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"E, SI SOMARDES A TôDAS ESSAS REALIZAÇÕES ÀS QUE EM, BôA HORA VINDES REALIZANDO CONCERNENJ'ES À
VIAÇÃO E AO ENSINO,. PODEIS PôR O VOSSO CORAÇÃO À ,LARGA E AFIRMAR QUE A BENÇAM no NOSSO VENE·
RANDO E ILUSTRE PAI, AO INICIARDES O GOVÊRNO� TEVE A SANÇÃO DIVINA E NOS TEM ACOMPANHADO

EM TôDAS AS HORAS" .

QUANDO o DEPUTADO' OSWALDO CABRAL EMITIU ltSSES CONSAGRADORES CONCEITOS A RESPEITO DO
SR. NEREU RAMOS,' o ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS ERA O QUE É, MA.S... OBVIAMENTE ••,. AINDA NÃO ERA
FASCISTA. o ESTATUTO NÃO MUDOU! O UEPUTADO MUDOU! ,SERÁ QUE o DEPUTADO MUDANDO FÊZ COM QUE

':;�;1"��·�.::l;;,;t',JO ESTATUTO, SEM MUDAR, MUDASSE?,

I
-----------------------------------------�----�--------------------------------------------------------------------------�-----------

. '

Ao lado do prese Dulra

'I '\1'AJE ANTIGO DlMUO DE SANTA CATARINA

Pro,prietário e D. Gerente» SIT.NEI NOCETI -- Iriretor Dr. RUUENS UE AR�YJ)A RAMOS
I)lr"t.� .e Redaçio À. UAMASCENO DA SILVA

Rio, 7 (A. N.) -- O ministro mocratas a repulsa mais for
Morvan Dias de Figueiredo, mal, pois ela objetiva, em úl
recebeu da Federação das In- tima análise; pelo solapamento
dustrias de São. Paulo o. seguiu- do prestígto da autoridade e

te telegrama: criar um ambiente propicio
"Levamos ao conhecíments aos Ínteressados na subversão.

de v. eX!CÍa. 'que, na última reu- da ordem democrática atual
nião da Diretoria da Federação mente existente no país. Assim
das Indústrias foi aprovada ft sendo. apelava a todos os se

seguinte Moção: "A SégUÍT, e .nhores diretores ipara que cada
sr. presidente chamou a aten- um na orbita de sua influência
ção dos presentes, para uma faça sentir sua reação vigorosa
canspanha insidiosa ti organí- a esse movimento que procu
zada, irrompendo. em vanos ra .ferir e desmoralizar a pes
Estados, visando desmora.llzar soa do. sr. presidente da Repú
os poderes constituídos do blíca : o qual deve merecer o

país, especialmente a,

pessoa]
respeito e a consideração de

do chefe da nação. Assegurou todos os b:a�;ileir-os. Atencío
que essa campanha deve me- sas -saudações. 'Armando Arru-
recer de todos os cidadãos de' da' Pereira". '

-------------------------,--�_._---
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I, N.FlorianópoUs-DomiRgo I 8 ae JUtTlt-o de 1947 19.044

���������i��á������:Uê�� Contra o registro dô . p.H.r.
elas dolorosas das explosões de' RIü, 7 (A. N.), =: Esteve, .o�lel!l, no 'I'ribuual Superior Eleitoral, o

- ... deputado Bando Pinto, que tOJ ali examinar as peças do recurso ex-
um ob-?Z de artllhar�a na Esco- lraord inár io do Partido Comunis-ta, para o Supremo Tribunal Federal,
la MilItar de sub-oticiaís, du- do aí.o da mais alta côr-Le da Justiça Ellei,I-Ol'al, que caSSOl1 seu registro.
cante uma aula prática, dizem ,Palostl'ando com a nossa reportagem, <? sr. Barreto ,Pinto declarou: ,

,que o número de mor-tos subi' I
- Estou decidido a so'licrtar ao 'I'ribunal. SUjPerlOl' EleItoral, o

I" a I't·c acha.

• cancelamento do registro do Partido de Representação Popular, como o Ip�sse n PU I I a I U'.a 11, e de ferídos a �, �odos .em fjz com relação ao Parli!do CornunisLa, que 'collf'egui atir:ar n.a ile-galidadt\ II· ,

�:��� �:���a? �������rto�� I d·IS'''-S-·I'dencl·a udeol·sta de S" Paulo
'

se a� local onde foi iniciado o A ,II '

_ U P. �L�Gi�E, 7 (A','N.J, , ' ,.
"

r

inquérito para apurar as cau- JUO'" I I' _

_,
'

"

"

.', •

'

".,
"

A Comissão Constttuciunat reje itou, ontem, o suosl itul.ivo P'L-,PfB,

I
"I (_\. N.) O ��, Paulo Nogueira Fllbo" que ehef'ia <1 dlS�l- oonsuhstancíado 11a emenda 11. 557 ao projeto constitucional assinada-sas. dencia da U. J), N, em São Paulo, egu irá na V1"OXlma segunda-feira ", "

" , _

. para aquela capital, a fim de presidir á reunião cle diretoria da Ação pelos deputados Mem do 8a,. líder da bancada libertadora, e Joao 'Nunes
, -Popular Renovador-a, Ipor ele chefiada. E, ao 'que se diz, é seu pensa:" ele Campos, sub-Iider da bancada trabalhista. Como se sabe, esse subs-

O bl d
! monto aíastarcse

,d"finiLi'vam, eJ1L,e
da TJ. D, N" cr-iando um novo ']Tclrtido, t.í tutivo visa., consagrar no, texto, a Oonstituição do : rtio Grande cio Sul

PilO ,ema a IOU
melhor, transformando a A. P. R.,

n,ome
'que Locou a d, issidencia, em ",'

"

'I ta" ,

'

II "

uma entidalde poli ['ica autônoma. .Q 1 egrme par al1l�n .1._ ,

_, _ " '

IlI!hJ�íI(�ã2)·� N
- ISera" su'bslillll·do, n Pr'oleIGlIII��lC,'��I��:�' �:��'�(�:����i:�l:��l�n,(:i��\�;��:'i����'�::�:��;�:��C'�����'��':,:��'�':;iEC ,�o.', .'

.

d
O sal�o �e, "I U.· ,U II ' lnmautarísmo deverá R�il' vitorioso 'Por 28 votos contra 27. O sr. Edgar

on erencias a AssüClaçao.r '

,,_ , I' C..!nb 'I' alidt j 'd 'p' sid ),I'l" 'i('j,h.\'el'';' 'e+\( '(1"°' moatador
Brasíletra de Imprensa realí-] I1W, 7 (A. :'\.) -- .,:'egl1n:dlY'W' divnlgà,: Jorarn lavrados.s.ontom, os ,U!Z �-,,;' net� cr, na quam ai e ,e l,e:l e

�'��;-c
d iS,' ), t:�t' �

•

zotf-s.e ,uma sessão.
-

de 'àeóãtes'flecre,:LaR fn�.om"'l'ando o SJ'. Hilej.ebl'ando Gói�, fJa Cal,'gO de pre,fei,lo do Como se s�e, os voj,o� ��l,trd,os ,na ,c,o�J.b"ao,conSllLU�OnaJ, 8,ao ,'Pes-
sôbre "imigração. e coloniza-: DIslnLo F'eJeral, e nomeando :para su,bstliUl-lo o general Angelo Men- �?a,lS: O sr: F81na��_o Fenall, I�,O,[, ,exem:'l�, :u.�/otou ,

elo pi eSlden�

ção. no. Brasil", prom�a''Fe-!des Morals, Logo .qUE' o:Senado a.provar a mensagem pre.sldenmal sobre C�aJlbmO, na ?oml::;ba�, cn: plen,lrl? lllte"',lal' se a na,_lln oo-e de sua

1
.

d d d M d'
,

S lo assunto, o presIdenLe Dutra apará a wa assinatura àOS aLas. bancalda dentlo do pacLo 1 TB-Pl,. Do oulro lwdo fJ.Calao, o P,SD, UVN,
� io.Cl� 3J be 11

e �. lpna 0.-; PRP c, já a.grwa, se o l.'e.C'UO do de.putado JuJj!o Teixeir'a l'C])resentar

oCbla e

d
ra aflo, a lIra de

co.dla-10s mandatos com
' ct

si
taJmb(\m o de seus do,is oulros colegas, também o PGB.

orar essa o.rma Co.ln os e- ,

, uni �s;put3Jdos que, na câmara, teeml " ',U

I
'

·

t
'

focalizado com vivo interesseI IUO 7 (A. N.) - No gabineLe do r. Mello Viana t1 com a prese11ça "pe O 'aos come'relan ese�s� questão. A sessão f?i pre:jll? sr. �enê,�l> Jl:imos" vice.jpl\e,g�d,c.nte da_ IHe-!'l.lJi�li?� e i)l'Gside�te �o, P. H
\sl,ctlda :pelo pro.fesso.r Alvaro S. D., este'\ e r,I�Llrl.).da, oniem, a ,coml,ssf!;0 de J UI lstas daquele paI Llldo,

. . . . I desIgna,da para estudar o caso da cassaçao dos mandatos dos paI'lamen-Do.na, que llll.Clalmente deu a tares .comunista.s. A reu'nião foi se,creta e ao 'que parece se limitou a JtJO, 7 (A. N.) -, Empossou-se, no cal"go de pr'esidente Ida Associa_
palavra ao. deputado Dama,so. uma sinliPle.s troca 'de pontos cle vista sOlbre o assunLo. ção Comercial, o sr. Joã.o D'aildL de Oli,veira, l'f�eleiLo para o ,posto. No
Rocha, que fez detalhada ex- ,S�'Ullida-.feiya pr,óxima, ,segundo estamos informaidos! a referida

seu di�cul'sO de :posse, o 1:'1': João Daudt ,de Oli,'eira aboJ)doLl a siLuação
'Posição. sôbre o assunto. Fal.a-,

comlSScW voltara a reunlr-se, ,düv,endo o sr. HÜ;nÓl'1O M:O'ntelro, .ctes�g.na-
cala�ml'j,osa qua atravessamos, !l!pelando ,para qüe o counércio eouco'na

.' ,do :pam relator, apresentar seu ,pa,reoe,l' sabre a matérIa. Por essa oca- ' �

Iam de1pOl-8 o.S senl�o:res Castroi,3ião,.a comissão fixará seu ponto de vi,sta sobre o as-sllnto, encatninhan- com, .Iod,a a reuncia passivei de lucros em faVal" -do barateamento da,
Baneto, Hélio. Gomes, Isidoro.i do a.s .reSij)Elc1.iyas sugesLões <to Consel,ho Na,cional do P . .8. D. vida.
Deodato e outros o.radores, o.Si.. , •

B h�
,

...... .L- -----

quais procuraram a�ontar os��rlse politIca na ,a la B
-

ya,'n'tos I,.'vemrecursos e' neceSSIdades do I � '. 'Ons � OBtrasil com relação á imigraçãõ: Rio, 7 (A. N.) -- Vo.ltou-se a contentamentos entre pesse-
,

e col,àliizâ�ão, "anaUzando O!
I

falar, 'ontem, na 8â;m"ara.' dos,' distas e udenistas. A fato, no.
"I� , .''sC I I BUENO� MIRES '7 (U I') - G,ausou saüsfação ,gel'aI a partida

"I""oblemas so.bre todo.s os Iseus Deiputados em crise politica', entanto, na .orpinião de alg'uns
',." , . , .

" ;,
Y"

d ,__, Z t' 'a e:x.lJulso da Allg'ÜnLina, em yirtud-e da sua eonfe-
as:peot�.

.'

na Ba'hia, decorrente de des- deputados .ligados as- sr. Jura- o- paitll'e ,alllilla,ClI ,

.
ci Magal:hães, não tem 'maio.r rúncla, em R_osa�I�: ' , '" .. "

w.;o..�"",".�..........:.....,.,._......--...-........,,.,..........-••--�....� ...'!W"�,J!'JI�-�.,... iSignificação' e na �àhj.a,; tudo Em Mo,ntevl,�en, TlOt!'cW1J-Se �e o VaipOl' San �lOl'gJ.O chegou

�" , � vai bem e a espera da próxima álí, mas o m'úeseJ:1v<C! sa'ce�)dÜ'te Dao desen�arcçlU.:. pr.?",segmnll? para a
,

T EM A' P A L A V R A ,�visita do. general Eurico Gas- Itali.a. AcliaTlLa-se q:le na lJ.�t� dos p3SSag,el:os nao, úg'ura o nome dt),

"

'

•

�,par Lutra. �, alcl'edIlan!Üo-se Ique VIaje com nome ,,,uposLo.

Não ouvi a conferênci{fl que o sr. 'Oswaldo Cabral )
U

·

A
' IW "

�:�:���á�:.Pl;:� �::,e:���·:�,c;�!r�.:, �::�:�-��-�:"t, � r,eD!l�dlo contra,
_, CusêI,çoes sem provas

presente de ul7J ,re/ogio, feito por fundonários de � O CBOCer, LONDH,ElS, 7 (U, P.) _ A chancelaria briLanica l'evelou, hojer
,det�rminada rep�ttição ao respe_ctivo diretor. ,�ei,�, Roma, 7 (D.,P.) _ O pro- que á Rús.sia roousou a,pL"!:'S0DLaI' as provas da 'pl'et,ensa cOIl&pil'ação an

maIS, que s.s. ,afIrmou que o presenteado exercera I fesso.r Francisco. Guarnieri que tk!emocráüca na Hlm�ria.
coagão sôbre os presenteador��, par� que eles adqlli- " ... -deSCObriU um .. remédio eficaz ,Como- se sa.be, o govél'nn inglêS pediu a a:pl'osenLação de documen

fissem. a dádiva. Aconte.ce que so,u diretor de .uma contra a cancer, suspendeu, t.os a respeito, ele u'cor-uo com o reg'ulamento da comissão ele controle
repartIção; acontece, mazs, que, ha anos, recebI um, ontem co.mo- anun.ciará a dis- ali'3ido em B'ulÍ)a,pesl.
v�l�oso relo�i,!: �e, presente dos. fundonáfio� dacrepar- tribl}ição gr�tuita do s;u me- Mas o membro soviético ela comissão, respondeu que '�irllfelj,zmeDLe,
t�ç�o �ue ,!�rIl0, aco.ntece: aInda, q.ue o lo,;nal opo- dicamel1to, visto não ter sido os mosmos clocumen-Ios se E.'Jliwntram em ]lodeI' do gOV1êrno bungaro" ..

�zczonIsta '� se referIU a esse relogIo., ASSIm sendo,
) mesmo reconhecido oficial-

e bem posszvel que os resmun�os _da .len_..ga-Ienga �o � mente pelas auto.ridades ita- T
· ·

t
·

B -I's:' Oswaldo Cabral �e�ham a mmh� �Ireçao. Se assIm
� Banas, a despeito dos numero- rumao VIII ara o raSI,for, quero, democratIcamente, o dIreIto de esclarecer .. So.S aJpelos dirigidos a alto'

'

,
,

o assunto. � .', .' ,o,. NOVA YQRK, 7 (U. P.) - Os ,CIrculas pan-amel'llcanos mostram-se
F I sr. Oswaldo Cabral! Se;a claro! Diga se

Ii CO'llllSSal10 da saude publIca muito inLeressados pelas noticias segundo as quais o 'Presidente Trl1man
a e o

So' assI'm eu tereI' a

•

pela imprensa, e po, :- IDilh8:re.sl Leria, aceJ,tado
um ,convite do prosidenle

Gasv,
ar DuLra,

par,
a visitar o

a história é ou não é comigo. de doentes tratados com ·êXl- Brasll, mnda Bste ano.

oportunidade de contar duas historias: a primeira é to. '" Ac�ntua-se, nesses Icir,culos, que o pre-sidenlE! dos �stooos Unidos
a desse «Omeg�». E' 'uma história LIMPA. A segunda N· t" d '..:r '1- f

- " Ja mamfestou malS d,e uma voz a sua ansl€ldade :pO'l' vIsitar o Brasll,
,

h'
,. D' O C ,o lCla� ·e .lul ao. re ere.m-se aSS1m que se apresentasse uma OIPortunilel&de.e outra Istona. IZ respeito ao sr. swaldo

.
abral,

a formaçao. de um "co.mité de Não foi possiv,el Ü'biBr quallquer ,confirmação o,fi,cia'} na Casa RçancaE é uma história SUlA!
,;

resistência dos doentes do. pO.I'lq11e o preside.nte se ,l1Jcba ausente, pm visita a Kansas CiLy, €m com-

,RUBENS DE AR�UDA RAMOS conduzir a campanha em favo.r, paruhia do ,general Eisenl])ower, e porque se considera. muita. 'P0�wo pr,Sl-'
. . va,vel que o Dellartamenlo d€ Estaflo possa dar ql1aI.qner 111lormaça.o� a ·.·.·.-..- w "..- -.·.·_ ·_.. • -..................... de Guarnlen. a res.pei{,o, enquanto o presiden.Le não reg'f'essar a Washington.

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'S,IICII VOLVO

Trate das lias
resJiratorias

Washington, (U. P.) - O
representante democrata Wri
ght Pattman declarou perante
o Comitê Administrativo da
Câmara baixa, que o movimen
to facisfa nos Bstadós Unidos
é muito mais perigoso -que o

comunista .. Segundo esse'par
lamentar, o movimento fascis
ta norte-americano ." está em

mãos poderosas, tem dinhei
ro, riquezas e poder".
Wright dírtgíu ontem uma

petição _ ao Comitê' Adminis
tratívo- da Câmara no sentido
de que aprovasse a publicação,
por conta do governo, do to

Iheto : "O fascismo em ação."
Dísse que esse folheto deve

ser publicado para'abrir os
olhos do povo frente à amea

ça fascista. Pattman justifica a

sua atitude dizendo que é con

trario ao fascismo e ao comu

nlsmo, mas que "o fascismo
'está em mãos poderosas deste
país e tem dínhei-o, rrqueza e

poder". ;,
.

O representants -republtcano
Fred Busby ,perguntou ao Co-

.

mítê mencionado se seria
aconselhavel publicar certas

partes do folheto, pois mani
festou-se "desapontado" pelo

A. .renquites (Aamotico.,
Cr.Dicas ClU AiJudas) 8 (Js

lIuas monifa.taçõa� (Tassell,
R.uquidcie, Cot,llro!J. etc.. ),
ollsim como ae GRIPES. lião
moles tias que atacam o apa

relhe r.spirotori. 8 devem
Sal' tratad•• com um rrred i-

. come.ti) energico quo com

bata o mal. evitando com

plicações grOYe8. O SATOSIN
centando elementos antiss&
tic"., peitorais. tC!lnicolI. recal
eificant88 e medificadC!lrell do
.rganilmo é o remedia

indicado.

Procure hoje o seu

Vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

fl .. go-vêrBD .aDté�- seus ·po,o,..·,
tos de vista

ASSUNÇÃO, (U. P.) -i não tinha tido êxito quànto á_o

N�s dÍ!'culos diplomátlcos 10-1 psrspeotlva de um entendi

cais rema, pessrrmsmo sob-e oSI
menta.

resultados das negociações de Todos os jornais Iímttam-se

.paz iniciadas pelo Min.isteri01 a dar informações sobre a c11�
do Exterior do Brasil, a fim de gada do ,representante br�l-

por fim à guerra civil no pa-i Ieiro, não formulando comen-·

raguai. Embora nada se tenha tario algum a respeito de snaa,

anunciado orícíalrnerrte a res-. negociações.
peito das negociações do em-I -------

baíxador brasileiro, sr. Negrão ,

de Lima, e dos' termos de sua
I

entrevista. com o presidente I
Mo-ínígo, os observadores di- -

l

.zern que, o governo paraguaio
I

�
�anteria seus pontos de vista
enunciados anteriormente pe
la Chancelaria, isto é, que so

mente aceita .a rendição dos
rebeldes sem condições. Ao
mesmo tempo, assegura-se que
o sr. Negrão de Lima, em con

versações com os líderes revo- '

lucíonártos em Ponta Porà,

DE 4. 5, 6 E 7 TON ELADAS

I· Peça informações telegráficCls à V O L V O DO
B R A S I L S. A; - Matriz: Rio de Jcmeíeo à

Pr.açCl _M_arechCllI Hermes, 5 -. endereço telegrafico IBRASILVOLVO - Rio de Janeiro. ou -à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: São Paulo, à Rua Odorico

Men�e8, 326, eadereç. telegráfico Bl!tASILVOLVO
São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
da VOLVO DO BRA$IL S.A .. que visitará em princí
'pio de"Jun�,CI, com aI"una chassis de demon.tração,

\
as principais lacalida.es dos Estados do Paraná

e Santa CatarinCil.

Fascismo OIS Estados Unidos
. .

fato de qus o mesmo não cita
nenhum nome de fascistas

Iamericanos.

,

SNRS.
ASS�NANTES IReclamam imediata

mente .qtaalquer irre
gularidade na entreAa
rie seus' iernees,

Desordem a bordo
LISBOA, (U. P.) __:___ O

navio brasileiro "Santarem",
que devia Ipartir ontem, ainda
se encontra aqui - e.a sua
partida pode ser retardada de
varias dias.

e-,

Isto se deve a que sete dos
seus trüpulantes fOram detidos;
em consequencía da luta cor

poral verificada no convés do
"Santarem" entre os seus tri
pulantes e estivadores portu
gueses, em que mais de 4fr
pessoas 'Se envolveram.

Ouro para Dentittas
e Ouriveis

PODE-SE COMPRAR
DIRETAMF.:NTE:

Remetemos pelo Reernbolso
Postal •• a preço do dia., paro
Ifualquer parte do Brasil,
produtoll q·uimicamente pre
parados e quilates garanti
dos conforme analise da Caso
da Moeda do Rio de Janeiro.
0uro. Prata. Platino, Ouro
platinado. Soldas em lami
nas, discos e pinos para fins
odontologicos e poro onriv·eis.
Peço lista de preços pa'ra:

R. S. MUCCIOLO
Ruo São Bento n. 518

l '

ondrir - sala 6.
Fone: 3-1966 - S.:ío Pau lo.

para um
barbear perfeito!

Lave bem o rosto, de preferência com

água morna. Use um bom sabão de

barba e espalhe abundante espuma,

1
Dê aoaparelho a inciinqção indicada

na ilustração. Usando o Gillette Tech,
a barba se faz com maior suavidade,

graças à: sua barra-distensora da pele

., r: '.

"
;

Maneje o aparelho em sentido àill

gonal, seguindo a direção da barba.

Com GilLette Tech, não há perigo de

cortes no caso de um gesto brusco.

.

Não deixe acumular espuma. Graças d
sua constr·ução especial, a limpeza de

Gme�te Techfaz-se instantâneamente.

. Defenda seu .rosto l Use o melhor, para um

barbear perfeíto : Gilíette Tech, que proporcio
na cornpleta satisfação, graças aos seus aper

feiçoamentos, e as legítimas lâminas Gillette

Azul, que custam pouco porque duram muito!

Gillette
o APARelHO DE BARBEAR

11:C NICAMENTE PERFEITO

G� 118

La"a·lI.e ...
'Ieba-me' grifár!

\

_IOPE
Se. JOAO';

Combate a tosse,

leroftquite e os resfria-

dos. João O Xorope S.
éeficaz no tratram en to

das afecções gripais 8>'

. dos vias J;'espiratórios ...
O Xarope São João>
solta o catarro e faz. .

expec toro r fàcilmente.

Wlvameate OS
gafanhotos
PORTO ALEGRE, (A. N.)

- Nova leva' de gafanhotos,
invadiu o Estado, entrando pe-
los municipios de Uruguaiana.
e Quarai. . A nuvem alcança
uma extensão de cerca' de 30

quilômetros por cerca d� 20 de,
de profundidade. Procedem os

. acridios do Paraguai, vindo de
Corrientes, na Argentina. A_

aparição desta nuvem está.
causando surpresa geral, poís..
o momento não é propicio pa
ra os insetos. No inverno, os

gafanhotos se recolhem .aos.
charcos, comuns no Paraguaie
onde permanecem até o verão.
A Secretaria de Agricultura do
Estado está tomando provi
dências necessamas para im,,,,,'
pedir danos à lavoura do Es
tado.

eDIl,
CANSADA

.

�s S��d�sl��
r

gas na testa e ao �
redor dos olhos.

OI
as sardas, man-
chas. cravos e es- -

pinhas.eãc traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem ,

estas imperfeições, Iançando nu

vens sobre a sua felicidade; con-·
fie nas virtudes do Creme RugoL
Rugol corrige rapidamente as cau-

sas do envelhecimento prematurc->
d� cutis. Este famoso creme em-

belezador, usado todas as "oites:;
em suaves massagens no rosto..

pescoço. e todos os dias como·'

base do "maquillage", remove as,

. impurezas que se acumulam 110S;

poros, fortalece OS tecidos. dá vi-

gor e mocidade à pele, Com ape-
nas uma semana de uso do Creme

Rugai a sua cutis poderá ficar ma-
-

cia, limpa e acetinada, aumentan-
do os seus encantos e protegendo>
a sua felicidade. A felicidade
de �mar ... e ser amada.

CREME
.

.

Rl1GOL
Alvim & Freitas, Ltda.-C.P. 1379·S. Paulo>
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Al\iIViEH,SX:RIOS :

DON PIO DE FREITAS
A data ele "amanhã assinala O'

..aniversár-io natalicio do K,mO'. B
Rexmo. Don Pio de Freitas zeloso
Bispo de Joinvile.

'

Grarucle cultura, O' Rexmo. 'Prela
do vem prestando, por seu p iedo ,

,80 apostolado, asainalados serviços
a extensa diocese de Joinvila, L�n
.do contríouído extraorrdinariame,nte
,pa!a a expansão da í�é naquela 1'8-

.glao .

.Seu nome está ligado a inume.,
.ras iniciul.ivas de benemel"encia
.c�is{ã' c, social', Il].oLivo· por. que se

. rao eXl2res�l'Vas as homenag-ens que
amanhã lhe prestarão todas as
.classes sociais de Jcinvile, em ctl-jO
,SeIO desfruta de larga estima 8

veneração.
O Estado --CllID'PD)'rnenta respesto

.sarnente a S. Excia.
Faz-em anos, HOJE:.

- a sta. Bernar.cJ.eLe Darneran
.aluna do Colégio Coração de Jesu�
.e fihha do sr. Ernesto Dameran.

- a exma. sra. d. Iolanda
'

de
.Sousa Spalding, esposa do Tte.
Mauricio Spalding de Sousa rela P .

..Militar.
'

- A exma. sra. d. Lenira da Cunha
.Swain, esposa do dr. Edson Swain

a sra. Olenea Movimann,
- a sta. Dilma Santana.
"
- a sLa. Olga Dutra.
- o sr. Orlando Cunha, alto

funcionário da Casa Hoepcke an

tigo campeão do remo em �ossO'
Esl�o. I- O' sr. Alvaro Soares de Olivei-,
ra, comerciante.

.

- o sr. Ena Cardoso.
- Q. sr. Luiz Oliveira Alves, l'á-

dio-telegr-afista da Panair.
- o inLeligente menino Walter.

fil,ho (ia jornal.ísta Adão Miranda.
-admmístrador do Hospital "Nerêll
'Ramos".

- a menina Miriam de 'Castro.
Fazem anos. AMANrHA:
- a exma'::,�;a. d. Ondina PIores,

professora de' educação física, jus
lamente estimada nos nossos meios
.sociais e intelectuais.

- a sla. Liene G. Collaço" fun
cionária estadual, díplomada pelo
.Instituto de Educação de Tubarão.

- a. sta. Neli Gondin, e al.lvo rádío-teíegrarísta de "O
- a sta. Noêmia M€;ndoza. Estado",
- a. sra. Melania Alouquerque. Pelo auspicioso evento, o.s esti.,
- o sr. Raul de Morais Costa. mados jovens Lem recebido efusi-
- a exrna. sra, d. Jovita da 'Costa vos cumprimentos; das pessoas ami,

Lima, esposa do sr. David de MO'Ura gas.
Lima. A eles os votos de Telicídades do

-v-O jovem Rogério' Duarte de nosso jornal, f

-Oueiroz. x - x

- o jovem Antônio Manoel da Com a graciosa senhoriía Nira
�iSilva. funcionário estadual. Francalacci, fiLha do saudoso con-

- 'o jovem Gustavo Richard. terraneo, contador Antônio, Fran,
- o sr. Manoel Salustiano de enlacei, e da exrna, sra. viuvá Nair

,·Sousa. Carvalho Francalaoci, coetratou ca-
- o menino Ozamir, filoho do sr.j sarnento o sr. tI,e, aviador Arisw-

-Oscar SchmidL . I gilon França, fil·ho do sr. Aristides
- o' menino Nacif Aibi Ja.pur. Ft'<Lnça e sua esposa, exma, S[,8.
- a menina. Li,eni .collaço .sobri-: Ju,lia Finamori :França, r,esidenles

nha. I na cidade de CO'nquisl.a, em, Minas
a menina Djanira Oliveira. Gel'als.

- a menina DUa dos Passos. A disl.inla noiva, que l'BiPresenta
- o menino Aldorj Sonsa. 'nno ornamento da nossa soci,eda-

NOTVADOS: de, resirde nesta' caJpil.al, em com-

Com a gentil sla. Inês Rosa, filha parrhia de seus diletos tios, sr.

,da eXJma. vva. Emilia Rosa e dili- Aeoldo Caldeira, Insrpetm' do, IBGE,
,gente ,funcionária da L V.- T. P.; e sua ,cxma. esrpo'sa sra. Jurema

,ajustou TIulpcias, dia 6 do eorrent.e, CarvaLho CaldeÍra.
O' nosso distint.o 'Úonterraneo' Alber- Ao jovem par, as nossas felicita
to Nunes l'IIa:l.üs, filho do sr. Jlené ções com os melhores votos ,de pe
MaLas, funciollJário publico r,aderaI renes Jeli1ci,dades.

MOLESTIAS DO
FíGADO

Dor de estcmago.Diameías.Prí
são de Ventre.
Podem ser devidas as�oenças
do Eígado.
Aos que sofrem do fígado é
co:mum a dor no estam IgO.
Embora a prrsão de ventre se

ja � forma mais comum dos
males do figad " pode t .mv-em
vir acompanhada de diarr ia.

Sem os males do fígado a

v.da é boa.

Lemore-se :

use tiEPATI ItA
H.S. da Penha

AVIDA DO FI·GADO
Matures esdarecimentos escrev&w.:

Caixa Post&l 3.M1 - Rio

, "_IR_A_e_!!_i�_O�O_-G_IT_O_"_-_I --l11
Agradecimento e Missa

t
Ma.r-ia Bonfim da Silylol, fd'nos, genro, floras e netos,

,

proFfvnRdEamDeEfltReICI!OOnsternadOIl
pele> r>1I88amento de IflU

espolo,' pai, sogro e ave

MANOEL DA SILVA,
ocorrido dia 4 de Junho. agradecem a tedos çor tudo que

-fizeram durante a sua onfermidade e ainda enviando. r>esames,
-telegramas e coroas, e tambem acompanhando-o até a sepultura,
�onviliam por este meio a todos OI parentes e peasoas de rela.
·�ões de extinto p8JIa a missa de setimo dia, a r,ealizar-se quarta.
'feirá, 'dia 11 de Junho, às 7 laoras. na Catedral Metnilpolitana,

A todos que cORlparecerem a este ato de santa relil1'ião
.anteclpadamente mais uma vez agradecem,

'"

Viuva Nair CaPlatho
Ffan�ala((l

participa aOIl paNntes e pn

.IIOQS amigall o conhato d�
.eua.mento de .ua filha NIRA,

com 'O .1'. Arietégiton
FrançQ,

Flor anópolit, 2-6·1941

Aristides França e Júlia
Finamori França

participam 0'0' pa!lent.. •

P6SS0Q.II amiga., 'O contrato
de ea••mento d. .eu filho

ARISTÓGITON, com a srita.
Mira Francalacci

�onquista, Mina•. 2-6-1941
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�1!'�
tinta de' escrever, observe suas qualidades ..•

Quando Y. adquirir
uma caneta, observe

d'$1/ iraltfv' •.
Os fabricantes deu canetas SHEAFFER

parando-as com qualquer outra marpa
e com outros preços. 'Com, isso, você

terá a certeza de que descobriu aquilo

que a ciência t<!m provado - que

"TRIUMPH" é a caneta",mais bem fa-

bricada, a mais bela, a que, escreve

melhor e a que ultrapassa

valor o seu preço!

A c ompo s i
ç
a o da tinta

SKRIP é. de ingredientes
100 % quimicamente puros.
Por isso- SK-RIP e de fluidez
extraordinária, seca rápida
mente e não deixa sedimen
to, o que proporcíopa urna es
crita clara, Iímpa, Ue fixidez
e durabilidade garantidas.

SKRIP não ataca o meca

nismo delicado de nenhuma
caneta-tinteiro nem as penas
corrams. 'Examine todas as
qualidades da tinta SKRIP
da SHEAFFER, que vão de

,,,sua coJIlPQ�;iç�o aQ seu acen

, .dícíonamento em
,
cuba-till�

teiro especial.

,.

lUo: Av . .RIo Branco 4'f

1.' andar e: GaIxa.PoGal ...

SHEAFFER:,S
A j6jG que etcrew

À VENDA MAS

lOAS CASAS DO IAMO

•

A mais no!.ãvel caracteristica do novo radio p<>t1táttl G. E. de

:I válvulas para recepção em ondas médias. é a extrema facilidade

de carregar automaticamente seu proprio acumulador sem

que sefa preciso substituí-lo. Equipado com todos os aper[ei�oa

om.entos G. E" indusive o famoso alto-falanl:e "Dynapower". éste

.rnodéloc lhe oferece entretenimento durante 20 horas consecutivas

sem recarregar. No lar, basta liga-lo a uma tomada de corrente

para que o seu acumulador se caITegue automaticamente

�em qualcÍ.uer interrupção do programa que se esteja ouvindo.

o RÁDIO EM MALÊTA INTEIRAMENTE DE AtUM/N/O.

VÁ VER E OUVIR HOJE MESMO O NOVO RÁDIO PORTÁTU.'G.E.

GENERAL.ELEÇTRIC
��',

,\','
..

\
, 8111
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PARECER N. 193

o Departamento das MunicipalidadE i
encaminhou à consideração dês te Canse'
lho Administrativo um projeto de deere
to-leí da Prefeitura Municipal de Timbó,
que dispõe sôbre as Taxas Custas Judi-
ciá,ias e Emolumentos.

'

Segundo esclarece o sr. Prefeito de
Timbõ, áquela Prefeitura ainda não bai
xou decrete-lei estabelecendo a íncidên
cia das taxas e custas judiciarias e emo
lumentos que vêm arrecadando, e que,
poucos são os emolumentos que estão
sendo arrecadados baseados em dtspositt
vos de leis orçamentárias de exercícios
anteriores. POr isso, anexou ao projeto
nova tabela mais ampliada, -ísto é, Co.U1
novas incidências, que vêm de encontro
às reais necessidades do município.
Reviste o processo pela Secção de Con

tabilidade do D. M. foi pela Secção Legal
orerecído novo projeto e respectiva ta
bela que constam' de fls. 10 e 11.
Como, .porém; entendo que dito projeto

e r�spectiv'f 't'ab�la estão sujeitos à aproo
vaça.o do exmo .. sr. Presidente da Repú
blica, de vez que cria novas íncídêncías .

orereço 'à Casa as seguintes
Conclusões

O . projeto de decreto-lei da Prefeitura
Municipal de. Tirr.J'.Jó, que dispôe sôbre as

Taxas, Custas Judiciárias e Emolumen
tos, é considerado como tendo a sua vi·
gência condícionada à aprovação do
exmo. sr. Presidente J da República, nos
térmos .do art. 32, n. VIII, do decreto-lei
federal n. 1202,' de 8 de abril de 1939;
O Conselho Administrativo do Estado

opina 'pela aprovação d,) referido proje
to, nos têrrnos redigidos pela Secção Le
gal do D. M..

1P�7. S" em Florianópolis, 31 de maio de

Sevel'o. Simões, relator.
PARECER N. 196

Por intermédio do D. M. a Prefeitura
Municipal de Serra Alta submete à con
sideração dêste Con;:elho Administrativo
um projeto de decretD·lei que abre um r
crédito. especial de crs 31. 70(),00, desti
nado ao se�úinte:
ContribilÍção�"para a: mariutan
ção do Curso Normnl Regio
nal, em obediência ao decreto
n. 3.742, de.18cl2-47 27.000,00

Despesas com o caixão mor-tua
rio e transporte do ataúde do
ex-Prefeito . para F'Iortarrópo-
lis 4.700,00
Segundo a informação da Secção de

Contabilidane do D .. M., o recurso tndíca.
do pelo sr. Prereíto comporta a abertura
dD crédito. .

Assim, estando 'o pedido perfeitamente
justificado, sou pela sua aprovação, de
vendo o' projeto de decreto-lei ser assim
redigido: I •

.

O· Prefeito Munlcipi'! d.e 13�l'ra Alta, no
uso da atrtbulção ! que lhe confere o art.

�?'d�' a�rao d�efg��-lei fedêml 11. 1.202, de

DECRETA:
Art. 10 - Fica aberto, por conta

,
do

saldo do exercício anter ior, um crédítn
especíal de c-s 3�.�OO,oo (trinta e um
mil e setecentos cruzeiros), para atender
à seguinte aplicação:

.

a) - Manutenção do curso
Ngpnal _ Regional no

Grupo Escolar "Orestes
Guimarães" desta cida-
de .: -. 27.00·a,00

b) - Despesa com o caixão,
mortuário e transporte
do ataúde do ex-Prefel
to dêste município, cap.
Osmar Romão da Silva,
para FlorianópoliS ',.. . . . 4.700.00

Total .... . ..Cl'$ 31.700,00

Art, 2· � ll:s'te decreto-lei entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Serra Alta, em

, . .. de de 1947.
Prefeito M,unicipal

PARECER N. 197
O Departamento das Municipalidades

encaminhou à considera,ção dêste oonse

lho Adminio'trativo um projeto de decre

to-lei da Prefeituffi Municipal de a;·".ran

guá que abre um crédito especial de ..

Cr$' 5.500,00, afim-de atender ii, despesa
com consertos no automóvel e no carni

nhão da Prefeitura, e aquisição de peças.
Segundo a Informação da Secção de

Oontablfidade, o recurso indicado pelo
Iil". Prefeito comporta a operação.

.

Ass1m sendo.v nada tendo a opor, orerê
ço à Casa o seguinte

Projeto de resolução

'1O Conselho Admtnl.stràUvo do Estado

aprova, nos têrmos redigidos pela �cçã�
Legal do D. M., o projeto de decré!to-l�l

. da Prefeitura· Municipal de Ararangua,
enviado em ofício n. 119/995, de 30 de
maio do corrente ano.

S. S., em Florianópolis, 4 de junho de
1947.

Severo Simõee, relator.

PARECER N. 19�
Afim·de atender a despesas de recons

trução dé estradas e _pontes no. ,?unici-
. 'Pio, enviou a p;efeltura Munlcipal de
Fõmo Untão, por mtermédio do Deparba
mento das Muncipalidades, à considera

ção dêste Conselho Administrativo, um

projeto de decreto-lei que abre o respec
tivo crédito especial na ímportãncia de

-ors 50.000,00.
Como recurso para tal operação, o sr.

Prefeito indicou a anulação da dotação
8·74-1 - "Para início das obras do pré
dio da Prefeitura". que no corrente exer

cicio não será' utilizada.
Em ofício de 16 de maio útttmo, ao sr.

dír-etor-geral do Departamento das Mu
nicipalidades, O. sr. Prefeito justificou
plenamente o seu pedido, esclarecendo
que o mau estado em que se encontram
as estradas. constitui embaraçoso pro
blema, pots

'

impossibilita os ravradores
e índustrtatsr de darem escoamento aos
seus produtos, os quais, - acrescenta,
são de vital irr-'Portãncia para o muni·
cip,io.
Louvando "a atitude do sr. Prefeito Mn·

nicipal de pôrto União, que prefere re
constrúir estradas e pontes em benefício
de seus municlpes. visando o progress'o
,de sua região. deixando para mais adian
te a construção do ·edifício da Prefeitura,
manifesto·me francamente favorável ã
aprovação do projeto. Por isso, ofereço
à Casa o seguinte

Projeto de resolução.
O Conselho Ad�inif,traüvo do Estado

aprova, nos têrmoS' redigidos pela SecçÕ-t'
Legal do D. M .. o projeto dp decreto-lei
da Prefeitura Municipal de Pôrto União,
enviado em ofício n. 119/995, de 30 de
,maio do corrente ano. que diS'põe sôbre
a abertura de um crédito especial de ..

Cr$ 50.000,0.0.
.

S. S., em Florianópolis, 4 de junho de
1947.

iel'cro Simões, relator.
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, : E AQUI ESTÃO

as provas:

PROVA N�l

Segundo as últimas estatísticas
obtidas RGS' Estadas Unides, Ile

cada 11 caminhões Ferd, ceustruí,
tios desde 1928, 7 eontínaam ne

trabalho, muitos dêles nes mais

árduos serviços.

PROVA N::2

Dados oficiais n6rte-americanot�s�1��;;:::���!��;��;::::
atestam que, de cada LOaO cami

nhões novos, licenciados entr e

1928 e 1941, os .. de marca Ford

apresentam a mais elevada I1D1'

centagem de."sob1'evjTência'�, cem ..

619 para cada mil, enquaate a

�arca eelocada em segUluie IIlgilr
figura com 543 paJ::a cada mil, 811

seja 14% menos.
Por isto, as pessoas que procuram longa
durabilidade e eficiência' preferem Ford. Porque os

caminhões Ford são super-resistentes, possuem

construção sólida e reforçada duram mais.PROVA N�3
I

A dllraçãe média de tedes os

O&8liohões 'Ferd em use Res Es

tados Unidos é 'de quase 9 anest

I

MOTORFORD COMPANY

HÁ MAIS DE 31.000.000 DE CARROS E CAMINHÕES FORD FABRiCADOS ATÉ HOJE

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

-
-

P:�!!:iO��. p�� f�d.� t�FR!C§·1
EIGNANI. tem sempre om estoque d!i!_ todos os tipos .. medidos.
tipo fixo oscllante. seIler. da 3/4'0 5 polegadas. todos com

lubrincaçiio automática.
Eixo pg,rll sarro circular, aparelho para esmeril montado com

rolamento.
JUNÇÃO de oneis e a poarafuso. Anais de J.9r...ãe,

Eixo para transmissão de toda. as lDitflLGs.
·Estll sempre ao seu dispor a preço de fabrica .. RuC!!. Campos

Salles 1676 -" Foae 466 -- S.:mto Andre.
Ou eem seu reprslientcmte em São Pàulo à. Ruo. à. Mooca 937,

Fone 2·1311.
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Não se fie em

Horóscopos ....A independência;�a India
BOMBAIM, (U. P.) - PI NOVA DE'LHI, (U.. P.) - O

C.' Joseph, sceretarío geral dó matatma Dandhi declarou que,
Partido Comunista Indiano, embora ainda acredite na In
declarou que o piano de índe- dia unida, não se oporá ao pla
pendencia da Indía é "fratri- no britânico de partilha, acres-
cida". centando: "Cabe agora a nós

. Grandhi coneo-da proprios resolver a questão".

estados de desnutrição. Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às

refeicões, e serve tanto para
adultos como para crianças. Os

convalescentes de doenças ou

operações encontram em Vinol
um poderoso estimulante. Na sua

composição acham-se as vitami

nas A e Bt bem corno os princí
pios do oléo de fígado de baca

lhau, º""itrato de ferro amoníaeal,
pepto�as de ferro e outros ingre
di· ntt"s cier:tificos ce eficiente

ação revigoradora das defesas

naturais do Ol ganismo. Tenha

sempre em casa um vidro de

Vinol. Vinol encontra-se em tôdas
as farmácias e drogRrias. VinoI
é a saúde do sangue 1

'

No tocante à saúde, não nos de

vemos basear senão .. em um

seguro diagnóstico. O sangue

pobre pode determinar certo de

sequilíbrio nas defesas orgânicas.
o que poderá dar causa à anemia,
ao esgotamento, emagrecímente
etc. E', então, quando se faz ne

cessário o uso de um tônico vi

tami;'oso de ação restauradora,

Cuide, portanto. de enriquecer
seu sangue, ton'lancln Vi""oJ. Vinol

reforça aoS d (': f e s a S orgânicas,
multiplica as hemoglobinas;. equi
libra ó sistema nervoso, aumenta

o apetite, eliminando a depres
sãe, o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado científico de grande vaior

terapéutico, Vin.?! � 1//
encena mdlcaçao......... / /
em tôdas as mani- -- /�
festacões def�citá
rias do o�gdnismo,
c@mo a anemia,
a neurastenia, o

emagrecimento e

BITS

BROCAS

SERRAS

TRAFILAS

VIOlAS

LIMAS

americano. de' aço rápido d� tôd.a as
I medidas.

americanas de aço carbono e rápido em

milimetros e polego.das. Marco. MORSE.
america.nas de 10 e 12" x 1/2 e I" com 24.

18 e 10 dentes.
americCinas de diarnante e tungitênio- para

trafilação de arame de cobre e ferrl!l.
americanall de todoll OQ tamanhos e

. meGlidas.
americanos de diversos tamanholG da fábrica

N I C H O L S O ·N. :K & F.

KELLER I MPORTADORJOAO
SAO PAULO. AVENIDA SÃO JOAO, 1.276
POS'l'AL, 3.283 •• ENDEREÇO TELEGRAFICO:

-----.....

•• CI!.IXt�
JOKE

I

I

1

1
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(ontra Franco
LONDRES, (U. P.) - Á

"Brítsn To b a c c o Workers
Uníor " enviou comunicações

Ia Attee, Bevín e embaixador
da Espanha em Lond�es, pro
aestando contra a prrsao de
.José Saute, secretario geral do
.Sindícato dos RadiO-Tlegra
,:fistas Espanhóis.

G. Grande, 'secretario dos
'sindicatos espanhóis em Lon
'dres, disse que teme que Sau
.te seja executado.

Nervos f)_e,bi�lIr�
tades Provocam
,i) 'Heu'rast'henid

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU, OR
GANiSMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLUTtJAl O
LEVARA', FATALMEN
TE, n' NEURASTHENIA

.'

5
---------------------

Para a Agricultura:
Arados, grades de disco e de dentes, cultivadores americanos,
tratores especiais para hortas. Moinhos de pedra e de disco

para todos os f'ins e capacidades. Máquinas e veneno para

extinção de formigas. Amplo sortimento de tôdas as ferramentas

para lavoura, 'Consulte nossos preços!

Tornos paralelos e bancadas. Máquinas para diversos fins.

Completo estoque de ferramentas. Motores Diesel industriais,
marítimos e' grupos electrogênios, Grande sortimento de canos,

.
material para instalações sanitárias, banheiros .etc.. Utensílios

.. e �aterial para construções. Fôlhas de serra para' engenho,
braçais para aço e metais, circulares e de fita. Bons preços

para atacado e varejo!

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar mo

demo, como: fogões de todos os tipos, rádios ce diversas

marcas, filtros, utensílios para cozinha, geladeiras, máquinas
de costura, ferros de engomar e outros. Seção de fazendas e

artigos de confecção, capas para chuva, capotes etc',; drogaria,
perfumaria e um variadíssimo estoque de artigos finos para

presentes - tudo a preços convidativos!

Pára a Indústria:

Para o' Transporte:
Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes,
especialmente construídos para a natureza de

cadà trabalho. Câmaras de ar, mangueiras para

radiador, correias para ventilador e Baterias

Goodyear. Ferramentas e macacos para qualquer
capacidade.

Para à Família:

CARLOS HOEPCKE S/A
COMÉRCIO E INDÚS-TRIA

MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - ·Joaçaba - Joinvile - Lages
Laguna - São Francisco do 'Sill • Tubarão

AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIOS EM SÃO PAULO E CURITIBA'

******************************************************

ARMADORES - COMERCIANTES _. aNDUSTRIAIS
Traasporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas "Rita Maria" (Pregos de P'err0).

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas· FerrageJ\s • Máquinas. Produtos Químicos e Farmacêuticos. TELEGRAMAS "HOEPCKtE"

UM ACIDENTE,'
'�

\.�RTÂNQ4 '\.
_ t1ra_tilNe,_ 8l'lJ'Ioiro;
a � o • poriFa .toodem
81-. • ..6d.e ÓOII seuS olhos,
I&rita a. rikoa de inflamação,
riaDcila • 4ft, com e apli
caçh d4 .l�aa gotas de

LAVOLHO. Usado díarta

_9; LAVOLHO ooutorta

e _ be_ aoe .Haos.

Tenha, � empre em casa uma: garrafinha

ftPERITIYO ·(�KNOT),

Para pintura de obra. de madeira. ferr., maquinismo etc. A
malh.r tinta protet.ra contra a ferruga., cla.tréi a impelie a

aua formaçãll. Produto altamente im_.rmeabiliaGlnt.. Reaiste II
.

açã6 de qualquer áei•• é avua do mar.

Prailpetoll e mais informaçõ.. com:
SANTOS & PINHEIRO l.TDA.

Caixa Postal n. 356 -- Sã.. Paul.

Para Concursos Estodu.ais ou Federais
e EXimes de Admissão

,Estu'de por �orrespoDdência
P.rtu!Juês, Matemática, C,iê.lcias" Geegrafia,

História do Bràail, etc...
IR�eress�-o? pree.eh .. e.te cupão e remeta-. pára C. PestaI 332

.

FLORIANÓPOLIS - SANTA CÀTA_RINA
____________________r ......

PEDIND� INFORMÁÇÕES:
Nome ,

_
..

Rua , H. e _

•

Cidade : , Eswd. _ : _

!(.os primeiros symptomas da

:'neurasthenia são geralmente a

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

·vosismo. Ao sentir quaesq.uer
-destas manifestações previna
.se contra as suas consequen
-cias. Trate-se immediatarnea
. te, com um remedio de effeiWi>'
. -positivo . e imrnediato. Não
-torné drogas perigosas. Vigonal
"k o remédio indicado para
-qualquer caso de neurasthenia.

. Vigonal revigora o organismo,
.restituindo ao F.rac.o as forças
perdidas e a energia da .juven

.

rtude ás .peseôas exhauridas,

''fO�nr!CA I DÁ SAÚDE
;'abo'iIIlc.io� ALVIM I!. fREITAS - S. �aula

""h'"

-os JORNALISTAS SUL-AMERI
"CANOS EM VISITA A HOLANDA

S. H. r. - MOJ.-ma-S€ dJe Haia,
. 'qUle os oíto jormalístas sul-ameri

.canos que estão visitando a Ho

landa há algumas semanas, ex-

iPrimi�'am sua confiança, nas

vésperas de sua volta aios seus

naspetívos paises, de que a Holan-

.da se refará rapidamente e que
.assim "dará urna valiosa conuí
buição à oonsolídação da paz".
E1es exprrrnsram também sua

confiança de que suas atividades

j{')mafisticas contribuíam para o

desenvolvimento dias relações en

tre a Holanda ,e a Arneríca Latina.

:I--�r. Lindolf: "A. -;'-1
Pereirl

Advogado e C&lltabilistêl
Constituiçãe .e .ociedada.
Plenes c8J\t.beis -- Orgoniz.
'õe. -- Pareceras & ilsrviçolll

correlatos.
Rua Gal. Bitteno.urt _8. 122

FIol'ianópoli.
Dali 17 hora. em eioll\te.

N EGR OI�IN I

Inspetor do Ensino Secundaris
(Concurso aberto até 16 de junhl, na Delegacia. do D.lLS.P.

à rua Feline Schlllídt a.e II
o CURSO GENERAL 0s6RIO, em Porto Alegre, manterá,
a partir de 1.6) <ie julho, um curso especi�li:r:ado ·de

preparação a esse concurso, sob a direção de dois Ins

petores Federais_ Para OSl cand<id,atos do Interior e de
outros Estados será proporcionado um. cur�o especial
por correspondência, com a ra.messa dc.s aulas taqui-

de grafadas e de tôdo. a legislação cuja consulta é

permitida
Informações - Coixc, Po�tol 1401. End. Teleg.: OTACO

I
.

Lê r t c AJ,gn.

: fTnberculiSe,
riO Brasil

Buenos Aires, (U. P.) -

O matutino "La Prensa.", sob
o titulo "Difusão da tubercu
lose no Brasil" , expressam
num editorial que panamerica
n ísmo e solidariedade humana

impôs certas obrigações para
. que com est€ pais acrescentan

do "Não será demais recordar

agora que alguns paises ame

r-ícanos encontram-se frente

problemas gravíssimos como

difusão tuberculose nó Brasil
deviuo dificuldades alimenta

ção.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informa o
. DOS�O correspondente qne 22 clubes. de Blnmenau �o1i+ -CINEMAS

citaram ao sr. Sebastião Cruz sua volta à presldênela da LHD. =:
-0-

Embora não solicitados, damos nosso apôio ao - apêlo dos clubes OJ)E��ULTANEA�����IAL
blumeaauenses. 0- sr .. Sebastião Cruz' deve atende-los p'ara o bem t!P!�'i:t�!' 7\!2�'h���shoras
-'

. I
. Vesperais e Soirées Elegantes

g decí t d ..
.

t I g"_ DOROTHY LAMOUR
e o en ran ecimen o . o uesper o naque a re rao, Sob Bing Crosby

])01S JIALANDROS E Ul\IA
GAUOTA

NO PROGRAMA
BOCAUYUVA o ECLYPSE

']'OTAL DO SOL
Os que acompanham o cam- 2) Ondinas em Ação Short.

peonato amadorista de Futeból 3) Fax Aírplan News 29 x 40
- da cidade são unânimes em Atualidades - Preços: Cr$

m;....:_ de PEDRO pAne MACLLti)()
confirmar que este certame é 5,00 - 3,00 - 2,00 Ás 6% Cr$

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

l�fuW
o certame dusu�r� 6,00 (ónfuo). C�4,OO (ón�o).

Realiza-se hoje a Co:mpe-tiçao
--

Livre, sa�Ílqua�to{"GILDA" domina �:�v��:s-;o;::::��!ra�:::�"
. •

.

1 a nossa "HINTERLAND" com lPanhadas nas sessoes de 2 e-

de AtletIsmo sua graça e sedução: enquan- 4%-b,oras.
,., to o nosso Riachuelo realiza os Sttspensas todas etc... etc ...

,

Sob o patrocínio da oenemé- Arnoldo Suarez Cúneo �I' Servíde de Saúde preparativos para a sua anun- Estudantes sem cardenetas, etc.
rtta Fede�ação �tlética _Catari- ,.Lançamento de disco" Capitão Dr. Rui Portmho de t}j,ada'l"egaíta de 15 'do corrente

- - -- -

-T'M--P-E' R-l--:AL-c---
nense sera realízada hoje, comi Manoel Gonçalves - Lança- Morais e a. esta hora o nosso 'mundo Ás 2 horas Matinée de Baru-
início ás 8 horas, na mages- menta de dardo J' 1 P t'd' esportivo assiste as provas da lho
t d d t "TI I" G 'd L

lUZ (� ar 1 a
ALasa praça e espor os e. raja omi e - ançamento T t N' C 1....

'

I competição livre de atlétísmo.] O CRDIE DO PINH
C 1 Nil Oh "

(T dí d
enen e e' son oe no

e. I o' aves, a gran 10- o martelo J' d ('1 d tenhamos um pouco mais de 'CHORÃO
sa Competição Livre de Atlé- Foram designadas as seguin- 1\'-' UIAZ'-eStA e. J lLeg<a a

R'b 'd
-

com Ruth Terry
.

t tící
- .Q • '. .laJor n Ofilo aras I as

conSl ,eraçao para com o cam-
ism o, com a par icipaçao uOS tes autoridades para ríscalíza- João Pedro Nunes Ciro Mar- peonato de F'ool-Ball, presen- II
seguintes clubes: Lira Tenis, rem as 'parvas: N' Ma- cíando 11oJ'e a tarde, no Estádio AS CHAVES DO UEINO

I
ques unes, Pedro Paulo.Mlético e- Barrtga-Verde, em Comissão Executiva chado da F. C. D., ao match entre III

'homenagem ao Conselho Re- Dr. Lothario Paulo Roth- os esquadrões do Figueirense ADAGA DE SALOMXO
gtonal de Desportos. fuchs Juizes de Salto e Bocaiuva. com Rod Cameron 7/8° Epís-
As diversas provas, serão de- Dr. Osmar Cunha Ara-Idó Pessi, Adward Borrie, Ambos estão necessitando odioso No programa: Cine Jor-

'.
-dicadas ás seguíntes autorida- . Nazareno Simas \ Helio Sarmento SaBes de uma realíoítação. O cotejo nal 3 x 18 - Nac. Imp. Filmes.
des: , Deretor de provas de campo Juizes de Arremesso ,no final decidirá quem melhor Preços: Cr$ 3,00 2,40
Comandante Alvaro Pereira 'Tenente Rui Stockler de Aldo Nunes Gustavo Zímmer l se conduziu no gramado. O "Imp. 14 anos"

do Cabo -.4 x 100 metros - Soura Gumercindo Tollomlott
'

certo é_ que uma derota coloca- . .

revezamento .... , , I Dirletoi' de provas: de Pista
'"

Cronometristas rá um deles no último posto R.I'l'Z Hoje á� 10 hs. d'amanhã.
Comandante l\1áximo Martí- Dr. Heitor Ferrari "Valdir Grisard, Rubens Pin- em situação desfavorável, o

' Censura lívre Preços: Cr$-
nelli - 4 x 400 metros - re- Apontador Geral to.Vilar. Tenente Spalding, Ru- que não é nada agradável. 1,00 - 2,00

.

,vezamento ,
HeN;Q Milton Pereira bens Silva. Provavelmente as duas equí- .. � -

Celso Ramos - 100 metros
pes pisarão o tapete-verde,da R1'l'Z Hoje á 1,45 horas

razos

A. J
'

p praça de desportos da F. C. D.,. 1°) -' Cine Jornal Informa-
Walter Lange - 200 metros

. IDanCIO.' ose ereira assim organizadas: tívo - DF'B

Capitão Osvaldo V.-da F'on- Figueirense:
.

Arí, Diaman-l 2°) - Eis os culpados --«'

seca - 400 metros (MISSA DO PRIM�IRO MÊS\ tino e Monguilhot; Pires Jair shott
Antônio Joaquim de Brito

""
Viúva Elza Pereira e filhos convidam 80S e Wilson; Mando, Nicolau, Au- 3°) - Rumo a Califórnia -

Pereira - 800 metros parentes e pessoas Ill'nlgas 'para a missa ele gusto, Ico Hamilton. desenho colorido
Tenent-e Ruy Stookler de 1.0 mês que mandarão eelebrar dia lO, às ?, Bccaíuva: RUbi.nho, Luiz, e 4°) - Johnny WeismuIler

Souza - 1.500 metros aoras, na Cate irai Metropolitana, no altar Bica; Moacir; Frederico e Ro- Maureeri Sullivan
Doutor Osvaldo Bulcão Via- de S. José, em memoria de seu sau daso e inesquecível' esposo meu; Te-sta, Ibio. Môa, Jaime TARZAN O HOltIEM MACACO.

-na - 3.00 metros
_ e o9i-, AMANCIO TOSE' 'PEREI�A e Careca. Preços: 3,60 - 2,40

Major Antônio de Lara Ri- Waldemíro Melo dirigirá o Censura até 10 anos.

ba�O�g�'��2��e��:rari - «4 CASI LORNBR 84. MEDICO-TECNIC1» jOgOcomo preliminar jogarão iÚ1;i ':is' 4'� 's,ió'� '8,3Ó'h���;
10.000 metros tem Q hon'o de oomunic:lr. Q distinta cla••e medica o organi-

os quadros de aspirantes com. Sessões elegantes Rita Hay-
T t C I Ni] Teixeí I zações_hospi:alare. que como rep're.entante unieo autori.zado da worth _ Glenn FOlI"d Georgeenen e orone I o I -

S/A PHILI.t>S DO BRASIl-., pasta, á a di.tribulr 'tod •• o. produtos inícío ás 13,30 horas.
ra Chaves - 110 metros -

eletro-medico. fabricado. pela: N V. Philip. GiO.ilo. ...penfabri'ek.n, MacCready - Joseph Calleia
barreiras altas.

I
Eindhov.n.Holando. North Amarican Pnilipe Cor,o•• t ion , New LUAR DA SERRA X G I L D A

Oharles Eltgar Moritz - Sal- York, U.S.I\ .. Phllip. Lampe. Londre•• lnglaterr. e .euI outros ESPERANÇA No programa: Noticias da

to em altura central de fornecim.nto No campo de futeból da Base, Semana

"'I'dney Nocetti - salto em (A ... ) DR, GALENO GOMES direter-prelidente da Aérea será trávado, hoje, á 47 x 20 Atualidades10
.

Cala Lehner SA. M.T.
distância I VAN AGT. diretor-pre.identa da SA. ,tarde. um jogo amistoso" entre RKO Pathé. Preços: ás 4 e

José E-lias - sal,to com vara Philipe do Bralil». os conjuntos principais'e se- 8,30 horas - Cr$ 6,00 3,00 ás

Osny Ortiga - Trilpliee sal-
i A G E N C I A: cundários do Luar da Serra e 6,30 horas ónico Cr$ 6,00

t I I do Esp.e.. rança, encontro que es- Cens'ura ate' 18 anoso Rua Arcipre.te Paiva, 5 _. T.i. 1445 -- ex. Podal, 12114 ,- -
. .

Emidio Cardoso Lança-' . ERd. ''leI. R E N O L ._ FLORIANÓPOLIS tá intêreSisaúdo os meios es-

menta de pêso ,pof\tiv6�:"da várzea florianopo
litana.

6

'FIGUEIRENSE X BOCAIUVA
-O MATCH DE HOJE EM

OONTINUAÇÃO AO CERTAME1
AMADO-RISTA

ROXY Hoje ás 1,30 e 4,30 hg_

1°) - Cine Jornal Informa-

S á I· dó'
.

d
. PAULA RAMOS 3 x COLEGI- B'VITE ABêRRIlGIMBNTOS Uvo - DFB

. er rea Iza ii no pr, limo omlugo ÂL 2 e&m _pedidos que pód�Pl ser ent., 'rAUZAN O HOMEM MACACO

d R>· b I Num J'og'o fraco e addentado dos.,,�nti.i·bua para a €aixa de Es- 3° Wallace BeNy -, Tom

a
. regal,a ,O, Ia"· ue o m()li's' a-68 Indil!!elltel! de Fluia*lG.

DrakeU onde imperou a violência, o

Finalmente, domingo pró- Veloso, proa: Carlos N611en. Paula Ramos abateu ontem o INDE,PENDENTE X O U011PE NUVES

ximo, para saUsfação- dos flo- Out-rigger a 4 remos - Pa- Colegial pela apertada conta- FLUMINENSE Censma até' 10 anos. Pre-

rianopolitanos entusiastas dai trão: Eloaso Silva, voga: An- gem de 3 x 2, isolando-se na Em Ca-mbirela (.santo Ama- ços: 3,60 - 2,40
desportos marítimos, será rea- tônio Faria, s/voga: Altin- vice-liderança, ro) será realizado hoje atra- ROXY Hoje ás 7,30 horas

Hzada a anunciada, regata a Régis, s/pr,oa: Arnoldo Régis" Em nosso
_

prOXlmo nómero ente cotejo amiSitoso entre os 1° - Cine Jornal Informa..-

remo promovida- :p:elo glorioso proa: Arí Régis. daremos mai,ores detalhes -so- esquadrões do Fluminense, des-- tivo -'DFB - 2° -'Nina Fo�

Clube Náutico Riachuelo, com bre o jogo. ta capital, e do lridepente, da- ch - Richar.d Loo
Iole a 4remos Patrão: d 1I."OTIM E'[ ALTO -u-AR

-o concurso de guarnições do
LEIAM REVlS

. quela localida e. J.'.L J.'. J.'.L

CIUlbe Náutico Francisco Mar- Eloaso S.ilva, voga: Arnoldo
. A TA A caravana visitante deÍxa- TARZAN O HOMEM MACACO;

tinelli e CIUlbe de Regatas. AI- Si1va, s/voga: Dante Chieri-
O. VALE DO ·ITAJAJ. rá esta capital ás 9 horas, em Sensura até 14 anos. Pr-eçe>

do Luz. ghini, s/p,roa: Adolfo Chieri- ônibus especial. único Cr$ 4,00
. São a's -s'eguintes as guarni- ghini, proa: All!OOnio Trilha.

ções do Ria.ohuelo que parti- Com essas guarnições ma

doparão das regatas de 15 do gnificamente treinadas

espera,corrente:
o glorioso clube da Rita Ma-

Iole a 2 remos - Patrão: ria fazer excelente figurll, r0-

Eloaso .silva, voga: Arnaldo petindo a façanha q.e m�do úl-:
timo, quando conseguiu com'

'Chierighini,�proa: Nilson Pi-
brilho exc€lPcional VE'neer a!

rath.
Canóe-Aires Gama. 'regata patrocinada pBl.) Clu-

Iole a 4 remos _ Patrão: be de Regatas Aldo Luz.

Eloaso Silva, Y;Qga: Mário Gon- Aguardemos a intereSlOante c

çalves s/voga: lVIarcos Deme':' sensàcional competição náuti

tJri, s/proa: Djalma Ferrari, ,ca do próximo domingo. quali�
Proa: Norivaldo Vilaill.

.

do estarão em confronto os

Iole a 2 rem;s - Patrão: mais ex.ímios "rowers" da nos

Eloaso Silva, voga: Belarmino a ilha.

.
«Materiais para Clnstruçãl-
Estamos recebendo pelo vapor "Loid CasteU· d entrar em Sontos a 10 de

JU:t;ll:to, grande carregamento 'de 'cimento Bel(jJa. Fornecemos também máquinas,
motores eletricos fiJ o. oleo para qualguer fim. transformadores, ferro em ger-al.

Co�pressore8 de ar PQro. qualquer capacidade, locomoveis. caldeiros etc.

Aceitamos ofertas do inte'l'ior especialmente 'para compra de locomoveis.

,Consultem-nos sem compromisso. ALMEIDA, MELLO & VALLIM.
Rua Líbero Badaró, 346 - 7 o andar - S/lI. - Co.ixá. Postal, 5062.

End. Telegráfico «ALIME» SÃO PAULO.

..

'.
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8· . 'i'e�G.·ull· de
IrasU ,Ieilou-se

BOSTON, (U. P.) - O sr.

Lauro Escorel, více-consul do
Brasil, apresentou uma queix
perante' o Tribunal Federal.
alegando que o seu senhorio
llte cobrou aluguéis superiores.
aos niveis máximos parmítí
dos, citando Waldo Dodge,
proprietário da casa, como'
réu. Declarou o více-consul
Brasileiro que desde 1 de ju
lho de 1946 a maio de 19,(7 pa-

.

gou 180 dólares de aluguel, '

quando deveria pagar' 125 pe
lo Preço teto. Acrescentou que
dessa fôrma pagou amais 606
dólares e 'pediu a devolução
em triplo .dessa quantia e

mais os honoraríos do advo
gado e as custas do processo.

Gabelts BrãlMs !

Sjna� . de velhice
A Loção Brilhante faz vol

tar a côr natul'al primiti • ..l
(ca.tanha, Iouro , doirada ou

J!legl'Q) em nouse tempo, Não
é tintura. Não mancha e não
auja. 0 seu uso é limpo';
faci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue

011 caspas, o prurido. a sebor
rhéa e tôdas 09 afecções pa
rasitárias do cabelo. aQBim
como combate a calvicie. re

vitalizando as rai2es capila
res. Foi aprovada pelo Depar
tamento Nacional de Sa6de
Públtce,

�,�"/.,/,,.-�)''''n''''''''UJ'd'
��.

Prováveis
substitutos
WASHINGToN, ,

cu. P.)
Entre os indicados para substí- ;

tuír Spruille Braden, como as
sistente do secretario de Esta-I

do, contam-se H. Freeman '

Matthws, diretor de Divisão da

Europa do Departamento de ,

Estado, e. Norman Armour, ve- :

terano diplomata, ex-embaixa-]
dor na Espanha e em alguns,
países laUno-americanos, ín-]
clusíve a Argentina e o Chile. :

Sabe-se . que o presidente:
T'ruanan aceitou a renuncia de r

----,

George Massersmlth, de em-

baixador
.

em Buenos Aires.

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

�ALUGA-SE
Quarto e sóla. podend� lavor 8';

1lozinhar. Ver e ·tratar li' rua Lau'
J'Q Caminhei Meira n. 74 ••
....... 0.0 ••••••••••

•••••••••••• .. • ••

"ARA RECEBER AMO'ST"'R.6< GRÁTIS
:ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

!lIlBORltÓRIO 00111 S. II.,
'f CAIXA POSTAL, 36

Í!,_ �,"UMENA� • SANTA CATAAJNA)

MOTOR DE VÁLVULAS-NA-TAMPA, 6 cilindros

e maior fôrça de torção do que qualquer ou
tro caminhão de sua classe - eis por que o

Caminhão Chevrolet puxa mais, vencendo

com' facilidadc_ tôdas_ �s. rampas! Para trans

porte nápido e seguro de suas cargas,
considere as numerosas vantagens apre
sent�das pelo Caminhão Chevrolet •••

e sua incomparável economia?

o Caminhão Mais Popular no Brasil e em Todo o -Mundo C'HEVROlET
PARA VENDAS E. SERViÇO PROCURE OS,

CONCESSIONARIOS AUTORIZADOS DA GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.

GENERAL MOTO"RS S. A,.b O 'B tR·A S I L

" I.'
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o dr. IIlar de Almeida Corrêa� �rilbante . iqtelellal nnterrann e valorosl ele-
lento dI P. S. O., tomará posse, amalhã, da cadeira de depltada estaduaL

Prefeito Altonio Novas. nuvens de gafanhQtos
Mateus KrDger RIO, 7 (A. N.) -'Noli-eias trunsmitidas do posto de defesa sanita-

t
. ria, mantido pelo minislério da Agricultura em Uruguaiana, confirmam.

A endendo a um convite do Go- " .
. .,

.

'
. .. .

verno do Estado, aceitou o cargo de i
o a�pmecll11Pnto ·de densa nuvem de gafanhotos nwquele murucrp io. Fo,D

prefeito de Sã,o, Frnncisco do SU'I,! solicitada a remessa urgente de mater-iais especif'icos para dar combate
o sr. Antônio Mateus Kuger, que! á íJ.Jrag·a, A divisão de defesa sanitária vegetal, apelando para a dil'eLo-

II!I!_';'I."'''.'q.,p.01,", 8 de 'unho ode 14"'7' �nLe-�11te:n. prestou o respeCLiVoll'i:a da rolas U'i!reas, obteve o transporte aéreo urgente 'de duas toueradas
........

_

- .. � ·lf.)OmpIOmlsso. d "G "" L' d Ri G d SI"
____ Pessoa 'muito' estimada e

ben-'I
e arnexano concen la o, para o .io ran e do ,u, Coní.inuarn em

A PONTE DE OURO
quisia, a investi,�Lll'a do sr, Antônio grande atividade a instalação de se is �)OSLOS antí..aorídíos. �e.ndo pre_·

II'" Mateus Kuger f'oi ' muito hem re- paradas grandes quantidades de material, como' lança-chamas, polvi-·
"
".

..' . ) cebída pela cctel.ividarle santran- Inadciras e outros, com que se espera debelar a grave ameaça que pan-a.I
•

.r �

clsquense. Ib ,......
'

..... d .'. I. HEiTOR MONIZ .8, s, seguir-á !para São Francisco
50 r e Os J JICOS murncrpios o ,�U .

Aipós deis anos de vida partidária, verifica-se afinal que a O. D. N. na próxima 3a .Ieira, estando a pos-' -.....,-,.....-------------------------
não consegu.iu ainda aoentar CaD!. o 'passo, sendo tão sérias as suas di- se marcada para quarta-reira. lova.diram a Ca'm�ra do' [t ,raDlUlISf ículdades que a U. D. N. é uma por detrás Idos bastidores e outra bem Agt'adocemos a visita que :o n05- IIlU., " ..
diferente quando se' exioe diante do publico.

so edil da próspera comuna 'nos

fez ontem, em companhia elo sr.
Desde a inesquecível lição de 2 de dezemln-o, o pa rLidn tem vivido João Hígino da ,Sily·eil'a.

de avanços e recuos, de implorações e de ameaças e sobretudo. de "ca

mouflage ". De..começo inventaram os udenístas aquela frase de que fi

zeram largo uso ,pú-a efeitos-de Ipropa,g,a.llcla e que na verdade, não ex

príme coisa alguma: "o crédito de con.íiança ao general Du tra." Ora,
num regime democrátíco 'e 'l'lYPl'OOCnLativo não é a minoria quem dá

créditos. á 'maior-ia. Não há de .. ser- o ,parLi'do que não mereceu as pt'efe- Noticias da Capital Federal 'J'rata-se de 'membros da "Liga das Donas de Casa", vinda" ele to-·

t;e.IllCias: da nação quem apareça per'ante a mesma nação como J'iador informam que entre os iuizee: das as partes da Inglaterr-a, para (1)l'oLestar comra a íncompetência do>

idôneo dos 'que foram vitoriosos nas urnas. Entretamtn houve, sem du- nomeac{os pata C-ons.tituiz:em Il:Ílli-SÜ'o dos Ahaslecimeulos.

vida, um crédito de confiança, mas esse foi o general Dutra quem o o Tribunal de Recursos está -----------------------------

'concedeu á U. D. N.,.rpor sua livre e espontanea vontade, lutando até

o�:doErc·�tVraaa:soco.or HdaenRteip'qU'-!be11�'aAnVi!as-, In·s.p.e..C·lO, nanodo os Dardanelos:.c.Qm empecilhos, quando lhe seria mais íacil situa-la, desde o ptirneiro -

o.; u
.,

instante, no seu ,papel {ie !partido de oposição, :parüdq de minoria, pal'-
tido derrotado. Assim, o que resta saber é se de fato a U. D. N, Lem COl'-

.

A nova encheu de fusta . .\>NGOH,A, 7 (U. P.) - A missão militar norte-americana na Tur-·

reSIPondido ou não· ao ,gesto generoso do pr,esitd·ente .que H1e estendeu a satisfação os meios iurídicos quia, inicial! uma minu·ciosa inspC'ção lla região estratégica dos Dar--
mão numa hora de -treva,s e õe ,confusão nos .arraiai's udeni,sLas. de Santa Catarina, onde o dr .. dalle10�, ond(�' us l'\[SSOS pxigem tomar 'parte ipara a defesa conjunta.

Bem anailisrudas a.s cO-isas, a politica . .chall1wda de coalizão pode t.er Vaseo dSAvila, pelas superio- russo tunca,
sido muito util ao país, E' um pauLo a discutir. No' terreno, 'Porém, dos res qualídades de caTater e A insp,eçãu iniciou,..se O)]LBm.

proventos e dos pro'veilos as vantagens' t-êm sido to:das da U, D. �. A. pela sua' alta cultura, é fi- ------------------------------

poli,ti,ca de c-oalizão foi, -como dil'.ia no IffilJ.)'ério o grande' Ff>ITaz. a '�jJonle gura de relevo. Eutr,e 'Lrasl-lel-rOS DR. LUCASde 01l1"0" por onde os nobres ,depuLado's da cxpo.sição "SaiTa])] do inferno Vivendo en tre nós desde IJ
de Danle ... " P·er;cebeu o sr. Otávio M-angwbeira, logo no {lrimril'O mo- 1930, o dr. Vasco Henrique e p»rtugoeses CIRURGIÃO
menLo, que a U. D. N. não Linha contextura nem firmeza para resisLir á d'Avila se impôs à nl/)ssa MOLÉSTIAS DE SENHORA'S'
ci,JlicO anos ,de O'slracjsmo, por 'mais lilberais, tolel'antes e demo:cl'áticos sociedade. Áq'óli constituiu FIGADO . ESTOMAGO - INTESTINO"

I 'I' l'l' a D" I I d la f
. Lisboa, 7 (U. P.) - As au-

que 08sem as nossas pra I'ca,., po I I'C s. ai a marc la ace ,era a pe· amílta; aqui trabalhou co- COflsuitas das 14 às 16 horas.
"iPon�e .de ouro". d

toridrudes do Pôrto suspende- '.

nosco em iveTsas e impor- ram a saida do transatlantico Rua João PitÍt':l D. 7
A!J.H'oxirmando-se do gov,el'l10, a U. D, N. encheu-se de viLaminas. tan tes c m1's

-

Ad' t' (8 b d)o soes.. IS 1n- brasilEdro "Santal'em" até que
o ra o

Revigorou-se, Criou, alma nova. A idéia da cola!boração foi lança'da pelo ça-o que em d b. v e rece er, en- se efetue a inyestigação a 1'es-
sr . .otávio l\fanga:beil'a, quan,do os cismógrat'os do partido acusavam o contra-o servindo no EgreBio 'd
perigo iminente Ida, debanda,da geral. ü que ,salvou a U, D, N. da desa- Tribunal Eleitoral. no Con- IP'eito de uma desavença havI a

gr'e:gação ,foi, ,portanto, o raLo ,do ipl'esident.e ter aquies.cido em l'eCel))el' selho Penitenciário e .. na
-entre os estivrudores portugue

ú seu apoi!), a!poio só uLil para ela e desnece.ssário para ele. klJerto o Comissão de En torpecentes.
. ses e os tripulantes brasileiros.

canünlho dos enLendimenLos, a O. D. N. tratou de an.rJ.al' depressa e de A' d t S d
A luta corumeçou quando um Rio, 7 (A. N.) - Vol,ta-se a

1;: a on em o ena o .astl·v"dor a bordo do, navio, se' ,

aque.cer-se bem ao Callor ancia]. E fo,i uma sor[.e: O c-hef'e da nação . .

d' -

d
v <ti afIrmar que ja está pronta Pa-aprovo.u a In 1caçao o se� o.,pôs á ordem da.da por um ma- .

convidou-a' a parti'cipar de seu govel'no, Com o vaLo dos pess-e,disLas, o n h t
. ra ser encamInhada ao ;:leu,ome, sem nen um vo o em '''"I·nheI·ro. Os :demaI's tripulan-

61'. OtJávio Manga,beira tornou-se governador da Bwhia c o sr. Milton contrário.
u. destino a mensagem do ex:ecu-

Campos -chegou em Minas ao 'Palá:cio da Li,ber,dade. S,S. embarcará hoie para
tes jogaram fora do navio o tivo sobre a oriação dos minis--

A U. D. N .. ent,retanto, é insaciavel. H'á de esLar sempre pedi,ndo ,e há o Rio, onde vai assumir o
portulgues que, reu:p.indo-se aos té:rios de Saude e Economia.

de estaI' sempre deswntenLe. Há. de estar sem:pre recebeudo c á ,de ,estar h
seus companh,eiros, penetra- Acres'centa-se que' o titular do"

onroso cargo. ram todos a bordo, originando-
8emIP]',e alchando pouco. Fina1menLe nos meios po-liücos vai se g·neral.i- FelicitsMdo-o vívamen te e

último será o sr. Israel Pinh�i-

rzamo hOJ'e uma impressão: não se ,pode Ler confiança na U. D. N., que ,..

T'
se um conflito do qual ficaram ro, que conferenciou 'tlemora-"

ao proprzo rtbunal de Re- va'rio,s feri,dos le,vemente. Ou-
cO'mbin.a uma !Coisa e faz· ol1l.ra. E sempl'e com preocupação (te a,pare.cer

.

1 t
damente com o Gal. Dutra, no'>

CUl'SOS, amen amos, no en-
tros operáJrios do pôrto apedre-'

30,S olhos ,elo ,Dll'bli'c-o bem -direl'enle do Qne é n.a re.a'lidade. tanto, a sua ausência do nos-.' I_c�a!'!!t�.e�t!!!,e_,,,=ô�n::..t�e,!!!!m_._... ...__

P,ar,ece ,que já fll'a tempo de terminal' com a ,comédia. Mesmo perque
.

t' Jaram o nano. VOCf! PRECISA' COLABOR''1'hso �e10, que o es .Ima sem
No transatlantico/ viaJ'avam .

lU\.

se o general Dutra retira:r á U. D, N. o cl'édito· de conIiança que lhe tIna CllUUUl-·L�', pJ. R"-�"'-�eserYas e o re�peJ a pe

as) m.uitas mulheres portuguesas -r_ma..... ",n..

deu, [Jo:derá condena-la ao pior dos castigos que será o de Ja.zer c-om. que Invulgares qualldades q.ue residentes na Alemanha e que belecim.ellte da Sa1l4e do.
ela retorne aO' seu l"''''a.r de parUdo. de o.pos.içã.o, sem as vanta,gens· Iodas Ih ...... t""O e exornau.. o cara er. d'

. ,

B'l L'
.

que tem tirado' e' conliu'Ua tirando,
' se Irlglam ao raSI. aare.

.

,Só h'á um meio util e palrióüco dos politicas ,servirem ao país. l� A nov,� lei doentendendo-se l-eaJmenle uns .com os outros e sem o cuidado de pare- .-

(lerem :bonitos á platéia. Mesmo .pOl�que o P(JVO está farto de sa:ber que inquilinatono fieatro Ludo aquilO que, a gente vê em cena pode ser muito real, maIS

só eociste em 'fun.ção do ,espetáculo e do I;anJel de c:31da um, .Rio, 7 (A. N.) -:- A Comissão - X\(III
,se de r®ente -cai a "poTlte ,de '0111'0" ,que s.ellá dos que estão em: cima? }l,e Justiça . da Camara, na ,s�a NUlwa houve mulh,er ,c-omo. G�lda,

,.". ,
. "

.

(D "i\. N " t ")
. reunião de ontem, aprovou a Mul,}J.e'l' fatal; co,rpl! ,de, sereia. e- alm� d.e denwr}.l�).. l')lme-,lliPlpx',ÇlII?l'JGI",I e. 01,0
..

'1' ,
" para menores, ,que esta no 'carta,z do Rll,z: Mas o f,ato· é que ar Glltla

______________--------------- n?va l.e� de mqm mato, cUJosleDlcarnou_se na l1nião Democ.rática Naciona.L Esta adquÍl'Í:u o COI'pW.

A V·
.

'I S O" Lal' "'b!U! desapa dISipOSItIVOS estabelecem a SUS- da SOTeia e a' alnia do demônio, T()rnou�s-e. iml1Jrl.nria l}ara' mainres f)'
.'

".,
,

.',. . "'.

"re'C· ·J"dailkl's'
,._.. '.

'

.,

. ;,pensão .dos ,qe,spejos, demoli- U'l,euOQ',es. Ia:ntIn'ólpri,a, prinCipalmente, pa.ra os ,c�i,stão.g; imprópria· para·
ções e elevações .'de alugue1. to,dos' os bra.s,ileiros.'

. . .

O que é a U. D. N.? O qne quer .a U. D, N.? NH1@Lvém o ilaibe. NlXI-
! guém arris'ca um pa:lrpi'Le. Age. mis�Brio.sa!ffiefi.te, O reg.ime' é, �n:'f)a��ad?"

Ficam avisados todos 08 Recife, 7 (A. N.) - Chegou ,Prof. Joa-o 1}(l;10 P. C. A demo:cracla peng·a. EnLreLanto, os "eterno,s vlrgIlantes
diretores das sociedades ben.e- a esta capital uma das quatro

ftcam impas,si.veis, �.

JiixisLe um pragl'a,ma ;mas IHlTliCa foi lP-ostO em 'Ilrát.iéa.. Não- ,com-' )li

ficentes e- as demais pessoas lan.ohas que ficaram perdida.s Choro DJ·ckJ· baLe o g-olvel'no .abertamente; sOl'rateira,mmüe sim. lPartilCi;pa do go-
que .se interessam pela qu�s- no mar e solicitaram S'OS. Vi-

. S vemo, mas falta-lhe a ,coragem ,de deúmdél' esse mesmo govern� pOl'
tão da Assis.lineia ao R,eCl.�� 1..nham .. p.Uichadas por um reboca- Deu-nos, ontem, o prazer que é eB-spous:wel. Falta-lhe a ,cor�ge.m Ipara agI,I' ou �·oouar., Nn.o ��

N t d - defi:Jl,e, JmlJ01ssi:ve-i- e :passiv'e.J. DesorHmtação. '!5eIlilll';-.lde' ,c'J.'f!la" atw O.S dl-'
mente Icess. a o, que a pro- dor, procerente da ilha Asc�m- de sua visita, o sr., prof. João l'eLó.rios T0g'ionais, Ninguém mai,s sr. .enL,ell'de . .Q ;povo assIste c(�rn I·ns-·
xima, reunião será dia 8 de ção. Feiram adquiridas por ipar- Chorosnicki, nosso ilustre teza a derl'()icwda udCllÍosta.

, �.
.

Ju.nho. Antes daquela da'ta, üculares do e�cedente de ma- colega de imprensa residente ISi exi,ste partido {lue podel'i� f�ze1' €$OS�Ç�O' ao' g{)'V,e�',no' SaI'HI,.,�
diariamente das cinco a's seis etrial de gUe.Tr.a norte-ameri.ca- em Curitiba, onde represen,ta n. D. N. Estamos 'ce,rtos que poderw fazer OpOSIÇao 'construtlva: P(}(1·�l2a;,.
hora" da tarde, na séde da no. A leste de Natak faltou-lhe .diversas entidades interna- alel'lar 0, g'o:verr�o, aco:qs,ellhn;ndo me:9id�,s e-riciell'tes" e .conslrutwas. N'��

..

age, pOl:'>eUl, assIm. Suas atltuups sa<? _cam�fla-da,s ..
DIZ ,que ipT·etendv

Le�ião Bra.ileira de .sistên- combustivel. Sendo o mar bra- cionais, de intercambio ior- pDestilgial' o gov�rno, 'como se a maJOha dIsto .preCls-as&e. Por obe:l e

da terá'. c ama pessÔta ,pata vio, de-sgarraram-se. Uma lan� nalistico. graea do Présid-el1'Le Dutra foi wdmiLida. a partICipar ,do go:veru? Acel

atender e' quem' desejar in- cha e o rebocador .chegaram ao
..

A s.s. que segue amanhã. tou· a esmola .. , nem, ao menos, o agradecimento !dos miser-rwel's.,.
•

1 Ii d C b d 1 D t "Deus 1he .pague"l '. ,.

formações ou qUlser co a- pO. O e a e e o. uas ou ras.para Blumenau, os cumpTi- Os a:ooni,f:'!cimenl,os na,cio.nais nus ca'pwcltam para wÍlI'mar .qu.e a U.

borar' nesta nobre causa. ainda não foram localizadas.
I

mentos do «O Estado". D. N, est.á desarvorada. Não .se define, por IncapaJz; e'_de posSUIr .u.ma;
polit.fca própria está i,nca,pooitada. ütá:v2'0, MàngaJb�lra ,io:, qu�n; 1,IT�C1�1l,
.esta táLilca. Acabou entr·egando .a oDOSlçao ao I])lartudo do �enhoI Ge:tllll�
VaI1gas, .com -ef,eito, a U. D. N, só ,poderia 'COll'SÜ'Ulr: de' duas, maneIras.,
parti:cipando do Igoverno e dele fazendo. parte. l.ntegr.anLe, ou se :olpondo
francamente a e.].e'. No primeiTo -caso ICUlm,Prn'-lhe-la a defesa do go

v'erno do ,qua:l ;particilpa, ,·e da demorcracia, pela .qual .s� bateu; no :se
gund� caso, dela s'e esperaria cribca ao governo, cntJ,ca construtr�a,
'com apresenLação de soluções. Nem de �m, nem. çI·e outro,modo, ag!��
Arbl'açou {) comunismo� delfende-L?e_ a eXlsteIlJCla Ilegal. Afr anta a bl

-silleiros e fere as se.ntlmentos cl'lsLaos.
.

" _

Contudo, resta-lhe a dell1Ja,gogm; o corlPo de sereia. Rest.a-:lbe a P'l e
a ão dCl�olcrálj.ca - "a preço da lilberdade é a eterna vlgJlancJa, -

! �l.ma do dem:ônio. Encanta e envenena. Perfeita Gnda. l\}ulhel' fal%,
Inl/pl'Óipria para L9dos, pri núpalmen Le par� os eleüores! CUidado co

a Gilda; nunca houve mulher como a Gilda ...

L.GNIDRE<S, 7 (U. P.) Urm incidente pouco comum acorreu ho-·
je, na Carnara dos Comuns, quando mais ele 500 mulheres, com faixas
e íurnantes de cOl'e� vermelha, Iran�ca,. e azul, ,?enetraram rio palácío
ele Westminster e dían l.e da henévolência da .polícia, bloquearam a en

tradu da sala ele sessões, impedindo que os deputados entrassem para,
. dar início aos trabalhos.

Juiz Henrique
Vasco d'Avila

Os novos

ministerios

CANTO DE PAGINA

I
I�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


