
A' saida da Assembléia, ontem', foi cImenta a ,j:íXai i! ubstituiçãl
.

do líder da
-"mtnlria�' A nON errará se colocar o sr. O alfrClflrrat 0- comanda da bancada.
I' êsse representante, par sAbre tradições partidárias, faUam sinceridade e (creliability».

'Necessário o poderio militar
WA,SRINGTOiN, 9 (D. P.)

-

Falando durante a 3'5a reunião da
Divisão de Oficiais, corn os quais 'I'r-uman serviu durante a primeira
guerra mundial, disse que a paz "está fundamentada na justiça- inter
nacional e na cooperação côm os organi-smos das Nações Unidas.' Acres;
centou que "rrós somente :poderemos,' entretanto, cumprir com as nos

sas obrtgaçõss &0 serviço da paz se mantivermos o nosso potencial de
luta. Não é possível manter a paz de outra forma."

Pavoroso incêndio Duma florestao MAIS ANTIGO DIA.RIO DE SANTA CATARINA

:Proprietário e D. Gerentes SIr.NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
.

Diretor de .Reclaçio A. DAM.A8GENO DA SILVA

1\

Ano XXXIV I
-------

Ma aSSE
Flo.ria nópolis Ierça-letre, JO de Junho de 1947,

.

Praga, 9 (A. N.) - 7 bata- O conselho municipal de De-
lhôes de sapad.ore,s,:3 bata- cin decretou a mobílízação ge
lhões de bombeiros, 400 mi- ral para todos .os homens vá
litares e 2.000 civis lutaram lidos, a fim de combater o to
bravamente, várias horas, pa- go. 150 hectares de florestas
ra extingir um incêndio que foram reduzidos a cinzas e os

declarou-se na floresta na dan'os são avaliados em 7 mi

r.egião onde antigamente loca- lhões de corôas. Desconhece

li.zavarri-se as colôn�as alemãsj s� a causa, d� sinistro,. teJ?-�o
de sudetos, no distr íto de De- SIdo aberto rrgoroso- mqueri-
cin. to. •

I H. 10.045

OLEIA CONSTITUINTE
•

Assumiu, ontem, a cadeira de deputado. o .sr . dr.' Ilmar de Alm.eida Corrêa, ilustre Fe-
culté;úivo eleito pelo PSD. O deputado udenista Pe ulo Fontes louva as portarias da C�'SO gr�ve na J-ustíca e" leiteralCEP tabelando o pr êço do pão.-O Original da Coneti tuição Catarinense' de 91, foi en tre- a u

gue à mesa pelo riovo representante pessedista.-Direitos cole tivcis.>« O barrête Rio,9 (A. N.) - O presirdeD;-:.t Trib�nal resolveu pedir ínror-,

eet v iu ,., Novo líder terá a UDN ?...
.

te do Tribunal Swpenor

Elel-,"maçoes
urgentes, por telegra-

À bom regimental reuniu-se,' "<\!pós as palmas que coroaram deputado Ylmar de Alme ida Cor- toral recebeu um telegrama ma, ao Tri�unal, Regional Elei-
ontem, a Assemhléia Constituinte;' as ull.irnas palavras de compromjs-j rêa, recém-empossado, o qual tra, dos srs. Manoel Varela de AI- toral do RIO Grande do Norte.
sub, a presídencía do sr. deputado 180, o novo deputado tomou assento i çou a conduta que .mantet-ia na As- buquerque, Claudionor Andra- .por sua vez, o procurador geJose Boahaid, estando presentes 27 na bancada do P. S. D., passando semhléia, focalizando, ainda, as- de e Arnaldo Barbalho Sírno- ral Temistocles telegrafou aosenhores deputados.

. 10 sr. Secrelúrio Cilcl Ri'bas á leitu, pectos políticos da atualidade. d d d PSD d R' d d I E t dkprova<Cla a ata, sem emendas, ra do expedíente elo dia, que cons- .F'inalizando, o iduslre deputado nete, ' elega os . o, o 10 procura OI' aque e s a o, so-
o sr. deputado Nunes Vai-ela, lider tou de telegramas e oficios. fez 'entrega á Presidencia, 'elo ori- Grande do Norte, cornunícan- Iícitando também informações
da maior-ia, comumcou estar r.::t Não havendo oradores inscr-itos ginal da Constiturção Ça{alli'llenSe do-lhe que o Tribunal Regro- urgentes !'ôbre a matéria, aleSecret.arlla, o sr. dr. Ylmar de :\1", para a hora cio expediente, o sr. ele 1891, arrancando :Js'"'S\fás UI Li- nal estava deixando de cum- gando tratar-se de um casomeida Corrêa, convocadn para as- Presidente concedeu a palavra a mas palavras, estrondosas palmaseumír a caldeira do S1'. de[m1.a(Ío quem _U desejasse, tendo então, de da Assernhléia, prir as decisões do Tribunal grave.
Gasparino Zorzzi, elo P. S. D., quo sua tr-íbuna, o sr. deputado Paulo Superior relativamente ás sen- ---------------

se acha em licença, nomeando, alo Fontes, da U. D. N., feito conside- DIRlETTOS COLETJVOS tenças anulatórías sôbre o Discord.amcontínuo, os srs. deputados Biasc rações em torno do problema do Terminadas as salvas de palmas pleito naquele Estado. E'm fa-Faracc, do .P. ,S. D. e Paulo .F'UI'I- pão, louvando as porlarias ultima- ao discurso br-ilhante do nóvel de- h Stes, da U. D. N., para levarem o mente baixadas pela Comissão Es- putado pesseddsla, S1'. Ylmar Cor- ce disto, o Tribunal Superior OS C elesrlusl.re representante pessedisl.a ú tadual de Preços, opondo-se, no rêa, falou o sr. deputado Saulo Eleitóral distribuiu o processo Porto Murtínho, 9 (A .. N.) �Mesa, �nde, sob vibrantes aplausos entanto, ao falo de haverem desa- Barríos, rio P. T. B.; que leu uma ao relator, ministro' Ribeiro
dos seus pares � da as.sisLéncia (]lH! par.p:cido os pãesinlhos de Cr$ 0,20 indicação no senlido de se dirigir Costa, tendo sido o 'assunto O cprrespol1dente da imprensa
el:chla as galcl'las, pI'estou o CO�I- e 0,50. Salientou, também, a falta a Assembléia, ao sr. Diretor do .

d governista R,!lraguaia� ,Roberj)IOm'lSSO leg,al, recebendo, apos de fiscalização do peso desse. ali- Qe-pal't,amenl0 Narjonlal da Presi- longamente debatI. Q na se.s-
�o 'Fi,üácios, ÍIÍrornla q'l!e dian

Cllmpl.'lm.enj�os de s·eu.� c·olegas. menlo. :.\'e.ssü senlido' ápres.eJltou denêfa '�o'Dj,�l (' outl'O ao sr. pire- são de hoje. Em' seguidà, o
te dos últimos sucessos (las

. ,A 18<Cepç,w que te�·e o ,Ilustre lima indilcarão que encaminhou' á 1,01' cio TnsLJlvlo rie Aposenladol'la
:f:1cultatlvo, ao aSSlN1lJl' a. ca;c!eIru }.1esa, a qual ::t remet,eu a uma Co- dó' Pensõos (_Jt�sBal1rcál,'ios" para es- ------'. for.ças.legalistas, muitos chefes
�e re.pee,s'enl-an\.e do po\.'o. n�(JU'e-- missão vanl t'sl'lvdal'- o. problema. ) tabele.cl''í·, avlcla _este ano,. ��n nosso· i'f.JO .-o"erilifilf revolucionárias e.stão - protes-la Casa, fOI a fIel clemOIlSll'açao do

.

EsLmdo. a CadeIra Imobllmna da- l� I. AV tando; principalmente os jo-l'es,peito, da admirarão e do pl'es- ORIGTNAL DA CONSTITUrç.lO quele Insl.iLulo1 d b d vens, culpando os diri'gente.sligia polif.i.co de (Jll'e s,empre é'eer- CA'I'AiUNElN.SE DE 1891 -- O 00 e .

cado pelo seu povo. Falou, a seguir, estr.eando, o sr. O BARRET'E SERVIl} ... A U. D. N.· . .
m.aximos do movimento e exi-

Ü sr. depL1tado J. J. Cabral, da I. :'-IITEROl, 9 (A. N.) - A sra. ôa- gindo a substituição dos mes
U. D. N., i,nterpretal1ido, o diS-0l..1rso I mi'lia Di'as de 28 anos, deu á luz mos. Acres'centa o mesmo cor-,

�

C '
do sr. d'erputwelo Ylrmar Corréa,1 no inlerior elo bunde da linha San responderute. que essa divergên-caso 'paranua t o no 00õresso aJCl10u .que os conceitos .ne1e emi_'

Go,nçalo lendo () parlo ocorrido cI'a te.m 'sI'do dl·SC".tl·da e'ntI'e6 6 � llclos, ser,J'am de censura a sua ban- ' .

u.

RIO, 9 (A. N.) - Vários parlamentares palesr.ravmm, ontem, na cada, que, na Ass'embléia, tem de_ oormalmente, assi:"lrdo �)elo med�- o capitão Belisário Daria t;. o
sala dc café da Gamara, depois do eliscurso do general Flores d-a Cunba, fendido.; t.ão somenGe, os kJ;�ere.sses co AnloJllO COI'l'ela da Sl.l"a tam-

I general Rafael Franco.J)a delfesa cio J'e.qllerimenLo que fc·r, a prglpósito das ll'olj)as de Morinigo,' polibcos partidários do seu parti- bem passagelro. A parlunense que,"que retornaram a.o Paraguai, depo'is ,de internadas em território bra- do que, finaLmente, é o da mino- foi leva;da
.

depois á mat.ernidad-e." No·va Va"l·n� con. trasiJ.eiro. Ou"inrdo os comentários, a re[)orta.gem apur011 que se o gov,e,rno ria... U U U.re�ar.dar as informações .solircita-clas· ou se os f,atos relalcio·nu,dos COlll1. a
.

S. S" 8Johou que á sua banoada, a.comp.anhu,da. de' seu fIlbo, esta
.

situação na fronteira a;consel1barem, o general Flor·es da Cunha "esta- Continúa na 30. página pas'sando hem.. a gripe,ria di,sposto a re'quer-er a convo-cação ,de uma sessão conjtmla das elllas I
casas do Congresso, em ear,áter secreto, para debaler e es'clare-cer a po- Philadélphia 9 (U P) O
sição do Brasi.l em face do confli to para;gllaio."

Il d'·
·

d"_'
..

P T B dr. WendeIl Stanley,' v�ncedor�<\!di.antava-se mais que nessa emergenóa seriam convo:ca.dos pelo ISSI encla no' de Premio Nobre-l de QuimicaCongl'·esso o ministi'o do Exterior e o mediado:l' bra:sile,iro no confililo,
sr. Francisco N.egrão ele Lima. • • II de 1946, anunciou o desenvol-

Rio, 9 (A. N.) - Sob o titu-I B.; presidida pelo sr.José Vec 'vimento de uma nova vacina
lo "Quem Vencérá?" a "A c.hio que é a pedra de toque da: ,�ontra a influenza, a qual po-

USSflA' VANCA Noite'� escreve o ,seguinte emlcrise desencaJdeada pela suà derá �er minis.trada sem quaI-
I ,

.

. sua secção. "Politica e Politi-· teimosia em organizar, á sua quer mconvelllent�: .

, . ,_. '

-

'.
coos":. feição os diretórios municí- .o sr. Stanley afIrma que a

LiÜ�ID.FtES! 9 (T..;mterJ) - A, Q,lgItaç-ao_: ,pohLI'C;l, nos Ba�can§, epten- "A' .

P T B '

.' . .... sua nova vacina reduz a inci-\ deu-se a Bulgm'la, onde o c,befe da oposlçao Bwola Petkvo fOI detJ.do e Crlse no . . . gaucho paIS do PartIdo ,no mteIlOr do
A. •

,

acusado de.

conslP.
iru,1.'

c.onti'a. o

g.'oyeFl1O,
se,gundo a 'a,cusação. feita co.ntI'aj está em marcha. Emissários Rio Granue". ,dencIa da mflue_nza em. noven-

o P.artldo dos P8Iquenos Prorprletarws, na HungrIa. ,das duas correntes estiveram ta por cento, nao o.casIOnando
..

A dete,nç�o de Pelkvo :i:oi. ol'dena.da pelo g'overno 'I'la, Blll'gláTla pr�- no Rio para pedir o apoio do febres ou dore!, pelo corpo, o
sl.clldo ,por DIiIlJ.1Ü·0'V, q.ue J,a iOl_presldel1te de Ko�mteln. A cIet.ença 0;. , G t'l' V d'S 1- que é comum-aos outros tiposd.e Pelkvo fOl mLerpe'lada como smal de que ,ê'I. RUSSIa ,e os seus acl-e,ptosl·SI. e u 10 argas e o sr. a O· d'eus d .

. ,

conmnista.s nos Bakanrs estão agindo, raopidàm.p.nl.e. i}2-ra f.ortalecer a gado Filho para seus' inte,res-
'

«
.'

,» O de vaCll1as atualmente, exis-
.sua 'posição em toda essa criti,ca re�ião. ses. O sr. João Goulart veio pe- Japa-O' ,

tente's no mercado.

'OS d' dir, por exemplo, que se. for-

initnigos O 'p.OVo_ taleçam' ás antigas fontes do Tóquio, 9 (U, P.) - Fôr.cas
..P .. T .. H., dele excluindo 0,$. ,da, policia.militar' .norte-an;e-PAiR:liS, 9 (Ul1i�ed) - O te.á:fego ferroviário ficou virtualme.nte 1 S._pa,rado em toda a França,.hoje, em cO>Jlsüquencia, da o'Ddem dos. lideres e erp.entos da U. . B;, (Ulllao ricana, .foram obrigadas a efe-

comunistas que dominam os sindi'catOS' ferroviários, para a greve ge- SodaL B.rasileira), ou sejam os tuar inúmeros tiros para o ar,
ral, a menos que o governo 'conceda ao� trabalha.dOl'es fe�'ro;vi'ários au-' ,elementos ,do sr .. Alberto Pas- a- fim de acalmar a imensa Rio, 9 (A. N.) - Faleceu e,m
me,nrtos a.e saMriós e resta1beleça a pohtJlCa dos preços lIvres. qualini. multidão que, ocorreu ás ruas sua residência nesta'. capital,

M d
·

I·"
Si os maiorais seguirem esse da gr�nde cilqade ,industrial de na madrugada de hoje, o sr,.

OSCO·u evera 'exp'
.

te'ilr caminho, é cert!? que-deixariam O;!'ak;a, para ver o imperador Tomaz Déllfino Santos, um dos
o Partido o p'róprio sr. Alberto Hiroito, hoje de manhã. últimos '0onstituintes de 189L

Wa'shington, 9 (U. P.) - A nota deverá ser enviada den- Pa'squalini e cin-co deputados O povo se mostrava tão an- Tomaz era filho' do poeta, Luiz
Informa--se que o governo es- tro em breve ao governo so- estaduais. Ta:mbétI o Sr. Artur sioso para s.audàr Blroito, que ·Delfino. Faleceu aos 88 anos e
tá decidido a divulgar publica- viétÍ'co e seu texto está sendo F.isoher,' d'eputado iede'ral pelo realizava su,a "primeira visita a 'seu sepultamento será realiza
mente qual o papel da URSS considerado pelos diplomatas. P. T: B. ga�cho, vem da U. S. Osaka, desde a capitulação do ás 16 horas no cemitério
na substituição do governo Informantes oficiais manifes- B. do

.

Jrupão, que l:lma mulher ,são João Batista� Na;sceu. a 24
hungaro, atuaLmente dominado

taram suas dúvidas de que a -dE�p.eram-se a�c?n.tecimen- foi completamente e·stra,çalha- de ,setembro de 1859, nesta ca

pelas comunistas. Neste senti-
U·_ Q "t' . "Itos eClSlVOS na proxlma . se- da pelos :pés da -multidão. p�tal, sendo sua mãe d. Maria.lllao ",OVIe l,ca possa concor- .

1
. .

.do, o Departamento· de Estado
d

.

t'
_

b mana, lllIC USlve, se p-reClSO uma Durante a 'visita, Hi.roito Carolina Garcia Santos, Ex:er-
vai mandar uma' nota enérgi-

ar com lllves 19açoes so :ff a
viagem apaziguadora do SI'; compareceu 'á sede do jornal ceu a. profissão de médico,

ca de protesto a Moscou e vai situa.ção hungara. Entretan'.to, ,salgado Filho a Porto 'Alegre, das fôrças de ocwpação e pela. professor, jornalista, partici
pedir a organização de uma caso falhem estes recursos, os embora se diga que o sr. Ge- primeira vez conversou com pando ativamente da campa-
comissão de investigações, comI Estados Unidos pretendem le- tulio Vargas já decidiu dar mão soLdados da Grã-Bretanha e nha abolicionista -e do movi-
a colaboração da Inglaterra. I vaI' o caso ás Nações Unida·s. forte á atual direção d0 P. T. da Austrália. ) mento rellublicano .

o

faleceu .o,sr.
Tomaz Delfino

.
\ \

/
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o ESTADO·

C4�IINDÕES, ONIBUS E TRATORES
SUECOS VOLVO

Qtt� ..
A gripe segue frequente" -c;
mente os resfriados. Corte /1
êstes prontamente, fríc- Ã
cionando o peito e o pes- ·-·)·s I
coço, ao deitar-se, com I_,
Vick VapoRub. Descon- ..
gestiona o peito, facilita
a respiração, acalma a

tosse, traz pronto 8·Uvio.

m9!'A_�'\"'::,
t'
"

...liIItIIMIIfa.t,

Os contabilistas e o prejéto D_ 226
Quarto; sala. podendo lavar e

Havendo a AS,SOCIAÇÁO alto pôsto de Vice-Presidente cozinhar. Ver e tratar á rua Leu

PROmISSIONAL DE CONTA- da República, certamente.. não ra Caminha Meira n. 74,

BILLSTAS DE FLORIANÓPO- permitirá que se consuma o

LIS, por seu presidente, o Dr. astacelamento do ensino co-

I
Lindolfo A. ·G. Pede'ira, se diri- mercial e de cIencias econô-

..

. gido ao Exmo. Sr. Dr. Nel'êu micas considerada a forma

Ramos, dignissimo Vice Presi- pouco feliz de que se valeu o

dente da Republica, no senti- autor do projeto, virá .destruir
do de serem tomadas provi- por completo o esfôrço, o tra-

I
dências ,pelo Revmo Padre Me- balho de uma gerraçbo que,
deirros Neto, na Câ,mara Fede- com ingentes sacrifícios, ,con-

IraI, .recebeu o citado presiden- seguiu estabelecer as bases úe
.:.-------------- te da mesma Associação, o se- um sadio preparo para o bom

I guinte telegrama: desempenho da carreira que
"\Dr. Lindolfo Pereira abra.çou.

Florianópolis: CremO';:;, todavia, que, . para

ACl�SO recebimento telegra- bem de todos e do Brasil,ain
ma que me enviou Associação da temos 'á testa dos' nossos

P r o f i.s si o n a I Contabilistas destintos homens' da tempera
Justas aspirações nobre clas- de Nerêu Ramos que, desde

I se terão sempre minha simpa- já, se põe ao lado dos legíti
'tia pt Cordiais Saudações. mos contabilista;:; que não fo-

lem demora 80 conhecimento de Cjüe1'l (ass) _ Nerêu Ramos". ram feitos por decreto e sim
de direito, recebendo ,.. I. uma informa- I
çlo do 'resultado, enibora em algunl a.

- Como se verifica pelo des- nos bancos esco arres e com

.oI nio lejam publicadol nem a recla· pacho suprra, O grande catari-, fiscalização adequada.
maçlio nem a �oyidêncja tomada. nense que, pelo seu valor e <in-AguardemoS!, pois, os fu.tu-

____________.....:;�_I ! contestável saber, chegou ao ros dias. .
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.
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I�olpe rto peronisme
BUENOS AIRES, (U. P.) às "tropas de choque" nacio co, o coronel José Domingo

- Ao que perece os naciona- nalistas terem livre movimen- Molina, que, como Velasco,

éllistas argentinos sofreram u� to pelas ruas d� BueI.lOs �ires. c.onsiderado ardente naciona-

grande golpe com a renuncia ao passo que dissolvia víolen- lista. ' .

do chefe de Pollcia, general tamente qual-quer outra espe
I

Filomeno Velasco, que há] cie de demonstrações públicas.
tempos é considerado nas es- Velasco foi substituído no

feras extra-oficiais como di-i- cargo pelo general Arturo'jgente desse grupo político ex- Bertollo, que regressou a Bue
tremista. nos Aires em data recente, 'de-

Os matutinos dizem que, pois de desempenhar durante
ostensivamente, Velasco se três anos o cargo de adido Mi
viu forçado a renunciar em litar à embaixada da Argenti
consequencia d'e sua ínterven- na em Washington. Dessa po
ção na greve dos coletores de sição, Bertollo prestou admira
lixo 'que reina em Buenos Ai vel tarefa em uma ocasião em

res há uma semana. que as relações entre seu

Não obstante, nas esferas país e os Estados Unidos esta

políticas se opina que a oca- vam em seu nivel mais baixo.
síão 'foi aproveitada pelo pre- Sua atuação foi de tal ordem
sidente Peron como uma opor que o �pesidente Tru.man o con

tunídade para por um freio -à decorou com a Legião do Mé
infiltração nacionalista nos rito, a mais alta condecoração
postos determinantes do go- que se concede a estrangeiros
verno.

\

pelo governo dos Estados Uni
Velasco foi sempre um dos 'dos.

.

homens fortes do movimento O
.

sr. Victor Fernandez Ba
revolucionaria e desempenha' zan, funcionario de carreira da
va a chef'aturada policia des policia foi nomeado chefe au

de fins de 1943. Foi sob sua xíltar de policia. Fernandez

permanencía na chefia da po I Bazan é um dos' melhores téc·
.

l' t
,.

f Rio de Janeirolicia que os naciona IS as se nicos que ja ,�erVIra,m nas or-

.:=;=:============;-_____;,;.__ �_

tornaram fortes.

)
ças policiais, platinas. Bazan é

Os que criticam o governo uma figura Ique contrasta em

alegam que a policia, permitia tudo com a auxiliar de Velas-

LEIAM A REVISTA'
O VALE DO ITMAl

"�i
e complete sua nutrição

Delicioso suco de S vegetais,
numa feliz combinação sele-
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Polida .... " ........• , •. ,. _ •• "0 l8U
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Matornidade 115�
Hospital Nerêu Ramol ..•.•••••• UI
luta Case ·10111
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••. UH
Álaistência Municipal ....•.••.••• 166'
lIo.pita! Militar ,.... .... .. ..... 11�1
l4. 11. j;. ., •.......•...... , . • . • UJO
Baile Aérea • 7••
". B. L A. C. ' USlJ
Clpitania do! Portos •• ,.,.,....... US'
1160 C. R 1611
1'6n;a Policial l21U
Penitenciária 1S1•
•·0 ltatado" leal
III.;A Gaseta" l:íll
PDiârio da Tarde" 157'
L. B. A 164'
11:._ l'une••";. Ortilia ..

' . . . . • . . IH/!

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

�?
QUE HORRUR!

Laboratório

I

DE 4.5, 6 E 7 TONELADAS

cionada, Cocktail v-s com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
rico teor em minerais e vita
minas. Sirva-o gelado ou quente,

•
como sopa.

Peca .

COCKTAll V-8 t';l.�
�

Tomates
Cenouras

* Espincfre
* Alfcu:e�
* Salsa
* Aipo
* Beterraba.
* Agrião

_ puríssimo suco de 8 vegetais!
Produto da Standard Brands of B(azil, Inc.

SNRS.
ASSINANTES

Dr. Lindolfo A. G.I

Tome KNOT
'I ��:�� �E�!������.

interessa é, reahnetnte, uma providê'oci.
para endirdtar o Que estiver erradc ou

para que ai>?;um.. falta náo le' repito; e j
NÃO o escândlÍlo:'Que a .ua reclamaçlo
ou queixa poderá yjr a caUSIl1', encaml

nhe-a á SJ!;C�AO RECLAMAÇO F;S.
de O ESTADO, que o c�o lerá lendQ

f A sre .. Ev�
I Peron em -Natal
I, NaltaJ (A. N.) - (Urg,ente)Reclamem

imediBta-1
.

- O avião em que viaja para.mente .qicelquer irre-:
a Europa a sra. Eva Peron..gularidade na entrega aterrissou em Natal 'ás 5 horas

de seus iornaee.
e 25 de hoje. Sra. Eva que foi

......__rsr__...m__..............__.....__..'l recepcíonadíssuna, VIaJOU no'

aVIa0 "Irberia", inteiramenté ..

adaptado com ac.omadações es

peciais. Outro quadrímotos.
aterrissou em seguida, condu-
zindo as bagagens da Sra. Pe
ron.

Natal, (A, N.) - (Urgente)
,
- Instantes após sua chegada
Eva Peron, falando a reporta-
gem da Meridional, dtrígíre
uma cordial saudação ao povo
brasileiro, através dos Asso--
ciados,
Natal, (A. N.) - (Urgente)'

- Sra. Eva Peron foi recepcío
nada na estação de passageí-:
ros, sentando-se ao lado do sr.,

interventor, prefeito e outras
autoridades. Trajava um cos-

tume preto. Sorridente respon+
deu a todas as perguntas. A
sra. Peron demorou duas horas
em Natal, p,roseguindo sua via-

jem para a Europa, escalando·
o quadrimotor agora Vila Cis
ne�ros Afri-ca Norte. Mesmo
avião transitaram secretária-�
Eva seu irmão Juan Duarre.

Corbelia de flores entregue:
Eva .

Pereira
Advogado e C&:ntabilista
Constituiçã. de lIlociedadell.
PIaRDs c&l'lt.beis •• Or.ganiza
çõe. -- Pareceres e serviço.

correlatos.
Rua Gal. Bittenc.urt nO. 122

Florian6polis
Da. 17 hora. em diante.

� ....

ALUGA-SE

C>ARA RECEBER AMO-S"i'RA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBORiTÓRIO OOIM IS. a.
CAIXA POSTAt. 36

SI-1JMENAU. SANTA CAT�
'--�

---_ _ _._ _--

Peça informações telegráficas à V O L V O D O
B R A S I L S. A. -- Matriz: Rio de Janeiro à
Praça Marecha.l H'trmu, 5 - endereço telegrafico
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro. ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: São Paulo, à Ruo Odorico
Mendes, 326, endereç$ telegráfico BRASILVOLVO
São Pou lo , ou ainda diretamente com o gerente
da VOLVO DO BRASIL S.A .. que visitará em princí
pio de Junho, com alguns ohoasis de demongtração,
os principais lacalidcules dos Ettados do Paraná

e Santa Catarina.

DOENÇAS N,ERV��Ab
CfJM os progre8BOlll 41. meliUe!'lII1!\,

boje, 81.1 doenÇ'OO ner-VCSII.G. qu"n�""
tratadas em tempo. sio mal� 11)"'"

feitamente remediáveis. O \:urlillildl'!k
rismo, fruto da ignorinci·a. só pHCI'
(lrejudicar os ind.ivfduos afeta�ol,l le;
tais enferÍiIldades. O Stllwi�o ��....,
cional de Doenças m.eni.ds· li"",�'
tllll um Ambulatório, (,llll!! ll.teDtlli!! IlrV.IlW
tuitamente 08 doente!> Wfll''t'llt!lO!l ,�""

.'geai•• na Rua Deollof<li 2'�. �IMI .1f

b 11 .J!orlUll. &àrllSlIIlea�� "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lira Tenis
.

Clube.--Dia ·14. sábado, com início às 22 horas, a grandiosa
..Festa das Rosas, em beneficio dos lázaros. Mesas'a Cr$ 30,00, na ,Rel8joal�ia Moritz.,

Na Assembléja .. ,..

(enti!'lU8{ão dre Jorge Lutterbeck f? Jobel
se,ssão anterior, o Dr. Ilrnar Oardoso para, COm o Sr. Presí- Conclusão

Corrêa explica- que, desde a dente e em comissão, se diri- o barrete esteve tão certo quanto
_\.N[VE'RS.f\'RIOS: prímeíra reunião, quisera de-

. um chapéu sob medida ...
girem qportunamente aos po- À essa altura, trocaram-se apar.,

,

l\1K\.f.XA MAiRIA PALM1JRA clinar da sua honrosa escolha deres constítutdos. Ies entre o orador e diversos srs.

Festeja �'eLls, natais hoje, a in- para a presidência pois os Passando a outra ordem de deputados, entre os quais os srs.

teressante mcmna Maria Palmi-ra, seus afazeres o inilbem de de- assuntos, o Rev. Lutterbeck Nunes Varela, Orty Machado, Fel'

í'ilhu do sr. Dorah�ci,o So�res, com-I sempenhar êsse mandato, pe- expõe um sucinto plano de
uaurlo Melo, Armandq Calil e Dib

,peLente ohefe da chrcherw da Im, dindo então para ass '-I assistência aos realmente ne-
Mussi. A torrente de apartes de-

OI" I d
"uml o sencadoou.se C1mmr�o .o dqputaclo

prensa icra o Estado, lo Dr, Heitor Blum, que, com o cessítados, argumentando com Ylmar Oorróa íulminou o lider

Fazem apos, HOJE: /, ��:r' Lu_tterbeck e' o Sr, Secre- a necessidade de uma ação so- mínorísta com uma resposta seca

_ a sra. Manoela Cabral Fonse., tár'io, nao concorda que tão d,e cial ampla e extensa, a fim de e explosiva : - "Se v. excia. se põe
" dentro dos conceitos e das atitu-

-ca, esposa do sr, Francisco Fonse., pronto se afaste o, Dr, Ilmar, se aproveitar o mendigo e sua des que per! i estivessem' ausentes

.ca, residente em Laguna. pois a União está ainda na prole em trabalhos adequados, desta Assembléia, é que o barrete
_ a sla. Edite Lebarbenehon, sua fase preparatória, Pondera O Dr, Fernando Mendes pe- lhe serviu e disso eu não tenho

S p id t de permissão para reler os culpa,"
- o sr, Simão Simeno:w, O r. resí en e que, deixando

, O sr. Presidente. fazendo soar os
- o SI'. Getulio Lelis Pontes. a presidência, não deixará en- dois últimos itens do plano que t.irnpanos, restahcleceu a or-dem,
_ o 81', Fernando Farias, tretanto de colaborar na sua teve ensejo de apresentar na Mas os apartes continuaram e S<Í

organização. sessão anterior, por onde se se. acalmaram quando o líder mino-
- a sra, Amalia Maria Bohn eS- �

t'- 'Passa·.da a prestdêncía ao vê que labora no mesmo terre- ri, ár io informou que sabia que o
:.posa do se. O. G. Bohn. tid

D BI' no de idéias e sente-se satisfei- seu par ], o era um partido de mi-
- a sla. Elisa Carmen Lacomhe. ,r, um, ficou assentado que "'Oi norra,

o, logar evia ser exercido pelo to por saber que um reconheci- NOVO LIDE,D'l,- o menino Roberto, fiLho do n-

,,01', Henrique Slodiek, sistema de rodizio, isto. é, cada do sociólogo, como o orador, 9 sr. Osvaldo Cabral, "vendo o

sessão teria um presidente es- esposa o principio de recupera- caso comp lioado ", resolveu desen,
- a menina Vera Lucia Teixeira, gal.ilha 'I' t

'

Ihid d t ção do indigente e de sua pro-
]. l' um c iscurso que razra

- o menino Valdir Livramento. co I O en re os representan- na pasta, Discurso longo, ouvido
_ o menino Sérgio Rubem Porto. tes das sociedades presentes. Ie, Ainda com a palavra, jus- com impaoiôncia pelo publico e

O Sr. Secretário pede tam- tifica a conveniência de ser com visível irritação peln líder da

bém a sua 'substituição, alegan- designada �ma comissão com- minoria, O povo, nas galerias, a

do que se trata de um pôsto de posta de todos os elementos da c�da ataque elo 01'00,01' ao Estado-
.

têncí
.

I b
- Novo lembrava frases do mesmo

confiança a ser def'lempenhado aSSlS encra para a e a oraçao '

naturalmente por um militan- de um projeto dos estatutos da ,AG U.· /.\ DErIMENTOte da,s associações 'de benefi- União, o que é aceito, de:Sig- l1. ., ..._...
A ' -

d IÍando o Sr, Presidente, paracenCla, com que nao concor a Ao restabelecer da gra\ (" ()nfermidUide que me re�eve ao leito por
l'Has em. bcne.fi.cio da Cail11lpanha do a assistência que, por proposta êsse fim, a seguinte comissão: long'o lempo, cump'1'o o indr,( Imavel dever de, pulblicamenle elo fundo
'''pl'omir'', Será, por certo, um gran- do Sr, Presidente, o aclama Rev, Jorge Lutterbeck, Dr, do coração, agradecer ás ip]I'Llosas [rmãs do Hospital de C�r1clade; ás,
,"de acontecimenlo soei-aIL com uma salva de palmas: Fiernando Mendes Sra Cléa bondosas enferme]ras elaquele Pio Estabel'ecimento; ao disti,nlo médieo

, , '.
'

sr. rir, Artur Pereira e Oliveira e, muito 'es,p,ecialmente, ao natavel e
. .são convidad'Ü� t.odo;; os sÓ'ci.os Concedida a palavra ao Sr. Cardoso Filomeno, �nta. A,g�e- huma-nitário clinilco dr. Paulo de Tarso da Luz Fontes, meu médico
.do Lil'a e do Clube 12, Clito Dias, êsse confrade mos- se Faraco e Sr, Tiago Vieira assisLeilt.e que, além do êxito da melindrosa intervenção cirurgi{la que

tra a assistência, de forma con- de Castro, que deverão 'reu- me praticou: em.pregou o melhor dos seus esforços e larg:os conheci-

viniente como vem t ndo n1r-se na próxima quinta-fei- mentos,ClllllCO& para, que me �oss,e d€,vol;vtda, a :saude, Estendo meus

. _'
e

I
' I -

a,gra,doolme.nlos a dedlleada Irma Rmalda, do clt.aria HOSlpItal, pelo des-
apllcaçao nesta praça as quo- ra, as 17 ��r�s e no me,smo o \'elu. com qur me tratO'u, contri1buindo, também, com grande parlcela
tas de tecidos populares,· numa cal, para llllClO do ,refendo tra- para a minha cura. Agradeço, ainda, á todos que, por qUa.'lquer fo'rma,
verdadeira b.urla á lei e aoslbalho.· conlribUir,am, para

o m

..
'eu rc�pido e comple,Lo re,sta;bele,cimento, A Lodos.

interêsses -dos pobres, fazendo Foram" assim, coroados de ple- pOlS, ,a '?lIII1l;a etrrna gralJclao,

um veemente apêlo para que no êxito os esforços dos que
FIaI wnoj}QiIs, 10 de maJO ele 19!17.

ANIBAL CLlJ[ACO FILHO
a União pr-omova, perante 0lp�'omoveram dita reuniã0� sen-

Sr. Governado.r do Estado, a do de esperar-se que, nas ses- •

A:\TfBAL OLIMACO FILHO necessidade de se obter juntol sões subsequentes, as demais

Acha:"se complelamenLe l'estabe- ás autoridades competentes sociedades de beneficência des-

-lecido em sua saude, o sr, Anibal' uma quota especial de tecidos

I
ta capital, se façam representar

·,Bl'iImaco. Filho, que se eIlcontrava I pO/pulares adequados ao inver- nessa assembléia de interêsse
�em quarto partilcular no HOSlj)ital no que se inicia, para a con-I de todas elas,

�de Caridade" fecção de roupas aos deserda-Idos da so.rte : seus fi�hos, ' De voltaFM...EC[Í\1:lillN110: o Sr. PreSidente, nao obs-

GELÁ,sro MÜlRE:1RA
tante reconhecer o intuito lou- O Manéca, voltando p'ara o

Cau.sou profundo pesar a not.i-
vável da proposta, explica que sitio, toma ares arregantes e

a União, por si mesma, não começa a descrever aos ami2:os
.nia recebida, nesta caipiLal, do fa- �

Pode ter a iniciativa de diri- o que viu e ouviu na Capital.1ecimenlo de nosso parlicular am�
gir-se aos poderes constitui- Senta-se num banquinho per-

'go GeJlásio Moreira, de Itajaí. do's, pela razão muito simples to do fôgo á beira-chão, põeHomem afei to ao trabaLho, co de que ainda não tem persona- as mãos entrelaçadas sobTe os
ração nobre e, sobre,ludo, leal e

, , ' , ,lidade juridica, joelros e diz'
,amIgo, Gelasl'O MoreIra cons'egl.llra De ois do s prnunciarem T'

'

"."

-:gral1!g:ear um vastissimo CÍl'C1JlO de "P � e l:re na Assembl�la, escUltel

I
_

, L l . I '''', d
I vanos oradores, todos acordes os' discursos dos' home dó po-re açoes,. an·o naque a C]IUW e, co-
en1 que o Sr, Clito é a pessôa 'r d

�mo na ca,p]lal. ' ,

vo, .. cOisa ln �.
.

O t"l
.

f' 'd
'mdlCa.da para desenvolver no O Dr, Vardem:a quandO' fala

ex ,],lI o, que ora acome-lldo e "I
_ : .

.

'l f '<]dI"
nosso melO socla tao nobre vae logo aos adJétIvo certo.

mgItabal eIld'erml la .e" aC:la�a-selJ'a. campanha, pede a palavra o Gostei. EntnO) tanta coilila linda
res a e e'C]1 o e laVla tlOO a ta '

. .' A •

I b
' Rev, Lutterbeck para, em apoIO o. que maIS me agrado fOI' as

,·.quanc o so revelLl um colwpso car-I ' . -

f't
d' 1 I

' , a e�poslçao eI a, p'fopor uma frase trechos do discurso que
',Jaco, rou )anc o-o ao carmho dos sessão especial da União no méche no coração da gente .•.
seus. ,

, próximo s'abl:\.do, 14 do corren- Falô em Assemblé1a. ... ; pa-Seu sepultamen.to efetuou-s·e on- te depo' de convidadas 'pela .

d' d
'

d· A_ U D
t It ',' f' d

,. IS ralSO as esor e, .. , UA • •

em, em aJal, e_ OI gra,n e o nU-I imprensa as sociedade benefi- N .

'

ta.
m r d, , h,

.,'. , pslOOpa •

e o e p.essa as que acompan a-
centes InteressaJdas para que lJ· d' ;.� .

"r�m f" t
'

" I'
, m OS amIgos pergun .......

I' o er e 1'0 numa smcera 10- cada uma indique a quantida- O 4tl-e é peioopata?'menagem de sat,l'dade, d d t'd Ie e eCI os popu are's a ser �osam0nte o Manéco
'adquirida e com o único fito de Ilesllond.e"!
distribuição aos nece,ssitados J.\1oàos dele 1hlá que· eu não
que socorre, organi-zando-se en- lJl.�
tão, por intermédio de um fun
cionário da Legião Bra-si
leira de Assistência, um fi
chário ou lista circunstanciada
dos artigos e das pessoas be
neficiadas, Prop' e tamibém

I que, depois disso, uma comis
-..._ - ...,"""""'--,..,,--- são composta de menlbros das

sociedades participantes da

campanha se dirigisse ao Sr,
Governador, para a consecução
dessa medida humanitária,
Aprovada a indicação do

Rev. Lutterbeck, fo.i marcada
uma sessão e'special da União
[para. o dia 14 do corrente, ás EVITE AB6Rl'{ECIMENTOS

16 horas e no mesm0 local com pedid,os que podem. ser evita.

(.

' dos. ContrIbua para a €aa:a,de Es-
sen.c1 O deslgnados os Srs, Pa-! molas aos Indigentes de Floria�H).

Assistência aos realmente•.•

).

.FElSTA DAS ROSAS
Cresce dia a dia o entusiasmo em

.nossos meios sociais, peta Festa
"das Ro.sas, qu'Ü se reali.zará dia 14,
no 'Ln'a Tenis Clube, e promovi,da
'pai' um grupo de distintas s€'n1'1o-

VIAJA,N'.DES:

DR SrZ.ElNANDO T,EDGEIRA
Este·,'e em FlorimlólPolis, o dr.

,Si7Jenalldo 'r,eixeira, cbe,fe do Püsto
,ele Puel'icLlllura ele Ti..iucas e "aba
..lisado clinieo na.quela cidade,

ENF.ElRJMOS:

I
H:i1.á.rio

Laureano G. Almeida e

Iracema C. de A�meida

participam aos' seus parente.
e pessoas amiga0 o nasci
mento da .eu filho WILSON,
ocorrido no dia 2 do corren·

te.

«Expansão
Ec,onomica»Florio.nopolis, 3.6/47

Esta em elaboração um nú
mero da revista "Exposição
Economican, de Cudtiba, de
vendo ser os interessados em

publicidades proculados pelo
orofessor Jonas de Arauio
AbrCi'u, redator especial/da refe
rida revista,

$ERVICO DE
.

ME'TEOROlOGIA
Pre .. isãe do �em'po, até 14 hora.

do dia la na O,apital:
Tempo: bom,
Temperaturd: estavel
VentOIl: de Nord.este a Sueste,

-fresco., ,

TeIY, j.l!!l'aturaEl extremas de ontem:
\máx;n'a, 22.9 mínima 17,3,

orador elogiosas ao mesmo Esta
elo-Novo, E o sr. J, J. Cabra I per
cebia que o orador, no seu discur-
50, estava "traçando no rma s para
a minor-ia", com evidente incursão
nas suas funções de lidero Por so

bre isso o sr, Osvaldo Cabral, com

outras palavras, repelia conceitos
há pouco expendidos pelo sr, YI
mar Corrêa, e severamente conde
nados pelo sr, J, J, Cabral. A im
pressão .geral era a dê que o' sr,
Osvaldo Cabral resolvera assumir
a liderança ela minoria, ante o

fracasso do seu colega da extre
ma-esquerda. Pelo menos ao nrador
:faltaram as palmas elo seu lider,
quando terminou a sua longa ora

ção,

ORDEM DO DTA
Não houve, também, orador ins

crito, tendo o sr, Presidente, em

seguida, encerrado a' sessão, mar

oando outra para hoje, á mesma

hora,

QUANDO TEUS FILHOS
te perrontarem o que é

DIU lázaro, dize-lhes que é
IIID eofêrmo que poderá re

c.perar a saude com IJI teu
aaxilio.

UM ESMALTE INTEIRAMENTE

"

I

NOVA FÓRMULA
NOVAS CÔRES • NOVO VIDRO!

Graças à sua nova f6rmula, CUTEX é muito mais fácil

de aplicar, porque apresenta uma esp�ssura calculada,

melhor aderência e um pincel dócil ao manejo,

possibilitando esmaltar as unhas com uniformiJade,

• firmeza e rapidez . .o novo esmalt� CUTEX

seca ràoidamente, tem maior brilho e mais duradoura

permanênCia sôbre as unhas. E seu novo frasco,

de desenho moderno, contém 33% mais de esmalte,

Experimente-o, hoje mesmo! Nestas côre3

arrojadas; At Ease, Honor Bright, Proud Pink.

SEMPRE NA VANGUARDA EM NOVAS IDÉIAS I
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o FSTAD0;_Ter(a·tel'a '0 ·ele Junho d@ """'c"

Hoje ti amanhã será II> sua preferida
Drogas naeíenals e estrangei-ru - Bomeopátias - Perf1ll-

1
.....------------......--------...... marias - Artigos de borr"cllil.

QU�R VtSTIR·SE COM (O�fORTO E ELE(i�.N(IA 1 -I
(iarant0-8e a �:::ata obsenrmncia 'IW receituÁrio médico.

PROCURE A

Alfaiata ia' ello ADVOGADO
Rua Felipe Schrnidt .21, sobrado-Telefone 1062

____�_�� � •
• (Altos da íCASA PARAISO) - Elortanópclra

,�

.·0 NOVO HORARIO DA VARIG·

DE PIONEIROS
li SERVIÇO OE v.s.

200. - De Ploríanópolis paca Curüiba, São Paulo e Rio de Janeíeo,

Decolagem ás 10,40 horas.
3r3Js. - De Plor.íanópolis para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 hrs,

4'as. - De Florieaiépolis para Cur ií.iba e São Paulo. Deco,lagem
ás 13,00 horas.

5as. - De Plor íaoópolis para Porto Alegre. Decolagem ás 10,20 hrs,

ôas, - De F1o!["ianóP9lis para Curitiba, São Pauío e Rio de Janeiro.
Decolagem ás 10.40 horas.

.

Sab. - De Flor ianóool is para Porto AJre.gre. Decolagem ás 12,30 hrs.

PAlSSAGEIROS - CORREIO � Cr\!RGAS - VA.LORES _:... REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS ,PARA

EUROPA PELA K. L. M.

FILIAL Y A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA ss DE

NO"TEMBRO - TELEFONE: - 1.3:25

. /N. o 1 � Regras abundantes, pro-
longados, repetidas, be�orragias
e suas' consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
atrozadas

_
suspensos, derninuidos

e suas consequências.

.� VAUMIIRT

RCfi Felippe Schmidt 22 - Sobrado

R?<A.��S�ePTh�o�eus��!!���e�mis.1
Honório Monteiro, membro da são. Ainda não tive contactolcomis-são de juristas do PSD, com aqueles companheiros. Reclamem imediata
designada para estudar a ques- Hoje é que trocaremos idéias! mente qualquer Irre
tão dos mandatos dos parla- sôbre o problema, a respeito doI gularidade na entrega
mentares comunistas, em face qual deveremos opinar. Depois'. de seus íernaes .

do fechamento do PCB, abor- desse entendimento, então, Ia- ....

dado pOlI' um vespertlno a pro- larei rasgadamente, com a· � .

pósíto das noticias de que era franqueza que costumo dar ás
favorável á aplicação imediata minhas opiniões".

da���A·tda, a�irmou: _ A �ropósito da. atual �ituação
.

.. bsoh�.t�mente nao con- em Sao .Paulo disse:
firmo as notíctas. Tudo o que

.

disseram a meu respeito não -"Creio que o PSD se eu-

direi ser ínvencloníce, mas tenderá bem com o SIr. Adernar
considero pilhéria. Nada posso de Barros .. As últimas demar
antecfpar nesse sentido. Seria' ch es em que tomou parte? o sr.

incorrer em grave indelicadeza Cesar Vergueiro dão essa im-}
e mesmo desconsideração aos pressão".

QUARTO
�esolvi�o, enfim, seu problema financeiro I, ouA�a�:�sese:n;ilh���ad :���ii��

Mauro Ramos D. �8.

. "

I- SNRS.
ASSINNATES

um "Cartão-Royal" com as instruções

para receber o famoso "Livro de

Receitas Royal". Ou escreva para:

Caixa Postal 3·215·Rio de Janeiro.

Produto da Standard 8rands 01 Bra.lI, .Inc.
,

Rio de Janeiro

T§LOG AFIA

t
f

_.�

lheu-c da ifuatrncãc a-cima, ofereeeJ'"o
lhe, em uruávei gesto. um cà.lice 40
9xce\eate aperrtivo KNOT, Iemnrs
Bt;, V. Sia. de acrescentar, no ag+ade-
oe... gentileza:Ei.íEE Ttf!,i1-

(orrespendencle
Comercial

Confere
Diploma

fj"$""1 (J lfjRI4P..�/7JTIV(J
NJEDlJ...fl(J!

��I!""'"'''II!

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

MOlerno e Eficiente

I
I'
. l//1 PlJO{)'-"O lM/mofH./rm..aJl'f.fUGI/IiO$
, n·4..:JJ..ú .

RETIRARAM SUAS' CANDI- .

DATURAS

i 'rôd'l� IM! bebidas, Inclusrve a.
tltbrÍcatlas em outros Estados.
. euraram suas candidaturas,
p&l'a reinar nos lares catarí-}
a,enses, - em vista da eertissí-

'

.. vitória do aperitivo g-r.jO'f'"

QUAR:ros
Pr=c isc -ae de um ou mais'
Ofl?rt�G à l&etc Redaçâo.

Vendem+se
móveis lie sala de jantar e quarto.
Ver e trotar à Rua Soúza Outra

No 159 IEstreito).

... � � • .. .. .. .'" 'o * •.

o SEU ORGA".S"O
PQ�,CI5A tlE U.ttt-A

LIMPEZA GERAL

A.dqu.ira TUDO· de que necemsitar,
.

de UMA SÓ VEZ, elo

p�ando PARCELADAMEl\ITB,
QOm tIlw8 VANTAGENS da. cempra ii. vi_,

�ervindo·se 40

KNOT r'

o mELHOR DOS mELHORES
*ri H?� lote o .. 5 N�40� SE ts5I
(MI"e UMA OA� �����80�����o�l't>G...v,.����:<O;�A:I�O.�ATOQIO 001 ...

.. .. .. " .. C':

LEMBRA-TE!
iaúmeros seres humanos,

fPe já feram femes como

ta, aguardam teu auxílio pa
ra que possa_ voltar á so

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Re$tabelecimeoto
da Saude do Lázaro.

lI�s
�PJdo,

Móveis
Rádio.
Geladeira.
Blclcletal
J6I.1

Lhrros
Cu,... .

.

'n.talaçiel ""ri ............
ArtIps ...... pr .

PeI..
CUHM �

Qu.......... artIpe

..... o � •• ,,"
'

.

GHDÓSTRlA, coMálcao E SEGUROS KNOT S. Â.
. �

o. IC. l'ftiI8

Camieas, Gravatas, Piiamel,
I Mein dOI melhores.�r:pelos me

l nores preços 16 na CASA MIS
,

C'ELANEA - RllOC. l\Aefu. 6
fi

• �

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêutfeo Nn�O LAUS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.cONSiUIO AIJIIHITIATIVO
�,.liSTADO m:,�A

CATARfiA
PARECER N, 199

O Departamento das Municipalidades
15 Dorní n.ge J FM'mácia Esperança

-encamínnou à consideração dêste Cons",-':iI Sábado Farmácia Netson
,lho, Administrativo um projeto de decre- _12 Domingo Farmácia Nelson
·to-lei, da Prefeitura Municipal de Rio eLo
,Sul, que abre o crédito especial de ""

28 Sáb>tdo Fla..mácia Moderna

Cr$ 165,400,00, para atender a diversas 21l Domingo F\aO"Ilfáçia Moderna
,aplicações dtscrtmrnadas no próprio pro- O serviço notucao �e.ril e!Muaoo pe1a l"armáct.a
· j eto, bem como na expnsiçã-, do sr, Pre
feito, em oficio n. 116/47, dirigido ao sr,

· diretar-geral do referido Departamento,
Segundo a informação da Secção de

-Contablhdade do D. M., o recurso indica-
· do que é o remaneEcente do exercício de 'j1946 e é de CrS 174.027,70, comporta per-
feItamente a operação. I

�acl.a teIldo a opor, de vez que o pedido ,

-esta J�stlllcado e a Prefeitura dispõe d » I
necessano recurso para atendê-lo, SOl!
pela sua aprovação, pelo que ofereço à
,Casa o seguinte

.

Projeto de resolução
,O Conselho Adrr.inistra-tivo do Estado

.aprova, nos têrmos redigidos pela Secção
Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
<ia Prefeitura Municipal de 1«0 do Sul
enviado em oficio n. 119/995, de 30 d�
maio elo corrente ano,

- S, S., em Florianópolis, 4 ele junho de
_1947,

Severo Simões, relator.
_

RESOLUÇAO N. 97
·

"11: aprovado- nos têrmos abaixo, ° pro
'jeto ele decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de Blumenau, remetido com o orícto
.n. 50/527, de 21 de março de 1947,
''Texto do projeto de decreto-Ir-I nos tê r-

mos em que se acha redigido
Art. 10._ Os arts. 77, 93, 95 e 214 do

-decreto-Iet n. 45, de 2 de junho de 1939.
,,·q�e aprovadp. o CÓdigo de Construções.
,deste rreumcipio, passarão a vigorar COlYJ.
; a seguinte redação: .

:'Art. 77 -_ Deverão ter, no rmrumo
·

tr�s (3) pavimentos, contados do pas-
- seto. com plattbanda nas fachadas, mar

,q'}ises de material incombustível, obriga-
torra a construção no alinhamento e
-eontfnuídade de fachada com ns prédíos

- VIzinhos, os edificios construidos nas
-vías públrcas :

· sã;;
�

1,5. de Novembro, em tôda a exten-I
b _ Alameda Rio Branco - trecho eu I

tre as ruas 16 de Novembro e Sete de Se-
· tembro;

c - Rua Sete de Setembro - trecho
entre a Alameda Rio Branco e rua Bom

-

Retiro'
d � Tôdas as ruas transversa ís à rua

15 ele Noverrubro. entre a Alameda Rio
Branco e rua Padre Jacobs. ínclus i ve
'Esta, nos trechos entre as ruas 15 de N)-
vernbro e Sete de Setembro. .

� 10 - Os edificios para as ruas que
'. torem abertas na área limitada pelas ruas
15 de Novembro, Sete de Setembro, Ala
-meda Rio Branco e Padre Jacobs obede-
-cerão às prescrfcões acima.

'

§ 20 - Os edifícios construidos nos alí
-mhamentos das demais ruas do perímc
'tro urbano permitidos pelo Cõdigo terão.
no mm imo, ,do!s (2) pavímentosé conta-
-dos do passeio",

'

"Art. 93 - As diversas dependência de
um edifício deverão. ter, no rr...nnímo as
,seguintes supe-rfícies:

'

a
cI--=- �ove metros quadrados, p�l'a de

-llen enClas destmadas .a dormitórios' ou
•.que possam ser aproveitados para t.al fim,
"devendo um dos dormitórios ter dez me·

- tros quadrad,os de sup�rfície. no mínimo.
'Quando, num mesmo edifício existirE'm

· 'trê� ou mais peças destinadas a dÜ'l'mitó
- rios. serã tolerada UITlf'" quarta ou uma
última, com a superfície de sete metros
quadrados:
b) -' seis metros quadrados para o;;

'vestiários, quando separados ele dormi-
• tórios, por um arco, no mínimo com doi'
metros. de vão; .

.

_

'
'

c) - nove metros quadradOS para de-
- pendência destinadas a ss,las, gabinete3
ou escr1tõrios, Quando a sala e o gabine·
·te forem separado" por um arco no mi·
nimo com dois �etros de vão,' podel�á.

- uma destas peças ter sete metros quadim
do's de superfície e a outra seis metros

, quadrados;
d) _ doze metros quadrados para de

pendências destinadas a sa,la' de jantar
'�Quando a' sala de jantar fôr sepal'arta d�
sala ou gabinet,e por um arco, no minimo
.-com dois metros de vão, cada urr,'l destas
peças, poderá ter sete metr os quadrados
,de superficie; se além da sala de jantar
,€xistir refeitório diãrio, êste poderá ter
,·oito metros quadrados de superfície;

e)i - Seis metros quadrados para de
pendências deg!:iriadas a cozinhas;
f) - seis metros quadrados paQ'a de

-pendências destinadas a dispensas. Se as

dispensas não tiverem a supedície s11fra,,deverão ter, no máximo, um metro e

,qu�enta centímetros ele largura e nã')
. ultrapaS3ar a superfície de três metl'(J5,
.>ql,ladra<dos;

g) - quatro metros quadrados para as

'dependências destinadas a banheiros e

-privadas c.:1njuntamente;
h) _ três metroS' quadrados' pa'ra as

dependências destinadas exclusivamente
,1l, banheiros;
i) _ um metro e cinquenta decí,m€tros

'_1lluadrados para as dependências des1lina
das a privadas;
j) - um metro e cinquenta decímetros

-quadrados para as dependências destina
das' exclusivamente a chuveiros; •

k) - três metros quadrados para as

dependências destinadas a cOpas, quando
-to,rem passagem entre a cozinha e a sala
de jantar 011 refeitório diário;

1) - nas casas de ma.deira, as super
. f'icies referida's nos itens ;1, b, c e ti po
derão ser reduzidas de 10%;
m) - ter forma tal que c'Jl1tenha em

plano, entre os lados opostos ou concor

rentes, em círculo de ,raio igual a um (1)
. metro'-

n) _:_ apres'entar as paredes conco'nen-

-tes, formando ângulo de 60, no mínimo,
concordadas por tercei.ra de lalgura mi
'nirna de 60 centírr.l.-Jtros".

"Art. 95 - A superfície de lluminaçãe
-e ventilação limitada pela face interna
dQS marcos das janelas de cáda comparti
=ento. não poderá ser inferior a uma

:fração da superfície desta dependência:
a - 1/7 pa.ra os vãos dando para. as

---,......,��-------..

5

plantão Prevendo uma nova guerra
Cadjforn ia, (U. P.) - o tacilidade de um caça comum.

exercito e a armada dos Esta- O exército revelou ter enco

dos Unidos lançaram ao ar os mondado 96 destes monstros

seus novos bombardeiros e ca- capazes de arrojar, cada um

ças de propulsões a jato e um sobre o inimigo 10 toneladas

avião foguete sUipersônico, nu- de explosivos.
ma demonstração publica dos, Outro dos aviões demonstra

seus preparativos ipara a even- dos foi um B-46, também de 4

tualidade de uma guerra. motores de propulsão a jato,
O avião foguete supersônico

I
que tem um raio de ação de

, I •

elevou-se a 22.000 pés, onde de-,l,300 quilometros com 10 to-

senvolveu a tantastíca velo�i-In.eladas de ?ombas a bordo.

dade, de 1.000 quílometrcs por A armada apresentou um su

hora. . .per tanque' que desenvolve ve-

Assombro maior causou o· e- locidades superiores ao nível

norme bombardeiro B-45, im- do mar, e um P-84, que tem o

pulsionado por 4 motores de recorde da velocidade nos Es-

. propusão a jato, que se elevou] tados Unidos de 1,100 quilorne
I com a mesma vertiginosiclade e' tros por hora.

Fcrmécícs de
14 Sãbado l"....mácia Esperança Rua 'Conselheiro Mafra

Rua Conselheiro I Mafra

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

Praçoa 15 de Noverrsbro

PraçQ 15 de Noverrzoro

Santo Antônio, sita à rua João

Ptn to,

V_ilMV"'_ielii.lQ!ifIi;Y�""",fJ",'''''�'''_''''_

jI M1�.)�J� mOl'4 � 'I'.ili.ifI..R�JrO�t{l�t
Cifras do .Balanco de 1944:

c-.
o-s

1:10.900.606,30
5978A01.755.9'7

67.053.245,30
J42.176.60�,80

CAPITAL E. RESERVAS
Responsabíüdacíe«
Receta
Ativo

L,mpe .. 'UI. Consertos e re Mll·mas
Serviços rapido. e gafQntldc.
ÀSSISTBNcrA TECNICA

Mediante módica mensalidade .eXilcarrega-.e
de fazer lirn-pesce parciais no

próprio local.
SEMANAL, QUINZENAL ou MENSAL,

OFICINA RADIO TECNICA
MECANOGRAFICA

Ruo JIil<ia Pinto R. 32

Sinietros pagos no. ummoe Iv anos

Responsab�lidade.
98.687.816,30

76.736,401,306,20«

Diretorea:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Maseorra, Dr.
e José Abreu,

de Carvalho, Dr. Fr-ancisco

Joaquim. Barr eto de Ar,slJjo

Bom binóculo
Grande vende: Programas da R.B.C.

para o Brasilvisão «Casa Borreíros»
SAPATOS PARA HOMEM'; flilitoe a mão. vire francesa. solado duplo
salto prateleira, f.brieado com mataria I que exis t-e de melhor.

preço apeAas Cr$ 158,60.
3APATOS P.TAMANCADOS; proprios pare il'lY61'no. Aolado de madeira
especial qne re.ietem centro todo e qualqlller Àumidode. conllorvando
o pé senlpra quente. reeornendcr-s e e�pecialment" pe ro pcssoo s que
trasa.lham em lugares humidos cujo soo lho é de cimento e tijo:etoli,

Preço e penos Cr$ 80.00.
CALÇABOS PARA CREANÇAS E SENHORA:!!l; Temos grande sortim ont.,.

mGdelos novos, preçoll baratillllimolJ. se Cruzeiroll 20,00 iii 100;00.
Vendas diretamente da fábrica ao consumidor,

CASA BARREIROS Rua Conse l he ire Mafra 31

11ERÇA-FEJRA,10 de junho: .

19,00 - Sumário dos programas.
19,05 - Inglês ,pelo Rádio.
19,15 - Notíciárío,
19,30 - Hádio-teatro : "Os Últi

mos Dias de Hitler", de 'I'revor
Hopper.

20,ÓO Pales'Lra,
20,:15 Orquestra de Teatro da

BBC.
21,00 Noticiário,
21,15 - "Aconteeimentos do Mo-

mento, Comentár-io.
21,30 - Geraint Jones, orgão.
22,00 - Tháidio-panorama.
22,15 - Noticiário,
22,20 - Comentários da IUl[)ren

sa Bri tâni,ca,

VENDE-SE

CONTA CORRENTE POPUi..,1m

Jutos 51/2 8. iii. - Limite Cr$ 30.000,00
M.ovim�ntaçãa com cheques '

llancn do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: r1<$ 60.Qoo,pOO,0t)
RESERVAS: C�$ 15.000.000,00

TraJano, 23 'lorJ'1lJfióP@US
�==:::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::�::--�'----------.�

.... _. '.:.:.' .

"Quem e!travia·r ou inutiti�r e

certificàde d�' ai-istamento
.

pagará
mulba de 10' a 50 Cl'I1ZmOB, outros
sim incorrerá em lR�lta de 20 a 1"
cruzei ..." aquele que extraviar ellI

Inutilizar \II Ceriitioo.dil de Reser
vista",

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom biaócu!o

alcança quem tem sólida
imtrução.

Bons livros. sobre todos oe

Viuva Nair Carvatho
Fran(alacci

Aristides França e Júlia
Fmamori França

participam aOi pal'ente� e

pessoall amigas. o contrato
de caSClmento de seu filho

ARISTÓGITON. com a srita.
.

Nira Francalacci.
Conquista, Minas. 2-6-1947

participa aos parentes e pes
'scas amigas e eontrato de
SQsamento de .ua f,HaQ NIRA,

lom o sr. Ari&tcíigiton
França,

Florianópolia, 2-6-1947

(Art. 129 da Lei dQ Serviqo MiU.
tar) ..assuntos:

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Florianópolis IO YALE De nAJA!

. Procurem ]lA Agênda
P:rOlg'l'MM,

LIVRARIA 43, LIVRANA
ROS.A.

HIRA e AR,ISTÓGITON -I'nOIvo.

Uma .malij'uina de fazer tijólos
comuns e tijólos furadoli e telhas
chatas. a farça� animaL
Verr e tratar ao Palhoça. com

Germall\o �erkenbrocà.
vie.s públicas, áreas de jundo ou jardim,
em pa.redes olhando para !) norte ou ali·-

i

nhadQs no rumo norte-sul;
b)'- de 1/6 para vãos'nas mesmas con

dições da alínea a, rasgados em paredes
vóltadas para o sul; para vãps dando

para áreas OU co,rredo.res voltados para
o norte ou alinhados no rumo no-rte-sul;
c) - de 1/5 para vãos dando para. áreas

ou corredores descobertos, rasgados em I
pa-recJes voltadas para o sul; 1§ 10 _ Nas portas se,ão contadas como

superfície iluminante, apenas a parte 'le '.

vidro, quando estas possam ser abe-rtas

independentemente; \§ 20 _ Os limites marcados nas alinea�

li, b e c, poderão ter uma ,redução na suo

perfície iluminante:
a - de 20% para os vãos de dependên

cias destlinadas a sala de jantar, cozinha, i
rias e ga1rages;

I

b � de 1�% pa-ra os vãos de dependên-Icias detsinadas a sala de jantar, cozinha,
alnte-câmaras. caixa. de escadaS', quart() I

de banho e privadas;
§ 30 - As bandeiras de portas ou ja ..

nelas externas. não poderão ser fixas, de

preferênCia serão do tipo basculante,
"Art, 214 _ Nenhum prédio "poderá ser

construido, reconstruidQ ou l1eformado, 1
sem, que obedeça o que dispõe o art. 77, I
Art, 20 - Revpgam-se

'

as disposições Iem contrário,
S. S., em Florianópolis, 17 de abril de',1947. •

Severo Simões, presidente substituto. I
Publicada na Secretaria do Conselho'

Administrativo, em 17 de abril de 1947,
Nelson Maia Machado, secretário admI

nistrativo,

AlCUSAÇõES DO PARTIDO COtMU
NLSTA AiO PAlRT-LDO CATOLICO

NA HOLANDA
iS. H, L - Iní'ürmam de' Amster

-dam que o Partido 'Comunista da
Holandâ wcusou o Partido Ca,toli
co de "a,poiar tenlaLiivas reaci,ona
rias deslinàJdas a preparar ,o cami
nho para ação mili,tar nas Indias
Holallldesas media.nLe a insislenci,a
para que se efetuem ill'udancas do
Gabinete, "Nas suas declarações o

Partido ComunIsta apela.va para o

Partido Traballhista, que', com o
Parhdo ,catolico está f-Ol'manldo o

aluaI GOlVerno -de ,coalisão, para que
não ,cedes, á pressão ampiiar" o

Gabinete, e insi,sLia com todos os
"holanid,eses amantes.'}ioda pa,z", para
que s.oli'cibssem aO"Go'Vêrno "que
alderi,sse á execucão paciJica do
acarIcio de Lin.ggadjati" para a so

lução da 1(}1,l0sLão irudonesia.._ O ape
Io também pedia que o 81'. Huber
tas van Mook, fosse manti-do como

(toveruwdor Geral Interrino, c que
não fo,ssem feitas modific.ações no

Ministerio dos Terri,torios do Ultra
Mar _

.,empre em COl"oU uma gorrahnlla

,aPERITIVO (tKNOT»)
delenha

....... Esw�" _ __ _ _

Para f oncursos Eslo(/ullis
-

ou F'ederais
e Exames de Admissão

Estude por Correspondênc,ia
P.i:otu!Juês, Mata1'l'\ática, Ciª:J\cias, Geogrofia,

His bária do Brasil, etc.
hlteressc.-o? preemeh ... elite cupão e remeta-s para C. Postlill 332

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA '

"

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Home "' _ _._ _ _ _._ .. , _ _ __ .. _._ .. _ .. _ .

Rua _ .

Cidadi._ _

___ ._ __ .. __ . N.o _

_

._--,--------�--------------

o Sahã·.

,ESPEC! li DE'l
"iJ]STRIAL-JOINVILLE (MdrCIl rell 8r

WE'f"lEl� J:N

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Homenageando a passagem de mais, um aníversárie da Batalha Naval
do Riachuelo, pelejarão, amanhã, no Estádio �da FCD,· as equipes do

'Caravana do Ar -e Clube .Atlético, em disputa do bronze
«Comandante Anião Barata»

nrrz , ROXY
As 5 e 7,30 horas ás 7,45 ho

ras Sessões das Moças
Denis MORGAN Barbara
STANWYCK e

Sydney 'Greensteet
INDISCRIÇÃO
Censura livre. No programar]

Noticias da semana- Preços:
Cr$ 1,20 _ 2,00 _ 3,00

l'
.

iú�éi ���il�ã';�i 'e' 7 .ao i;s�

, I

Venceu o mais oplrtmista IS�lado �a· vice-liderança ..
..,. esquadrão do Paula Ramos

't,��!!�,n�"�_2t,! !o,�_�!�!!"i��l; �i��S�J!��� P'�::'�o d:'�:!;�::" tOd"�oCi�::� I �""���::�':od;o;,�:�:�t':v:,�� ODEON

tádio da F. C. D., foi realizado mais Ires;, !VJaJllelo, Hai-ley, Augusto, Ni-
,reallzou-sle, na �,arde ele saiba:d.�� o

I '

Aos 24 mmuLos, surgiu o jn-imei, Ás 7Y2 horas

UJ11 embate em disputa do Campeo- cclau e Bodinho,
�

esperado encontro dos esquadrões l�. lento elo Ooleg íal, de jutoi'ia de .D.oIS MALANDROS E UMA.

nato Amadorista da Primeira Di- BOCAIUVA: _ Ruhinho, Luiz e
do .Paula Ramos e Colegial. Gil, p,roVlelllenle de uma pena ltda, GAROTA

visão, que teve como adversários Homeu; }Lielgar, Frederico e Trilha;
, '�IlL:,ad'O,S ��a �I<ce-!Id,el'ança,.� �s de l11,aXllma, muito bem cohrada, No programa

os esquadrões cio Figueirense e do Testa, Ibio, Moacir, Jaime e Adilío.
dOI;; Leams. procu�aral]1} saüsra. Dal em diante. notou-ss equil i, 1) - Bocaíuva Eclypse To

Bocaiuva, Desempenho regular do juiz zel� .a regu\�CLr. assistência com �llTI brio de forças, Ambas as equipes tal do sol Nac. 2) _ Ondinas

Com Waldemu-o Melo na arbitra- Waldemiro Mello.
[)rehb movimentado, ele belas JO- procur-avam os seus . objetivos em Ação Shurt.·3) _ F'Üx Aír-

gem roi o jo.go Iniciado ás 15,30 Na � part.íríe preliminar venceu, gadas: Mas sucedeu justamente .0 exercendo pressão de um e de ou- plan News 29 x 40. Atualidades

horas. t. I' " "
. t' d F"

contrárío. O que vimos na sabati- tro lado
#, Preços: Cr$ 5,00 3,00 2,00

arn »em, o onze asprran e o 1- . ! .... -

Aos 1:1 minutos o "inside.Ief't" gueirense, pelo escore ae 5 x O.
na fOI nada mais, nalda menos que Faltavam apenas 3 minutos para "Imp. 14 anos."

Nicolau, em belissimo estilo, pró- Tentos de Isaías (2), Poli. Hamil- u,ma pa,rtuIa medíocre replela de terminar a contenda, quando c IMPERIAL

.ximo á área perigosa do Bocaiuva, íon e' Goulart, O arqueiro do Bn-
lances pouco aplaudidos, onele um extrema Renato invadiu a área pe- Ás 71h horas c-> Ultimas Exi-

desíeriu tremendo pelotaço que 'caiuva. Hélio, ao Lentar fazer uma
ou outro jogador era visto falhar I'ilgosa elo Paula' Ramos, conqu is- bíções

€lJIcontrou desprevenido o .ai-queirn defesa, sofreu f'rabura no nariz,
'constantemente. tando o segunde ponto do Colegial I

Ruhinho, inICIo a "esfera" aninhar- sendo recoth ido au Hospital,
A indiscbp lma reinou no segundo Durante os 3 minutos restantes A MARCA DO VAMPIRO

se no fundo das redes. Esla'va inau,
meríodo, quando diversos jogadores procuraram os estudantes igualar corn Mischa Auer Ralph

gurada a contagem, A torcida alvi., COMPETIÇAO LIVHE DE 'elos dois quadros degladiantes érn- a contagem, não o conseguindo, de- Doyle

negra delirou de entusiasmo ante AI'LETISMO I panaram o br-ilho ela partida. sen, vide á firmeza da defesa contra, II

o magnifico feito 'do jovem ar íi- Daremos ampla repoctagem em cio que um dos elementos do 0.0- ,ria, terminando o confronto com a Ü CRilVI1n DO PINHAL

lheiro, nossa edição de amanhã, sobre a I legial, Lauro, diversas vezes dirigiu vitór-ia, elo Paula Ramos," pelo es� CHORÃO

O Iogo transcorre equ ílihrado, Competição 'LIvre ele _�UeLismo á assistência, gestos desetr-gantes e core ele 3 x 2, que assim f'iccu iso- com Ruth Terry Frank AI-

notando-se mais acerto na equip€
realizada ante-ontem, DO Estádio pun ivo is.

, [lado no segundo posto, com ape. bertson

do Figueirense, que, aos 22 minu-j '·Tle. CeL Ni�o Ch.aves." !'io fll'ime'Íl'o perioC.lo fi�OI.l 'aLes-1
nas : ponLo, de djofeI'ença elo lideI III_

tos consegue o 20 "goal", amda por O GÉRTAME CAlRIOCA
ia,cla a S1.l1)C'!'10nclacle Le,ctllca d� que e o AvaL. ADAGA DE SALOMAO

intermédio do' admiravel Nicolau, Rio, 9 _ Em conti,nu�ão ao rror_' Paula H.JruU.-i, que finalizou esse
, Os, que, maIs �e desla.caram fO-, No pro�rama: Brasil Jornal

de fora da área, encontr,al1'do-se núo 'Munj,c�pal, sábado e ontem.
melO lemvo com dOls p'onLos ne ram

..Tat.u_, Clunes,(Chocola,Je, For- i 20 Nac. Imp.
, '.

mai,s urina vez despre,venido o· go- ef'e'LtloU-E,e mais uma rodrucla cu io� mancaclol', assinalados por Forne- nero.lli e Abelardo, no quaJCIro ven- Preço: Cr$ 3,00 Ulll.cO

leiro bocaiuven's-e, que saltou de- jog'QS Livem'm os se,guintes' res�I_ll'Olli,
aos 3 minutos e. Mandico, aOE ce,dor e Brognoli, Katc1pis, Bitinho "Imp. 18 anos".

mas.i,a.elaomente tand'e, não conse- lado.s: 15, p·erdendo O' ColegIal uma boa R,ena'to e GIl, no .".encIdo.
-- _ .._-

·-----1guindo (,feter a trajetória da bola 6á,baodo: Cliporuuuilda'de para diminuir a di�
. O�. quadros jogaram assim cons-/ D�. SÃ. IJLO'

�

,
que foi encontrar o reICILlt,Q por ele Vasco, 3 x Fluminense, 2. ferença, quando Lauro des[)eI"eh- tIt'll�clos:

Iguarnecido. Bota,fogo,' l[ X Madt}reira, 1. çou uma penalidad.e máxima, ati- PAULA RA,MüS: -' Tatú, Gho- RAMOS
2 x O, pró-Figueirense.. O cote- D'

rando a bola pda linha ele fundo colate e Ohin,ês; Gali,xlo, Tvan e,
'

Oil11mgo: E
jo continua com igualdade ele for- Flamengo, 5 x América, 2.

Aos 2 minuLos cio segllnc]o Lem-i Mauro; Lázaro, Carioni, Mandico I speciali8t<:l em moles-

ç.as. Mostra-se o Bocaiuva ,muito B C) ,,- C' t' po, após uma boa combinação ele Forneroll,l. e. Abe.lando.
. .. I tias de Senhoras,

onsucesso, _, x "ao ns ovão, 1. - 1
\

bem disposLo para fazer fr·enLe ao C ' I R" 3 B' 1.la,sses entre.· Aibelardo (' Mandico ,OOLEGIAL: - BrognolJ,

He.ll_11
A ta cirurgia.

anca co lü, x an:g'u, 1.
forte conjunto adv,ersário. foi dClcretalClo o ;lO e ultimo pont,o n:ho,. e KaLciipi.s; BiLi.nbo, AirLon (I Horário: 9 às 12

Aos 28 minutos ata,ca o quadro LUAlR -DA SERRA, 5 X E,sPE- paulara:mense, por intermédio" elo Nazareno; neDalo, Moto,rzinho, Gil.' DIARIAMENTE
do comandante Sa;m,paio, por in- RAiNÇA, O primeiro. Duduca e Lauro.

termédio de Testa qUe, sen1 hesi.. No caornpo de futebol da B.ase Foi aí enLão que come\}ou a ;ea- O juiz José Ribeiro a.certotl

eml m
- f d·dwW

'

tal', arremata ás rede-s, conquisLan- A:érea, realiwu-se a.nue-onLeru, o ção elos colegia·is, que, jogando com' mui,tas elas suas decisões. Poeém 1,80 loram ce I os
do o ponto inilCiaÍ do Bocaiuva, embate entre os conjuntos do Luar gl'.ancle' ardor e entusiasmo, com- ,cI�se,mpen�hon maIo s'eu .papel, em I Washingto,n, 9' (U. P.)' -

ICO)1l 2 x 1 no mal'ca'eIor, tel'mi- ela Serra, local e do Esperanoa, da binanc]o peI"f,e.i,tamente o a1A1que e nao repnmlr com EmergIa o Jogo' Fonte,s autorizadas desmentem

nOll o 10 tempo. Pedra Gral1ldp', vencendo o primei- a elElfes·a, conse@türamequilibraroviolle,nLo,pel,o_que julgamos regu-I' q1,le a Grã-Bretanna tenha for-

Aos 3 mi'Hutüs do segundo perio- ro pelo dilata·do escore ele 5 x O ,jogo, deixando quasi descontrolado lar sua atuaçao.
,

necido aviões a játo á Argen-
do, é empatada a partida, por in- 'PrelImmmmente, clefrontaram-soe tina. Explicam que só foram

termédio do ma,gnon "meia" "·co-

'B.a'talha d'
a,s eCj'UlIpet de aS,pll'al1tes, que ter- vendidos á Argentina seis

101'00" Il:)iü. . O Riachuelo minou com a vilÓl'ia do Colegial

\aViÕeS
de treinamento a játo"

A torcida bocaiuvense exulta de por 3 :x 1, se,nelo al1t.ores dos "goals" que não servem para comba-
e,ntus iasulO. In,struções para ri parte esportiva do "programa do eli,a 11" em Sevena:no (3) e MIgueL

I
te, e além dl'SSO, a sua entre.

eomem�o�ação á Batalha Naval dO Ri.achuelo, no. ca:mpo da F. C, D,
<Gompr·eende o Fligueir.Bnse que Immo d,aos prOlVRS de caibo de guerra _ 14,30 horas. "'vôci"PREcIsAC'Oi.ÀooRAif ga ainda demorará muito.

está diante ele um conlendor va- ia pro'Va - Policia Rstê1Jd\lal x 5° DistriLo Ntval. ..,.��
- - - - - - - - -..- - ...

����;o \;:�18�r��� �o��:���. e;�;�:� �ao 1���valo ,��� �. eC2(; t�!�eos�����' realizalda a prova final entre rele!::nt '�::d!es�� 'uartas expTõS1,-üi
�-

os venwdores das 1 a e 2a prova:s, .' d 9 A
nienLe dessa r,ea?ão, Slll'gi�l o de- Nesse mesmo intervalo, haverá uma prova -"lttra, dedi,r;ada ao exmo. Lázaro

Lon res, (U,_, P). -

I),empate, dOl,S mmntos a-pos. Har- sr, Comandante do 50 Distrito Naval _ o ex.Jmarinheiro nacionalUm-' Scotland Yard tomou severas:

ley, a nova wquisição que o Figuef- belino Calbral da S.i,lva eleixanft arrltlbenLar, no seu Pflito, uma pedlI'a h�IAM' A REVISTA medidas para proteger Attlee

rense foi buscar no interior do '[).e,sa.!lIdo .30 a 40 qUllo.s, a gol'[),es de marret8..
.

' e outras alta� personalidades
Estwd!o inv,este com m it "

Im�lO [la partIda de foot-baoll en�re o Clulbe Atlético e Caravana O·' VA.I.E DO ITAJA! britanicas das cartas 8-X',plosi-·
,

. _ u. a segu- do Ar, as 15 horas, JUIZ: ComaTlldante Alvaro Cabo. Bandeirinhas: CO-' �

rança e perf8Jçao, conqlustando o mandanles Fr8lelerico Sampaio e Orlando Cruzeiro, .. __ .

vas envia.das para a Inglater-

"go�l" . do desem[)ate, .ordens sobre os IÜlgares: - O pa,lanque central, deslinwdo uniea I' t ,.., b' d
ra e cuja. remessa é atribuida.

Desanimalelos os "boquens.!ts" co-
e eJGcl'usivamente _para as auloridwdes civis" millitll:res '8 ecle'Siás.tiüas. a e ueO . e e

.

aoS terroristas judeus. As. ·car-

meçam a fra.quejar dando ,port _

Entrada pelo portão central da �ua BÜlc.amya. Ar·qmbanca,da da dIreita

FI
• f'. tas contêm explosivos dissi-

.
, :

o
,

U (quem entra no campo) - Senhora.s, oüclals, autol'1'dades e con,vlda- Ofll!lHonollSmdalde ao rudv,ers,a.l'lO para, dai em dos grruelos. Entraela portão central da rua Bo'Caiuva. Arquihancadas da lU1t1 II • mulados e explodem logo que

·dlante, demonstrar a sUlpel'ioridade, I
esqueJ�da - Banda de musi,ca e nlilitares fanda,dos. Entra,ela - Portão A!8SEMBLÉIA GERAL EXTiRA- são abertas. Entre os endere-

AugusLo, aos 25 minutos, apro:" Ida rua Boca.lu,,�. As dema)s dependencIaS pa,ra � povo eom gGraL En- ORDINÁRIA çados de tais cartas figuram
ve.itando uma falll,a do zagueiro

trada pelo porta0 da esquma ela rua Bocamva. Entra,da franca. Convo,cação os nomes de Attlee, Churchill"

Luiz, apodera-se da bola· e corre 1JI·síta'rá Olá...meD�n, em' agosto, 0, I'lnbe
De ol'dem elo sr. Comodoro, con- Bevin e diversos membros do-

vB'lozmente até á ár,ea bo,caiuven-" .I um li iii li voco 'os 81'S. asso,ciados para a as- atual' gabinete e do passado�'
se, arrem,alando forte a "goal", Nn t- D -

b I
sembléia g'eral exlraordinária a ser Todas as cartas foram inter-

No'vamente e,8tava aumentada a I oU ICO aUle ue o . realizada, dia 11, do corrente, ás 20 ceptadas pela Policia ou re-

dif'erença no mal'cador: 4 x 2. A ,convite dos clubes náuti- Itajaí onde terão oportunidade horas_ na. sede so'eial do. Tale Clube, m·etidas á' Scotland Yard pOI",

Aos 35 minutos, . o mesmo Au- cos de Blumenau, visitará e,ssa de mostrar o valor e a classe á l'Lla Frei Caneca, 145. se tornar suspeito' o s�u volu-

gusto vence Luiz na corrida e ful- progressistas cida.de catari- do r,emwq'Or florianopolitano. R. c, Sousa - Se,creLário. me aos próprios endereça.dos ..

mina, cOll'qui,stando o 50 e ultimo nense o Clube Riachuelo, gló-
. Todas são enviadas de Turim,

te��St��:��l�gro. Figueirense, 5 x �i:v��d!s�or�:a��l����.iCO barri- Clube Atlético x Caravana' do Ar ��O;l���a.y�: inl��{�;�;e q::
Bo.caiuva, 2.

" I mm sensacionais regátas, os Quarta-feira, 11 de jUnhO,! "Comandante ,Antão Barata" possivelmente. agora os terro-

Tü�os os in Legrantes elo vencc- remap.ores do Riacluelo ,com- em comemoração á. Batalha Como pr,eliminar será dis,puta- ristas vão mudar de tática e

dor Jogaram' bem, especialmente petirão com os mais competen- Naval do Riacuelo, o comando I do
.

o "cabo-de ...guerra" por mandarão a� bombas em pa-'

NilcoIau, Pi,res, Jair e Mando. No tes '" ases" do remo blumenau- do 5° Ditrito Naval reàlizar'á II equipes do 14° B. C., Base Aé- Icotes, _de outros lugares. O

qurudro vencido 08 melhores foram ense, p-ertencentes, aos clubes interessante festa cívico-espor-f rea. Polícia Militar e 5° Distri- informante declarou \ que a..

Tbio, T'rilha, Fr'ederÍ'co, Testa e náuticos Ipiranga e

América.]
tiva, con�tando da parte espor-: to Naval. Serão oferecidas me- Scotland Yal'd não quer que os

Jaime. Fazemos votos para que seja Uva' um encontro de futeboll dalhas aos vencedores. ,terroristas' saibam quanta;s
Os qualclros jogaram assim for� c�ncretizad� mais. esta �s?ira- entre o.s fo:rtes esquadrões do' .Servirá como l�cal a praça bombas têm chegado �o d:SÜ-

mad,os: çoes, dos nachuelmos, Vlsltan- Caravana d� e do Clube.de despo.rtos da F. C. D., com no e quantas foram mtelcep-·

FIGUEJiHEN:SE: - Ari, Procópio do a bela cida.de do Vale dOI Atlético, ém disputa da taçal entrada franqueada ao público.l tadas. "

.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.(t ESTAD"-Tefia··felre'. de Junho de '••7 7

c•.,astro Social do «6 Estado- Mais um. golpe comunista 'Dores nas Costas
l!e�1i DOSSG8 cIiaüaios 1eiit0Pe8, o.&hs6quto de praenolller o

Londres, (U. P.) _ Ás pri- denou a prisão de Petrov, se-
. 'Desapare(em�.� e remete-jo á 008S1lI Red.ação afim de �.-m0ll

I D' }
�o aates, a noBSQ novo Ca.dedro Sooial. me iras hora-s de hoje ficaram cretárlo do P3Jrü1d Agrário Na- !!Ip'le�am,entecortadas tôdas as comunica- cional, após 6 horas de deba- §II"
fiome 1 f

A . ... -

Pt· Se V.•ofre de dare. agudas ou sensa-•. .. .•.•. .. .•.. •.•• ..•.•••••••••••••. .• . ..••••••••.•••••••••••. ções te e onlcas principais com teso etrov ocupou, an erlor- cão dolorosa nas oostas ou nas eapâduas,
Sofia', isto é, 24 horas depois mente, o pôsto de ministro sem v. precisa eliminar os germes em seus

"O Est, GlviJ D N rins, csusadoree dêsses sofrimentos. Ou-0.............
. ..

'

1" '. aae. •••••,........
que � govêrno da Bulgária, 'do- pasta e resignou ao cargo em troe sintomas de desordens nos rins e

1
.

t 1945 P f' 1 d
.

d no aparelho urinário são : urina escassa.� ...................................•.......•............. "....... minado pe OS comullls as, . etrov 01 a vo a Ira o e ardente. freqüentes levantadas notur-
anunciou haver detido os prin- Partido Comunista ao exígír..' nae, dores nas pernas. lumbago. nervo-

l'IIi'��� ( .lo eiaruo, enxaquecas, tonteiras, reumatis-'_.."ov 6', cípais, politicos da oposição. quando se demitiu, a supervi-II mo, perda de apetite e de energia. in-

d 1 d U· d
. . _

l' � ;t dI'
_ checão do. tornoseloe, etc. CystexUm espac 10 a níte siomzaçao a iaaa as e eiçoes ajuda a eliminar êstes tranetôrnos.: re-

Press, de Praga,' informa que gerais, e m1945. Essa,s eleícões I movendo sua causa. Começa a agir em
":S' 24 horas e acaba Com os transtôrnos

"30 do Pai (miWl) tôdas as linhas telefônicas foram ganhas pelo Partido rapidamente. Peça Cystex em qual-. •••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••• •••••.
"",. f' d C

.

l'd d I 1 quer farmácia sob nossa garantia de
com Sofia lcaranl corta as, omunísta 1 era o pe o atua que o aliviará. Experimente-o e verám••n _ ...........•............... ;,...... . .........••••. inclusive a linha secundária primeiro ministro Dímítrov. como se sentirá melhor em pouco tempo.

Nossa garantia é sua maior proteção.através de Bucarest e Belgra- O Partido Agrário Nacional If"t.... t•• .. • .. •
d U

do. Quando se procurou éomu- conta comDü cadeiras no Par- �3S 'eXnDlratamentOde:
Agradooeriamo8, também..

'

a 8eIliÜlM. de noticiM de� nicar de Loripres para Sofia, lamento. .

CISTITES, P1ELlTES E URICEMIA ..,.,-

ililUament08 e' ou·tf'aa� de p,ventea eu de peaeoas �. foi informado que a ligação só
I

.

poderia ser feita uma horaA . dia, tI,n].ais tarde, 'porém, depois, a' ara eCJmen O
central de Zurích, informou --. . . :

que não se poderiam efetuar

tMBna
Bonfim da Silva , filaos, genro, acras e netos.

conterêncías telefônicas antes prefandamente eonsternad?s pele paAs�_e!lt. de seu

das 7 horas. esposo, pai, angro e ave

* FREDERICO MANOEL DA SILVA,
PRISJiO DE PE'rROV

-

j
,

, ocorrido .ia 4 de unho, agradecem a tedos por tudo que.Sofía, (U. P.) - Atendeu-
fizeram durante a sua enfersaidade e ainda enviando. pesaesee,do a uma solicitação do govêr-
telegramas e coroas, e taMbem acompanhando-o até a sepultura,

no, o parlamento bulgaro, or� convidam por este meio a todos os parentes e pessoas de rela-

DR. NEWTON D'AVILA I
v ções do extinto para a missa de sétimo dia, a realizar-se quarta-

Operaçóea _ viálÍ Url.nârla!! _

. O·D M ... feirá, dia 11 de Junho, àS'7 horas, na Catedral Metr.politana.
Doenças dos mtestínos, reto. ' 11 �� A todos que comparecerem a este ato de santa religião
IInll1l .

- Hemorroidas. Tret!U!ifID. I tto da colite amebíana, � antecipadamente mais uma vez agradecem.
1J'1a10terapla - Infra vermelho, • A 1

ConsUlta: Vitor Meireles, 28. �

r�'.icúAtende diariamente às ll,lI{) ht- �
... 1 tarde, das 16 hs. em di.nu

Reslô: Vldal Ramos, 66. "ifl
1I'0n.. 1067 .S'''

'Iknp:rego OU GairIJO •••••••••••••••••••••••••••••• :•••••••••••••••••• ,

e Missa

DI. SAVAS LACERDA

São Paulo - Brasil.

� m«Uco-c1rmglca de. Olhoa
- f}UTld08. Nariz - Garganta.·

Prellcrição de lentes de
contato

_nUI1i'ORIO - Felipe Schml
fit, 8. Das 14 às 18 horas.

�CIA - ConselheIro DIa.
fra, 77.

Tm..EFONES 1418 e 1204

Ausente LH e QECOMENDA

/ Clube Doze, 'de Agosto
DR. ROLDÃO CONSOMI I_URGIA GERAL - ALTA m

:�nJi\GIA - MOLÉSTIAS �llD m
.... NHORAS -oPARTOS ..

�i'li"!Jado pela Faculdade de MM!
ei:nna da Universidade de Sio

hulo, onde foi assistente por' ",1\
11ml 1ll!l0B do Serviço Clr1lrglco Cig

Prof: AUpio Correla Neto
tlll'Ul'gla do estômago e vias I"
lt!il'lllll, Intest!nos delgado e grOI1�
tiróide. rins, próstata, bexiga,

"'�Oi!'O, ovârlos e trompas. V2!'IOO
�e, h1àrocele. var:l!eS li h�"]i.'

CONSULTAS:
liu 21 llB 5 horas. à Rua 11'''11''
�dt, 21 (altos da Ca.ss Pa.

,

ra!so). Te!. 1.51*1.
ll1HmlllNCIA: Rua Esteveg .1"

nlor. 179; Tel. M 7M
"

PROGRAMA PARA O MES DE'JUNHO .

ti. ARMANDO VALtRlq
DE ASSIS

0lIl krT1ÇOIJ de Cl1nlca Infantil oa
"-lBt.êncla Municipal e d.

Caridade
.mAlllCA MÉDICA mil CRIANÇ.u

• ADULTOS
!l!IOlf81JLTORIO: Rua N1U10B ...
__.�. "I flildfffclo 8. Frsnc!Boo).
Ccm.mltas das 2 às 6 horl\ll

��NCIA: Rua Jiáarechal GuIt
lherme, 5 l<�one 78$

Dia 13 em hOU11€TIé1Jg,em a Santo Antônio - Soirée infantil, das 17

ás 20 horas,
Dia 15 domingo - Concerto do haritono ,silvio Vieir-a, com inicio

ás 21 horas. - A,pós o concerto, soirée elegante.
Dia 22 domingo - Festival promovido por um grupo de senhor-i;

las, constando ele tSchwo, surpresas e apresentação do apreciado veri

Ir iioquo Conde Hermann e' s'eus bonecos. Mesas rese.rvadas Cr$ 20,00.
Terá inicio ás 20 e 30 horas.

Dia 28 sábado - Em homenagem a São Pedro, g,rwnde fesli:val pro
moyielo por uma comissão ele senhoritas,. associou,das do Clube. o,por
tunamenle publicaremQs o programa que for orgaifiizado.

DlL A�.SANTAELLA. ,

(Dtl,lomado pela Faculdade Na
alooa.1 de lIlI:edicina da Unlver!lld�
.. do Bras!!)., Médico por concur·

JIO do Serviço Nacional de Dotin·
.. Mentais. Ex Interno da Sant.ll
.,._ d� Misericórdia. li HospitaJ
�quáu'ko do Rio na Capltsl 1'9-

deral
IILIlUCA MÉDICA - DOENVAJa

NER\'1b8A8
__ e>rumlUilrlo: Edlflclo Ameilll

lI."ETO
_ !tua Felipe Schmidt. ConsuItul

DIU! 15 As 18 horas -

SlOR!dênela: Rua Alvaro de Carva
lho DO 18 - Florianópollfl.

. Dã I"OLYDORO S. THIAn1',
Mic11co do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

OL!NICA MÉDICA - DI8TlJB.

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Ooenças 'i08 órgãos Internos, e.

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e dema1s

glãndulas internas

n.IO\l1ERAPIA - ELECTKOCAR

DIOGRAFU - METABÓLlSMO

DIt. MRJO WENDHAUSD ., .

.

..

�::;;;c10 :;���� ��er�m��;� taifinglstas. nas o EmbaIxadas
IE CRIA.NÇAS . Londres, (U. P.) - Fon- tados Unidos. Os Estados Uni-

;;'':'t;� e!'. Z,s;;:�: l;edeO;: tes fidédignas disseram � 1!ni- dos neg�ram-se a .aceitá-Io, oe

If_ilro lllltol da ·Belo Horizonte-) ted Press que o generalIsslmo agora fOI nomeado Inspetor ge-
Tet. 1545 Franoo, por motivos misterio�

1 d b' d 1Cozsultaa: da. 4 á. 6 h�.. t art d ra as eITII alxa as e consu a-
sos, es a.va s uran o as suas·

dA.
.

. t
'

t.uidéncia: R. Fel.ipe SCb.mid�.a representações dioplomáticas no o�, .p,osto �ue a,?-o-es _ nun.�al- lI'one IIIlInual 812 '"
t b 1 açoe Jahemisfério americano com fa- eXl� lU e cUjas o· r.o s

'.
-

------.------------.
lanO'istas notórios. O infor- mais foram es�larecldas. Dl_Z-

Dr', BIASE -rARACO ma�te diz e que "José Legue- se q�e Legusr�c� .estava E.taolrica é um caso. Foi embaixa- conflado na vltona do lXO,

[', DOENÇAS DE SENHORAS -

81FI'LIS AFECÇÕES DA dor. ante o govêrno de Vichy e que tinha gansos em sua casa,
PELE - RAIOS mFRA-VER- atribue-se-Ihe os trabalhos em Vichy, engordados para
MELHOS E ULTRAS·VIOLETAS para a capitulação de Petain um jantar de gala "no dia em

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

Cone.: R. Felipe Scbmidt, 4G -

ante Hitler. Há dois anos, foi que as tropas japon�sas des-
Das 9 às 11 e dos 5 às7 hrs.
Re.: R, D. Jaime Camara, 47 nome3ido embaixador nos Es- filassem em São Francisco".

FONE 1648

ITela para fecularias,
bronze·fosforO'Sa.

Importação diréta da

Inglaterra
M:al,has - 60 - 80 - 100 -120
largura - 92 C-ll'S. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telegr.: MARIL�Y
Caixa Postal - 5756-

BASAL

graças ao saboroso • PÓ DigestivO.
DeWitt» que., desde a primeira dó
se dá alivio ás dôres agudas dai
má digestão e faz desaparecer (}

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago.
O' PÓ Digestivo De Witt» corrige o·

mal no seu inicío; estimulanqo a di.
gestão, protegendo as mucosas gas
IlrO intestinais e neutralisando a aci.
dez exce3siva. Lembre-se que com o
• PÓ Digestivo De Witt» não se de
ve teE reçeio dos gostosos prat�
da aorte culinaria Brasileira.

Peça na farmacia o

DR. LINS NEVES
. Moléstias de senhora

Consultório - Rua 30110 Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46(1

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edif1clo 1. A. P. da Estiva)

, Telefone M. 834

OOD8ultas dlàriamente das 15 às

18 horas

Atende chamados a qualquei'
Jaora, Inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Melr9-

leso 18. Fone 702.

aaemENCIA: A v e n i da Trom·

powski, 62. Fone 766 II. PAULO FONTES
�co e'operador

Conaultório: Rua Vitor Melrelea. 28
Telefone: 1.405

Corurultas das 10 às 12 e das 14 l81a
Residência: Rua Blumenau, 22

,Telefone: 1.623

DR. M. S. CAVALCANTI
ClI:nJca exclusivamente de er!anÇU

Rua SaIdanha Marinho, 16
Telefone M. 732

NA-O É NOCIVO AOS ANIMAI·S 010
I

.

CURSO DE MOTORISTA
j\ 1)'\7 (JGADOSl

Teoria e

Atendem-se

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

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a. dirigir automóveÍ!�

Amador e Profissional Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA ,

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

ESORITÓRIO: Rua Felipe Schmidt SE - Sa.la 5
Edifício Cruzei�o - Florian6poliGL

GAR"GE

prãtica - conhecimento do motor.

chamados para reparos.de urgência.
Auto-Escola 1-47.77'
UNIAO - PRACA .GA L. OSÓRIO.

_csa &2_ ...�
40.

1- ,., h··I/
rttm (� Fabricante e d::ri-:Uid.pr'('lS das afamadas cano '1·,:'.
'11 '11 facções -DISTINTA" e RIVET, P08sue um gran.

de sortimento de ctlsemirall. ri.cado.. brina
bons e bar�to•• algodões,.morin. e ayiamento.
para alfaiates. que recebe �iratamente da.

IIiI
melharert. fábrica.. IA CaIBa wA OAPITAL- chama a atengt.lo do. Snr.�· Comerclant.. do interior no sentid.o d. lhe fazerem 'Ima .�

visita ante!!ll de efetuariam lIluno compra.: MATRIZ em Floriém6polill. � ,FILIAIS em Blumanau • Laje••
âIlMIIIC:I=wllI&i:lõItoJiEmlEl;:::;;.::::illliIII1li11i1tstyU....... llIll15iiiB..HDM...1I.IIIH:lifili!,.;;!'mi'liili\!j@2t11.liIít:l!'!õ:.... liIlWSõ;PMII:·;:z·*i:m_:!III!_�.c=..lIJiilil&_=i�tlGWgc:;·ZliZliS!!'Q!i!!llIliIlilJl·3NAi.,!i!l'!!p.:lT::ii�2a!;2&'DlllII*!!!lS@l!Iwllll:ll..lIDl_iíiIII_MlZ!!w!Ci3!11i4I1õliii1iIlllll!iiõllil!l:l!iIfll"ttallt!!SIõI...Iiõ:S'al·...w...a;'?zm;z:;';:te:.ln;I:õ;õEêf'iIliõ3&õ!l�u::==;:==:=:l:?=®�!§!=:ª�;=!!lP!�fil!:!··;&W=:.&:tSllgi!l'_I'iIIII!!!l·:!!eElWi!Si!lil!lil!l!li1!Q!S'r'?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Condellando a. delagogia 'esteril do udenismo catarilense, o deputado lim,ar Cor�
rêa, na sessãl: de Dotem. da· Assembléia, recebeu aplausos calarlsos' do pnV&"

que lotava. por inteiro, as galerias.

Nos .estudos efetuados foi levada em conta, muito especialmente,' Fpolis - Lages -. Fpolis,
não a quantidade de passageiros e consequente lucro que 11m maior r l�olis - Itajaí - Blurnenau - Joinvile - Hajaí - Fpolis.
numero transportado em cada viagem poderia proporcionar :í CO'I�.I:a- I, ' F1]901is - Laguna - Tubarão - Araranguá � Tubarão - Laguna
nhia, mas SIJIl, a máíor s,eguranea pos!;nvel que o tamalliho e corrd'Jçoes - FpClllIs. '

I
A Cia. Calarinense de 'I'ransportes Aéreos, íundada nesta capital

110 mes de março ultimo, por um grupo de en lusiastas da aviação, in
centivados pelo .governadol' Aderhal Ramos da Silva, que tudo vem fa

zendo para resolver o problema do transporte em nosso Estado, enco

mendou, ,Iágo após sua fundação, a sua primeira aeronave.
I

Estudadas-lecni.camente todas as ,possibilidades dos campos de pou
sa existentes em ISan ta Catarina, foi escolâiido para iniciar os serviços
o avião ",STTIl\1:S0N", tipo 1947, de f1 luagres, por ser o que melhor se

adapta ás dimensões dos ref'eridos campos e aos serviços a serem pres-

'lados. '

"-- .._-._-------......-- ._--- ._-------------

Flor�an6polll, 10 de 'unho de 1947

Matou

'.

*'Ao.

p�r eXperBenCI4i
Inney City (Michigan), 9 EU. pening começou o seu depoí

P.) - A policia revelou que menta calmamente, com os

Oliver Terpening Júnior, de 16 olhos enxutos, porém, depois
anos de idad:, declarou que] baixou a cabeça! e começou a

"sempre gostara de conhecer ai 'Chorar enquanto falava.

sensação de matar alguém", e Solidário SI com OIS nossos

confessou ter assassinado 4 acadêmicos, colocamos as nos

companheiros de brincadeiras. sas colunas ao serviço dessa
Em seu depoimento prestado nobre, campanha.
ao comissário Leonard, Ter':' i'diIiitlBIiIII!... as_iMg

pení ng declarou: "Não sei RETlflCANDtt
porque fiz tsso ". Terpening
disse que/voltou o seu rifle de
calibre 32 contra o seu amigo
-Stauley Smith, de 14 anos, e

depois, dírígendo-se para 3 ir
mãs deste, que estavam colhen
do flores, matou-as uma a uma.

Op corpos de Stanley e Bar
bara, de 16 anos, de Gladys, deI12 a,nos e de Jeanet, de 2 anos,
foram encontrados' ás últimas

Ihora's de segunda-feira, perto Ide um cbva. As mãos sem vida,das crianças ainda pegavam
pequenos ramalhetes de flo-

�

ereo

A manchete de domingo,
da primeira página deste
ioranl, foi redigida de uma

forma e publicada de ou

tra. Não a reviu' o seu

autor. A redação que este
lhe dera

- foi a seguinte:
«E, si somardes. a todas
essas realizações às que
em boa hora vindes reali-

dos campos' of'erecem a esLe tipo de avião, o qLle não acontecer-ia com

'I .

e_'

uma aeronave de Upa maior. '.

.

O major\Astel:oideAl'anles, pl'esi!dedle do Aero �ILlobc di' �anla Ca- IPascoa O,'08 se.'.rvldotarína e diretor técnico da novel Companhia, seguira den ho de breves
dias para São Paulo, afim d,e receber dos representanLes da fibriea res minis ter iaisSTIM,SON, onde está sendo montado, o avião adquii-ido pela Companhia '

Catarinense de Transportes Aéreos. ruo, 9 (A. N.) - Healizon-se, on>-
tem na Igreja da Candelai-ia, com,

grande assislcucia, a Pascoa dos
servidor-es min ister iais. O cardeaj ..
Banas Camara d isl.ribu iu a cornu.,
11 hão, compareoendo representan.,
tes de todos ministros e altas auto-e
r idades

zando concernentes á via
ção e ao ensino, podeis
pôr o vosso coração à larga
e, afirmar que a bençam
'do vosso venerando e ilus'"

!
res.

, tre Pai, ao iniciardes o
Leonard deJClarou que Ter-

vosso govêrno, teve a san-

e
9 ... d

ção divina - e vos tem

ampanl:la O acOmpanhado em todas as

4'C'Pr-omin" horas:. Etc. etc ...»

Os nos-sos acadêmicos de di- Coveiros em greve
re,ito, em reuniã:o realizada an-I Glervelanid, 9 (U. P.) - 116

, ;te�ontem,( decidiram levaor a I enterros, alguns deles atrasa
peit9� a campanha do "Pro- doS de 7 semanas, foram ini
min""" destinada, como todos ciados hoje' nesta cidade 'de:poie
sabem - a aquisição· desse que 'O's coveiros em greve reti
produto para aplicação nos rflram seus cordões de isola
haruseneanos da Colônia San-'menta do cemitério local. OS'
ta Tere'sa. ditos coveiros exigem aumen-

A iniciativa surgiu vibrante to de salários e estavam impe
e en<tusiásUca. O plano de ação dindo a realização dos enterra
é vasto e trabalhoso. A moci- mentos, tendo à sociedade pro
dade, no entanto, sa'Qe.rá exe- iprietátia do cemitério recorri
cutá-Io superior e devididamen- do á Justiça, alegando que o

te. acúmulo de cadáveres con'sti
tuia um perigo para a saude'
púbUca. O juiz ordenou que o

estabelecimento de cordões de
isolamento pelos coveiros em

greve constitue um direito le
gal, porém não "um direito
sagrado" e. por is'so, não po
dia sobrepor-se á sagrada abri-

I gação do sepultamento.

,segundo estamos informados, a Haia organização iniciará suas Ii

nhas com viagens diárias entre:

, .

LUCASDR.
• ,CIRURCiIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO . ESTOMAGO - INTESTINQ
Consultas das' 14 às 16 horas.

Rua João Pinto n. 7
(Sobrado)

Assistência aos realmente niêiSsfiãifõS
A U. S. B. :F. promoveu no sã- Rev. Cônego Frederico Hobold, Cléa Cardoso e .Asbellna Mou+
bauo último a sua 'segunda pela Paróquia" de F!orianópo- rão, pelo Departamento de As
reunião - Interessantes temas Iís ; Dr. Augusto de Paula, di- sístêncía da União Espírtta
debatidos - Au�ilio de ínver- retor do Hospital de Caridade; '''Discípulo de Jesús"; Agnoss,

no aos indigentes Dr. Heitor Blum, presidente da Faraco, presidente da. Juven-
Transferida de 24 de maio Caixa de Esmolas aos índigen- tude Católica Femínina.âr, Ma-«

para o dia 7 do corrente, por tes; Rev. Padre Jorge Lut- ria Tereza Vichietti, pelo pão.
motivo da viagem do Dr. Ilrnar terbeck, diretor espir-itual do

"
de Santo Antônio.

Corrêa ao Rió, onde part.íci- Asilo de Ortâs ; JobeI Cardoso, Lida e aprovada a ata dal'.
pau do conclave promovido presidente da' Uunião Espirita (oncrue na 3a pâgin�pela Comissão Central da Le- "Discúpulos de, Jesús"; Tiago.

'

gião Brasileira de Assistência, Vieira de. C�stro, �ela Socie- «Onde esté orealizou-se no último sábado dade Femmma /' TIagO de Cas-. .1.0
a segunda reunião da União tro " de Lages/ Carmelo Fara- djn�el-rdas Soaiedades Ben�fi,cientes de co, pela Sociédade S. Vicente i �.IIli. 0).-
Florianópolis, que tem por de Paulo ; Bento Vieira, pelai Tão logo o correspon-
fim de plánificação de um sís- Associação . Pro-Necessítados: I dente que se diz do' Diáríll'
tema eficiente de assistência ao Manoel Alves, pelo Centro Es-] e de São Joaquim, epereçe,
realmente necessitado. pírtta "Seara do Amor", do! dar-lhe-emos, ou .ao.s in te-:
Compareceram as seguintes Estreito; Clito Dias, pela R'á-I tessedoe, a resposta rreces-.

representações, além de outras díolux ; Wash'ington Pereira, sária
pessôas gradas: Senhores pela Congregação N. S. do' Venham e falem e exp li-:
.Dr. Ilmar Corrêa, president-e Destêrro; Hélio da Silveira, -q uern !
da L. B. A., que presidiu em pela. Congregação N. S. da Gló- Se o sr, Zé Américo S8-

parte a reunião; Dr. Fernando .rla, e Darcy Santos, pela Con- bia onde estava o dinh.eira ;

Mendes, que a secretariou; gregação das Damas de Cari-I nôs tsm bern, 110 caso, sa
dade ; Rev. Irmã Vícência, pre-I bemo s. E se o «corresporisidente da .socied,ade de Pro- dente»� que tambem sabe"teção ao B!e,rço; Mari� Costa, não, quÍs dizer, nôs dire
Souza, pela Ordem Terceira da mos. Antes de tudo, exíge.Penitência; Etelvina Pia.zza", se a iden tificação do infor
pelo Roupeiro de Santa Isabel;. mante, para efeitos 'jegais.

A,' mlHgem de s ses! o es

da
.

Assembléia

PAGINA

A sessão de se,g'U,nda
feira esteve movimenta
dissima. Todos o-s srs. de.-
putados se ag'�taram em
suas . poltronas, chovendo
apartes e uns até mesmo,
quasi ante-parlamentares.

O discwrso de estréia; do
deputado ylmar COlTêa
provocou uma as'ia das

.

g'l'andes.
Deànte de toda aquela
exaltação, procurámós sa

ber a causa verdadeh'ai.
Constàtámos em ,iSeg'ui

da, que todos os srs. depu
tados presentes' á· sesslão
tinham ido doming'o, ,ao

Ritz, p'ara ,verem GILDA.
Dai, o fôgo ..•

,xxx

O discurso do Sr. Osval
do ,Ca,bral feito na última
sessão da Assembléia este
ve muito bom. - dizia um

sr. deputado.
Ollfa'O, porém, comenta

va: � Diabo os entendam.
No Instinto Histórico, co

mo aCQnte'ceu por ocasião
'do centenário de Castro Al
ves, falaram sôbl�e politic1a
e 11.a Â�semb1éia, falam
sôbre bistória. Está tudo
errado.

,

Zé· do Congresso.

CA'NTO
Segund.a-á"eira gorda!

.

Ora, di,l'ei.s, ouvir estrelas! Não; ora di1'eis, cair estrelas! Isto sim!'
9a1r estrel�s! Cam uma estrela! yimos ,a queu::la. Cruzalmos o inr]i,caôoy'
. obre o l:;,edlO, oLhrumos para o ceu e .fI,zemos um ,p-crdildo ... Afinal de
c(:n�as: nao somos po�tas. Vamos mUldar de assunto e qeixar a parmaplosllfmada ele, lélJd?,E vendal[le que de poeta ,e de lou,co cada um tem
um pouco. Nos naa temos! kh! isso não!

,Fomos á Acss'emblréia, ont:em. Nunca, vimos tanta g·ente. hdaga-'mos a causa. Posse, melhor diremo's, pr'estaria o 'com(IJetente conipro
ll':_ISSO, o depuLad,o dr. Y1mar Corrêa - do que oUlVimos e assistimos.'
nao �odElm�s deixar de registrar neste !canto ,de ipágina. Não TlJr:!pmos,
Larrnb:em, delxar de regIstar a atuaçã.o dos deputados p,ess'edistas Ylmar'
Correa, Armando Cahl, Nunes Varela, Di,b Mussi e Orty Macado .. ::>,'1n .•.
�:,palmente estes. ConsLitl�ir�m v�ndÇlideira muralha jntra,nsp0nivel. O'
,(,.150 _aconteceu aSSlm: pnmLero itt'lou o dr. Paulo Fontes � qu'esli'iodo pH.O d,e duze,ntos e quinhentos rréi,s - depois falou o' dr. Y!mar Cor
rêa -: xeque-n;ate - depois ... depois ... paence que nã,o falou mais'
nll1guem. Ah! e vendade! Falou o dr. Calbral, o no'vo lideI' da minoria�
Pendão, ,:amos nos expl�car. Falou o dr. João José Cabral que resolv'3u,.
en� segmcla, delxar a lTIdera,nça, entrOig'ando-a, com a palavra, ao .drr
qsvaklo Crubl:al, no.vo .tItular. Cena triste. Tristissima! Dos que aS:i'S-" )tlam o eS[letamllo OUVlmos vários cÜ'mentários. Uns afir\mavam qHe fo·i
golpe do dr. Ca'bra I (��iéldico).: outros arll!avam que não, dizendo que G'
dr. C�bral (médlJC?) fora übl'l.gado a sOlcorrer o dr. Calbral (advogado) ..

Os lmtores qu!e tIrem, as conclusões. Vamos rel.atar resumildamenle cr
tato. O dl'. Ylmar Corrêa ao pronunciar o ,seu ma,gni,firc·o discurso, �eV0'
oportuniida,de de. lembrar aos cons-tituir).tes as f'unçõ'e,s d,os l',epr�sen
tantes do povo. Clarü que falava "em tes,e". Que Ü!S deputadas não'

-

falaf,iS0TI1 dia passrudo, do qlloal ninguém s'e imvergonharia; qúe apresen-·
tass,em inclilcações razoaveis e que pudes'sem ser atendidas pelo 0['1.1[\-'
menta ,do E.staldo; QUe(:\' fizessem, da tribuna, obra cOIlstrurtiva pois o'
partilclo a ·que p,el'úenci-a condenaria os rasgos de'lYlftgó,gi,C;os. A vel'da-
de pQ.l�ém, é que o sl(m!1or' deputrudo, dr. é<lbral (advogrudü) levanh--,sO'
e at:lca o dilsctlI'-sO do deputado Yllmar C.orr,êa. Diss'e que não adrnit.ia
que o dr. Yilmar fosse á Assembléia di,tar normas aos constituintes,..
poi,s, corno representantes do povo, aM aquele momento vinham hon
rando, as tra,dições demolcrlátircas de Santa Catarina. Ap.al'tea,do 'pelo dr.
YLmar, esle sere,namente calmo e de ma'neira calmamente s'erena, per
guntou: "Si a bancwda udenisia prO'cede como di,z v. ,eXlcia. não há mo
LiIVos para protesios; sir v. excia. está pr,otestando é porque a bancada'
de v. exrcia . .não vem correspondendo aos anseilos do povo caLm'i.ne-ns,e.

".

Depois d'esla o deputado dr. Cabral (adIVogado), a CUSGO terminou
o seu discurso. Querendo salvar a situa,ção negl�a, ne,gTissima,' "inte-'
,Ji,gente-mente" atuou o dr. Cabral' (médioo) ,- lendo um discurso prelpa
raldü para. outra ocasião. Q,ue iJ]Jfehci,dalde! O discurso do dr. Cabral
(médilco) ditou normas aos consti,vuintes. Claro que o dr. CrubraJ ('mé
dilCó) não fez prorpQsitwdamente. Contrarirou o lideI' da minoria, der
rUlbaIlido-o e assumindo a liderança. O dr. Cabral!' (advog,nido)" cabis
baixo fiICou até o fim. Ficamos cClm pena, pois, m'a um lideI' ser,eno ...

Ao ·dr. Ylmar os nossos parabens. Bel-a atuação. O djsrCLlrso do dr. YlmaF
derveria ter este titulo: "Como s'e derruba um, Ii,der". E' verda,dc: um

di8icurso e uma ·queda ... Afi,nal de contas, o lideI', ainda é o dr. Gabl'aU'
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