
!S li! U Já teritmi sido postas ein. prática..

DI"as [Cano inh�( Odt·o udeDht� O Ilrder· Nunes Irarela A colcurna que a dir-eção da ('. n. N. levanta para torçar armas- li lU Do.
-

. U hl U.
- ..

Iil lu 011 ,prol do P. C" pode crer Y. exc ia., não lenu éco nem. simpatias na

protel'ta "outra ça m' !ln.GI-ra 1·081.110to e da�r.iUpeIOtR8� dos o'pfN'ião publica : - end'raqueoo a U. D. N. e teria sido mui.to mau; 01)01'-
lf lU II "UU U Ui1 lh) U U una se se tivesse levantado contra as escandolosas declarações russo-

d
..

l f·" t �d ri t"t
�

O i' filas do seoretátio do partido de ;';talin no Brasil. Rel.embro; ainda, queU eDIS as ao se re ernem ii au Ofl aue CODS I ulda ..
- IÃstatu- Ql/UI1(/o da nossa cancpimlu: demorrtiticu, em,1,946. o Purlido C01nunistc�

to dn J} ,

á' ri r h\" .,. r

é f
.

t r· (oi u mu viga 1I1es11'(( da diiuduro,
\IS B:unCHHJ rios rrUudCOS·. ulVIS ,aseIS ii, a IrmO,H o »n» analiso, aqui, o niériu: tia questão da. le.galiducle ou ncio do

�'�l_ d. !��.IlI. t'(!!I".snfO. �S.n!.lI&!6 Rn�rj·r.;�lie� tl,��il'iI',�I. -Qne -bót�!.._.. [ecluimento do P. C. »o» parle do. Iustiça Eleitorol; não op ino, neste
t'H- Utipu uu U lU Uu uU yU &) Vu�J !li 'li lu'- documento, Si; cabe ou não o direiLo á Democracia de bater-se por um

C �. partido que se viesse a ser um dia vitorioso, sufocaria a mais hurnil-
OUl a presença de 27 senhores I Lerreno, para tal destinado, foi ccn ti-ar-se com a E. F. Rio Negro- .

'

(d d ' Li , te f í1: liherd 1· . ,_.
deputados, sob :;t presidencia do doado pela ;Ultra DIOcesana, e as Bento Gonçalves, manifestando-se d,e v�.z que p�e en esse, .emo,cl a .icamen e �. ar e� I er ac 7 �u 1 e

sr. deputado Jose B0l1baI1d,

renmu-I ob!'as
estarem orçadas em um mi- solidário ao seu colega, o sr. de- clama-Ia. Q1te10, apenas, (I:tS�01 dar de uma ,011entaçao (J1�e, p�nmito-me

se, ont�r::. a h�ra regimental, a lhao: e lrezentos m.II cru�eiros. Re- puta.do prly_ :\lachwdo, do P. S. D.! (( expl'ess(rf), j1l1go el'ruda, aful'/. de �l(Ç .contm:"e, como a/e hOJe, a �SSIS-
AssembleIa COI1:SLILmnte, seCl eLa- quer,eu, ,lInda, a mserçao em ata A mdlcaçao em apreço fOI en- lÍT'-rne o dú'eüo de falOl' P'ln coe1'enrw. pO�lltCI1.r'Iada pelos S1'S. CId RIbas e Alfredo de um vo,l.o de louvor, aS" EXCla. cami,nllacla, a lima comissão para p., 'i'

.

oi o YI' gene1'(ll Ew'ico Dtrfl'a no combale a qual.Cam,j1os. . Revma. D. Damel Ho.stm, BI,spo de' emILit' 'parecer.
1 e8 Igle�nos P. s,

"

. " ..� ..' ".f\!pÓS wprovada a. aLa da sessão J�ages, pOl' Ler �, rxcia. contribui- !'Ião lla,:endo mais orp,dor inscri- quer pl'etensao estrangen·(I. !le exercer ,domww em noss(� Patr'ta, e tere-

anLel'I�r, o sr. Preslde.ntr. comUl1I- �lo c.om a ,doaçno' do terl'lmo do to, o sr, Pl'esiden�e concedeu a pa- mos, ass'irn, a ceTteza que havemos .de 'merecer' a respeü:o e .a OIl.1mra-
e.ou nao haver expedIente a 'ser inluro. gInaslO.. lavra a l[Ll'em dela desejasse. ção senão de todos, ao menos rlaq1lelps (Jlle vel'llade-iramente arnam o
bdo. Após, falou o sr. dopuLado Aroldo '

Carvalho, também eleilo por Canoi- óDTO UDENllSTA! Di'asil.

�lhas, pela (�. ?'. N.:, h2potocançlo ,Q sr. de:puLado Waldemar Rupp, Sau.dàçôes democráticas - CeI. Guarani Frota."
,

IlTesLnlo apOlO a mdlcaçao, em seu da e. D. i'I. em uma indic.ação para N. R. - A esse documento seriam stllJér-fluos ':qnaisqnel' c01nenttÍ1'ios.
nome e no de sua bancada. O sr.' que seja consLr,uicla a estrada Ab- Os !frifos, todavia, são nossos, pal'o leinbr(lTem que, há poucos dias, os
de,putado Braz Alves, do· p, T. B., don Batisla a Cerro Negro no mu- .

, -

d Z'd' d d o
a,poiou os termos da referida indi- nicipio de· Lagrs, encami�,]lando-a uden'ÍSlas cata1'inenses ne(JaroJH. a.pO'lO a '!t a. moçao

'

e so t ,orte a e a

cação. á Mesa, l1ara os devLdo's fins. Pr-esidente Dutra, PO?' 1n((l1dm: cUl1Ip1'i?' (f decisao ela :;nst'iça eleito'al
_�i,nda com a palarvra o delJ.mLa- que fechou o Partido Com.anisla,

do llrl'enisla teceu COImentários á --------.---------------

<�rJmill.istração muni,cipal de Cam- D
OI d

fi

"g tposo Novos, lachando o seu muni·ci- eCepC10na O com os '11m1 ra.n es
pio de ",pm'aiso da irresponsabili-
dade ... "

.

S. PAULO, 6 (A. N.) - O sr. Abel Fragata, na reunião da Socie-
Em .sua e_::,posição, citou, �atos da dade 'Rural Bl'a,si!.cira, de'clarou que vüHára decep�j.onada üoJ_ll a visita

a-clImmsLraçao �.o ex-PrefeIto Ma- ql1:e fizera aos imigrantes a;lojados em Campo LImpo. Os ImIgrantes
noel Antunes -:::'Lefanes, lendo

al-, eXi,g-iarri altos safários e mos[,ram 'pouca di,sposição para o -trabalho
guns requeI'lmentos que endereçou'

.

..: .' ., .
"

pl'0011l'an.do saber. da _DIVIDA ATI- i'lll'a�, _Disse que a lavo,ura nao, fOI ,amd� .atendlld�, pOIS. � maIOrra

VA 'daquele mUI1Wli[}l.O no momen- dos imIgrantes 0hegados deshnam-se as aLlVldades mduslrrals.

Reco,n,lIu.l·stada . Capilan Dado 1�=lo:�:��:i��::f:o�:�l��;IGR·A·ND·E DESAFOROsentrdo, que fOI mderfer�do pelo . .

.

.

l).QNTA POHÁ, .6 (A. N,) - O lenente Sahnas, comandante da guar- �tl�'��l;e�����to ':;.TI\;grI?:seq��/1�� WASfiINGTON, 6 (U. J>.) _ O presidenle Trun�an quaMicclU de
niçãü rübelde de C(1)i,[.ai.n Bendo, alcaJba de üheg'ar· a Pedro .Tuari Ca- lermr.!Clio do sr. Presidente da As- gl'll'nde clesa.fol'o os a'conleci:menlos q�le ,vêm se desenvolv.endo na Hun
ballp,ro.

.

.

:
sembléia. '

..

' �rerm,inando, ? ,0��doJ' gl'ia e 'deixOlu entrever a Ipossjb�lidade de serem adola:das conlra-me-
Falando a A,sa'Pr�ss, o teJlente Sah1n_as narrou com? 'se deu a queda Pf"dll� 0. f\xam.c medwo�sallItal"l'O do

didas que, segundo os c.il'culos bem inform<Íldos, podem ir até ao esLa
daquele reduto. Venfl.cou-se ela no dIa 30 de maIO 'ulLImo, ás de·z horas ��·.tSI1;1,0 ,�el\>es Bleyel, ,�tual fre� beleüimenlo n;qui de um g'overno hnngaro no exiüo, com o apoio do&

,da. manlh.5. Mais ou menos cem homens [I}�acaram C,wpitain Bad?a �e- I c���ia aJ�l\I 1Jendo h��;�i(;�O. ���O O' ��;: E-sLadOs Unidas.
zor.lo' 'qLlIlomelros ao sul. Lntou-se o (lIa lll'teu'o, a�e que, pela Il1fe.rlO- HurrJp, ,com isso, '1 par de se mos- ----------------.,.-------

�'idaqe nllméric{l, os rebeldes uveram. de retirar-se.

.

Continúa na. 30. Página

..p
.

I
' .

tO Len�nte_Sali-nas 'confirmou que váTios elemElntos.dos que CO'fll'plt-
... 8'pe para a Imprensanhrum as forcas 'gO\'Emlllstas, saíram do Brasll, reSfPClc.LIvamellte de Pa- A"I'dente do aV18"80

.
'

l'aruhos e 'Antônio Jôã,o. <. U Q \I CURITIBA, 6 (A. N.) - A edição de amanhã, dos jornais desta:

_____________________ , .,-_"___ PITT.g.BU�GH, 6 .(U..P_.) - capit.al sairá em ,pa'pel nacional, fwbri.cado :pelas indus.trias Klarbjn, em

E·
'.

I·"'"
Em . um aCIdente ve['If!,cado Monte Aleg'l'f1. Esta fábri,ca ff17, en tl'ega, hOJe, como brmde, de algumas

xlge exp· 1can..oes com a quedl:i,i de um hidro- bobinas á im\llrnesa da c.apilal. O papel, embora ele cor mais escura que
.

_

'.Y avião sobre varia�s vivendas no
o esLrang'eiro, é de ex.celcnLc qualidade. Monib Alegre ini,ciará ainç.

BUENOS AIIRJES, 6 (U. P:) - "La Prensa", em e'd,itorial, exige que setor norte da CIdade, houve esLfl mr,; a prodllção em larga escala.
() gÓIVerno exp]i'que como ViUorio M'Usso,lini entrou na Argentina e se momentos de pânioo. Os três .:.":._ _

reoehell auxilio ele a,lguma pessoa l'esidente no país. ocupantes do aparelho fica-

Na"o· ·t m-d·. aça"'"oram carbonizados, ace I a a ...

ENe'ONTRADA ·MORTA o Corpo de Bombeiros aeu'
.

t.
'

.

diu prolitainente para evitar PONTA PORÃ, 6 (A. N.) - Segundo tu��res aqm corr,en es, o sr.

que o f'Ogo se pr.opagasse. O i DuarL6 BOlIdon, secretário do general MOI'll1lgo, [l}gora exercendo as

avião destruiu três residencias I' funr:ões d.,e inslpe,lol' cO'l1s�lar e repl'Psent�nte ne�ta cId�de, �erIa d,ec:a
e desbroçou 6 telhado de uma rwclo, nLlma roda ele amJgos, i(J\ue o genelal MOlll1lg0 Jamé11S aceItalIa

de carvão quarta, a mrdiaçi'ío rio Rrasil na lula. fi'

• • •

GINÁSIO DE GAN.QL\TRA,R
Doi,s os oradores ins'Cl'ilos para a

nora. do expediente.
.o primeiro - o· sr. deputado

.orty Machado, do P. S. D. - in
formando ter-lhe chega:do ao co
nhecimento de haver siflo t'unda,..
.:lo, no mUIJ..Íci,pio li:der do planalto P:ltOL'ÜNGrAMENTO DO RM1AL
catarinense - Canoinhas - um "NL<\,ThCILIO DL<\'S-CAN'ÜINHi\IS'"
.@·inásio para. que a mocidade de O segundo orador foi o sr. d�-
sua Ler·ra possa ter o seu curso de puta1do Aml,do Carvabho, :da U, D.
humani,daid,e c.ompleto, apresentan- '�., que leu lIma indieação no sen

do, ao final, uma indieação no sen- tido de se dirig'ir a Assembléia ao

tidO de o Podá Publico auxi.Iiar sr. Pres'.idenLe ,da Republica, soli
'ii, ilüciati:va pariiol,lar para que o ciLando-lhe que o ramal Maroilio
no'vel 'estwbelecimento c.heglle a seF Dias a Canoinhas seja pl'olongado
uma reahdade, uma vez 'que o pelo interior do munÍ!c�pio, até e11-

LONDRE'S, 6 (U. P.) - A sra. MaIlvis Late, de 54 �nos de ida.de,
ex-membro- do Parlamento pelo Partido Conservador e campeã do's di

reitos da mulher na. Grã-Bretanha, foi. encol1[rada mbTla.
A poliüia diz que a sra. Late rfoi enve:uenruda por gases

Tremendo libelo de um

udenista
.,Dr . Josú Américo

\
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube .Doze de Ag.osto--Dia 15 de Jsaho. =-Concertc .to célebre barltene
brásileif'o, Silvio Vieira acomp�nhado aO pialto pelo grande conc'értisfa Cláudio l\1oreno",
:t!!'!!!::. ±::z::::A[_. e

. , __ o <:::::=: ::c: _

O ESTADO

I •
I

Redaçá.o e Oficina. 11 ru JM.
Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A ..aAMOS
Proprietário e Dir.-GeMa..

SiDNEI NOCETI
Diretor de, Redaçi.:

A.. DAMASCENO DA SILV.A.
.
Chefe de Parinaçio:

FRANCISCO �UJD
Chefe de Il1lJlrel!lll6.·: IIOAQ"'1M CABRAL DA SlLV.I

Representante:
...

A.i. LARA
Rua Se'llador Dantas, 48 - r

a.dar
Te}. 22-5924 - Rio d.e Janeiro

Roa Felipe de Oliveira, 21 -
8" andar

Tel. 2-9873 - São Paul.
ASSINATURAS
Na Capital

And . . '" . . . . . • 0r4 88,,,.
Bemestze Ct"· 45,oe
friaestre .•...• Cr$ 25,00
Mês ••.......... Crf 9,00
Número avulsc . . Cr$ O,S@

No Interior
Ano . . . . . . . . . . . Crt! l�',o",
Semestre Cr$ 60,00
Trimestre Cr$ 35,00
Número avulso .. Cr$ ....

Anúncios mediante contrate

00 originais, mesmo 0141>
publicados, não serão

,

devolvidos,
A direcáo não se res'r,o'lIi"

r;;abiliza pelos eonceítos
cmítldos nos artigos

assinados
----------------------.-------
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'
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Bue Aérea '..... • . • . . . . . . . . • • • • 1&Q
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••••. ; • • MS'
I!-Diárió da Tarde- 1511
:r.. B. A.•. : : lU�
..". ll'"""""árilil Omara .. ' - . . . . . . 1"

Laboratório
Radio:.Tecnico-ElectroD

Fundado em 1935
Jtfontaq�m de rádio., Ampli

ficadorea-Tran.mi..ere.
Material importado direta-.

mente do. U. S A.
Proorietário

Otomitr Georges Bobm

I
Elecbe - Tecnico - Profi••ionaJ

formado na Eu·ropa
Florian6poU.

�ua João Pinto n. 29 .• Sob.

li QUEiXAS E RECLAMAÇOES
I PREZADO LEITOR: Se o que ",e

,
interessa é, realmente,. uma provid:enci.
para endir�ita.r o que estiver erradC' ou

para que ai�um.. falta não se repita; e I
NAO o escw.dál1,:que a sua roclamaçlo
oá QUeixa poderá ..ir a causar, encam!

nhe-a á SECÇAO RECLAMAÇõI!;S.
de O ESTADO. que o �.uo terá le.....o
.em demora ao collhecimetlto de Q_
de direito. recebelldo ... I. uma informa·

�

çlo do resultado. embora em algunl ca.

'01 nlio lejam publicadol nem a nela.
maçlo nem • providência _da.

COMISSÃO ESTADUAl; DE PREÇOS

1
A Oomissão Estadual de Preços rece

beu os segurntes tellegmm,as'
Cda n. 407 - Comunti,camos visamos

dia 26 último ontem notas entregas re-

ferentes embarques ,seguqn1<e' 100 sacos _. ._
refmatlo para Ir-mãos Baütucek e 100 sa- Praga, 4 (U. P.) - A parte-
cos l''f'fh'Laldo para Manoel F. da Costa S Sim senha Seu filho tem encontro marcado com - .

d'.A., São, IFrancI'sco Sul, açúcar refinaria

I
1, ra . . . nao comunista a imprensa,

WliageJhães, 'a'9 preço cif 21'2 cruzeiros a vida I techecoslovaca diz que o poe-por saco e 500 sacos r,e<fi,nadlo para Ra- .

,

beLo, ALmeitl'a Companhí a, Najaí. açúcar Compete a senhora fazer com que êle cresça sadio e ma publicado pelo semanário.
sua .propr-iedade, ao P"e00 188 cruzeipo.s forte As vitaminas «A» e «D» são muite : 1'1.eceseárias à comunista "Tvor:ba",_acusan-.80 centavos 'Pill' saco. Saudações, Jnstl'" •

'"

tuto do Açúcar e do Alcool, saúde dás crianças. Estas vitaminas as encontrará em tcda iii do Truman de imperialista"414 - Cormmícamos visemos ho- .

je errtregas :referentes seguintes sua riqueza no poderá custar 'á T'Checolslová-
en es: '100, sacos TefinadiO para A. OLEO DE FIGADO quia mínhões de dólares.Joaçabense & Oía. Ltda., J'oaçaba, 300 sa- ..

cos nefrnado prura PO'I1JZ1Onti Brandatíse S. A,.

B ,"t,eA HLA�u""· 0, poema foi publicado no-
Viderna, açúcar Companhia Usinas Ser- DE"g ípe, 'ao preço de 188 cruzeíros 80 cen- mesmo dia em que a Tchecos-'
tavos por saco refi'nado. Saudações. Tn s- lovaquia pedira a Washínetontuto do Açúcar e do Álcoo'l. de LANMAN & KEMP .t' 5L
Cda n. 410 - Cornunrcarnos vtsarnos um empréstimo de 40 milhões,

ontem notas 'erIJtl'ega's r'efer-entes embar- .

dques 'Para Raíbel'o Almei'CI,a, sendo mil sa- de dólares. ° embaixa or nor-
008 refinado extr-a palra Floriarnópoltis e ta-americano Laurence Stei--500 sacos refinado extr-a Laguna, açúcar
sua propr-íerüade 187 cr-uzeiros 60 eenta- nhardt fez um protesto oficiaL
V<JS por '8<3/00. ISaucl!ações. Instituto do Purn � ()UC'ltl·sO.'; E·',:.;fadltfli.'\ O�t Fcderni- ao mínístério das Relações.Açúcar e dlo Álcool. - �

Oda n. 406 - Comunicamos vtsamos Exteriores, acusando o poema>hoje nota entrega referente embar-que e Exames d'e Admi9sã6350 sacos refjnad'o para F'araeo Campa" _. de insultante. Os referidos ver-'
I n'hía Lagnma, açúcar s. A. Ref'írrar-ía Ma'

E f d
'

.

C €I
..... •

sos foram escritos :pelo poetága,]hães, ao preço 212 cruzeiros UDT sa- � U e nor
�

nROrespo" \ enCllftco. Seudaçõas. Instituto do Açúcar ,e do o::" It' Uli U II nacional tcheco S. K. Neu-:
áloool. ,

..... _.. Português, Matemática, Ci�ncias, Geografia, mann,
. nele' se dizendo

História do Brasil, etc. "Desprezamos todos os dóla-:
Inter.essa-o? pree�ch", este cupã� e remeta-a lilara C. Pestol 332 res canalhas",

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

Tela para fecularias,
bronze·fosforosa.

Importação diréta da

Inglaterra
Malhas - 60·80 . 100 -120

largura .- 92 cms. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telegr.: MARILEY
Caixa Postal - 5756

São Paulo - Brasil.

" o
.

1.48=;-1
Reclamem imediata

mente qualquer irre
. gUlaridade na entrega
de seus iorJiaes.

. : '.'

I
·1

Envie ao sjeu amigo d'istantl
um número da revista O ·VA
LE D'O ITAJAt, ediçãõ dedi
cada a Florianópolis, e assim

estará êontribuindo para
maior difusão cultural

'jll. de nossa te�a

SEU FILHO TEM UM
ENCONTRO MARCADO!

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Nome . ._ , :;

.. � :): ;
: .

Rua ,
: : . .........H.o .

Cidade Estado _ .

N' EGR OJ�·IN·
Para pintura de obrall de madeira, ferro. maqulnlsmo etc. A
melhor tinta protetora contra o ferrugem; e.erotrói e impede t!l

lIua formação. Produto altamente impermeabilisante. Relliste a

ação de qualquel' ácido e agua do mar.

Prospeto. e .mais informações com:

SANTOS 80 PINHEIRO LTDA.
Caixa Posta! n. �66 -- São Paulo

Esguaãvias
de

.
Jdaileiva

I ·REINISCB 8.
Rua João Pinto,: 44

Telefone 1134

Florianópolis

Deseja obter
elDPrego?

Prec.l'C& entao li nossa Gerê�,
eia e p.r;eencha a Ilossa 'ficlHiI I!l�

iRformaçõCII úteis", d'lndo têd..
as indicações p08Síveis, que W!!'1fI
mos prazer em re.comendá-lo (a)
aos lnteI'ES!llidos na aquisiçio CI.
}JOIlB funeionirlos (.as).
.................... " ._,,. -

QU'ARTOS
Precisa-se de um ou maili'
Ofertéls à esta Redação.

, Y�'��:i�:q�!
Ver e tratar à Rua Souza Dutrcr.

N° 159 (Estreito).

I

Ii. RETIRARAM SUAS CANDI- •.;
I DATURAS .1

I Tô<bs as bebidas, inclus�vtl •• i
fabricadas em outros EstadOO..

,�retdraram suas candidaturas,.:
lpua reinar nos. l.rel cattri- ,

I.ensell, - em vista da eertlui-
lWl vitória do aperitivo KNOT.

••••••••••••••

1
••••••••••••••• '" .......

f C"ORlHI [SJlRDas·
f MIINCHAS·

N"O""\ õIii;;;I \I}'

iPARA'liECEIn:R'AMO�STRA GRÁnsY
ESCREYA O SEU ENOruC<;> AO

UBORUÓRIO OOIR S. a. I •
CAIXA POSTAL, 36

al-UMENAI:J. • SANTA CATARINA>,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube 12 de Agosto-Amanhã-Tarde dansante, das

Irar um verdadeiro democrata po-:FRANCISCO ROBERTO sitivou outras "cos.itas "!
'

SILVA. OOMUNiCAÇÃo.
Faz anos hoje o Sr. Franci�- >O sr. d�putado. Armando Calil

,co Roberto Silva abastado ta- COml�'ll1COU, a seguir, haver a co-
. . . .

I
missao nomeada, apresentado curn,zendeiro e industrial, resíden- primentos de boas vindas ao sr.

te em Alto Big�açú. Uov:r,I:,a,dor Ido Estado, transmíttn;
Ü aníversartanta, pessôal d� a, Casa os ascacecímentos ele s,

. larg�l11en�e �elacionada nesta ��ch�r�RA A MANEftRA DESRE,S-Capital, e mflUente politico PEIl'.oSA DOS UDENISTA,S!
no Munícíptoda Biguaçú, e co-/ o. Ji,d,er da maior-ia, sr. deputado
mo Vice-Presidente do Direto- Nunes Varela, com a .palavra, disse

.ríc do Partido Social Dernocra- que,. conhece, de ha mUlto,- o sr,
.

.

..
.

SILvIO Neves Bleyer, e nao lhe
tíco, gosa de Invejava] prestí- consta e nunca Lhe constou ser essa

. .gio. autnridade um "psicopata".
Ao ensejo, os seus Inumeros .

o. sr., líder majoritário pediu,
.

. dr d amda, a bancada udenísta "para.amigos _e a J!mra. ores, pres- aofinmar� se de fato, à atual Pref'ei-
tar-Ihe-âo uma smcera home- lo é. um doente mental".

I nagem, comparreendo a sua Trocam-se apartes entre os srs.

.resldencta ocasiao em que deputados Nunes Varela e Walde-
..

-

'

mar Rupp, Fernando Melo, J. J.-oterecerão um custoso presen- Cabral e Osvaldo Cabral, protes,
.te. tando o líder da maior.ía contra a
Ao ilustre aníversáríante, maneira insólita e desrespeitosa

.amvlamos nossos abraços de para com o S).'. Prefeito de Campos
Novos, que é autoridade constituí-parabens. da. '

• ,.,
Ainda com a palavra, o sr. de-

ANIVERS.�Rlo.S: pulado Waldemar Rupp, udenisra
Fazem anos, HOJE: que, antes, afirmara ser o sr. Sil,

- a sta. Doris Brüggrnann, fi- v ro Bleyer um "doen te mental,"
1ha do sr. prof'. Henrique Brüg- teceu outros comentários, inf'or-
.gmann.· mando que tem elementos para

- a sta. 'Tel'ezinha, filha do sr. al'irrnar que a divida-ativa que é
MaJ'c·i,ltanu .A. Roberge. dada por Cr$ 104.000.00 - ultra,

- a sl.a. M'!l'ina, filha do sr. passa a essa q"uantia. S. s. deveria,
.. José Duarte Magabhães. no entanto, demonstrai- em qU8

- a, sta. Maria ele Lourdes �iJ- conssístía essa divida...
"eira ele i->ollsa. "o. ES,'!'A'l'UTo. DOi-> FUNcro.NÁ-

- a si'a. l!lelelll'Udes Amaral Slac- RIOS PÚBLICO. CIVíS É
jel'. "FASGLSTA"!

- a exma. sra. d. Juliela Richal'd, o. Sr. deputado Osvaldo Cabral, (MISSA DO PRIMEIRO MÊS)
.esposa do Si'. dl'. Alfre.do Ri,ohard. ocupou a tribuna para criticar os Viuva EJ.za Pereira e filhos . convidam aos

- a eXima. sua. d. J'vIaria Ligia Estatutos dos Funcionários Públi-
Pereira, os,posa do sr. o.:lvaldo Pe- cos Civis do Estado, la,cando-o de parentes e pessoas smigas para a missa de

reine. "Faf'lcista", deten.do-se em apreciar 1.0 mês que mandarâo eelebrar dia 10, às· 7
- a exma. s}'a. d. Margarida de capÍ,tulo por -caIPÍbulo, por afirmar Bora�. na Cate Jr81 Metropolitana, no altar

Azevedo Bl'a;;il, es,posa do sr. Joã-o que os fUllJcionários "tem verdadei-
de S. José, em memoria de se� sau jGlSO e in'esquecivel 'esposo:N. Brasil. 1'a aversão ao SAU Estatuto por se-

C JOSE' PEREIRA- o ;;1'. Roberto 1\10riLz, fturcio- [',em os seus direitos elesconhecidos ,;;e....:;p;.;a;.;i,:.'_A.;;.;.M�A;.;N�;..I_O;._ �

_

nário pubJi,co estadual. e, burlados."
- o SI'. Francis,c·o Roberto da u I,ilder da maioria aparteaIlJdo-o,

'Silva, comenciante em Bi.guaçú. indagou si s. s. é pela l'efor.ma des-
- o menino Paulo Rorberto, filho se Estatuto, o· quI' re,spondeu afir-

.-do sr. Paulo M. da SIlva. maüvamente. "

- o sr. l\faJn-oel Bastos Laus, A um aparte do Si'. cleil)'lltat:lo
funcion{ll'io federaL Estif\laleL .::'i['es, sobre se o orrudor

- a menina Jocélia Marilia P-e- "p,sLava crit1cando a lei ou ü Poder
reira, filha do 'sr. Antônio Pedro Pnblirco ", s. s. responde que a -

.Pereira, funcionário ela Alfandega ambas!. .. S, s. cita fatos, ao apre-
Ciar, deta1hadamente, o capi.tulo

ROBER'l'o. o.LIVEIRA /" referente á remoção de funcioná-
Transcüne, hoje, o aniversáric rios. A essa aHura, s. s. disse que

narali,cia do sr. Robel'to Oli,veira; "receia estar tomand(l tempo da
.

..gel',ente do Banco do Di,sÜ'ilo Fe- Assembléia, mas que o Estatuto ê
,deraL longo e 10ng'M são as su'as folhas."

Pessoa de belüs ,doles de es.pirito E continua ... conLinlll:i ... '
para

.€ coração., possui "em nos·só meio, <:·oncluir por afirmar quP o "�sLa
largo cil'culo de amizrudes, que 110- luto é fas-cista e que se lama ne- ,

je 'lhe testemunharão seu grande l}essária a sua reforma", �__, ..II

,a,preço. jldas s. s. esqueceu de ressalLar
Ao ilustre aniversarianle, os os direitos dos funcionários aM an-

.'c·umprimentooS do "o. Estado". Les nunca llilcançados ... Porque s.

ti. não '''p'esou'' na sua balança os

"prós" e os "contras"? Porque s. s.

não trouxe para plenário os caso�

ele remoções de se['vidoTes publicas
antes de 30?
Francamente, o sr. OsvaLdo Ca

bral é o' que sel11lPre foj - "uma
bola!" Que memória?

Alpós as ",dissertações poli Li,cas",
ce apreciação aos diversos capitu
las do Estatl1to sob a prisma "ude
nista ", es'queceIlJdo, poréq1, os di
reitos que lhes são assegurados, s.

s. f.i,nalizou!
Seis copos d'a.gua e a sua trom

beta em substituição àquela que
o pbvo Icog,nominou de "trombeta
do Diabo ... "

pouco es'Clareceram.
Em se,guilda foi a ses,são suspen

sa marcando, o sr. Presi,dente, ou

tr� para a próxima segunda-feita.

Na assembleia ••.
Coneluaão

}"

VIAJANTES:

Tiv,emos, ontem, o prazer� da vi
sita ele uma comissão de alunos da
Escola Ind>mstrial de Florianópolis,
presidida pelo prof. Franklin Cas
cais, e composta dos alunos flecti
Damiani, AuglU'sto Clemente de
Sousa, Ernani FaguIlJdes e Wilmal'
Prucini, que nos veiu convidar pa-

11,a
a Pá"coa dos Funcioool'ios I)

j.lul,n.os daquele importa.nt.e estahe
lecimenlo de, ensino, a realizar-s0
amanhã, na Catedral Metropolilana,
ás 8 horas.
. A cerimonia será p,residida por
S. EXicia. Rev. D. Joaquim Domin
gues d" o.liveira e s'el'á mais uma

demo.nstração do �spil'ito relirgioso
da nossa moci,dade, firme em seus

pl'ÜlpóútOS de 11,on1'ar as tradições
cl'isl:ãs do povo bl'asileiro contra
as investidas elo materialismo.

Laureano Ci. Almeida e II' C
.,.

-

d G'" A
-

,,..
-

p::�:ep:: ��.d:.u�I:::��.. I onstituIÇ!�or, !meooo�p��!- M!::C::�la
'1 e pesloas amigas o nasci. II GOIANIA, 6 (A. N.) - "O vernador, com previa autoriza- Foi o seguinte o mOiVim8'llto da

mento·de seu filho WILSON, "povo goiano, com o pensamen- ção da Assembléia Legislativa Assis,tenci,a. MU!lilCilPal durante o
i ocorrido no dia 2 do corren·

to em Dem,:;, por sua Assem- e que se intitularão juizes. mps de maIO fr.!ldo:
� te .' . Doentes matnculados: 223; do-

I
.

Florianopolis, 2.'6/41 bléia Constituinte, decreta e Estatue alllda o ante-proJe- entes internados: 1; consultas da

�_..__._. pr?�lUlldga Ea tsedgUidnteG .Co�;sti- t� qduelo go_vern�bdl�r'eldeito fa- c410i3ni'éda médic,a:. 667; d.e.P)ae1dsiaetrlf·:aa:'tUIçao o s a o 8' Olaz - ra ec araçao pU! Ica e seus .; ,e op,er.ar.JO.s mUl1l>CJ;l :
é o preâmbulo do futuro esta- bens à Assembléia Lesgi,slati- mlhas.: 2�8. VIsltas: Na sed� :- 3,

.

'. nos dIstrItos - 14; opell.anos e

I tuto Ipo1íUco de Goiaz, que va, no inicio E:) no termo do hospitalares _ 66. Intervenções ci-
contem 238 artigos e mais 431J seu mandato, sendo-lhe defe- rurgicas - 18. Inspeções de saude
do Ato das Disposições Tran- so aos seus. substitutos nomear - 3' atestado-s, 3; gabinete dentá

rio: 'consultas - '118; curativossitarias. O ante-projeto, cuja p a r e n t e s consaguineos ou
2�7; ap'licações fisioleráJ�i'Cas: 40;

discussão será inicia.da na pró- afins, até o 3° grau civÍl, para Laboratório _ exames dIversos _
xima (3-2mana, cria, na capital qualquer cargo público, bem 1l!6' curativos comuns - 475; in_

I
do Estado, o Tribunal �e. Con- ,como celebrar có mos _mesmos jeç6es - ')10_1�; F�rmácia - fór:
tas con1'posto de um. JUIZ de contratos ou transçaoes em mulas - �Oo5, fOI nec�das ao Cen

! .'. 111'n de P11"1'1cllllmu 'Bea.I.I'Iz Ra-
dlreIto, um advogado e um nome do Estado.

,
mos": 4,09.

PROF. Jo.NAS DE A. ABREU
Encontra-se em FlorÍanó:poris o

.sr. proL Jonas de Araujo Abreu,
.redator especial da Revista de Ex
.pansão Econômica de Curitiba, que
.se encontra em nosso Estado; a ser

vico daquela importante publicação.
Ao ilustre, colega, os nosso votos

,-de boas-vimlas.

• •

ENLACE
{13,l1mer - Sechaefer

Realizar-se-á, hoje, o enlen
>ce matrimonial da gentilíssi
:ma �enhorita Lúcia Garter, fi
no ornamento da alta' socieda
de brusquense e filna dO clis
tinto casal, �r. J.osé Gartner
:sra. Gartner, com o sr. dr.
Raul Schaefer,' deputado esta

dual e filho do industrial Sr.
�Otto ,sclhaefer e de súa exma.

espôsa, sra. Schaefer.
O ato civil, que será reali

zado na ,re�idência dos pais
-:da noiva, à rua Felipe Schmi

dt� às 17 horas, será paranin
fado, por parte da n(j)iva, Ipelo
;131'. Joaquim Kormann é exma.

espôsa e, por parte do noivo,
'pelo sr. dr. Eng"ênio Trom

powsky Taulois Filho e exma.

.espôsa.
O cerimonial religioso será

celebrado na Igreja lVIatriz de

Brusque., às 18 horas, sendo os

-mec'lOS os paraninfos.
A�'s jovens nubentes, apre-'

;BeL�.mos nossas felicitações.

LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humaoos�
"f fli

\
que Ja oram e zes como

tu, aguarelam teu auxílio pa
ra que possam vokar á so

ciedade. Colabora ma Cam
panba Pró IRestabelecimento
da Sacde do Lázaro.

19 24 horas.

o
A "União das Socied,ud'es Benef'ícientes" desta oa,pita.l, promoverá

\.
5h00e, s'áuJalc]o. ás 16 QlOras, na sede ida L. B. A. á rua Trajano n. ,a

sua segunda reunião, a fim de elaborar um plano ele assistencia ao rual ,

mente neoessitado. Convidam-se todas as errí.idades e pessoas in íeres- i

sadas, nessa o,])ra ele benemerênéia, a cOtn'l(parec-el'em ao ato. I
Sociedade Ceterínense de I

Belas. Artes . I
São convidados os senhores pintores, desenhistas e amadores desta'

capital para se reunirem, hoje, ás 16,30 horas, no salão do Clube Demo-v]
crata �fim de ser dundada, em nosso Estado, com séde nesta Capital,

I

a .so�iecla.de dos Artistas, que s'e denominará "Sociedade Catarinense i
de Belas Arles". I

Pedimos o comparecimento de lodos, a os quais ficamos mu ítissirno

gratos. I
Florianópolis, 2 ele junho de 1947.

IA· COil;]IS;3�::'__
SecundaricInspetor do Ensino

,

as
J

1"'-, mcltgem dd'S ses s o e s

Assembléia

(Concurso aberto alé 16 de junho, na Delegacia do D.A.S.P.
,

à rua Felipe Schmídt n.o 5)

o CURSO GENERAL OSÓRIO, em Porto Alegre, manterá,
a partir de 1.0 <le julho, um curso especi<llizado de

preparação a esse concurso, sob a direção de dois Ina-Ipetcres Federais. Para os condi ia tos do Interior e de
outros Estodcs será proporcionado um curso especial
por ccnreaporrdêrrclo , com a remessa das aulas taqui
grafadas e de tôda a legislação cuja consulta é

., permitida.
Informações: Caixa Postal 1401. End. T&leg.: OTACO

'Pêr to Alegre.
.

.� .rL.r_-_- .,..JI4,.....wa- __�
. "' _ III ..� _�.....,..., �,. _

•
..�·v

AlDancio' José Pereira

da
- Realmente o nosso queri-

do deputado tem sorte ...
- Glicose, meu CaJ'O ..•
- Glicósei'
- Sim. Segundo o Paracelso

da nossa Assembléia, que?' di
ze?', nonossacarideo ...

- Diz isso em linguagem
facil.

- Arucar, .. isto é, lin{J1la
gem doce.

, .

«4 VASA LODNER 84. MEDIVO-TECNICA»
tem a 'hanJo de comuniCllt' a distinta clalle medica e organi
zações hospitalares que como repreleiltante unico autorizado da

S/A PHILIPS DO BRASIL, pas.aré a diltr,bulrJtodoa os produto.
e1etro'medicos fabrico.dos pela: N. V. Philip. Gloeilampenfo.briekeQ'_
Eindhoven-Holanda, North American Philipl Corporation, New
Yo:rk, U.S ,A" Philips Lamps, Londrell.Inglaterra e .euI outros

centros de fornecimento.

(Ali.) DR" GALENO GOMES, diretour'prelidente da
- Cala Lohner SA. M.T.

VAN AGT. diretor-prellidente da SA.
Philip. do Brallil» .

AG E N C I A:
Rua Arcipreste Paiva, 5 -- Tel. 1445 _. Cx. Podal, 1224

ERd. Tel. R E N O L .- FLORIANÓPOLIS

�4MIN8ÕES,\ ONIBUS E TRATORES
SUEVOS VOLVO

DE 4.5, 6 E 7 TQNEL�DAS
Peça infol'mações telegráficas à V O L V O D O
B R A S I L S. A. - Matriz: Rio de Janeiro à
Praça Marechal Harmes, 5. - endereço telegrafico
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro. ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: São Paulo, à Rua Odorico
Mende., 326, endereço telegráfico BRASILVOLVO
São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
da VOLVO DO BRASIL S.A .. que visitará em princí- "

pio de Junho, com alguns chassis de demonstração,
as principais localidades dos Estados do Paraná

e Santa Catarina.

As deciões infalíveis de cer

tos oráculos, que, semelhantes
ao de Delfos, Esculápios, Ué?'
cules, elc., que pontificam no

Palácio da Assembléia, vão
opresentando, açora, unia ino
nação para convencer. Assirn,
oue, na ultima 1'enniào, mn sr'.

deputado alegou .a"Juisos
sintéticos."
Ora, juizos sintéticos,' são a

SÚttese raciotuü da ciência: Que
(; qu» Iem a luioer ciência com,

decisões de politica regional?
Nada ...

Seçunâa-teira, assmnirá o

seu pôsto no Assembléia, o -S?'.

Ylmar Corrêa.. Será o oitavo a

inteçrar o "lime" elos medicas.
O "time" dos bocluiréis já

está com os seus onze e reser :

vaso

Zé do Congresso

Boletim Informativo
Está em Florianópolis, lendo, on

tem, nos dado o prazer de sua vísi.,
la, o sr. Silvério A. Balista, repre
sentante do "Boletim I'il'formati!vo,"
que se edita €m Curitiba e que aqui
VBiu a interesses da mesma publi
cação.

o. Boletim Informativo, que já
esLá em seu teDceil'O ano de exi6-
ten-c i a, é um pel'i.ódirco e,:8jclusiva ..
menle destinado ao comércio e in
dustria dos Estados do Paraná e

SanLa Catarina.
Além de pubJi,car mens'almente

(iJ conjunlo de leis dessas duas
unidades da' Federação relativa
mente as forcas ,consel'va,doras, e

ai,!1Jda todas as lei,s trabalhistas re

ferentes ao mesmo tema, mantám,
também, um bem organizado es-

I
critól'io técnico e de informações"

I ao inteiro di61por dos assinantes.

I .

Dis.pensa salientar a grande �lti_
h(jade do Boletim InformatIVO,
por,que QS servicos que ve-m pres-
tando á coleLividrude já o tornaram
neeessário em, Lo.dos os escritórioi
comereiais e industriais.
Agradecemos a visita do sr. SH-'

'voél'io A. Batista.e desc-j,amos, pros
peridrudes á pUiblicação que revre
santa.

Páscoa dos aluDus
da Escola Industrial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() "ADO Sábado 7 de JURO de "'!J47'
------------------------�-----------------------------

Farmácias de plantão IOs.i��ios querem
5 Quinta-feira. (Dia aanto) Farmácia �auliyeira Rua Trajano auxiliO '

7 Sábado Farmácia Sto. Agostinho Rua Conselheiro Mafra

Farmácia Sto. Agostinho Rua oonseinetro Mafra

Far'rnác la Esperança Rua Conselheiro Mafra

Par-màcía Esperança Rua Conselheiro Mafra,

Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt

Farmácia Nelson Rua Felipe Scllmidt

�'--'�;��ÇÃ�:---11 '��o·,o��llrOll�i��'o
'

I
�lI��l'�& (!:i"A HUe - .... Wfi; � Ao G #1 o � t.IJ i �Il

���Jh;IH�mJ'4 � l"1iAMSPO�T�� Rio, 4 (A. N.) - Um ves-

�ilrr:lB do ,Balanco de 1944� i pertino informa e afirma que
i o povo carioca está sendo viti

i ma também da exploração dos
u CAPITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30 r "M di h"

.

dos no" i .

erca III os orgamza '

�
Responsabilidade!! o-s 5,978Ao1.755,�7 Rio pela 'prefeitura. Acresceu-
Recetà e- 67.053.245,30 ta que o quilo de' qualquer

� Ativo " 142.176.603,80 mercadoria nos mercadinhos

1,,1.,
pesa apenas oitocentas' gramas.

Sinistros pago s UDt!! último. IV anoe 9�.687.816,3o
Responsabilidades .. 76.736,401.306,20 �'hlistro dí� Síria

I·
, Rio, 4 (A. N.) - Realizou-Diretores: I

, � • ,

Dr, Pamphilo d'lJt a Freire de Carvalho, Dr. Prancisco

'I
se, ontem, no Catet�, a cerrmo

.

de Sã, Anisio Mas8orra, Dr. Joaquim, 'Barreto de Arhl'ljp
: nia da apresentaçao. do. s7'

e José Abreu,
'

, Mazhaar Bey El Bakri, pnmel-
! 1'0 ministro da Siria junto ao

__.nrr_Iil'I_·......IIilIlillil_..,......
-

....IIII""'II'!NiI!Il!IiIU',....I!iI!_.....III.._IIIIIIII_. ....AJ.....LL._•."....L""AiliIlOl.=_._"_m_.==_.....-
govêrno do Brasil.

+---

8 Domingo
14 Sábado
15 Domingo
21 Sábado

22 Domingo
28 Sábado Flli!'mácia Moderna Praça 15 de NoverrJbro
29 Domingo Fa<l'mácia Moderna Praça 15 de Noverrsbro

O serviço noturno S'Ol"1Í. sfetuado pela Farmácia Santo Antônio, sita à rua João

Pinto.
.

,
,

l(CHICIS
o Brasil para seu

desenvolvimento

n acesaí to de técnicos

em todas as

prQfissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - F'pol

í

s. I

Atends pelo S�l'viço'
:Reembolso Postal.

_�___ _" , ._.__, __w� �_

;Casa Barreiros» vende:
SAPATOS P-l\RA HOMEM: feitoe a mão, vira frnncesa, salado duplo,
.alto prllteleir.a, fabril:ado com material que existe de melhor,

preço apeftQS Cr$ 15&1,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para iJlverll1o, "alado de madeiro

especial qrae relistem contra todo e qualquer "'umidade, conservando

e pé fle'mpre quente, reeome.nda-lIe especialmente para pessoas que

traaalham em lugares hurnidos cujo soalho é de cimento e tijoletas.
.

, Preç9 cpenos Qr$ 50.00.

CALÇADOS PARA CREANÇA'S E SENHORAS: Temos grande liortimentc,
modelos novos, preçoa baratiuimo., de, Cruzeiro. 20.00 Q 100,00.

Vendas diretomentEl da fábriBa ao consumidor.

CASA BARREI ROS _. Rua Oonselbeiro Mafra 31

Limpelltlll. Conserto.' a refó"mas
Serviço. rapido. e 9arC&�tidC'1I
ASSISTtNCIA TECNICA

.
Mediante módioa mOllsalidade encarrega-slI

de fazer limpesa" parciais no
.

próprio 10(:01.
.

SEMANAL, QUINZENAL ou M � r I l I.
..

0FICINA RADIC> TECNlCA
MECANOGRAf'ICA

Ruo J.,aa Pillte :a. 3e

Fortaleza, 4 (A. N.) - Che

garam a está capital sete ín
dios da uríbu Gavião, proce
dentes do Maranhão, que se

destinam ao Rio, afim de avís
tar-se com o general Dutra e

lhe solicitarem auxil io para
suas lavouras. Os' indios serão
recebidos pelo governador.
----------,- ---�

! SNRS.

II �c��!�:�!��.ta'
lI

í mente qualquer ir re-
j
gularidade na

en_.tre_g. a,�,._'II de seus ;I»rne€s.
1
_...,..._..,- 1 ,.
••••••• ; •• j •••••••••••••••••••••

SCflaf,riUJ!
Ao escolher seu perfume �erifi.

1\J.e se trás li marca 00 peJ!fUlllltrit
"Johan Maria Farina" lIue já era

i)l'6ferida pela corte imperial d.

fi. Pedro II

o YALE 00 ITAJAt
Preeureja na ÁgêJuüa

Pr.gT0889,
LIVRARIA 43, LIVRARiA

ROSA.

I Dr. LindolFo A. G. I'
I
t
!
•

�

Pereira
Advogado e Ccmtabilista
Constituiçãu de 1I0ciedadeu.
Planos c81lltClbeis •• OrganizCli
ções -- Pareceres e serviçol!

G:orrelatos.
Rua Gal, Bittel'lcourt n". 122

F'Iorienôpol is
Dali 17 horae e!T' diante.

I
,1

t'Edith
Pinho Teixeira e filh",s co nvid em aos demais

parentes e amigos do sempre lembrado eapôso e pai

Valéria da Guarda Teixeira (Doca)
para assi�tirem à missa de 30.6 dia que. em intenção à

sua alma mandam celebrar dia 7 (sábado}, às 7 horas,
na igreja de Santo Antônio.

I

Antecipadamente agrl:ldeeem a todos c s que comparecerem

àquele 'ato de fé cristã,

N A'b É N-tlGIVO AOS AI'«tiMAI-S DtO
l

.

mm e .....

'(Em argan5xilcão)

Aviso aos subscritores

assembléia Geral de 'Cnnstitúição
.'

São convid a dcs os subscritcr es Ce ações d a sociedade

anônima INDÚSTRIA TEXTIL �IPPEL S.A., e m organiza-

ç ão, para se reunirem, no dia quinze (15) de- junho do ('Ot;_·

rente ano, às quatorze. (14) horas, no lugar Guabiruba Norte;

nêste município de. Brusque, no er cri tó io da referida firma em

organização, afim-de em Assemblé ia Geral, de.iber ar ern sôbre
r

a constituição da sociedade e atos supl ementares,

Brusque, .30 de maio de 1947. r

(ass.) ARTHUR WIPPEL, Fundador.

R. H. BOSCO S.�.•
.: Organizaçã.p

de Vendas e Servíeos
... ii

(Em Organização)
CONVOCAÇÃO

Rubens Hiron Bosco e Dalmo Ferrar Bosco, na qualidade de
fundadores de R. H. BOSCO S,A .- Organização de Vendas e Servi

ços
-- G de acordo. c.am o resolvido na última rp.união, convocam os

Snt"s. ,Sub.çritoras do capital social, para Sll reunirem no dia 7 de
junho de 1947, às dez horaa, no escrit6,ic de R, H, BOBCO Ltdo., à
rua F .. lipa Schmidt, ,,/número, na e ídode de Itajaí. Estado de Santa
€atarina. pàra deliberarem 1i8hre o laudo dos parit.:>. referente u

c\1oliação dos bena que deverão enti'or par� a formação de parte do
capital socío.l , e Ii&bre a constituição definitiva da Sociedade.

ItQjaí, 21 de maio de 1947.

FUNDIID'JRRS:
RUBENS HIRAN BOSCO
DALMO FERRER BOSCO

A I)V()GAU()Sl
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓR10: Rua FelipE; Schmidt Sf! - Sl:lla S

Edifício Cru:zeiil'o - Floric:n6poHIlJ.I
'Henrique �jodieck

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

Dr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMINISTRATIVO
DÓ ESTAVO DE SANTA

CATARINA
PARECER N. 189'

o Departamento das MunicipaIidades
d 17 submete à consideração dêste Conselhoas Administrativo unv projeto de decreto-lei

da Prefeitura Municipal de Pôrto Belo,
que dispõe sôbre a incidência, lançamen·
to e arrecadação do Impôsto de Licença
e dá outras providências .

O projeto obedeceu às. instruções conti
das na clrcular n. 20, de 11 de julho de
1946, do Departamento das. Municipalida
des, conforme informa a secção de C:1n·
tabilidade, segundo a qual, o que plei
teia o sr. Prefeito de Pôrto Belo, não é
aumento de ímpôsto, mas, apenas, a am

püação da incidência, em face da atuai
tabela, baixada pelo decreto n. 10, de 19
de agôsto de 1940, que é muito deficiente.
A Secção Legal opinou pela sua aprova

ção mas com as alterações de fls. 49.
Nada tendo a opor, ofereço à Casa as

seguintes
Conclusões

la - O projeto de decreto:rei da Pre-

O NOVO HORARIO 'DA· VAR'IG i�it'á�a i��i'à�C��f�, dfa:;�e��IOeq��r��;:,

,. dação do Impôsto de Licença, é consíde-
" , rado como tendo a sua vígêncía coridíclo-,

I nada à aprovação do exrr.o. sr. Presidente
da República, nos têrmos do art. 32, n.

VIII, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8
de abril de 1939.
2a - O Conselho Administrativo do

Estado opina pela sua aprovação, com as
emendas sugeridas pela Secção Legal
constantes de fls. 49.

S. S., em Florianópolis, 26 de maio de
1947.

Clube Doze d� AgostoPROGRAMA PARA O MES DE JUNHO .

:ás

Dia 8 domingo - Tarde dançante, das 19 ás 24 horas,
Dia 13 em hcrneuagem a Santo Antônio - Soirée infantil,

20 horas.

Severo Simões, relator,
PARECER N. 190

Por intermédio do Departamento das
Municipalidades, a Prefeiulra Municipal
ele Curitibanos submete à consideração
Siêste Conselho Administrativo um pro
jeto de decreto-lei que dispõe sôbre a in
cidência, lançamento e arr-ecadação elo
Impôsto de Licença e dá outras provídên-
cías. .

Segundo alega o sr. Prefeito, o projeto
em lide foi elaborado de acôrdo com o
modêlo e instruções contidas na círcular
n. 20, de 11 de julho de 1946'. do Depar
tamento das MunicLpalidades. Revisto o
projeto e respectivas tabelas pelas Sec
ções de Contabilidade e Legal do D. M.
nada objetaram, salvo algumas aJterações
ao pr-eâmbuío e ao texto do projct.i c.Ie
recídas pela Secção Lep'al.
Nada tendo a opor, ofereço à Casa as

seguintes
'Conclusões

la._ O projeto de deoreto-Ieí da Pre,
feitura Mun ichpal de Curitibanos que tra
ta da incidência, lançamento e arrecada
ção do Impôsto de Licenca. é considerado
como tendo a sua vigên-cia condicionada
à aprovação do exmo. sr. Presidente da,
República. nos têrmos do art. 32. n. VII!,
do decret.o-Iei federal n

, 1.202, de 8 de
abril ele 1939.

28 - O Conselho Administrativo de
Estado opina pela sua aprovação. corn a,
emendas sugeridas pela Secção Legal
constantes de fls 48.
S. S., em Florianópolis, 26 de maio de

1947.
Sever-o Símões, relator.

PARECER N. 194
Avocados pela presidência

O Departamento das Municipalidades
encaminhou a êste Conselho Adrníní stra
tívo o Relatório referente ao exercício ele
1496, apresentado ao exmo. sr. Governa
dor do Estado pelo sr. Prefeito Munrcipal
de Rodeio, como prestação de contas das
atividades da administração daquêle rrsu
nicipio.

O sr. Prefeito fêz um relato minucioso
da situação econômica e rmanceira, por
onde se vê que foi mui'to intensa a vídn
admín istr-atí va do município no exerci-
cio anterior.

'

Examinado pela Secção de Contabilida
de do D. M .. informou o sr. inspetor Hu
bert Beck que a prestação de contas em
aprêco obedeceu às instruções em vigor,
Pelas minuciosas informações pr-estadas

pelo mesmo inspetor, que foi o 'examina
dor das contas constantes do Relatório.
verifica-se que realmente houve' o cui
dado de um- exame meticuloso no senti-to
de esclarecer como toram movimentadas
as diversas contas e mostrar a verdadeir-a
situação "dos negócios públicos daquêle
munj'cÍpio, que ê, a meu ver, satisfatória.
Assim sendo, sou de opinião que o alu

dido Relatório está em condições de ,'er
aprovado, pelo que ofereço à Casa o se·
guinte .

Parecer
O Conselho Administrativo do Estado

tendo em vista as informacões da Secçã')
de Contabilidade do D. M. e pelas con·
cllleõcs a que cheg:)u, é de parecer que
o Relatório da prestação de contas da
Prefeitura Municipal de Rodeio, relativo
ao exercício de 1946 a.presentado ao exmo.·
.IJ". Governador do Estado, está em con·
dições de ser aprova-do.

S. S., em Florianópolis, ,31 de maio de
1947.

Severo Simões, relator.

PARECER N. 195
O Departamento das ,Municipalidades

encarr,ti.nhou a êste Conselho Administra
tivo, o Relatõrio nas atividades adminis
tra'tjv!\s. d� Prefeitura Municipal de Ja·
raguá do Sul, referente ao exercício de
1946, oferecido pelo prefeito tte. Leônidas
Oabra.l Herbster à consideração do exmo.
sr. Governador do Estado.

O relato é bem circunstanciado e as
diversas contas apresentadas dão nítifla
idéia de como foram intensa,; as a.tivida
des administrativas do município duran
te o exercício ant.erior. sendo bem ex
pressivos os resultados 'a.pr�5Emtados, que
evidenciam a capaCidade administrativa
do sr. prefeito..
Examinadas as contas pela Secção de

Contabilidade do D. M. foi pelo sr. insoe
tor examinador informado com muita
cla.reza tudo que se relaciona com a eCJ'
nomia e finanGas do referido rr"J.nidpio,
por onde se vê que realmente o Relató
rio em aprêço está em condicões de ser
aprovado.

-

Assim sendo, ofereço à Casa o segu,nte
Parecer

O C.onselho Administrativo do EstRelo.
tenqfJ em vista a, conclu1'õeS' a que eh,,,,
1->:011 a Seccã<'l de Contabilidede do D. F�.,pelo exame feito na pre�ta,"",ão rle contrrls
d,o sr. Prefeito Municipal de ,Jaraguã do
Sul que acompanhou o Relatório referen
te, ao exercício de 1946. apresentado ao
exmo. sr. Governador do Estad:), é ele
parecer que está em condições de sei'
aprovado.

,

S. S., em Florianópolis. 31 de maio de
1947.

Severo Simões, relator.

Alugf3-se um para
0'1 caSal sem filhos, a

Mauro Ramos D. 28.

solteiro
Avenida

Empreza de·

O 'E
naveg,açãe
R

Dia 15 domingo Concerto do bar-ítono Silvio Vieira, com ínicío
.ás 21 horas. - Após o concerto, soirée elegante.

. Dia 22, domingo - Festival promovido por um grupo de senhori
tas, constando de 80h\\10, surpresas e apresentação do apreciado ven
trilo-quo Conde Hermann e seus bonecos. Mesas reservadas Cr$ 20,00.
crerá inicie ás 20 e 30 horas.

Dia 28 sábado � Em homenagem a São Pedro, grande f'estirval pro
'movido por uma comissão ele senhoritas, associadas do Clube. Opor
tunamenle publicaremos o programa que for organizado'.

NAViO-MOTOR "ESTEl.A"
maxrma r a pi d ez e garantia para tr ansporte ele suas mercadorias

Agentl':s em Flor ianópvl is CARLOS HOEPCKE S. A.

CONTA CORRENTE POPU:;:'AR
Juros 51/2 a »Ó,a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movim-n taçâo com cheques

Banto do Distrito federal' S. A.'"

CAPTT.AL: CR$ 60.\)00,000,06
RESERVl,\S: CF!$ 15.000,000,00

1rr ,,;\lB��"Of 23 Fh',),Si"reÓPOU3I----- ·__��--�-------------===--�_.--------
A HOL.'�:\DA o :\iiL\'l:';'UW ·•__IIIIIlIIIIII:I".;a � •__

r;\,'JTI�JUOH Dc\ 1]\11)0)/ f,; -;l:� I k'Onm)/T.\L
,s .•H. I. - l níortnam cio M,l�;as

sal' que o Mí.n isl ro do Interior da
Indoues ia Oriontal, Anak Agocng,
ilrá a Holanda quando ô Parlamen
lo Provisor in encer-rar suas ses

sõcs, a í'irn cl[' terminar SOllS estu
d.o'� dr' direito numa nnivci-sidade
holandesa,

o ESTADO

DE P I O N E I R OS
A SERViÇO DE V�S.

2as. _ De Flari!anó[lolis para Cu.ritiba, São P.auLo e Rio de Janei;ro.

IDecolagem ás 10,40 horas.
3,a,s. _ De F'lcr-iamópolis para Porto Al,e,gr,e. Deeoolagem ás 12,30 hrs.

4as. _ De Flori.a;nópohs para Quritiba e São Paulo. Decoolag:m
sás 13,00' horas. .

2 h5as. _ De Fl'ori'anó:poJis para Porto Alegre. Decolagem ás 10, O
.

rs.

6a5. _ De FI,oTianÓ'polis para Curitilba, São Pauâo e Rio de Janeiro

-:.nooo lagem ás 10.40' h oras. .

'

.

Sab. _ De FlorianóDol)s para Porto Alegre, Decolagem ás 12,30 hrs.

,PASSAGEIROS - GORREm - CAlRGAS - VALORES - REEMBOLSO
-

FRETE A PAlGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA

EUROPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE

NOVEMBR,o - TELEFONE: - 1.325

'"Tenha

DO

D TIL FI

Encontra-se no Posto de
Vendà da Livraria Rosa
no Mercado Público.

METODO:

(Moderno e Eficiente'

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

,

'l�Ji)RMLNO� SUAS, �:rlv.rnA�Ji)sl':iA HOL.-\:\DA A iV!L SAO :\IILUAlH.
BRITANICA

S. H. L - .Comunicam de Háia,

ADV OG.A··DO
CrUnIl e civel

, Constituição ale Sccíedodes
NArrURALIZAÇÔES

(orrespondencia
'\omercial

Confere
Diploma

que a missão militar b['i-La'l1lca 11a 'I'ítulolil Deolaratório.
Holanda tf''l'mi'[)on todas as suas

a-I É.crit. -- Praça Mi de Nov. 23.
t ividades }lo pais, .le. cmdgr.

RE l)c'..'I'1t L\.:\I DO PRISrO:--iBlH.OS ii
Resid. --F��� :_irf:�t8nte. 47. e

-DE (:('EHRA J.\.Po:\J�SE:-;' I
S. H. ,T. - l i íurrnum de Balavla,

---....,......'-----,,-----�

que U uld imn CL.,'[ingl'llle, qe pri., r'VENDE-SE

DIREÇÃO:
:Amélia M. Pigozzi

CARVALHO,

VESTIR-SE COM (Or�fORTO
PROCURE A

I
R �i(f� ���'�r;'��r�:�di�&[o� I��
Rl.!" fõe1ijJpe Schmidt 22 - Sebrado

,._--�-----_.�----�--�.""..-�_.=,=-�-�-��

FARMACIA ESPERA.NÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje II amanhã será iii soa preferida.

Droga8 nacionais e estrangeirM - BomeoplÍtias - .Perfa
marias -- Artigos cla borr-...cbl'L.

Gar_nt." a exata o'_senilncia no receituário médico.
I

sIIJ'1leÍl'O� de guerru japoneses par
Lili de Java (' f;�[malra prua o Ja-

Uma maquina de fazer tijólos
pão. O gr-upo era crmsl.ituido de,

cemuns II tijólos furados e telhas
2.300 japonesps. Os nni�os que res- chatas, o feç-çal' ar,imal
Lam nc<ssas dnas ilho; sã·o ,)S fleti- VfJIl' e tratar 1.'10. Palhaço, com

. Germano Berk09nbrocln.doIs pra Julgamento cOlmo Cl'imi-
nosos dr guerra e pequeno llume-

1'0 de oficiais ja'pone,ses.
................................

COM:mlG}ANq1!E: Di ... li
vro à Biblioteca do Coowe Aa.
dém,iso XI d!& Fe..ereiro. &ln
trllnrirás, assim, J)oca a fMmll
fie �\1irnl d05 ootariaeasee
de amanhã 1

("Oat:nplllooa pré-liVro" do
C, ·A. XI ele F"ereiro).

•••• o. .-... •..•.• • .

ODíN

�
RADIOS

,

I

5, 6, 7 e B volvulas para
Luz, Pilha o AcurnuladGr,

Peça catalogo graUs.
Preços
AVA

.em concorrencia!

importadoraLH E RECOMENDA

São Paulo, C, Postai, 4063.

• • •• •••• •••• •••• •••• • ... 8

"Quem extraviar ou inutilizar o

certüicado de alistamento pagar.
multa de 10 a 50 cruz,ei':os, outrOG
sim incorrerá em multa de 20 a 101
crnzeircts aquele que extraviar o.

inutilizar II Certificado de Reser�

vista",
(Art. 129 da Lei do Serviço l\-lil�

tar).

ALUGA "E A.prox�me·se mais de semi

-.J!, Rmigos e parentes enviandO"
-lhes u.m número da revista O

Q.u.
arto €I sala, podando lavar e

IVALl? DO ITAJAt ed. ip.ã de..cO:lllnhor. VOI' 9 tratar o rua Leu .>.:J ' • , ",' O

ra Cam'nha Me1ra n. 74, iH�nila a Florl�ll{ipHUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONFRONTO ENTRE VICE-LIDERES
(Paula Ramos» e «A. D. Ctflegial», Ot adversários drl boje
o programa dos jogos do aficionados do "foot-ball", que Forneroll i, Tatú, Mandico, Ca-

Campeonato. Amadorista de estará presente na praça de' lixto, Chocolate, Chinês, Ne
Futebol da C�dade, marca para desportos da F. C. D., dispen-lnem: Lázaro, Minela, Ivan e
a tarde de hoje o confronto en- sa maiores comentámos, ,ten- Abelardo, enquanto no outro
os esquadrões do Paula Ramos do-se em vista a excelente si- bando nos deliciaremos com
e da

.
Associação Desportiva tuação em que se encontram as jogadas de Nazareno, IDu

Col�gIa1. . � I as .duas agremiações, assim duca, Katcipís, Aldo, Jarbas,
SItuados ambos na více-líde- como também, sera desneces- Motorzmho Gil Lauro Bro-

rança, com dois pontos perdi-I sário falar dos "playrs ", quel gnoli, Bitin'ho e' Helinho..
dos, te:n-se como certa.a apre- as integram. Basta mencionar Como aperitivo, teremos ás

se.ntaçaoO de uma partI?a. ele-I os illome� de alguns para aqui- 13,30 horas a preliminar que
�rIzante, repleta �e belíssimas latar quao belo e atrante se- estará a cargo dos quadros de

jogadas, onde sera dado apre- rá o espetáculo mais impor- aspirantes, devendo o jogo
c�a: em cada el��ento as �a- tante da 6a,. rodada. No Paula principal iniciar-se ás 15,30
bílídades, adquíridas em ar- Ramos ;apreciaremos Carioni, horas.
duos exercícios de física e de .------------------------

��:��n:��;,����:;:.dOS pOT' téc- O Bucaiuva' exibir-se--á
os dois destacados clubes

que honram o píctoresco bair- em' JOB'ça'ba1'0 da Praia de Fóra não foram
muito felzes em suas extréías, O sr. capitão .de 'cOi'veLa Frede-! O -dirigenl.e boca iuvense r-espon,
'sendo derrotados, o Paula Ra- rico Guilherme Haupt de Oliveira deu, ontem, ao convite feito pela
mos pelo Avai, e o Colegial pe- Bampaio, digno presidente do Bo- agremiação oste-calarinense, acei

lo modestíssimo Bocaiuva. Po-
caiuva, recebeu um lelegrama pro- tando a proposta.
cedente de Joaçaba, no qual um .-----

rém, nos seguintes jogos, o clube daquela cidade do oesle sen-u • DER�OTADO EM BI-
Paula Ramos logrou abater· o te-se desejoso de conhecer o con- GUAÇÚ O IDSQUADRÃ DO
valente esquadrão do Clúb�1 junto. da rua que ale enpresja o INTERNACIONAL

.

Atlético e o vencedor do Cole-' :,Iome, 1�,l'OPondo a realização de um

.
'. ,ma�(Yh ' amistoso no dia 29 do

gial, que por sua vez fez algo correute.
'

notável derrotando o podero
so conjunto do Caravana do
Ar, numa ipeleja em que ficou
.demostrado o valor indíscutí-

. PIRANTES

vel dos "meninos de ouro"

dOI
Com a .Ireal�zação da 5° rO-

Colégio Catarinense. dada, a. situação dos clubes

Durante os últímos anos, as conc?rrentes passam a �er a

ex:i(bições da Associação Des- seg�mte, por. ponto perdidos:
portiva Colegial prenderam a 1, -. C�rava�a: O; 2° .-:-.
atenção dos frequentadores do Aval, �, 3 ,,�t�etIco,.Colegial
ve}'ho estádio da ,rua Bocaiuva I

e Bocamva, u, 4 - FIgueIren
pel� excelência dos conjunto� se, 4; 5° - Paula Ramos, 5.

e pela. inte,ligência e ardor MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADO-RISTAcombatIvo dos seus defensores,
em. conf1'oOillto's com os mais DE FUTEBOL
fortes clubes da nossa flores-
cente ilha. '

. (:';om a realização da 5a roda- Ca:peta (Atlé'tico),....... 2

O Paula Ramos, cluube I

pre-, da,
é o seguinte o mov�mento I C�rioni (Pãula Ramos) .. ' 2

sidido pela figura simpática e do Campeonato Amadoru,ta de Lazaro (Paula IRamos) " .'. 1

cavalheiresca de Irajá Gomide' Fwte,bol da Primeira Divisão: Machado (Atlético) 1

que vem trabalhando com in-' Jog'os realizados
Calixto (Paula 'Ra;mos) ".

1

teligência e abnegação para T'esta (Bocaiuva) •... ,... 1

que o novel ,agremiação se Bocaiuva 2 :x. Col,egial 1 Lauro (Colegial) 1

destaque entre as melhores so-IAvaí 5 x Paula Ramos 4 Si1va (Caravana) 1

ciedades e�portivas do v:asto Atlétioo 2 x Caravana 1 Irassú (Atléti'co) 1

rincão catarinense. Selriamos Avaí 1 x Fugueirense 1 Íbio '(Bocaiuva) 1

injustos esquecendo-nos de c,arav,ana 7 x Bocruiuva 1 Fornerolli (Paula - Ramos) 1

Fran.ciISiCo Prazeres, cuja com- Paula RapTOS 3 x Atlético 1 Lebetinha (Car.avana) 1

petência Icomo orientador téc- Colegial ::t x' Caravana 2 Duduca. (Oolegial) 1

nico muito deve o Paula Ra- Atlético 5 x Figueirense 3
mos a cOlIlquista d eniúmeras e, Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1

eXipressivas v:itórias, sendo Avaí 2 x Atlético .-;. . . . . . . 1

que o poderio do querido clu
be das três cores ficou larga
mente conferido no EstadoO lo
go após b ingresso de Chico
Prazeres em &uas fileiras, on

de, até agora, muito se esfor
çou para dotar o clube de elo
giável padrão de jogo enotável
aperfeiçoamento 'físico, com

parecendo pontualmente aos

ensoios realizados no campo
da F. C. D., e dando um, eçerri
pIo de perseverança .e boa von

tade, fazendo, destarte, jús á
estima e a,dmimção da direto
ria e assüdados do clube.
E os joga;dores" ohedi'entes

â sadia orientação do "coach"
PrazereiS, muito contribuem
para o Iprogresso do Paula Ra-

A f
mos, que agora póde, sem te- va

mOI; e confiante nas suas Paula.Ramos
possibilidades, enfrentar os' Q?leg�al
mais perfeitos "teams" cata- l' 19?�lI"enSe
rinenses. AtletlCo

'0 prélio que na tarde de ho- Carayana
je ãivertirá a grande legião de, Boc_a_l_u_v.:..a _

dia 29,

Contor ine noticiamos, efe-
tuou-se, ante-ôntem, pela ma

nhã.j- em Biguaçú,. o embate
amistoso entre os esquadrões
do Nagib Saluum, daquela ci
dade, e do .Internacional, esco

re de 4 x O.

= -

. JAIR DIXERÁ <;) FIGUEI
RENSE,?

A nOSSa reportagem apurou
que o magnífico centro-médio
do F'igueirense, Jair cerebeu
uma proposta de Orleães, na

qual o Conde D'Eu F. C. inte
ressa-se pelo seu concurso.

Abordado ,pela reportagem,
Jair declarou estar inclinado a

aceitar o k::onvite, devendo se

guir para aquele município
muito brevemente.

..

RITZ - As 4 Y:! -e 7 % horas
Grandioso programa

1°) - Cine Jornal Into rrnativo.
2° - Wal lace Beery - em;

O ROMPE NUVEiVS
3°) - Nina Foch - em:

MOTIM EM ALTO l11AR
Censura: - Até 111 anos .

Preços : As 4% - Cr$ 4,1!0 ._
2,40. As 7% unico 4,40.

ROXY - As 4% horas
1°) - Cine Jornal Informativo ..

2°) - Metro Jornal.
3°) -' Ritmos e arrulhos ..

4°) - Wallooe Beery - em;
.

O ROMPE NUVENS
Censura: - Até 10 anos.

Preços : Cr$ 3,00 - 2,110.
...................................

RDXY - As 1% horas
1°) - Cine Jornal Informativo.
2°) - Robert Áiraldi - em:

O PRIMO BASILIO
3°) - Wal lace Beery - em;

O ROM.PE NUY,ENS .

Censura: - Até 14 anos:

Preço unico.: - Cr$ 3,00.

o .encontro de a",anhã

PERiDE o COLEGIAL
UM �VALOROSO DEFENSOR
Betinho, valoroso elemento

do quadro efetivo do Colegial
rumo a Blumenau, onde exer

cerá o cargo de professor de

Educaçõe física num dos gru
da cidad-e de Vale de Itajaí.
Falando á reportagem do

"O Estado Esportivo". o [o- ÓDEON
vem e e atletíco "bootballer" As 3% e 7% horas

declarou que passará a deferi-
Devido a aromde metraaem.

1°) - Cine Jornal 3 x 18. Nac;
der um dos clubes blumenau- 2°) - Ruth 'I'erry - em:

enses, de preferência o Olím- O CRIJIIIE .DO PI!\71AL CHORÃf.'F

pico. 3°) - Gr�ory Peck -.em:
AS éHA VES DO REliVO

4°) - Rod Cameron - em;
ADAGA DE SALOiJ!f.ÃO

Preços: Cr$ 3,00 - 2,40 - 1,50.
A.,; 7% - Cr$ 3,00 umco.

Censura: - Até 14 anos;

� \

ObedcDendo á tabe,la do Certame' :msse pré lia vem deSlPeT'talnde'
amadorIsta ciltaJdmo de fu Lebol,! pouco inlCÍ'êsse, mas como se tra

Figueirense e Bocaiuva serão os' La de um DamIJ'eonato onde sur

cotejaJCIores da taTde de amanhã, I gem surpresas, é bem passIveI que
COm1)letando a sexta rodwda. I o Boc�lUva conslg:a conLrarlar 00

O BODai,uva diante das fragoro- i pro.gnosll1CO'S, r·eablll tando-se.
.

sas cJ.hrotas sofhdas ulLimamente, I Os jogos do certame amad,onsL&
busüará a reabili,tação enfrentan- J vem tendo grande aoeitação pela
do um conjunto inais bem organi-I públieo esportivo, valendo a pena
zado. assisLiT a mais este confronto.

I ------

para anlanhã a compe
Livre de üUetisnl0

�larcai!a
tição

,Consoante seu calendário des-, promete um 'transcurso brilhalilte e

porLivo pa·ra o corrente ano, a Fe- !)Ol1corrido.
r1pração ALlétilca Catarinense fará Partióparão das pro'Vas atléLi

['ealizar, amanhã, ás 9 horas, na cas os seguintes cJubes: Lira Te_,

mo.aelar praça de desportos "Tte.- nis Clube, .Caravana do Ar, Clube

Gol. Nilo Cbaves", pertencente -ao Atlético Catarinense e Assoóação.
14.0 B. C., a sensClJDio.nal CompeLição Atlética Barriga Verde, integrados
Livre de ALletismo, que, a exempl,o pelos mais a,desLrados "craks" do

do que aconLeDeu no ano passado, esporte. base f1orianopohtano.

TORNEro MUNICIPAL CARIOCA
Rio, 5 - Em virtude da excursão

cio Vasco da Gama a Portugal, em

comemo ração dos festejos daquele
país irmão, o conselho arbitral da iM�_P.Êi{iÀi�

..........•

F -, M. F. resolveu atender ao pedi-
elo do clube de São- Januario, visto As 7% horas

que o grcmio do snr. Ciro Aranha 1°) - Filme Jornal - Nac.

desoansar ía nesta rodada. E pelo 2°) - A Voz elo Mundo.

que rícou assentado o Vasco só 3°) - Alan Baxter - em;

porgrarnados para essa roda quan-
ALMAS INDOMAVEIS

d tão
'

j E
. 4°) - Ruth Terry - em:

o en .ao part.ira para a uropa, O CRl1l;fE DO PINHAL CHOllÃOPortanto, os encontros programa-
dos para esta rodada serão os se- Preço: Cr$ 3,00 unico.

gu intes :
'

............_._-......9.:�.���.:.....:;::,..,;��•.!..t.�
Srubruclo á tarde : - VaSDO x F'lu- CAM:PEONtA'110 SUL AMERICANO

mll,lCnsp --:- campo do Flamego.
I DE BASUETEBOL

Swbaclo a nOI [e: - Bulatogo X· Brasileiros x argentinos le ,chile.
Madlll·elra. - ,Dampo do Flummen- nos x peruanos, os jogos de hoj�
se. Rio, 5 - Para amanbã o pro..:.'
DOl\HNGO: - América x Fla-

grama cio Campeonato Sul Ameri-·
mengo - campo do. FlunlÍlnense. );ano de Basquetebol fixa a r·eali-
Bo·nsucesso x São Cristóvão z.ayão, no esta,(jj.o do Vasc.o da Ga-

campo' cio. Olaria. ma, elo. jogo Brasil x Argentina, com'
Batngú x CanLo do Rio - campo Glüle x Perú, na preliminar·.

do BotaJogü. Desnecessário p·e to·rna frisar a.
w_-�..-_.._---.-..-_-..-_--....-..-..-.-.-..-.-..r-

im1porta'n-cia" deste nosso co.mrpro-
CAM,PEONATO SUL-AMERICANO mbso, bastando acentuar, que IJ

DE LANCE-LIVRE mcesso final das nossas cores, mui-
.Rio 5 - De acordo com a tilibe- lo dependerá do resultado do co

la do' SLlI-Ame,ricano de Bâsquete� lejo.
boi, será realiza,do, domingo, no

I
Embora. per'declo,rps frente á.

esládio de São Januá,rio, o Cam- (;qlÜp do Chile, os argentinos tem

peonalo Sul-Americano de Lance- credenciais sobejas para e·nt"rentar
LivlOc. os ases brasileiros observando-se.

Pal'Liüi,pClJm desta competição que QS 'argentinos nunca esmore-

Lodas as eCjlüp·es oonco'rrentes ao Dem, pois ger�lmenle lu La.rm cO'I�
Campeonato ele Ba.skel. isto é, o enLuslasmo, fJ.bra e vigor,. eonstr-(
BI'llSil, Argentina, Urug'uai, Chile, lumdo, sempre um adversarlO te

Perú e Equador. QJlvel e sobreLudo peng·oso. O..,

ISegllndo o novo regLlJlamento b.rasileims re:conhecem a fo.rça e

desta interessante competição, ca- IJ. efíciencia do wnjunto portenho e

ela cruadl'o será integrado por 3 por reconhecer qualJ,da,cJ,es no qua

.jogClJdores e cada represen tação ef�- ciro comandatdo por Vi� é que ,9s
12 LURl'á uma série de 100 laooes, dl- noss'Üs ,pa'LrlCws, entramo em açaa

9 vidilda em 2 séries de 50 cada uma, dispostos a batalbar ü máximo pa-

as quais serão feitas em ambas as ra a obLenção de uma vitória ni- .

6 cestas. Li,da e insofismável.
6 ------�-----

6
4
2
1
2
1

CAMPEONATO DE AS-

AS DE OURO 8 - 'SENAI O
Em Barreiros realizou-se

ante-ôntem, o confronto amis
toso entre Ás de Ouro e Serrai,
triunfando o primeiro pela ala
mante contagem-de- 8 x O.

ÁI'queil'os Vazado-s.
Rubinho (Bocaiuva) .

Currú (Atlét�co') .

Hélio (O;Lravan'a) .

Leônidas (Caravana) 5'Arí (Figuedrense) .

Sanl (Avaí) 4 Adoliinho (Avaí) .

Aubusto (Fgu'e,i:rlense)
'

4 Vadico (Pawa Ra;mos) .

Djalma (Atlético) 3 Bitiillho (Colegia;l) .

Hazan (CaraW1na) 3 Br:ognoli (Colegial) .: .

Hélinho (Cnlegial) 2 Tatú (Paula Ramos) .

Chocolate (Paula Ramosl) 2 Calixto (Paula Ramos) .

Mandico (Pruula Ramos) 2
Medinho (Atléttco) 2
Careca (Bocaiuva) 2
Abelardo (Paula' Ramos) 2
Nizeta (Avaí) 2
Arí (Avaí) 2

Goleadores

Juizes que Atuaram

José Ribeiro 5 vezes.

Walde>IDtro Melo 3 vezes.

Newton Monguilhot .. l vez

Lúcio Carvalho .... 1 vez.

Sl2'UAÇÃO DOS CLUBES
�-----------------

CLUBE I Class;f;'IJ�e�Y�za_ 1\ V;ló";as \ Derrota 51 Emp'afesl Pontos I ponlosIOGoa.IS. \ °Goal.,caça0 dos g.::nhos perdIdos pro contra

1° 3 2 , O, 1. 5 1 8 2
2° :i 21 �I"

J O 4' 2· 11! 6
2° 2 11 O 2' 2' 41 6
3° 2 O l' 1 11 3i 4 4

2\
.L

914° 4 <) O !I 6'" 4,

�l. 21 ,
4° 3 1 O '10 9
4° 3 1 O 21 4 41 iS

-----

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'(}adasiro 'Soc'ial do ('0 Estado»
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�Tadeoeriru:nos. também, a �ltire.ll de oeticias de �toA.lIlHamentos e outras, de pq.rentes ou de pellSOJi.S ftJIligaa.

DI. SAVAS LACERDA)
-- �ico-cJ.ro:rgioa de' Olho.
- OUTld08. Nariz - Garganta,

Pl'81Crição da lentes de
contato

_Il8lULTóRIO - Felipe scnna
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

�CIA - Conselheiro Ih-,
fora, 77.

. TELEFONES 1418 e 12CH.

�U5efde

,

DR. NEWTON D'AVILA
()I..,>eraçóe8 -e- V'iáá Urin1irlaa -

Doenças dos intestinos, reto e
ImUJI -. Hemorroidas. Tratamen

to da colíte ameblana.
J/'18lot.erapla - Intra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 1.1,3<0 lU!
.. já tarde, das 16 hs. em d1:mtt

Resld: '\7idlal Ramos, 00.
FOIllP 1007

DR. ROLDÃO CONSONI
�UBGIA GERAL --- ALTA m
iiiJBGIA ,- MOL:il:STIA8 D'Il Im
.... NHORAS -oPARTOS ..

Ite?mll.do pela Faculdade de Mec1l
eínna da Universidade de Sio

1"r.t'llo, onde foi assistente por n
5\!11ll;l Ml.OS do Serviço C1r11rgico ó.

Prof. AUplo Correia Neto
m:l'1U'gla do estômago e vias iIl
1t1§:ny, Intestinos 'delgado e gro�

!:!!.'Ólde, rins, próstata, bexiga,
�Wl:'0, ovários e trompas. vartce
�o. hidrocele, var:it1es I! her'llA

CONSULTAS:' .

4lQ 2 às 5 horas, à Rua lI'e!p6
IIclml1dt, 21 (altos da Casa f'm.

raíso) . Te!. 1.598. I
llUDIID1I:NCIA.: Rua Esteve" .10

nior. 170; Tel. M 7M c

lti. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

... hrTlços de Clíníca Infantil Q
�1stêncla Municipal e de

Caridade
II1ILrlIlCA H:il:DICA DJil CRIAN()M

ADULTOS
_WSULTORIO: Rua NWletl ...
�, '1 (]jJd1Hclo S. Francillco).
Cómlultas da!'! 2 ãs 6 hõr�.

mD!8lD:lIlNCIA: Rua l'darechal �
lherme, I.í Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(D!plomado pela Faculdade Na

d.mKIl de Medicina da Univer§Id6·
!h do Brasil). Médico 'por concur-
110 do Serviço Nacional de Dos
lItu! MentaIs. Ex Interno da Smlta
OI.A de Misericórdia, e Hospital
l'mQootrico do Rio na Capital Ife-

deral
m.nnCA M:Il:DIg� - DOJilN(.1A.D

NERvOSA!!!
- Consultófrio: Edlf1cio .Am6llll

NETO
- Rua Felipe Schmidt. Coraultul

Das .15 ás 18 horas -

tIta!.d!ncia: Rua Álvaro de Cll!"V1I
illo nO 18 - Florlan6pol.1J.L

�E.. POLYDORO S. THIAGO
1164100 do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

OL!NICA r-.1ÉDICA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇAO E DO

Dtt MARIO WENDHAUSa
Vw,"",, do Hospital -Nerê .. Ramor'
(.'l.,:lNlCA MltDICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
CO!Isult6rio: R. Visconde de 0,,"
Pl'IIto, 2 - e.q. da Praça IS de No·
r-bro tllllto. da • Belo Horizonte-)

Te1. 154S
'

CoaanItaa: da. 4 ás � hora•.
lJ)cv.idbciA: R. Felipe Schmidt, $I

T' l"one DUUlual 812
.

Dr. BIASE rAPACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FI!LIS AFEcÇõES DA
PELE - RAIOS INFRA·VER·
MELHOS E ULTRAS,VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 9 àll II e dos 5 às 7 hrs
Rea: R. D. Jaime Ca.mara, 47 .

FONE 164'8

PARTO

Doenças 1.08 órgãos Internos, e.

pecialmente do coração
.
Doenças da tirolde e demais

glândulas in terna s

ftaIO'!l1ERAPIA - ELECTlitOCAR

.DIQGRAFJA - METABOLISMO
BASAL

OOll8Ultas diàriamente das 15 às DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46<1

ResldêJ1cia - Rua Sete de Setembro
- (Eddf.fcio 1. A. P. da Estiva)

Telefone M.. 834

18 horas
Atende chamados a qualque!'
1lOra. Inclusive durante a nolte.

OOKSULTóRIO: Rua VItor MeIre-

les, 18. Fone 702.
aum!lNCIA: A v e n i da· Trom

powski, 62. Fone 766 81. PAULO FONTES
Clfnico e operador

eon.ultórlo: Rua Vitor Mel!!"eles. ze
Telefone: 1.405

Con8u1tas das lO às 12 � das 14 li li
Residência: Rua Blumenau. 2:l

Telefone: 1.623

DI. M. S. CAVALCANTI
CUnica exclusivamente de -crlançaa

Rua Salldanha Marin-ho. 16
Telefone M. 732

.CURSO MOTORISTADE
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóve�s
Amador.e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Aten.dem-se chàmados par_a reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAO PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

1

I
·1
!

T'e enspor tes regulares de cargos do pôrto da

SÃO FRANCISCO DO SUL
.

para NOVA YOBI
Informações com os Agentes

Florianópolis _- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone h212 I En·d. teleg.
São Franciace do Sul- Carlos Haepcke S/A _ CI- Telelone'6 \MOOREMACK

Noticies da IBoa
Holanda Inove

o exeniplo de wn sitr/JJ'lól'io cidadão que, com apenas
vinte mil. cruaeiros e dois amanuenses, educou vinte e

vontade--fôrça que
monrcmhos

JULGAMENTO DO EX-PRIMEi-
RO MINISTRO HOLANDES

sete miihôes de cliineses. I

Um dôs exemplos mais significativos' do quanto pode a iniciativaS. H. 1. - Informam de Amster-
da indíviôual operando em unidade de propósito com a causa do bem co-
,,,,m, que CCJ11Theoou na sexta-reíra . . _

lt'
.

1
J

t d· mum é esse, de J'irnmy Jen, devotado cidadão do mundo que, oorneçan-u' lma o JU gamen o O ex-Primei. . " .
'

M·
.

t d G '
·do na França por servir de intérprete a tres chíneses, acabou educan-

1'0 " 1l11S 1'0 e eer por um tnbu·. . _

,

naí " 1 b' _ do vrnto e sete milhões de amarelos.

'f' es�.ê.lcIla', ElO

"aOOa1'ÜUJdsaçao €spe- No momento em que se 'Iança no Bi'asH as bases da grande of'en.,
CI ica ue aaver ao � lo" a deter-.. ,.'

srva .nacional contra o a na ld'ahetismo, talvez seja construtivo lembrarminação do povo holandss de con-
c exemplo desse proí'essor de primeiras letras, lendo em vista o leitortínuar a guerra. bcasitciro. Ele deu um exemplo que pode e deve ser imitado.

E' que Jimmy Jen, ínícíando o seu movimento de educação IPOPU
lar, com apenas lres chineses q ue queriam escrever cartas para ÜlS

seus parentes, terminou por í'azcr uma simp lif'icaçâo do alfabeto chi

nos, reduz indo.,o de 10.000 caracteres para 1.000 apenas, 'I'rabalhando
em Fiança, com publico limilado e disperso, ao fim elo algum tempovia, que o Ministro das Informa- .

-

já con tava 5.000 phimes+es al tabetizados, ou seja toda a população chi:"
ções repubhoamo Moharned Nat-

nesa estacionada no país.sir, ctassífícou de "grosseiras in- Ccnmreendeu, então, que a sua benéfica iniciativa eslava destina
vel'datles, as noticias vleiculad.as da a crescc.r como uma bola de nove. TranSl])ortou-so para a China e
p21ta imprenJSia estlrangeira sobre 'l'esolveu I'épe-tir pOl' lá a sua ex·perienóa, elesta vez com 200 mil babi
fOJ1ue-s luta's em Java Or�e;n;tal en· lantes. Fez de Pequin o seu quartel-g'eneral e, çom 20 mil cruzeiros etre a T. R L, tropas regul1aTes do' doi" funcionários á disposieão, i.niciou. a grande jornada.exercito republicmJlos indonesio e

. A cidade foi dividida em selCçõcs e os estuda·nLes om grupos de
tl'opas e irregulares Sudianeses. A

.

d!'
_

treinamento. Ap"es0ntaram-se 1.1100 cam,poneses na primeira turma,
agencJ:a 'e �nf'ormaçoes :l"epublica .. .

"kI
'

c.

. .

-

lo'gr'ando-,se oblor o resulLado de 965 l'nLell'amenlo aprovados.
�a t lt�� acrescenta queü �1�IS- A semente dava i'ruLos. Jimmy ;ron, divisando o aLca,uco da iniüia-
:0 31m em pegou qua19uer lIga- Uva, viajou para os Esta'dos Unidos, conseguiu úm caipiLal ele 500 mil
çao lentl'e os reoentes e' conrtinuos

I dólares, "ollou para Pc,quin e organizoLl um exodo geral lPara '.ring-.choques entre a T R I e extre- .

.

- . _ ,

. t· .

.

.., . HSIen, ondo resolyeu tontal' nao somente a alfabetlZaçao como tambem
mlS a lrre,o'lllares nas "'l'nbanras ele _ . _

T
,

'" ,L
C.."' ; a educaçao, o saneamento' e a cle.mo.c�'a·llZaçao do povo.J'Lar a\vang, csla da. BaiavIa. e o

mo-,
'I /....." . . _

vimenlo SClparaLista Sue,danes. 'A- Os resultados oblldo;;; fOl'am ameia ha pou{)O e.nu'llJclados: 27 ml+lboes

·cres.centou e,le que esla,ya sendo de Clhineses, depen.el�ndo excLusivamente da bonelosa inilciatiya ·e da for
reslalll'<l.Jda a paz na area do Kara-I ga de vonl3lde do um homem, acham-se agora educélld'Üls, apar·elhados
wang, mas quo o 'go·v·erno republi- com as armas da experiencia e dá cultura para prOlII1ove;r, so,b novas
cano· _ai,nda esta'\'a realizando in'\1es- condições, o Ibe;m�estal', a segul'ança e a contil1Lúdade da viela e da
Ug:açoe�. .

d d ·L·mista. irl<�O'ubaQ'.!3 !TaiS virtes e
SQoCW a !l a q II e p e1. encem.

s , '" e
'[·1' 1 l' I

.

O d J'sinhfllI1ças de ârawélJI1 esta da .': a exemp os que .• a am por SI mesmos. ·e Ill11my' J·en, pobre
Baltavia, e Q movLn1.en!� S'ep'éllra-

ci+cI,1idão do mundo CfLIe r8-c!imiu mHhôes. de al.ma:s, é desses que ilumi�

tista Snedanes. Aruiesc1enrtou ele
nam e cngTa'lJodelcem a palsage� hu.mana.

.

que .es.tava sendo r1e.s1Jaurada a
A campanha -cóntra o anaLJ abetISfl10, empreendida pólio Ministério'

da Educação e Saude; wm a colaboração elos Estados e Territórios,
pl'eL('ncle obtel', pa·ra o Brasil, Ü'S mesmos resuItalçlos quo Jimmy Jen
está obtendo para a Ch i:na. Qual'ql1e.r pa'1;hc1paçâo do publico nessa;

+camlpan!J.a será ,collsiderwda do interesse na-ciona!l. O MiJüs'Lério da

ROUBADO UM COFRE DO MI- Educação cs:(á recebendo,. através dos ó1'gãos C01mpetenles na Capital
NISTERIO DA MARINHA DA

e 1105 Eslados, volunLários e JOl'mando .grupos ele treinamento para al
féllbeLi.zar· as nos:sas PQpnl<l.JçÕ0s.HOLANDA

\
S.

A ,campllilllba ·coi1Lra o a,n aJf<l1be I ismo é uma c·am:panba de litbertacão·H. L - ComunicaQ'Ulm de
na,cional. A sua vitória é a vit6ria 'do conhecimento. A democracia.Haia, qUJe foi roubado, a 2 do üOT-
brasileira só poderá ser cons·tl'lliela á hase de indi'v1duos que saibMnr1en,te, um cofre contendo 180.000

fI' d M'
.

�
.

d M
.

I
lel' e esc.rever. Muilo há-do lucrar o nosso país se pudermos contar com

Orlas, o 11119cill'W a annla .. _.

J' J
.

I'
_

d ,.
.

.

d dd· H 1 d O d' I
.

t"
mlSS10lllal'lOS como lmmy e,]), CI1.1Ja Icao e pa"rIot!smo e bOIlJ i.li .e-

'a o. an -a. . ll11-eIrO CÜIl1S �tUJa
l'f' II di'· 'f" l'

f d d
.

d I
exenld.) I tcam, me ,101' O· que .Clua qncr JUSll lca Iva para a campanhao un '0 8JSltma·o ao paga!J.uento . . .

d
. . ,

1
.

de marinheiros dlesmobilizwdos.
ora mICra a, os roaIS e lwomls;;ores camllllO'S a segUIr.

COLONOS HolAtRESES' P��� I p3Ira o B'l',mil dle'PO�? da guerra, e]e, qu'e os aludidos emigrantes
BRASIL dev'erá p3lrtir em. princlplOs do deverão trabalbar .numá base' de

S, H. L - I-nf'Ormam de Ams' ano pl'oximo, s+egUlIlldo declarações COO,p's1'3Jção, a fim d!e evitar que
tiel'd3lIU, qu� Ü' primeiro ,grupo de dia Sll'. G. J. Heyllueyer, que �'caba OS seus pro+dlUJtoS' sejam "absOll'ví-·
fazenideros hoL3IJ1Jdeses a emigrar de r·egres'salr do Brasil. DelClm'ou das" peLo· mercaldlo.

* :K:

A REPUBLICA DA INDONESIA
DESMENTE NOTICIAS SOBRE

CHOQUES DE TROPAS
S. H. L - Informam de Bata-

paz 'na erea dia árawang, mas que
o gOV1srnlO republioano ainda es·

tava realizando inve-stig-a'ções.
* *

I ,�
I

melhora.

- .. IIilIIIIlHI..IIiM IIIM3lIIiIIiIii_.......iP'ZI*lIZIIIliI:ffiIlillllIlillGlAIIi'íiIIIl!llS!1IiIi1I111GElil�'BFW_iP'CiII:t·ao-_Iial_lilInn2F!iW!ít!:iil&e�_1iI!Il1i'::;a�,?1t!.:>i+õli!6!li1'fiõ:l!=;�:m;;:;;=i:2I!!!!!II!!_�i!t#ç*íIIi#$}l\j!'iif!!i§ft..CW*#&

fábrica., A Cal!.lCl "A CAPITAL- ehama a atengao do.
villlito anblll de efetuarem suaa comprall� MATRIZ ena

gWW

Fabricante e dÍ'iltribuidores dCAs afamadas con

fecções -DISTINTAft e RIVET. Possue um gran
de sortimento d9 c-osamiras. ri.cado.. brin.
bons e bal"ato•• algodões, morins e Qyiamentoll
para alfaiatetl. que recebe diretamenh das

Snrs, Comerelante. do interior no sentido d. Ih. f02:0ra ... 'zma

Florian6polis, � ,FILIAIS em Blumanau e La.jeo.

I
I
,3&

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PORTO ALBGRE, 6 (A. N.) são das atividades diretas do
- Agravou-se a crise que la- sr. José Vecchio, junto aos di
vra mas fileiras do P. T. B. retortos municipais, determí-
As esperailças dos lideres nação 'que vlgorará até segun-

trrubalhistas estavam de'posi- da ordem, ou até que o senador
tanas no s,enador Salgado Fi-j Salgado Filho possa vir exa

lho, Ichamado urgentemente. minar pessoalmente a situa-
Confiavam os líderes traba- ção, 'Ou outro emissario cre

lhistas que aquele homem pú- denciado pelo Diretoria Nacio
blico, com a sua autoridade, n'aI.
.conseguisse harmonizar a dis-

g:ã:�:;{�jfi!f;�:�;;��r�f fUrUêiêió�iUil
e parece que hoje não VIra, � • �tambem. Em face disso, a tre- .. Pessoas que, na sessão de segunda-feira, da Assem-

!gua l,aboriosame.nte ,concerta-

!
bléia, ouviram o discurso e os apartes de estréia do

da, foi rompida, desencadeou- ilulltre deputado Oswaldo Rodrigues Cabral; udenistas
se luta aberta, entte o bloco intransigentes que leram a local de «O Estado», sob ..

chamado t'radici'Onalista,

lide-!
o título' «O bandeirinha apita»; elemen tos apoliticos, �

rado pelas srs .. Dinarte Dorne- de relêvo no meio cuItl1;ral de Florianópolis; modestos �
les e Jos'é Vecchio, e o bloco e anônimos leitores deste iornal, em número crescido, O;

legalista, que propugna apli- � todos, consultam-nos, de instante a instante, sôbre: �
cação integral dos estatutos do � �
partido, .chefiado pelos srs. � «- Se os conceitos contrários ao resta- �
João Santos Monteiro, Joãol � belecimento dos. símbolos estaduais, repro-

l'Pedro Agos.tini, Mario

Ban-l
� duzidos na local acima referida, foram,

deira e outros. Este último � de fato, expendidos pelo nobre deputado
bloco telegrafou,· ontem, aos

Oswaldo Rodrigues Cabral».

S1'S. Salgado FHho e Getulio Em resposta, e para descanso nosso e -do aparelho
.Vargas, afirmando que, caso telefônico da Redação, esclarecemos:
não venha algue.m da alta rli-

I «1.0 _ O Diário da Tarde, na sua edição de 21
reção do pau'tido solucionar o de a nosto de 1946,' inserl'u t' n d lavra de
co.nfJito, haveria cisão. Ainda 6 um ar 160, a

Egas Godinho, sob o título Bandeiras e hinos
no mesmo t.elegrama .foi co- regionais. Desse artigo extraimos os conceitos contrá-
municado àqueles dois 'Parla- rios ..

à restauração dos símbolos estaduais e elogiosos �
mentares que os atuais líderes �
Jos-é Loureiro da Silva e Alber-

aos srs. Nerêu Ram0s e Ivo d'Aqàino. ..

to. Pasqualini deixariam· as 2.0 _ A 11 de outubro de 1946, o D�ário da Tarde,

Isuas rutiyiJ,daqesi. partidarias'.

I
em notícia referente ao dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

A reunião dos próceres tra- pergu(1tava: «Qu!,!m, aliás, :não se' empolga lendo, por
balhistas, na qual foram deba- exemplo, a doutrinação democrática, persuavisa, irres""
tid.os. as§>untos de magno inte- ppndÍvel dos artigos magistralmente ./zon plus ultra» �
res.se ':P:aJI'a' .o futqro da .organi- que. êle subscreve com o aplaudidÍssimo pseudônimo �

zação PStrtid'á·ria, terminou às de BGAS GODINHO?»
•

duas.
.

horas da madrugada, Ai fica a nossa explicacão, que poderá ser des-

tendo o Diretoria Estadual de- necessária, llílas que é «democrática, persuasiva e

,
liberado hip.otecar integral S.o- irrespondível••
lidariedarle ao seu presidente, Com ela compramos o nosso sossêgo e liquidamos
José Vecchi.o.

'

as .dúvidas de tão numerosos consu/entes.

Cumpre assinalar, eÍltretan-
t.o, que, üntem,' à tardinha, .o ,., 101' ,...••", 101' ,....",••,., ", 101' -,....,.,••,., ", 101' ,....",••,., - .,. ,...••,., -,....", _..I"fj..,-J'IIi-.;.;;.��a-..-••

Dilretorio- Estadual telegrafou

5
.

-a.o seu congênere estadual de- ala'r.·05 dos ,·ornal.·stasterminando a suspensã.o ime- .

diata dos trabalhos, para a re- PORTO ALEGRE, 6 (A. N.) - A Assembléia Constituinte recebeu

estruturação partidaria, ini- ontem, um oficio dO' Silld�caLo dos Jornalistas Profissionais e da Asso
ciadas pela Comissão Coorde:" ciação Riograndense de Im_prensa, i.nf'ormando que foi apresentado na

nadara, comp.osta dos srs. Camara F,ederal um lH'.ojeto de lei esLUibelecendo nov·os sálarios para os

J.oão Nunes Camp.os, J.osé Vec- jorn3ilis:tas brasileiros. As duas entidades soli.cital'am a;poio dos repre

chio e Nabal' Salgado. Foi, sentantes da Assembléia junto á ,Camara Federa,l no senitdo da 3ipr9-
tambem, .ordenada a suspen- vação do cita1do decreto.

Resolve:
Art: 1° - :É fixado, para todo o Estado

de Santa Catarina, o preço máximo ad
mls,sível dos pães espeCiais, considerado.
de luxo, em um cruzeiro (Cr$ 1,00); pa:';)
unidade de cento e trinta gramas (130)
d'e pêso, e preços cOl'Tespondentes para
os múltiplos e submúlttplos.
Art. 20 - São considerado6 !,olJulares

- para efeito de ap1icaçá" d(J art. 10, da
portaria n. 4, de 22 de maio de 1947, des
ta CEP, o·s pães de trigo puro, tip) "Puu
lista", "Laguna", "Francês", e semelhan·

Interêsse pessoal
.
Para o udenismo ctitarinense o

81'. Sa.nli Vaca.ri, no Ar-a1'Cmguá, era
pessoa digna de toda a consiâe
raçõo e n1.el'ecedol'a dos maiores
elogios.

.

Bastou, .no entanto, que aqnelé
senhor contrariasse mn interesse
pessoal do Sl'. deputado Barros Le
mos, para ser lançado ao rol elos
indesejaveis.
Afinal, as pessoas 1Jalem pelo

que são OtL pela sU.a devoção par-_
tidária?
Será que os interesses pessoa'is

já estão acima dos coletivos?

,I VISITAS

. ..

Tabelados ·08 pre�os do pão, trigo e a�úcar
Adotad'as medidas elogiosas quanto à venda de medicamentos pelas farmácias de

plantão. -- Outras providências tomadas pela Comissão Estadual, de Preços
A Corníssão Estaduaf de ;F<reço,s,!bem O montante dêste acréscimo será fixa· oonstderando que é permitido o acres- tes, "Barrdwích " doce e salgado, e todos

I
entre esta Comissão e o Departamento.

auscuita.ndo os :i!nter'êsses /dia! .coletivi'da- do pelas Comissões de Preços locara. cimo do custo do transporte, para os os derrsaís em cuja composrçào se em- de Saúde Pública;
d!", aoaba de adotar as segúdrrtes nne- Qualquer. transgre&?ão dever� �0� co- municípios não pr�dutores_ nem lll:POI- preguem farinha de trigo, banha, açúcar, considerando' a necec.;i,l,,(\c; ele serem.

rodas: mun icada a CEP ou as Oomíssôes Murrí- tadores diretos, acresc.mo este a se! fi· sal e agua. tomadas providêncías 1!'.·.f:diClU1S que pos-

COMUNICAÇãO· cípais, afim de que sejam apuradas 2S xado pelos órgãos locais competentes; Ar t; 30 - São considerados de luxo, e sibilitem a fiscalização do, preços dos

O preço do açúcar responsabütdadej, e aplicadas as pen ah- considerando que o acréscimo de .... a ês·Les se aplica o disposto no art. lJ. produtos farmacêuticos. durai-te os ex--

A Oomlssão Estadual de Preços faz dades preyistas em lei.
.

Cr$ 10,00 atende perfeitamente. às des- desta' .lportaria, os pães do tipo "Pe'tró- pedten tes especiais, quando inextst.e a 1i-

oientes os srs. varejistas e oonsumid:» Florlanopolls. 4 de junho de 1947. pesas de transporte nos. dem'il;. muni- polis". "Leite", "Nat.lvídade" e serr.e.lhan- vre concorrênc�a;
res de todo o território estadual que per- Leobertn Leal, presidente. cípíos, exceção feita aos mumcipios cen- tes, "Açúcar", pãezinhos para sandwích . considerando o que ricou resolvido era

manecem em vigor os preços do açúcar,
.

PORTARIA .N._ 6 trais íncapaaes rte auto abastecllne,:to�. é todo� os outros em cuja cojnpcsição sessão de 30 de "I'a�q de 194"

fixadoS' anteriormente pela €EP e que O presíderrte da Oornissân Estadual de considerando o que rícou resolvIdo eu. se utillzem alem de farinha de trlg'J, Res.olve:
...

são: Preços, no uso de suas atribuições e sessão de 30 de maio de 1947. banha, açúcar. sal e agua: -ucrcs ingre- Art. 10 - É obrigatório o ror-necímen-

cristal moído Cr$ 3;80 o quilo considerando que. em sessão de 16 de Resplve: dlentes, tais como: manteiga, OVO$, açú- to de notas de ·entrega. das vendas "fe-·

refinado extra ors 4,.00 o qurlo maio de 1947, a CEpo fixou em ors 235,00, Art. 10 - É fixado em crs 5.60. O

pre'_1
cal' orlstaí. tuadas, nas farmácias desta Capital, du--

l!:stes preços, válidos parai todos os

mt"1
o preço da saca de farinha de trigo, com ço t'r.f..ximo permissível para o quilo de Art. 40 - Nenhum es,tabelecimento pu .:: rante os pernoites e plantões.

nicípios da orla litorânea- ou produtores cinquenta. qullps, põsto Molrrho ; farinha de tr-igo, a granel, no varejista. derá expor à venda pães r.c luxo, exctu- Art. 2° - Estas 11('L2,5 deverão cont e-r r:

da merca:d?ria - poderão ser acrescidos, consíderando que .êste preço. prevalece, em' todo o território do Estado, exceção siva.ment�, de.vendo aprese�ltá·lo:" de am- a) - a Indicação de Ill'''''''ddoi-ja ven

nos murncipios do planalto, lias despesas tambérm para a farmha de trígo de im- feita aos murncipios -de: Lajes, ourttíba- bos os tipos, na propor çao maxrma de "dída, e o preço d'1 mesma;
relartivas ao transporte. portação; nos e Bom Retiro, onde a fixação ele 30% de pão de luxo. b) - P nome ':0 est.abereclmen to e o'

, .__.___ preços será efetuada pelos õrgãos locais 'Art.' 50 - Esta portaria sntr-i em vi- da firma reo'_):J11siw"l;
competentes.

'

gor na ·data da sua publicação, revoga- c) - a dat'l c nora em que é feita a

Parágrafo úrrico - Os _saquinhos de das as disposições em contrá-ro. transação; ,

pano, acondicionando o produto, com o Florianópolis, 4 de junho de 1947. Art. 3° - Das notas entregues ao (;011'.-

pêso bruto de um (1) quilo. tem seu Leoberto Leal, presidente. prador, ficará na firma segutula via, "x�-

preço máximo de venda, no varejista, fi· PORTARIA N. 8 traída a carbono e autentrcadi pejo em--
xado em ors 7,00 por unidade. O presidente da Comissão Estadual de pregado que efetuar a venda.

Art, 20 - Esta .portaría entra em vigor Preços .. no uso de suas atribuições, e Ar-t. 4° - Esta portaria entra rem "i-

na data de sua publicação, revogadas as considerando que vens sendo objeto de gor na data da sua p\'.bl'cação, re\·oga-·
disposições em contrário. exploração o preço das utilidades farma- das as dtsposíçoes em contrárto,

Florianópolis. 4 de junho de 1947. cêuticas; durante os plantões � pernoites Fforianópolis, 4 de junho de 1947.
Leoberto Leal, presidente. nesta Capital;
PORTARIA N. 7 corisíderando o_ntendimentos havtdos Leoberto Leal, preiid'ente.

Considerando que a portaria n. 4. de -----------------------

22 de maio de 1947, desta CEP, f ixa o

preço do pão de trigo puro. em seus ti
"pos populares, não tabelando, .porérn, I os

tipos especiais, considerados "de luxo";
oonsíderando que fabricanteS' e distri

buídores do produto se tem aproveitado,
de má-fé, dessa isenção de 'tabelarrzento,
vendendo pão comum como "de luxo".
ou fabricando e expondo à venda apenas
dêste último tipo;
Considerando o que ficou resorv'uo em

sessão de 30 de maio de 1947;

/

Florla'nõpolla, 7 de 'unho de 1947

Crise no P�T.B(I gaúcho Acompanhados do sr. Batis�
ta Pereira, ipresidente da As
socíaçbo Catarinense de Im�
prensa e diretor da L O. E·., de-'
ram-nos, ontem, ° prazer de
suas visitas os srs. George Wr
Mattox e Raymundo Gallo
Netto, respectivamente, presi
dente da Lifioty,po d'O Brasil ec

S. A., do Rio de Jane�ro, e re

presentante da mesma, em,

São Paulo.
:Durante sua estada em' n08-

sa tenda de trabalho, os distin�
tos visitantes mantiveram co-

n08CO cordial· e agradabilíssi-'
ma palestra, captando a sim-
patia de todos os que se acha-·
vam prelsentes.
Agradecendo a gentileza- de

que fomos alvos apresentamos�
aos srs. Matto e Raymundo G•.

Netto os nossos votos de feliz:;
estada em nossa Capital.

DR. LUCAS

«Expansão
ECODOmica»

Esta em eh,bnração um nú
mero da revistai "Exposição
Econ'Jmica", de Curitiba, de
veodo ser os int�ressndos em

pub .icidades procurados pelo
professor Ienas de Arauio
Abrt'·u, redator especial da refe
rida nvista.

IFoi suspensa ii
,

CIRURGIÃO i rádio Belgrano
MOLESTIAS DE SENHORAS BUENOS AIRES, 6 (u. P.)
FIGADO . ESTbMAGO -INTESTINO Anuncia-se oficialmente
Consultas das 14 às 16 horas. que'a Radio Belgrano foi sus-

Rua João Pint'J n. 7 pensa até que se investigue aS',

(Sobrado) discurso de PeroI1, hoje.

CANTO DE PAGINA
XVII

Dia após dia, a U. D. N. mais põe a calva á mostra. Calvi�e perene'
e ,COI��l)leta. O deserto :de Saara não nos ,causa tanto dó: há sempre a;.
eSipel ança üe um oaSIS. Da calva UIli el1lS La, porém, nem mesmo a espe-
ran\)a de· um fio encanecido 'pelos lances adversos da forkUJa. ELerna.
e perene bo,la de hi I·har. 1101a, giT�, rebole e rebnla. Só isi:íO, e a espe
rança de um d.JoU .enar limo, ·ou de lJi,ehar. Nem mesmo à esperaoca do'
co kar numa caç'apa. A�é. nisso .6 infeJi.z: não é bola de "siulUca", é de
;bilhar. Mas o engraçado é que aquela calva desl1nda e brilhante está-.
semiflre em ·'sinuca".

E assim continua a U. D. N. u existir, ag'onizando; nas vascas da.
.
�

agonia, mas eústindo. E o limo, com aqueLe esverdeado. vivo e escor-

regadio, começa a sa�picat a careca. Mas va:IY!0s ao caso: á vaca fria.
"O preço da IibeI':C�de é a et�rna se.gurança" (·Pilülpot). A ·democra..,

cia é a bandeira pela qual a U. n. N,. diz que luta: Vigilancia indormidi},
afim de que o regime uão seja mudUido· ;P01� uni g·olrfJe ... llóLulo ilmpo�
nente para aqueles que abraçaram a U. n. N. - "eternos vigilantes."

Mas acontece que a Justiça EleiLol'al considera o P. C. fora da lei,
por descÓlbrir nele fim malsão á uemocl'UIcia e aos i,nteresses da Pátria.

<? Executi-vD detemnina que a lei seja .cumlPrinlda. O P. C. tem .su.as sédlJ'
lec,hadas por decIsão da mais a.Jta Côrte Eleitoral.

A U. D. N., porém, não Lug-e nem mug·e. Aliás, há forLes ra,zões
para tal ali Lude. "Diz-me· com-qtmm andas e dir-Le-ei quem és!" Pelo
menos o dever de gratidão ainda se pratilca nas hostes ;udeni.s,tas. Minal!
de contas, nã-o é ·possivel ver -1.ndo. Eles vigia.m; mas eLerriamenLe não
é possi,veL "Q.u',esL-,ce que tu pense? Que vigiar não can(:a ?,r Os "eter
nos vigilantes "lPre:c.isam tirar UlUla soneca ...

lRessalt a, entrelanLo, da atitude udenista ·que Ludo. o que ela prega
não IPratica. Na hora de defender a democrfllcia, se retrai e acoberta.
os interesses cOilluni·sLas. I

Aqui em Santa ,Catarina, porém, não COllsLituiu sur,preza. Já es-·

perávamos essa demonstração da gra.tidão udenisla pelos voto·s rece

bidos do comunismo.
Mas o povo .catarinense já viu Loda a calva udenista. Não 11á cabelo�

E' uma bola, branca e ]JJ'ühanle. Rola, g:i.ra, bolr e rehola. Só isso e a:

esperança de um ,dia criar limo, ou bichar!. .. "O preç'O·{li:lliber:di.tde .. _
é uma boa soneca!" �

F R E R A S,
ETC.

PARA 'F'ERIDAS,
E C Z E M A S,

IN_FLAMAÇOES,
COCEIRAS,

NUN'CR .EOCISTIU IGURL ESP IN HAS,
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