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O puvo de hoje não é cego•. Daí pôrque,. amilnbã, saberá' juTgart irtii�"•• :!p'�n,'a�l
ladibriá-IB, dando a olme de «oposição construtiva» à manobra' iOIpàlrió,ti t'3" ';d�

indicar aumentos na despesa 'e' diminuições' da recê11a-f····----"�l;]1
.-.-.-_"_"--.�""'''-·.''''''·.·.·''.·''.·.-••••••'''''••••''''••'''.''D-'''''''' w�-_-.- __-.-.-.-.-..-..-_...· · · · -.-_·_·.·.·.-.- - _,._..-

- .._,..-.,;,. - -.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-';:-.W.·.-.-_"�f� Foi, oBtem, ,nomeado Prefeito desta v�pnal o dr. Adalberto Tolentino de UarlHAlbo, cRla _v�pa
tidade intelectual ., espirÍtD' de iniciativa são seguras garantias de um governo mU�lmpai,

como o 'povo deseja, nesta bora dificil para 08 administradores,_ 8. hravos com .8 ense
qUA assoberba todas os setôrps da' vida brasileira.
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·iti ié�rmç·ãnle�eiáI
lUO, 12 (A. N.) - 'I'eve grande repercussão aqui a de

claração feita ontem, em Pôrto Alegre, pelo �r. João Neves da

Pontoura, de que a intervenção federal no RIO Grande do Sul,

poderá ser decretada imediatamente, se for aprovada a emenda

pü1'lamentarist�.
'
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Proprietário 6 D. Gerente: SIT. NEI NOCETI - Diretor Dr. R pn'''v� n:E ARI{Ui)A. RAMOS
Diretor de .Iledaçio A. DAMA.84tENO »A SILVA
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Seguem as manobras do adversário
RIO, 12 (A. N.) - Embora a decisão veri.ficada nas últi

mashoras pela aliança traballhista e libertadoras gauchas por
motivo da emenda parlamentarista apresentada á Assem
bléia Constituinte do Estado, sabe-se que aquela corrente
mantem seus pontos de vista, tendo tomado uma atitude de
.defesa contra os que julgam o parlamentarismo fora da lei.
Os pessed'istas, enüetanto, seguem as manobras dQs aniver

;s'ários, certos que será inoperante em fruce da constituição;
.qualquer traibalho que eo,ntrarie espirito legitimo da Carta

Magna.

COltinDa DO comilu
do da legião .

RIO, 12 (A.' N.) - ° gene-Sexto da Inglaterra, devendo
1 M d d M' s

a efeméride ser dignamente
ra en es . e orais, pre en-

f t
.

d ' loní brlt temente acha-se em Juiz de
�s eja at pela ?tO 10llla rr �-, Fora, declarou que ao contra-
nica nes a capi a, com eVI-. .

f
-

h dd t Iidarí d d
.

tí no das III ormaçoes c ega as
en e so 1 arre a e e simpa la .

'1' bl id t d brasíl
. dos meIOS mi ítares e pu ica-

ue o os os rasi erros.
d

..

tí
,

as nos jornais, con mua a

frente do comando da quarta
região militar e regiã.o de Mi
nas, não, tendo transmit�do Q

caI1go ao ,seu colega general
RIO, 12 (A. N.)- Tranil- F:aLconiere da Cunha.' Seu

corre hoje o 16° aniversário afastamento só podera verifi
da criação do Correio Aereo car-se quando o senado fede
NacionaL Nessa data os Ca.pi- ra1 solucionar a indicação féi
tãs Montenegro e Wanderley ta do seu nome para prefeito
efetuaram o primeiro voo do do Distrito F-e.deral, seguida da
correio aéreo para São Paulo, � res1peUva nomeação e comuni
demorando a viagem quatro I cação para fins de direito,_ ao.

horas. ministro da Guerra. .

Rei Jorge VI

RIO, 12(A. N.) - Transcor
rE) hoje a data natalicia de
sua magestade o Rei Jeorge

Mais· um telegrama udenista - Aprovados diversos pareceres. - O sr. deputado João
Ribas Ramos, do P.S.D., apresentou um substitutivo à indicação udenista, dilatando o

prazo para cobrança do imposto tert-itcuie I , ezn Le ies . até 15 de Julho vindouro, sem

multa. ]I/[als um tiro que saiu pela culatra! ...
A hora regimental reuniu-se, O sr. líder ela minoria, leu um elo sei' ambos encaminharlos ao

ontem, sob a Ipresideneia do sr. telegrama, 'datado de 9 do correu- Poder Executivo para 'Ü'S fins devi
deputado José Boabaid, a Assem- te, com procedencia rl,e Caçador as- dos.

.bléia Const ituinte.
_ sinado por Lucas Alves Ribeiro� em O TIRO "SAIU PELA CULATRA ...

A sessão cornpareoeram 29 se- o qual científica a ele - lirier - .Ern discussão o parecer á indi-
nhores deputados. que o Juiz de Paz extorquia di- cação do sr. deputado Waldemar

.AJprovada a ata da sessão de 11 nhsiro de pacatos lavradores, con- RuriP, udenista, sobre a dilataçãodo coi-rente, foi" pelo sr. Secretá- cluindo por solioitar a remessa. ao do prazo para cobrança do impos,
. 1'10, dado ciência á Oasa, estar so- Poder Executivo, da cópia do l't:!- [.0 territoiíal, rm Lages, sem multa
In-e a Mesa-um exemplar das "Ati- Jerído dt'SP8JDho. , até o dia 30 do mês (]oe junho cor-
vídadcs do J. A. P .1." ORDEM DO DJA. ,

\ rente, solicitou a palavra ° sr. de-
'Ü SI.'. Presidente comunicou ter A seguir, foram aprovarias o�" putadn João Hibas Hamos, da ban-

a Imprensa Oficial feito entrega pareceres ás incJ.kaçõps sobre a cada cio J). S. D .. apresentou o se
das 8JYlÜSOS do Projeto da Consti- conclusão do Campo de Pouso, em "guinte suhstituí ivo, que mereceu
tUição, o -qual, na edição do "Diá-

I
Joirsvile e a equiparação dos ven- 'atlJl'ovação unanimo do 'ptená'rio:

1'10 9a Assembléia", será

pll'bHcaclo"/ ciIl.Jel.1tOS dos

SUb-dir,et.ores do

T.e.- "UonSi.dfll'a. ndt) que a indic.a.cãoNao houve oradores inscritos pa- SOUl'O do Estado. ao do -Sub�dil'ctOl' cão dr onus. para pagamento do
ra a bom elo expediente. Industrial da Perutenciária, deven- de J1l'lme'ru -03, ['l'feJ:,'ntp a- ínseu-

impas,40 l-errilu!',ial rkrante o cov-

A
.

POll/l'tica fi � ElO· d
.

�n eA renle mês rle junho, não aj,ende

I. sllanb61ra uO OuV rno �;1�����menj,e os inlrl(éss,es daqLlela

RIO, 12 (A. N.) - A l'eSI}eito ,de situação cambial o mi� Consiüerando lamlJém, que parte
•

d F d08 '0On I dlmi,n tes do iln>posto a.lu-lllstro a ,azenda distribuiu. hoje a seg'uinte nota' á limpl'en- dido, LerilJia. efetivament.r, deixado
sa: A. politica f:iJnanceira' Ido g'o.vêrno federal Ive,m sendo orien- de pagar em Lrmpo uLil, devida ao
tada no sentido de reduzlir os Ipreços. inflacionarios dentro do.s congestionamenlo nos serviços das
mercados internos, sem afet·a!' a lexpansão neces'sár;ia á ,plro- Coletorias EsLaduai,s;
d

- '. ,

A d 'd' Cemsideranrio ainda. C]l1e eertouçao que sera estImulada de todas as formas. s me I as, to·
numero de contribuintes não sa-madas ultimamente, quanto. á situação. cambial 1!eem. o pro- 'de I'ecurs�,s econômicos,' no mo

posito de lasseg1llM,r a estahilidade do valor internacional do lisfez á{IUela ohrigaljão, por faIla
4.�ruzeiI'o, evitar as oscilacões da.s ta:xlds vig'entes. Para \ isso menta, o que julgamos razão pon-
lóltá d'd t I �d ·dA

•

d derave.I;e,_ eVI. am,en e �pare 1'3 o para as proVI e�CIas a !'lerem. 3; o- .consi'deranelo, finalmente, qüetadas. FIcara, a,�Slm, asseg1lrada, ao mesmo tempo, a utIlIza,· en lendemos �er aconselhav,el, se

ção das disponibilidades no exterior I;referencialme'ute em possiv,el, uma. :prorro-gação po,r fortes medidas diplomáticasbeneficio do reaparelhamento eco.nômico. 'do país". tempo mais :lJ]�Lari�, do ,ql�e o 80-
llclta,do na Incll,caçao aludIda. WASHINGTON, 11 (A. P.) - As esferas diplomaticas,IncHcamos encaminhe_'se esbe afirmam que os Estados Unidos preparam-se para tomar·!substitlltiVO ao POc!Pl' Ex'e!cufivo,
para, as pro'vidrneias que julgar fortes medidas di'plomaticas eoonômicas o avanço comunista
necessárias, no srnl.ida de ser )1'01'- no acidente europeu e preservar os govêrnos democráticos.
rogwdo o prazo 'Para a arrecwdação,_ da França ltalia e Austria.
sem multa, do im.posto territ.orial,

'

�

�;�.a,�J�l_djl��;o s�Pl���:����I>���!n�o-ds� O próximo discnrsó do sr. Getulio Vargascomo e 111]os[,e1', em conslderaçao, o,s
A t t'

.

bl'relevant.es interesses da Favenda RIO, 12 ( : N.) - Um ma u mo carlOca pu lCOU a no-

Esta,duaI. ticia de que o s_enador Getulio Va,rgas acúpará a trilbuna d<>
,sala das sessões, 12 de junho de Senado para discutir o broblema do petroleo br,asileiro .. ba-

1(�4S7,o.·.) seado ,em inf.orm.ações eomunist
..

as. On.tem, á s.'ua chegada H.Oo':\. " Joã,o lUb(/,s Ramos
d d 1Orty de J'1a.galhães lIla.cTiado Senado, foi interrogado pel,os JunalsItas, pe llll o esc areCl-

mentos sôbre dita noücia. Assim falou o sr. Getulio: "Meu pró
ximo discurso não tem assunto porque o tema dado pelo se

nàdor Ivo D'Aquino, inscrito para falar hoje". Sobre () assun

to do petroleo disse que falará mas em data remota e somen

t.e depois de publicado o relatorio de comissão. especial no
meado para dar parecer sobre a questão. Perguntand_O sobre·

a possibilidade do petroleo ser ,explorado pelos l?ropr�os bra

sileiros disse que sim, podendo o metodo ser ldenüco ao

u.sado na constituição de Volta Redonda.

ESliva.let P'ires."
------------�\:------- Aí 'e,st<í: � os uj'lelli.slas prejul.

Protesto '·unlo a"s Naco-es Uni"'das gu.ndn os Jatos, tOl'cendo a v·endade,
disseram pelo seu porta-v'oz, on-

I l,em, (lUe o Sl'. Nunes Varela, lideI'WASHINGTON, 12 (U. P.) - As táticas comunistas na majol'il.ái·io, havia entrava,do o cur-
Hun.gria e Bulgaria levarão os Estados Unidos o protestar I s� da votaçii<? ,da. reJeriICla in�hc�
junto ás Nações Unidas de não ser Russia concorde em levar çao, c-om ,a

. fl11a!Ji(lad� de pr,eJudl-
f

.

t ."..... -

d d" b
. ear, dessa 10rma, a mumero,s co-a e, eI o Ullla mveSoLlgaçao a equ.a aso, re a manelJf.ft co- lonas ...

mo 0.8 comunistas hugaros' depuseram o govêrllO do Nagy Ma,s, na s,essão de on�em, Dom a
- dedaram fontes diplQmaticas. aprovação do parecer Iavoraver á

eHa!da i ndli,ca çiio, o P. S. D., rerfor- Os casos eleitorais do NorteDependera' . a
.

resposta ,SOVI'"e' fl·ca {l����SSt.�, ��yti���isd�IJ�:l:cffI�T.:I�J� RIO, 12 (A. N.) - Um matutino faz caLculos sôbre o
,

o prazo para a ,cobr.ança d'esse i111- tempo provavel que será gasto na apreciação dos relcursos es-poslo para 15 de julho vindolll'O. _WASHINGTON, 17 (U. P.) - Em linguagem a mais O til'O, eomo 50 vê, mais uma vez, tudados no T:SE relativos ás eleições de 19 de ja:neiro_ Sôbre
-energia usada pelo governo norte americano desde, a sua saiu pela culaka!... Pernambuco entende que >cerca de dua;s centenas de casos.
ascenção, Truman, anunciou que em virtude de SUIt doutrina .AJprov,U1TI1c!O o su-bslit.utiv·o, fal-a- ainda ,pendentes ipoderão ser ap:r;edados ainda este mes, tor
anti-comunista,- de doze de março o Departamento de Estado ram, tambem, os ,srs. del]_mlados nando possivel a diplomação do governador eleito que o P ..

ç ,

R
.

b'
.

d M I
\-Valldemar 'RuplJ), rIa U. D. N., Saulo -

f'll1...ormou.a �SSI� q�e as mano �as lllspIra as 'Por oscou Ramos, do P. T. B ..e J. Nr. CalJ'doso S. D., espera s'eja o sr. Barbosa Lima, e a coli,gaçao a uma
na HungrIa nao flCarao sem desafIO este ano. ° rumo futuro

I
da V,ei,ga, elo P. R. P. ser o sr. Neto Campelo.. O caso do Rio Grande do Norte, 'devidodas relações russo-amelfLcanas pa,rece depender da resposta Em seguida, for.am os t.rabalhos á grande força a favor do sr. Jo�é Var,ela, nenhuma esperansoviética 'á exigencia americana sobre uma investigação com- SUE\pensos, marca�do, o sr. Presl-; ça resta ao seu antagonista nos d�z recursos que ainda serãl}c. .. - I dente, outra sessao para hOJe, a �

. pleta na. srtuaçao hungara. lmesma hora.
.

julgados. . ....

Aniversário do
correio aéreo

Ainda inspira
cuidados

RXO, 12 (A. N.) -- No Hos

pital Getulio Vargas continua
internado o artísta Jararaca,
vitima de um acidente de au

tomovel quando viajava em

companhia de sua esposa Wan
da Calazans. Seu estado aín
da inspira cuidados.

Recurso 40 PSD
RIO, 12 (A. N.) - Deu en

trada ontem no TSF o recur

so do PSD, pleiteando a anu

lação da diplomação eleitos
estado São Paulo pelo PCB e

PSD e PL e anulação do plei
to em Amazonas.
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o Brasil a

•

x x x

revolução paraguaia
PONTA PORÃ, (A. N.) 1

'

ra o Rio ou se retornará a As-
- Em companhia do majorl informada, revelou a este cor- sunção.
Cesar de Los Rios, seguiu pa- respondente que o embaixador x x x Ir� Càncepcion,.; de aví�o, o em-II e.stá encontrando grandes di-, OS MO'rIYOS DA JlfEJHAÇÃO
bixador Negrão de LIma. O f'ículdades em ambos os lados.] BUENOS AIRffiS�· (U. P.)
enviado brasileiro conferenJ que continuam renitentes,j_ A propósito da presença,
cíará com a Junta Governatí- principalmente o general .Mo- em Concepcion, do mediador
va rebelde sobre as condíções rinigo, que pensa poder ven-I brasileiro Negrão de Lima,

� 'Paz. Esta é- a fase mais im- cer a revolução. De regresso, certos circuios dinlomáticos
.ortante da mediação brasilei-I de C_?nc8'pci?n, o �mbaix.adori<calculam que o Br;sil esteJa Ia, dependendo dos resultados. Negrão de LIma esta sendo

�s-I tentando
solucionar a

questaojo êxito ou não da missão Ne-I perado hoje. Não se sabe ain- no Paraguai a fim de abrir
grão de Lima. Uma fonte bem \ da se prosseguirá viag·em

pa-I
caminho para a Conferencia

.

.

do Rio de Janeiro. Ac:redita-Ise JOssivel que Morinigo seja
induzido a aceitar a mediação, Iembora as suas tropas -

pelollque se anuncia - estejam
perto de Concepcíon.

1110RÍNIGO TENTOU RE
NUNCIAR

PONTA PORÃ,. (A. N.)
- Pessoas geralmente bem in
formadas aqui chegadas, pro
cedentes de Assunção, dizem
que o presidente. Morínigo por
varias vezes disejou entregar
o governo, diante de sua si

tuação de "verdadeiro prisio
neiro do P!.irtido Colorado·" ,.
De outro lado, essas mesmas

fontes afirmam que o general
Morínigo considera a media

ção do Brasil na luta em seu
2Q Domtnge Farmácia Moderna Praça 15 de - NOTen:.t>ro ,

como .sua táboa de salva:o .erTl\)e Jl.otwt'n� socá eteill.udo :i:>eia �a li!an�o Ansôriío, sib. à rua João l P�LlS
PliJl1.W. çao.

Frrrmócios de plal�tão
14 Sábade Farmácia Espocooça Rua ConselheJro Mafra

15 DomiF.1O Farm8_cia EsperouÇOl Rue. Conselhe>ro Mafra

21 Sé.ba.d8 Fa.'mácill Ne:lson Rua Felipe Schmidt

22 Domin:. Farmáci.a Neleo-m Rua Felipe Schmidt

28 Sé.b.ado Flarmácia MOÓ4orna Praça 15 de Noverr>fbro

Para .•s cardiacos
ATLANTIC CITY, New Jer

sey, (U. P.) - O doutor Louis:
N. Katz, de .Chicago, falando'
sobre tratamentos modernos
de molestias do coração, dírã
jindo-se à cônvenção da Asso-

I
ciação Medica Americana in-'
formou que uma nova droga
chamada "fagarina" foi des
coberta na America do Sul,
tendo uma ação comparavel
sendo ao mesmo tempo menosv
tóxica do que a droga já co- \
nhecída dos médicos norte-"
americanos, para tratamento'
de irregularidades cardíacas,
Katz' disse ter sabido que

ésta droga é obtida de uma ar
vore que cresce no norte e no
centro da Argentina. Declarou
ele ainda que essa droga é se

melhente à quínldína, deriva
da da quinidina, a qual segun
do ele, é, util no tratamento de
certas irregularidades da ação'
do coraçã-o, mas que pode se

.tornar perigosa se não for"
empregado imprapl'iamente.

'CAMINHÕES, ONIBUS E TRATORES
SUECOS VOL\'01

. DE 4.5, 6 E 7 TONELADAS

f,oD.lri;l ulceras
gastricas

. NOVA JERSEY, (U. P.)
- Um medicamento plástico'
recentemente aplicado nesta
cidade oferece uma nova espe
rança para milhares de pes
,sôasJ que sofrem de úlceras
gástícas. O tratamento' é pos
sibilitado mediante o emprego
de uma resina sintética - um

antágido - quimicamente se

melhante à baquelite e obtido
a partir do ácido carbolíco dos
tratamentos levados a efeito
<com a nova técnica, no

HOS-jpítal . Presbeteriano, em Ne

wark, Nova Jersey, feita pela
Associação Médica Norte-Ame- ;...__..;.. �__---_-__--'

rícana. Esta é a primeira vez A primeira Agua de ColôRia feita APENAS Clt �,"
'que um recurso plástico é em-

no m.undo foi fabricada 1,18 cidade Co. eua infbaa quantia., V.�
ad M di ri' NU a"xiliando o "11 ,róxillll";preg

,

O na e icma, de Colônia pela Fábrica de ;,loha» C.ntriltua paara a Caixa 41. Es•••O dr. Hànfred Kramer, que Maria Farina. UI. huilaell."'-" :nerlaaó••1h.
'está encarregado do desenvol- --'- _

vimento, revelou que o novo FARMACIA ESPERANÇAproduto até agora somente foi
.

.

.

aprovado para' finalidades de do Farmacêutico NILO LAUS

I inve,stigação. Hoje e amanhá será � sua preferida
_______________ Drocall n,acionais e estrangeiras - Bomeepátiu - Perr.·

I',' QUEIXAS E RECLAMAÇõES Foram e'nco"tradns
.

marias - Arti&,8s de borr'lChL
PREZADO LEITOR: Se o Que Gle ii U Garante-s. � exata obsenincia no receituário médico.

ltitereBsa é. realil:lente, uma pl'ovidéncia JERUSALE'M, 11 (U. P.) -

para Fndireitar o que estiver erradc on Autoridades militares anuncia-
para que al�� .falta não oe repita: e

I ram que os· dois oficiais bri-
NAO o escândalo. Que a .na reclamaçlo A' • .

n queixa poderlll Tir a causar. encamio

I
talllcos raptados por Judeus

Ilil.,.a á SF;C!;;AO RECLAMAÇO�S, territoristas, e j�.encontrad_?sd. o ESTADO, que O �o lerá lenclo por patrulhas _mIlltares, nao
.em demora ao 'conhecimet1to de quem

I
estão feridos, tendo se dirigido<le direito, recebendo. •. I. nmz informa·

;lo do relultado, embora em algunl ca. na direção dos soldados ingle-
lO. nla le;am publicadol nem a reela, I ses quando êstes estabelece
_çlo uem • Pl'OTidêDcia tomada. ,ram o cêrco volta da al.d'eia

� ! onde se eThcontravam.

Peça informa.ções telegráficas à V O L V O D O
B R A S I L S. A. - Matriz: Rio de.' Janeiro à

Praça Marechol Heernes, 5 - endereço telegrafico
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro, ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: São Paulo, à Rua Odorico

Me'ndea, 326, endereço telegráfico BRASILVOLV0
São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
da VOLVO DO BRASIL S.A .. que visitará em princí-
Pio de Junho com alguns' chassis de demonstração,,

P
,

as principais lacqlidades dos Estados do arana

e Santa Catarina.

Limpela. � Conserto. e reformas

Serviço. rapidoe e garantido.
ASSISTeNCIA TECNICA

Mediante módica men.alidade encarrega-."
de fazer limpeliae parciais no

pr6prio local.
SEMANAL, QUINZENAL ou MENSAL.

OFICINA RADW 'l'>ECNIElA
MECANOG2AFICA

Rua João Pinto �. 3e

Os Rins que devem eliminar,
todos os traços de sUbstanCias]toxicas ou impurezas do organis
mo, estão permitindo que um"
excesso de acido urico se acu- Imuie e 'penetre em todo o' I

organismo. �
A falta de cumprimentõ de 1>ua.. (
tarefa por parte dos rins é ;),!
causa fundamental das dôres'.l,
reumáticas, lumbago e irregula-v ]
ridades urinarias. '

Este acido urico rapidamente fôr- 1
ma cristais agudos, que se alo- ;
jarn nas articulações, causando)
a sua inflamação e rigidez, as"

cruciantes dôres do reumatisfllO.'
e outros males do sistema urma-·;
rio. O tratamento apropriado de··)
ve fazer voltar os rins ao seu

'

estado normal, afim de poder-j
ser filtrado o acido mico, :J;; poro:
isso que as Pilulas De Witt ,CClU-

.

seguem dar alivio permanente
nos mais' rebeldes casos.

As Pilulas De Witt atúam di
retamente sobre os rins, de
volvendo-lhes a sua ação natural
de filtros das impurezas do
organismo.
Acham-se á venda em todas ase,

farmacias.
PILULAS

DE WIT
Para os Rins e a Bexiga

EM VIDROS DE 40 E 100 P/LULAs..
o GRANDE E MAIS ECONOM/COIi"

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

•
,

0-0 ...

.�
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IlIstituto Brasil
Estados Unidos

H� tempo, a direção do Instá Luto
havia enconmendado, nos EstadosANIVER,SÁ:RIOS:
Unidos, atendendo á solicitação dosARACí IM COSTA SILVA seus' assiciados, assinaturas de

Na dota de hoje transcorre o grnnds número de revistas amei-i-
· .oniv!,raário natallcio do sr , �haci canas, para o entrelermenlo dos se-
4a Cellta Sil.va, Sa'gento do

EXGI"I
u� sócios e para cobr-ír necessidades

cito em servIço no 14°. B.C. e que técnicas, nos varres campos oiení i-,
· .se encCllntra presentemente em ricos.
Curitiba. fazendo o CUrtia Regiu- As assinaturas, passada a' orise

· �al de A.perfelçoameRto. I ele papel e outras dificulelades, mo
tivadas pela guerra, começam agoraJORGE ,PEREIRA DE SOUSA a chegar.

'I'ranscori-eu, ante-ante .Q ani-I En tre as revistas de interesse
versário naLalicio do dis:Linto jo- geral.. está o Insututo recebendo as
vem Jorge Pereira de Sousa filho segumtas :

•do casal-Antónín Silio de So'u.sa _ Lifc, Newsweek, Time; Cosmopo .

Engrucia Pereira de ::':;ouza e -com- li tap, Colli er's, Saturday Evening
peeterite auxiliar da FaDca�lia San- �ost, ::':;elGções, America, National
to Agostinho. Gecgr'apn io Mwgazllle, Especiali-

zadas em modas para -senhoru c
M,ENINJÜ PA'ULO senhoritas, encontram-se as se-

Fesfeja seus na tais, nesta da la, guiulcs :
o interessante menino 'Paulo, f'i eho Vogue, McCalla, Journalj Houses
.do dr. Rubens Ramos, (],j.reLor de and Gardens, 'I'he Atlantic, 'I'he
"O Estado e também da Peniten, American Home, Hanpnrs Magazine,

. iCilária da (Pedra Grande, e 'de sua Journa.!.
exma, esposa d. Clarisse Ramos. .No campo médico ,cientilfico,O pequeno. aniversariants Slcl'iá cumpre destacar : Scie-nce News
muito festejadn pelos seus amiguí- Letter, .Popular Meohantcs, Medical
nhos. Itecord, Journal of Amer ican Medi-

\ MENINA JEANETE cal Association.
Faz anos, hoje, a menina Jeanete Novo campo da Alite, destacam-se

fú,IJJa do sr. WI,anoel Dias, fLlncio� Amer ican Phutography, The Art
nário da -Prefeitura Municipal, Digest, Sehool Arts, SClhoooll Life,
Fazem anos, hOjé: No campo das relações Lrabalh is-

,
- a sta..Nemesis de Oliveira, fi- tas, e no da economia, salientam;

lha do sr. Oscar Soares de Oli·vei- se Mo.nbh ly Labor. Review, 'I'he
ra, prof,essora normalista com CUI'- Ameri'can Economic R,evi,ew, NE...I\.
so de eSipecializaçüO a:gricola, co,m Joumal, ·Cio News, BLlsiness vVeek,
exel'cicio no E'ducandário' Santa No das relações oool'eJ'lci'Jif;, en
,.CaLa:rina. A aniyersarianl€. que tr,e muitas. oll'co.ntram-se Business
.conLa üom granele circulo de ['0- Wcek, PLlb'lisher's Weekly,' EX[lol't
lações, s·orá, hoj.e, mui,to cumpl'i- Tl'ade 3 nel Shipper, ,Radio Gl'afL
menta,da. Finalmente, no ·dfi, literatlll'a, há
, _ n sln. Anlo-nieta .Medeiros, fii!Ja o SauLwday 'Revie\v of L'ilerllil.uro,
,(]o sr. Francisco Med'eiros, elo co- Hispania, Sohool LU'e, AblantilC, US
mércio local. Book ,News, Amcri-can 'Magazine,
- a sta. Ivlarilia, filha do dr. Chigago 5l1n, Book Revi('w 'anel New

.Olh'cil·a c S'i·lva. Yo.rk T.imes Book Revievv, a,lem
_ a oxma. sra. cI. Ondina de de outros.

,Oliv.eira, espo,sa do sr. Al1Oaldo Finplmente, as edições domini-
Pinto de Oliveira, re;pnes·entante cais dO'8 Idois grancle-s di,ár-ios CHT-
.comercial. GAGO SUN a'nd NEW YO:RK '1'1-

_ a ·exma. sra. d. Ursulina CasLro ME'S, alem ,du. Ameri.ca CaUboli,c
fj[,hia do. sr. AHpio Ca,siro. l1e'vi'ew.

_ a exma. sra. d, ·Maria Anto- A bib!i.üleca Ido TnsiiLllto eslá á
nieta ISilva, -esposa do sr. Dar:ci di&püsição dos intel'€ssados pa'ea as
_Lirn'ha-res da ,Silva, tellegrafista. as necesS'ádas ,wnsuHas. .

_ o sr. Norton Paulo.
_ o sr. Francisco C:wbral Nunes.
_ o' sr. Osvaldo Alves.
_ o sr. So.lon Cwrv.aLho e S.ausa.
_ o se. Gusiavo Lehmkubl.
_ o sr. Jos·é Varela Junior.
- o di'. Barros Lemos.

o SI'. Antônio Bay'ee.
o sr. José 'Mrudaloni.
o sr. Wa1e1ema.r Dut.ra.

_ o sr. Eeilco Couto, eJIlcar're

"ga(}o .do posCo de meteoll'ologia e

mui.lo estimado nEJsta crupi1.al, onde
. conta eom um grande cir'·culo de
.;Bm izades.

\
!,
!
I

I

Moléstias do AparelhO
Respiratório
BRONQUITES

A traquéa é um tubo formado de
uma série de anéis, que partín,do da

garganta vem até a altura dos pul�
mões onde se divide em dois ramos,
Indo um para cada pulmão. A par-

I
til' do ponto onde se divide, a tra
quéa passa a se chamar bronquio; .

A traquéa e os bronquios, ser'vem
para levar ° ar aos pulmões e cha·
mamas VIAS RE,.PlrlATOHIAS.
As inflamé..cões dos bronquios. cha�
mamos brónguites. O perigo das (
bronquites, r�side r o fato ctt sta_ln
namaç�o, se propagar a.os puJ.nloes,
que todos conhecem os pel'lg"s e

gravidades.
:E: preciso que ao aliviar a tor;se, o
medicamento faça desaparecer esta
Inflamação dos bronquios.
Acalmando a tosse, das bronquites
cronicas, o mecticamento deve aliviar
o doente, da "céillceira", do_s acessos,

princlpalmen!e pela manha, quando
geralmpnte sao maIS lntensos .

FIGATOSSE. um xaró"� a base das
vitami-..'1as do oleo de lIgado de ba'

caIh&u. a.livia li tosse evita o� aces

sos das bronquites e a canceIra.

FIGAT03SE é um tônico para os

orgãos respir,iLtórios.

VIAJAN'_[1ES:
ARNELO PT'ER'R I

Vi.sita Florianópo·lis, O sr. Arnelo
Pi€rri, sUlj_)erinLendente da Sul
.América, Companhia ele Seg'lll'OS
,de Vida, nos Estaldos ,de Pal·aná.
Sanla ,Ca�ari'na 'e Rio Grande do
Sul.

IS. S. tem s'i,do muito o(�umlpri
. me.ntwclo pelos seus ami,go's.

DR. ARNO HOESüHEL
,segue am.anhã, para o Ri-o, em

"gozo Ide férias, o sr. dr. Arno
Ho,es'c.hel, juiz da la Vara. desta
'CéldJita I.

- Esliv,éram em F.lorianÓipolis.
os .s11S. Apar,icio. R. Cordeiro, Ade
lino José Gonçalv'es ·e, Antônio- An
t.unes da Cruz, prestigiosos -ele
mentos do P. S. D. de Ribeirão.

HEPATIIA
. H.S.da Penha

FIGATOSSE
um produto do Iabocatório da

JOVINO SA�TAlNA BRAl"\!CO
Vis i LOU-llOS, O sr. Jo:vino 'Sanlu- .

ila Branco, ·estimwd-o ,pessedista de
Joaç,éIJba, ora em Floria,nópoüs.

,EN.FERMO:
Encontra-se ,enfermo no Hog:pi

tal ele Cari.da.de, onde t.em ,sido mui
to visitllido, o sr. Max Himmel, do
}) . .s. D. ele RibeIrão. A f6hft\ial'!.l .'aC·I'HfHIIAngnramos-'lhe pr,onto restabe- eOa UJU URU

����. (LAANO G. Ildt��!Il(�e�) _ A "Me-
GALLETTI.

.

ridional" obteve informação
A D V O G ADO, que o ministro da fazenda es-

€l'iri'WJ 8 cn.el I tá ultimand? o estudo sobre a

COl'lstitUÃCOO de Sociedade f minuta do ,contrato entre o

NA'!'ÚRAI.lZPJÇÕES '. Ministério da Agricultura e a

:'1
Título. DSII�€l-t6no. ! fábrica nadonal de motores

Eqcrit. '- l?rQça Mi de Nov. 23. ! para fabricação de 10,000 tra-
]lo. �1'. I tores. O ministro da Fazenda

R".íd. -- R\lO 'Pi..edartteo 47. I e f,avoravel que a F'abrica se
FONE •• 14>e8

transforme em sociedade ano

nima, alegando para isso,'
.

a

dificuldade do Tesouro NacIO

nal, sugerindo que a transfor.

macão concorreria para o seu

des�nvolvimento.

"

AVIDA DO FIGADp
Maiores esclarecimentos escrevam:

'Caixa Postal 3.0'1. RiO

Vende:m-se
tn6veh lie sala da jantar e quarto
Ve' 'trator à Rua Souza Dutt'o

"No 159 (EDtreitc).

TEUS FILHOS .

aplaudiráe teci gest6,
q....le seaberem que cola
boras6e pró Rembelecimen
to da Saucle do Lázaro.

..

·····-ALUGA-:
..

SE---
..··· ODEON

As 7% horas
10) - O Esporte em Marcha n.

91 _ Nac. Imp, Filmes.
2°) _ A Voz do Mundo

Atualidades.
30) _ Thi:chal1d Arlen _ Robert

Lívingston _ Jane Frazee
_ em:

'

A GRAiVDE BONANÇA
Preços: Cr$ 4,00 _ 3,00 _ 2,00.

Censura : - Até 1ft anos.

JUTZ - As 7lh horas
1°) _ Noticias da Semana

DFR
20) _ Noticiário Universal

.

Jornal.
30) _ Jararaca e Ratinho

Cleia Barros _ Matinho
_ Ouarteto de Bronze _

Lamarí.ine Babo _ Lou
_ Apollo Corrêa e mui-

,
. tos outros _. em:

NO' TRAMPOLIJYl DA VIDA
Preços: Cr$ /1;'10 _ 2,llO:

Censura : _ Até 14 anos .

Quarto e sala, podendo la'lOr e

cozinhar. Ver e tratar á rua Lau
ra Caminha Meira n 74"

QUARTO
Aluga-se um par'a solteiro

ou 'cClsal sem filhos. a Avenida
Mauro R3mo� n . 28.

lMPERIAL
.�s 7% horas

Sessão das moças
1°) _ O Esporte em Marcha n.

137 _ Nac, Imp. Filmes.
2°) _ Ondinas ,em Ação _ ShorL.
30)' _ Aurora Miranda _ em:
COA'TA TUDO ÀS ESTRELAS

Preços:
Sras. estas C�'$ 1,20
Estudantes Cr$ 2,00
Cavalheiros , .. , ..', Cr$ 3,00

Censura: - Até 14 anos.

............................. e o o o. e o.

ROXY - As 7% horas
1°) - Noticias da Semana

DFB.
2°) _ Melro Jornal _ Jornal.
3°) _ Boris Kai-lof'I _ El!.en

Drew _ em:

A ILHA DOS MORTOS
Preços : Cr$. 4,40 _ 3,00.

Censura: - Até 18 ano..8 .

Progrunuls da O.H.C.
'para o Brasil .

SEX'T'A-FEIRA, 13 de junho
19,00 - Sumário dos pro-

gramas.
19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Notícíário.
19,30 - Orquestra "Nor-

�=-=-�_�,...�..�======:--
thern" da B. B. C.

20 00 - "A Semana no Par

lam�nto Britânico, comentá-

LEMHA.TE!
InÚMeros serH Itamaoo.,

que já fora. felizes celOO

ta, agüarda. tu auílie pa-'
ra qae possa. Te"" á so

ciedade. Colabora na Cam
pa..ha Pró R.ettabelecimento
da Saude cig Lázaro.

Sric, 'I'h iman, or-

rio.

20,15

Igão. .

20,30 Rádio-teatro: "O ·ossa.I�o.Id ou uxaU'l} U'fU'Bld
Tunel", de Mileson Horton. up SB'fUU'fSUO;) sueq sop O�;)

,.,..... v _. 21,00 - Noticiário. -updi().Id'Bsap ulad .IaltlnlU 'Bns

21,15 - "Política Interna- <) naun.ruw n8nr�{} U .Iu;!ud aA

oional", éomentário de . Wi- -àp 'Brqu'Bdruç;:) U anb o'g5'Bz!u
ckham Steed. -apu! 'BP llin'fu'Bnb � 00'90L'8I

21,30 - Música coral. .
. . .. $.10 rua nox!J anb 'uPUI

22,00 - RádiQ-panorama. -ed'!} u5ua'.fUas 'B l_lp'Blli.1.!JUOO
22,15 - Noticiário. ·!}�a..rqoN opunmso a 'B.I!a..rpsd
22,20' - Comentários da .Iu.2P:R sa.lop'B�üuq'UIasap 'S.IS

Imprensa Britânica. so SB.IOS!Aa.I a sa'g.Iu-'UI!uD uos
-------------,:�--------------- ':I8N 'sap ·.IS Q .IO'f'BWH ·.Iall{nru:

'Bns .
a nauH.I'BW nam'BD afliU{

<'Real» S/A Transportes ,Aéreos -adu a ·y·s {uu-opUN U;)1;!.In.Iap
-JS U!lIUudrmoC) U afliUlad'B �

A AGENCIA DA "REAL" TAiI50pRAZER DE COMUNICAR SEUS anb ma ''B�U'B'SHll.Iil ap U�.I'1?lUO;)

DISTINTOS CLIENTES O HORARIO DE ESCALAS: 'Bp 'j76L'Z'u IaAip O�'Blady
FLORIANÓPOLIS •• CURITIBl!. •• SÃO PAWLO·· RIO DE JANEIRO ''B5ua1uas 'BP o'Jf.)llTnUlr

SEGUNDAS E SEXTA§-�EIRl\S - CHEGADA -; 7,30 HORAS -

u, UA'B'fa.l;}�p a 0'B5Ulad'l'l up 'Bl'JPARTIDA - 8.00 horas. "

. anb 'B.IIa.Ip-ad .I'Bqpr.r 'sap
.

FLORIANóPOLIS - PORTO ALEÇkRE -' CHEGADA _ 11,00 - .equoJ' ." .o'
.

.n.

HORAS _ PARTI1)A _ 11,30 HORAS. ·.IS ° 0P!JIU8A 'B'fUa'fe{[;ruo�u!
PARA MAIORES INFORMAÇõES GOl\![ OS AGENTES OLIVEIRA & z1nÇ .Iod HppaJo.Id OP!S .Ia'f .Iod

CIA _ RUA JOíW PINTO' 18 TELEF. 1.358
''Bp'Blad'B rouafUes 'B O!"uo-xa
.IulnU'B a o�5Uled(l} 'BP' .IB;)i8'1l:�
-00 o'gU U.I'Bm�o 'B n!P1Jea: I

·U.I!�.1.pad
.Iu2PtEl a s·ell.I'BUI!l1{) UOS,I8N SaJ

-Op'B';! ..Iuqmasap se.Ios'�Aà.I a '11�

-a.rqoN opunlUsO 'sep .IS o UÜ''fU{
-atI ·na.Iqy ap s'ado'} ouupaA
-as oJ{<}dsa o opt?{edi'B e 'Y'S ;!Il}:)
- �a.I.!I I'Bp'fsnpuI a'fU'Bladu 51 anb
ma 'SOAON sod'lil'B;) ap 'Ba.Ill'UIOO

'B'P 'SLL'Z ·!u nA!;) O�Ó'Blady
'oP1Pad op o'g5uz!uapul" up

a'fu'e'fsa.I o 0�5n�axa 'EU as-op
�U'B.Indu a 'oO'OOZ'I $.10' ep 0�5
-'Bz!uaput up o'fuaru'fl;!lld OU 'BP

�� '. -nedWO;) 1.1 U .las ap m1J'B 0'g5oeL-__;=..!..�::::.. __;=_-:;;;;_

y a'fuapaoo.ld . .I'B2InÇ '0'g5'BI
-ad'B y o'fuam!AO>ld 0p'Bp JO.!I

·'B.I!a.rpad .m;;'P{[ a sa-g.I
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORlAN6POLlS -tlm!nD uosleN sa.Iop'l'l;!.1.uq'UIas

. f-- ASSEMBLÉlA GERAL -

eu ·S.IS so S'e.IOSIAa.I a 'B;!'a.1.qDe ordem do Sr. Pr'esidente, tenho o prazer de convocar os 8en11-0-
-

•

.

.

. .

[',es sócios ,da Associação Comercial cle Florianóp.olis para a sessão da -oN opunrusO sap .IS o .IO'fU{
ASSEMBLÉIA GERAL, a, realizar...:se em .sua séde, á rua Trajano, 13, a -atI 'opunsO'H oçnu.IV ap lU!nb
fim de assislirem a'posse da Dir.etoria que regerá os destinos da Asso- -'BOr ap oI{odsa o ·opUladfB e
ciação no período �·e 19/17 e'1949 e a l,eitura do Relatório do Presiden- sO.qno a .1.�ll'Imu llns 'UAFE 'BPte, relatIVO a, g'estao que era termma. '

.

A primeira convocação .será no dia 13 do corrente, ás 19 hora.s e a 01luns02y o'gor sa'fUUladttl O'gs
seg'unda convocação, 'si neoessária, ás 19,30 horas do mesmo elia. anb lUa 'S'BDlnç�.L ap UQ.IUWOO

ANTONIO B. PE.R.E!RA I �p 'SVL'(;·U nA!;) o'g5Uladv
________________--. S_e�cl_,_'e-t-a-r-lO- I ·oS.Inoa.I op o'fuarul'oa'lIuoo

.
. UA'BUIO'f o�u anb sa�.I'B'UI!ll{)

M· d 30 d � I uOS'IaN 'sap ·.IS Ü' 'a'f.I'Bd me

Issa e ulas lop!;)ua_A, 'O�5'BZ!UBPU! U mrss'e
.

lopU'B'fsnçu ''B5ua'fuas uns a'fuam:

A famUia de Americo 'ralz.ui ��!�.I�d .I�f'B�.I���A9�a U'o�!���
Convida aos parente. e amigOil. paro anililtirem. amina de 3(1 -ap li lUO;) OP.I'J'JIB ap saf.I'Bd. S'B

dias que mandam I·ezar dia 13 às 7 horas na Capela de São Luiz ma.lll'fS'a .IOd oWçqo ruas' OlUsam
(Pedro Grande). Dellde já agradecidos a todos que comparecerem. O no.rap!SUO;) 'SO�OA ap upopnu
.... --_ "M.....". nn& _ .IOa • B OA'B.I;!U Op naJallUO;)

". aMI11nONJi.lTID lUOV ta

I
"<)P'Bpr[m1U'BUn .Iod ll.IUru'\10 y

ua 11 li n 1"& .8 (Cbassis) "B2a.IqoN opumuso
'sapo .IS o .IO'f'ElatI ·OfP1'1 nauPI

CA PA(!DADE 1 500 K o!dJ;)TY OAU.I21? a S!'B.Ia{) sO.In2
\ i .' s.

I-as
ap U!lIU'BdmoO nSU.IH a'fU'BA

VE�lTn,.r-SE -U.I;!U 9 anb ma 'umn!;)sa.IO ap
l�UL UJ.I'Bmo;) 'BP '6Z9I 'U OAU.I2y

e 'rue�uo

� ap o'gssas rua gAJO U.I'B1UVO 'BI
iir!WID__III!lIlZll_IIIIIIl_ImII-=Im_"IlIII!l_iIIIIiI Ilil!lIiI!lWW_.:..m:milll_lIIIlIIlI!I!II_&� I-ed 'sopr:Zll'Ba.I SOwaLU'B;;Inf

DURANTE tODO DIA

nos VAlleJOS

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



sexta feira 13 Clf�' Junho c:fe \'47

C�ube Doze de Asosto--Dia 13 de JUlho_
�Iatillée Iníaatil das 17 às 20

Festa
horas ..

de Saate Antôaio

DIARIO DA ASSEMBLItIA
ltesumo da ata da 43" sessão ordinária,

realizada em 6 de junho de lM7
PRESIDl'!:NéIA - José Boabaíd.
SECRETARIA - Srs. Cid Loure .. Ribas

e Alfredo oampos.
As 14 horas do dia l5 de junho de 1947,

havendo número legal, 'O &1'. presidente
declarou aberta a sessão. Estiveram pre
sentes 29 S1'S. deputados.

.
O sr. 2° secretário procedeu à leitura

da ata da sessão anterior, que foi apro
vada sem' retificações Não houve expe
diente a ser lido.
Usando da palavna, o sr. Orty de Maga

lhães Machado fêz considerações várias
acêrca do a'LLspicioSQ rato da criação de
um ginásio na cidade de oanomhae, ter
minando por enviar à Mesa uma 'indica
ção para que a Assembléía, por intermé
dio da Mesa e ouvido o Plenário,' dirija
se ao Poder Executivo no sentido de con
ceder à Associação Pró-Ginásio de oanoi
nhas um auxilio em dinheiro, arírn-de
poder aquela benemérita instituição
cumprir, dentro do menor prazo, a sua
patriótica finalidade, que é a de cons
truir o Ginásio da cidade de Canolnria s.

Pediu, ainda, o sr. Orty Machado rosse
oonsignado em ata um voto de louvor ii
s. excia. revma. D. Daniel Hostin, D.
bispo de Lajes, pelo muito que 5
excía. tem feito para a. consecução da
quêíe objetivo, solicitando que se comu

nicasse a s. excia. revma. por telegra- Ima essa homenagem. Os srs. Aroldo Car
neiro de Carvalho e Braz Alves, em no- !
me de suas respectivas bancadas, asso-

Icíaram-se à indicação do sr Orty Macha
do.e bem assim ao voto de louvor soli
estado à s. excía. revma. o sr. bispo
dtocesano de Lajes. Essa indicação foi ...._-
mandada ii comissão designada pelo sr.

presidente e composta dos srs. Antõnío
Dib Mussí, Protógenes Vieira, Waldemnr
Rupp e Braz Alves.
Com a pa.lavna, o sr. Aroldo C. Carva

lho, após ligeira explanação, encami
nhou à Mesa uma índ.ícaçãc, no sentido
de que a Assembléia 'se dirija ao exmo.

sr. Presidente da República, sugerindo
que o Sub-Ramal Marcilio tnas-oanor- ás
nhe.. da Mde Parariá-Sam'ta Catarina,
..eja 'proI0n�ado pelo interior do mun ící

'pio ele Canoinhas, até encontrar a Estra- ás
da de Fevra Rio Negro-Bento Goriça.Lees.
Dita Indicação teve a apoiá-Ia o sr. ortv
Machad'Ü, que disse das vantagens desse

'prolon�amento, sendo mandada à seguin
te comissão: "1'5. Nunes Varela, Rui oesar
Feur9Chütte e Fernando Ferreira de
Melo.
A seguir, com a paliT·r.. o ..r. Wa lde

mal!' Rupp, que ap6s apresentar a indica,
ção, suger-indo ao Poder Executivo a ne

cessidade da construção de, uma rodovia
ligando Àbdon Batista a Cerro Negro, no

município de Lajes, pedi� novamente a

atenção da CaiIEI para protestar eriérgc-
camente contra o ato do sr. Silvio Neves

Bleyer, prereíto de Campos Novos, que
negou ao referido deputado o djreíto de

pedir 'informações àquela Prefeitura. PROCURE. AAfirmou que,' no intúito de fazer díver ,.

,5;OS estudos sóbr-e problemas que afligem

I Illfat-alar·,o!i:a Me'"110 -

I
o município em rererência, sohcitara, .

..,.
em requerirr..ento, vários pedidos de in-

formações à Prefeitura de oampos No-
vos. Prosseguindo, disse o orador que a

Iprimeira série de tais requerimentos na

sua maior parte foi despachado pelo en- Rue Felippe Schmidt 22 - Sobr-adotão prefeito, sr. Manoel Antunes Steph .. -

nes que mandou forneoesse o sr. Sllvlo , :... n ...;., _

Neves Bleyer, iÍeu secretário, as Informa-

\ções solicitadas; que o mesmo, entretAn

to, não ooon-eu com a segunda série dos

requerimentos feito's, que foi dar às mão�,
do sr. Silvio Bleyer, atual prefeito do

município o qual indeferlu-a na sua to·

ta!1dade, á pretexto de que só ao presi
dente da Assembléia Legislativa poderia
o orador solicitar informações à Prefei
r.,,"". P'o·ce, ainda. o sr. Waldemar Rupp,
que assim: proceden<1o dito funcionÉurio

agi'ra com execrável má fé, n'Ü intúito
de embaraçar o f{)rnecimento das certi
dões solicitadas, as quais bem pode
riam aclarar fatos Irregulares ocorrido�'
na adminlst'l'ação de Campa.. Novos. Ar

rematand'Ü seu dlscurs'O, �Iu cons�ss.,
em ata o seu protesto contra o ato do
ar. Silvio Neves Bley,er, que comprome·
tia IOériamente o bom nome da Democra
cia em Campos Novos e, a par dêste pro
:test'O, o seu pedido no sentido de que o

sr. Govemador do Estado tomasse ae

provldêncjas que o. cailO reclamava, pu
nlm:lo 'O ,respon9é.vel ou mandan<1'O"Ü sub
meter a um exame psiquiátrico, a!lm-de
aJpurar-se um possível caso de desequi
líbrio rrJ�ntal.

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

Durante o seu discurso o sr. Waldemar

Rupp leu e comentou váríos documentos.
Com a palavra, o sr, Nunes Varela, li

der da maioria, disse que sua bancada
desconhece a. documentação conseítuíua
das certidões requeridas pelo sr. Walde
mar Rupp, perante a Prefeitura Munici
pal de Campos Novos, razão por que não

podia sôbre êle se manifestar; entretan
to, protestava contra a maneira corno s.

excía. referira-se à pessoa do atual pre
feito de Campos Novos, sr. Sílvio Neves

Bleyer. O sr. presidente, em seguida,
mandou fõsse a indicação Waldemar
Rupp encaminhada à seguinte comissão
regimental: .srs, Orty Machado, Estlvallet
Pires, Aroldo C. de Carvalho " Brae Al
ves.

Após, o sr. Armando Calil de" conta
ao Plenário de haver a comissão designa
da par-a apresentar votos de boas vindas
ao exmo. 'Sr. Governador do Estado, na

CONSTITU" NTE
oportunidade do ..eu regresso a essa Ca

pital, dado cabal cumprimento à mrssão
de qUQ rõra incumbida, ao mesmo tempo
que transmitia à Assembléia os agracieci
mentos de li. excla. pela gentileza d ..
Casa. -

Esgotada a hora do expediente, passou
se à Ordem do Dia, não havendo orador
inscrito.
Pedindo, então, & palavra, o sr. oswat

do Cabral fêz demoradas apreciações só
bre o estatuto dos Funciona,rioS' Públicos'
Civis do ESltado, leis correlatas, runcíona
mento da CESPE exemplificando com oe

casos havidos, e terminando por sugerir
a I1IIO€ssidade de uma revisão completa
nas referidas leis. Nada mais havendo a

Itratar, o sr. presidente encerrou a ses

MO, marcando outra para segunda-feira
dia 9, às mesmas horas, corr.... a seguinte

Ordem do dia
TrabalhÜ;'J oonstítuctonats.

D1_ OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. s. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe SchmicH Sg -

EdiflCio Cll'uzei:,o - Floriol'\6poiie
,
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Clube oze de Agosto
PROGRAMA. PARA. O MES DE JUNHO

Dia 13 em homenagem a Santo AnLônio _:. Soirée infantil, das 17

QUU VESTlR·SE COM CONfORTO

Coceiras da Pele
Combatidas em 7 Minutos

20 horas,
Dia 15 domingo Concerto do bar-ítono Silvio Vieira, com inicio

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

las, constando de Sohwo, surpresas e apresentação do apreciado ven

triloquo Conde Hermann e seus bonecos. Mesas reservadas Cr$ 20,00.
Terá inicio' ás 20 e 30 horas.

Dia 28 sábado - Em .hornenagern a São Porl rn, 'grande fesfival pro
movido por uma comissão de senhoritas, associadas elo Clube. Opor
tunamente publicaremos o programa que for urganizado.

A sua pele tem cêrca de 50 milhões
de minúsculos sulcos e poros, onde se

ef3condem 05 germes causadores da terrí··
vel coceira, "rachando". erupções, "des
cascando" I ardências, acne, impigens.
psoriasis, cravos, espinhas, coceiras dos
pés e outros males. Os tra�mentos co

muns só fornecem um alívio temporário,
porque nào combatem o germe causadol'.
A nova descoberta, Niloderm, faz parar a

"coceira em 7 minutos e oferece a garau-.
tia de dar-lhe' uma pele lisa, lim�
atraente e macía - em uma .sema

na., Peça hoje mesmo Nixoderra
em qualquer farmácia. 4 nossa ga-

MixoderDl ���tia lIlé"io� ,
.... IS Afecções Clllwas pro$eçã<>. �

«Casa Barreiros» vende:

E �LECiANCl-A 1

GOVeRNO DO ESTADO
Decreto de IO.de jmlho de 1947

O GOVEiRu'U�DOR RESOLVE
NOlIlcar:

De acôr,d.o com

decreto·lei 'fi.

de 1041:

'Ü' art. 15, item I, {lo

572, dé 28 I?e outubro

Nelson VrE."ira para exercer:o oargo,
em comissão, de Comi9Sláno {le iPolida,
n'O in terior, !p8Jdlrão 'G, �o Quadro- 'únicó
do ESltado, para ter exercício 'fia Delega
cia !Regional de Polícia 'de Blumenau,
va,g'O em virtude {I'a exoneração de ["eo

poW'Ü Jaco-bowski.
Portaria de 10 de junho. de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE

Designal':
O doutor João David +"erreira. Lima,

SecretáQ'io de Estado dos Negócioo da

F1azemc1a, pa,!'-a responde", pelo expedi_te
da Secretaria de Estaclb' dos Negócios
da Viação, Obras Pú'bl1cas e Agricultul'·a"
enqUlanto durar o i:mpedimento d'O res

pecti<vo titula",.

Parll f oncursos E."j taduois ou Federais
e ExaURes de Admissão

Esiude por Correspondência
P.rtu�uâs,

PEDIND&'
.'

Geografia,

INFORMAQÔES:

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

Só uso Kolynos!
dIZ

Anne Jeffreys* �� "� famosa esfrel� da R K O RADIO PICTURES que aparec"
* ...,. .'

em "TRAIL STREET"

*

*
*

*"
*'1<

I

*
*

E é muito �atural! Este creme dental concentrado
tem Uma ação rápida, suave e profunda. Basta um cen

tímetro de Kolynos sobre a escova seca: sua abundan

te e agradável espuma penetra por toda parte e deixa

na boca uma deliciosa sensação de saude e frescor.

Kolynos é o preferido das atrizes mais exigentes porque•••

limpa maiS... agrada malS'.-- rende mai�!

��:/
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*
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. �!� Faça conÍo eu:
Use Kolynos duas vezes por dia

4
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DR. SAULO
RAMOS

"_o•__=======�=;;:;_

Ir
I Reclamem imediata

Dlent� qualquer irre
gula�dade na entrega
de SRS jornaes.

SNftS.
ASSINNATES

Especialist'JI' em moles
tias de Senhoras.
Alta ci.rurgia.

I Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE
'--

EnvÍe ao seu amigo distanw
um núllWPQ da revista O VA...
LE DO ITAJAí, edição dedl
cada a Florianópolis, e a8�

estará contribuindo para
maior difu.sãe cultural

de nossa te.a

\Inspetor
(Calcurso aberto até 16 de jUllho, na Delegacia do' D.A.S.P

à rua FeliDe Schmídt D.O 5)

I·
I
I TM!ts as bebidas. inclUSIve Id
hlhricadas em outros Estada..
r.,llraram suas candidaturu..
'�a!'1I\ r@Ínnr n.oll lares catarl
!lenses, __o em vista dll eertual- ,

,.1;).., vitorIIl ,10 IAp�.rltl'\'O K"'IOT.

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/% a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.00�OOO,OO
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 Florianópolis

Seculldário
RETIRARAM SUA$ CANDI- •

DATURAS

o CURSO GENERAL OSÓRIO, �m Porto·Alegre, manterá,
a partir de l.e de junho, UIl'l; curso especializa<io de

I preparação CI esse concurso, sob CI direção de dois -Ins
petores Federais. Para 08 candidatos do Interior e de

'outres, Estados será proporcionado um curso especial
por cOl'res!Jondência, com a remessa das aul<ls taqui
grafadas e de tôda a legislação cuja éons.ulta é

permitida.
Informações: Caixa FO!Jtal 1401. End. Teleg.: O T A C

Pôrto Alegre.

do Ensino

SAPATOS PARA HE>MEM: feitoe a mão. vira francela. solado duplo.
lalto prlllteleira. fabricado com material que exish de melhor.

preç'o apenas Cr$ 151,'0.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para iaverno, Aolado de madeira

Iespecial_ q ...e re�i.tem coatra todo e qualq1!\er humidade. conservando .

• pé sempre quente, relliome.nda·se espeoialmente para pessoas que
tra.alham em l.gàres humides cujo soalho é de cimento e tijoletos.

Preço apenas Cr$ S()'.OO.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHO:RAS: TemDI1 grande sortimante.

rnedelos ];lOVOS, praçOii baratissimos. tile Cruzeiro•. 20.00 Q 100,00.
Vendas diretamentE> da. fábrica ao consumidor.

CASA BARREIROS Rua Conselheiro Mafra 31.

M.teimático, Ciêlllcias I

Hil!l tório do' :Brasil, ete.
htteX'essa-o? lD_ ..�h"l este .upéio e remeta-II p«rG C, Postal 332

FLORIAH!'Oi.IS - SANTA CATARINA

HOlle _ , : _ : .. _ _ : _ .. _ ...

Raa :
;

_N. 0__ _

(id�de _ : EMdo ._ .

I
\

..Quem extl'a"fiar ou inutiHzar _

eerlifka:dtl de alistam6Rto Jt6ga·di
multa de lO a 60 erllZeiros, _no"""
rim iaeor:re-rá em multa de 2'3 a 1-'
e.rw.eiros �uele que extraviar _
ÍlmtilH:31' 9 C61.'Üf.i�do de �
vista"_

(Art. 129 da l5ei ao�. MiJl,r
ki'o).
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Ninguem define melhor a

CAM DIA
importancia das ferrovias

r
• brasileiras do que o

homem simples do campo. Indague-se de muitos deles

dequando tiveram impressão sua existencia.a maior

Não só o homem simples, mas todos os brasileiros
•

que ac-ompanham a evolução do país sabem da

tarefa v�tal, desbravadora e progressista das

•

ferrovias nacionais. A Standard Oil tem a

Trabalhando,

com Esso,�

, .

•

"

. •
.
.

•

Brasil afora, seus produtos
Brasil Afól'a

.

-.r-

.... r
. "

::',:1
jl"I't�",

prestam diariamente serviços à segurançã
,. "

'

.,
..

, '. .

" . : � < •
• \>

.....
.

...
•

• I

e à eficiencia dos combolos em tráfego.

_;; ..�t:.:.:.. ::·�·.

'.

� A �ficiencia' elas ferrovias modernas repousa

principalmente na conservação c/o seu 'maN�rial ro:

c/ante, conservação cac/a vez máis facil hoje em c/ia

•
c/a lubrificação especializac/a.

�'
"

�.

STANDARD OIL COMPANY or BRAZIL
"

* *
MeCa,...

Economista
Rio,' (A. N.) _ A 'convite da

fundação Getulio Vargas e _Facul
dade Nacional de Ciencias Eco

nornícas da Universidade do Brasil,
hegará, hoje, a esta capital, o

,

',�ofessor Haher ler. considerado um

'<ti maiores economistas dos nos

SI tempos e pertencente á Univer

s\l.e Harvard, de reputação mun-

Delegacia de Econo- Protesto contra
mia' Popular '

'

, 'um parecerINaLa;, IA. �.) _ o Interven- Manaus (A. N.) _. A Assem

lpr baixou decreto criando a Delc-' bléia Conatitu inte votou um pro
gacia de Econàmia Popular, que leslo contra o parecer cio sr. Ju-
ficará subordinada á chefia de pO-, r-aoi Magalhães, contrário á cons

licia. O delegado será' urn oí'icial da Ir ução da base aérea ele Manaus. O
policia mil iíar e ag irá jnincipal- protesto relembra o fato dos trans
menle contra as injrações dos pre- portes ránidos 'E abundantes para
C;'OS rstabrlrciclo" pela Comissão Es- as nossas fronteiras em caso de
taríual d0 Preços. Estado ainda é o enteado ela União.

«O' Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado per
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualqf:ler tne ioreçõo 'é

EXl'LORAÇÃO.

--_.__._------_._----__;_------

americano
dia l, O ilustre economisLa, que
vem ao Brasil com a assistencia do

depar í.ameuto de Estado dos Esta
dos Unidos" tomará parle nas pes
quisas nos núcleos de economia da

fundação Getulio Vargas e fará
uma série de conferencias sobre
o assunto de sua especialidade..

TILOG
(onlere
Diploma

Henrique Stodieck
ADVOGADO

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

___�_
I.

Tenha aempre em casa uma garrafinha

ft P'E R !II VO tfl N O T»

Dr.
(O'�p�nden(ia
(Ol1\cial

, ?�çÃO:'
Ameh�.{. Pigozzi

\
A ALVílRO DE

METODO:
.

Modarllo e Eficiente

----_._ ...__

._._---....,-,
_._.-.�-_.._-'�-_._---"�-

de
\ .
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Em continuação ao eertaae amaderista citad-ino de fotebnl, pelejarã1) a-manhã
IS fortes conjuntos do Paula Ramos e' Caravana de 4r.

! Domingo' defrontar-se-ão Avaí e Bocainv8.

I

titulo de campeão do 'I'orneie

Municipal.
1? lugar - Vasco da. Ga

ma, com 3- ,p. perdidos.
2° lugar Botofogo, com

4.
3° lugar

5.
4° lugar - Madureira, Can

to do Rio e América, com 7.
5° lugar - Fluminense e

São Cristóvão, com 8 .

. 6° lugar - Bonsucesso, com
ln.

I 7° lugar - Bangú e Olaria,
com 14.
Artilheiros principais:
Friaça (Vasco), com 13 ten

tos, e Santo Cristo (Botafcgo) ,

com 9 -tentos,
Artilheiros mais vasados:

Rossari (Bangú) , 28 vezes, e.

'Alfredo (Olaria), 24 vezes.
'

Próxima rodada: Sábado -

Canto do Rio x América e SãO"
Cristóvão x Bangú. Domingo:
Fluminense x. Botatogo, Bon

sucesso x Olaria e Flamengo x

Madudeíra. \

RENNER - CAMPE'ÃO DO
EXTRA DE 47

Flamengo, com

-

Em Porto Alegre roaltzou-se,
domingo último, a partida de

cisiva do Torneio Extra daque
la cidade, entre Renner e In

ternacional, que foi vencida.

pelo escorre de 2 x L

SE S CSON l A REGAT alE DO INGO
,

O Riachuelo coufirmará a sua classe ÕU será derrotado, 1
Os -cl ubes náuticos loca is ultimam os prepara Li vos para a rega la de" ções iiacb uclinas, Pat-a lSSO, estão Lam1J6m cuidando oar inhosarnen Lp do

domingn próximo, promovida pelo glorioso C. N. 'Riachuclo, com a qual] preparo f'is ico cios seus conjuntos, que igualmente vêm cnsàiando. com
a veterana agremiação comemorará o seu 32° aniversár-io, que decorreu

'I
entusiásmo, diái-iamcnte '

dia 11 último.
.

DianLe do exposto, temos a certeza de que a competição de domingo
Nos arraaís do pormotor do certame reina desumada agitação e alcançará cxuaurdínário êxito e o público apreciador do esporte do remo

grande interesse pelas provas de domingo, esperando os rapazes da ca- terá motivo para entusiásticas torcidas, uma vez que o pré lia promete
miseLa azul-marinho, repetiu a façanha da regata do C. H. Aldo Luz, para ] realizar-se dentro num índice de absoluto equil ihr io de fôrças, acr-es

o que se estão preparando com Lodo cuidado, realizando díáriamente

II
cehtou a cirounstancia elo seu caráter de revanche, pois como é sabido,.Olongos treinos. . Riacl1uelo roi o vencedor ria regata cio A. Luz e agura os dois grêmios fia r,

Sabemos que não é menor o interesse nas garages do Aldo Luz e �oão Pinto procurarão arrebatar á turma da RiLa Maria as honras de
Martinelli, que esperam, ,desta vez, levar de vencida as treinadas guarni- venoedores da sua regata. .

A tarde esportiva de ante-ontem ,no E·stadio da f .C.D ..

o Caravana do 4r, derrotando o A-tlético por 4 a 3, con

qUistou o broDze «Cmte. Jotão Barata».- Vencedora ii

�quiPS' do Polícia MUitar DO «Gabo de Guerra»

CAMPElONATO AMADORIS
TA DA CIDADE

xxx

.

- o -:- , VENCEDORES BRASIL E
R,eahza?os o� J?gos �e sába-

. URUGUAI
.

do e dommgo últ.imos, passou C ti do disputa do
.

t I 'f'
- on muan a

a ser a segum e a c aSSI' ieaçao Campeonato Sul Americano
dos clubes ,concorre:r:tes aol de Basquetebol, ante-ontem,
Campeonato. Amador-ista de

no Estádio do Vasco, na Ca-

Fputd€_t\Ol da CIdade, por

pontosl pitai Federal, foi realizada.
er iuos: .

d ds stou
Consoante foi, amplamente divul- as honras, demonstrando grande fi- do Caravana do A!', devendo ser 10 lugar Avaí 1 mais uma ro a a que con .

gado, realizou-se na tarde de ante- bra e valentia. _ ,manlidU!lo eSCJ.l.;a,drão titular, °

-

,.

? ,dOS jogos seguintes e seus re-

ontem, no EstáJdiro da F. C. D., a O Caravana do Ar' viveu um ele' O Clubl' AI,lóLicó, sem exage- 230 llu�ar -: PF�ula .Ramso,o '-'. sultados: Brasil 44 x Chile 3:5,
parte esportiva das comemorações seus grandes dias esportrvcs. O ata, ros dírcmo-. que é um esqua-

°
ugar - igueirense, u.

Uruguai 4,6 x Equador 33.
I

ela passagem do 82° -aniversário que com a inclusão de um elernen- drão capaeuado para' jOg'flS de gran- 4 lugar - Caravana do Ar, C é s Itados é a se-
da Batalha Naval do Riaohuelo. lo do quadro as:pirante funcionou des proporções. ,::lua derrota dfl Colegial e Clube At.l"ético, 4. "'nOtm aesCsOlsOCraeça�o dos concor-Organizada pelo comando do 5° melhor, revelando-se oportunista e ante-ontem em nada diminuiu" 50 lugar _ Bocaíúva, 6. gui e ..

Distrito Naval, a festa esportiva de eficaz. Embora no inicio 'cio jôgo a seu prestígio perante o mundo es
A tilreí

..

I A rentes.
ante-ontem aloançou o mais sstron., ausência dó centro.rnédír, Haroldo oortívo flor ianopolitano. I) za- r 1 r�Iro .

prmcrpar: ugus- 1° lugar _ Uruguai, 3 Jo-
doso sucesso, agradando á compacta não fosse bem recebida, o seu subs- gueir o Ivaní demonstrou outra vez to, do F'igueirense, com 6 ten- 3't'

.

S
mole .humana (JU,e afluiu à praça t ituto Adão correspondeu, muito que possue largos recursos técní- tos' gos e VI Orla.

despor-tiva da rua Bocaiuva, a maior bem auxiliado 'por Yerzola e Gus- cos, sendo no jogo de ante-ontem a Ârtilheiro mais vasado: Ru-
2° lugar - Brasil e Argen-\

parte composta 'por militares lavo, apoiados pelos "meias" San-! melhor f'igura do quadro do tio tina
das nossas forças de terra, mar e ford e Manara, dif'icu ltando, assim, I B. C, Bri,Lo e Talú convenceram. binho, do Bocaíúva, 17 vezes.

3" 2't"
\

1 derrota
t d I

.. , Próxima rodada: Sábado _
Jogos, VI Orlas e .

ar, no an 0"8e no pa: anqué prmci , e ti-abalho da liruha 'dianteiea atlé- i Os médios Walclir. Fonseca '! Pa- aJ

30 IU2:ar _ Chile, 4 jogos, 2:,paI.. o .srs. g-overnador Alderbal, R,a- Licana que, para se a,proxi'l1lar da. Clll'eco, basLante <:sJorçados, sendo Paula Ramos x Caravana do �

mos da Silva, CamandanLes e ofi- ci.da,dela d·e Hé1io, era obrirg'-ada a 11,'o-11s'81ca o mais atarefadO, df,vido AD' A' B vitórias ,e 2 derrotas.
,

l,'d i::I d 140 B C 50 D' t't' t f !
' .

'1" 'rl 'b
r. ommgo - vaI x oca- 40 lu'gar _ E'qua,dor, 2 .'In-,Cla.� a; e o .

'
., .

IS rI, o ll1g'en es es -arços. a. Vlgl anCla exel'CllUa so' re o V'

Naval, Es'co.la de Aprendizes Mari'- Hélio esterve €m outro dia infe- "meia" ,sanfoocL Dos diaIlL�i!'o,;, lUva.
gos, 2 derrotas.

nheiros, PolLcia ,Militar, cio, Estado, liz. Ins81guro nas inLervenções ,e um: g'osLamos mais elo exLl'ema direita

\
x x x ,

3
.

3
Base Aénea de Floria'nópo.].is, e ou- pouco- nervo·so, o ar,queiro do Ca_11M-aChadO qu.e. fez

o 'que poude, vi- CAMPEONATO DE ASPI-
:5° lU!gar - Peru, Jogos,

tras ,altas autorLdad,es civi,s. rav,ana, além disso, ,costumava g'ia;do ,consLanLemente por Pacheco derrotas.
Ini'cia,ndo a tar,de ésporti,,;a, foi a.banelonar o arco sob sua guarda, e Morací. Medinl1q e :Míl'inho. bo'J,s. RANTES x' x x

dis'puLa,do o ",Caibo de Guerra" 'por sempre que a pelo-Lase eJ1!conLraval Djalma, ,l'á:pielo e infitlLrador, nãYI Com a realização dos_prélios' CAMPffiONATO PAULISTA
equilpes do 14° B. C., Ba-s'e A,érea, em lorcal ,bastanLe cllsLanLe do ar-I leve mUlLa sa.rle desla \'ez. Irassu, da 6a rodada os olubes concor- DE WTEBOL
Polí-cia Mi,litar e 5° Dis[rÍ{o, Naval, co. Por v,anas vezes, HéllO, deIXOU, reg'ular. ,

triunfando a PoIí,cia J\1iliLar sobre o sem necessiLade, o .reduto fina'l ca- O;; seLe "goals" da Lallde espo1'll- r�ntes. ao Campeonato oe. As- _
E:m São Paulo, tiveram os

5° Dist.rito Naval, e o 14� B. c. sO-1 ra\-'aneiro, l'es'ulLarudo, 'daí, o pri- \'a ,foeam CO-ll<Lluistados por: ,pIrantes, por pontos perdIdos: resultados 'seguintes os jogos'
blle a Bas,e Aér,ea. Atluou éomo juiz meiro tenlo da tanele, conquisLa,do 1°) - Djalma, de cabeça, :'10 1'8-; 1° lugar - Caravana do em disputa do ,certame de pro-
o sr. Cmte. Alvaro Cabo. pelo "cen[.el''' Djalma. O terc.eiro ceber um passe 'ele Machado; 2°).- Ar O .

Obetdeoendo ao programa, após, "goal" do AiJéLico, que -também foi 1 Leónidas, de ca,bec:a, em s,ensaclO-, 'o' ,
fissionals:

o ex-marinh:eiro narei,olJJal Umbelino o ultimo da tal'de, 'l�l'orveniente de nau duelo -com Talú; 3°) - L8Ibe- i
2
°
lugr - AVal, �. ' iPortuguesa de Desportos 3,

Cabrall da ,sl,lva, em ,homenagem ao uma pel1alJda,cle maxlma, podIa tmha, ao receber um t])as::v� de, 3 lugar - ColegIal re Clube x Comercial 1.
sr. Comandante do 5° DistritO' Na- muiLo bem ser �viLadü .se o ar- Sani'ol'.d; 11°) - Djalma, a,pl'OVCI- Aatlético 3.' Portuguesa SanÜsta 3 x Ja-
vaI,. d;eu, ul1!-.a. dem?nstração de qedil'O não sre ,el�conLrasse despreve- tando um ataque dL e Mirinho; 5�); 4° lug�r - Figueirense, 4. baquara O.'
t'eslsteniCla -hsl'Ca, d,elxal1ldo arre- lU o, pOlS .'val1l 'co.brara mal a fal-I- Hazan, ao regls rar-se con.usao

50 I B" 5 2 N' 1 2
benLar sobre ,s,eu ipei,to d'ua,s pedras, ta, atirando demasiadamenLe perto: dentro ela' área atleLi-cana; 1)0-, -, ugar - ocalUva, . Juventus x: acIOna �

sendo a primeira de 30 quilos e a do .g1oleiro, que, afirmamos, PE'I'-! Leônidas em esca,pa1da fulminante; 6° lugar - Paula Ramos, 7. No jogo realizado sábado, ().,

segunda de 40,quilos, a goLpes de ma,necera imóvel, ganhancio a Bo-'7°) - lvaní, ao bater uma pena- Artilheiro prin,Cipal: Seve- Cor.intians veij,ceu ° I])iranga.
marreta, ,finda a qual foi vivamen- la as redes.' I Helade máxima.

, riano do Colegial com 5 ten- 3 2
te aplal,di!�o.. . , . .

Com ,essa afirmação, não c!uere-! .

Os quadros aLuaraql aSSIm cons- t'
, por x .

.Em segmda fOL da,do mwwao JO- mos dlz.er que Héllo e l'n8lfIClente' tItmdos:
.

os.... Colocação dos concorren-

go entre ao ·eqlüpes priIl'cipais do como guarda-valas. tO que o joga-I Cal'avana: Hélio, 'Valdi.r e Mo· ArtIlheIro maIS vasado: Hé- tes por pontos iperdidos:
Carruvana Ido Ar e Ido Clube ,AlLIéti- d?l' .

necessita é de adestramentol' ratCÍ; GusLa,vo, 'AJdã� e Verzola; ,Lé- dia, do Bocaiúva, 8 vezes. 10 lugar - Coritians, Pal
co, que ao entrarem n.o ,gramado lecnwo, _POlS ,capaclda'de ele possue betin/ha, Manara (,San/forrd), L�.ol1l- Próxima rodada: Sábado - meiras, .são Praulo € Portugue-
foram fartamente o:vaiCl'onados. ipela para bnl1har. das, ,Sanfor:d (Manara) e :::;11v:],

assistência.
, ,I O zagueiro MOI'aicí, <com suas ca- (Hazan). '. , Cara:rana do Ar x. �aula Rmo�. sa de Des,portos, O.

_

rSo'b a dir�ção do ,sr. ,00Il_l,aThd�nte'\ beçadas magi,sLrais e seu jogO, rá- AtLéti<cO�:. Tatú, Bnto
.

e Ivam; D9mmgo - BocalUva x

AVal.[
2°

lug.ar
- Portuguesa Sar...-·

Alvaro PereIra do .Gabo, ,o Jo'g,o Inl- Pldo e mteh.genle, a;llulou Inume- Waldll',- � onseca e Pa,ohoo�,;, Ma- .

x x x ' tista e Santos, 3.
mau-se preCIsamente a� 15,30 110- l'OS ataques a;c!.v,ersanos, OOIJJ.stl- chado; Medmho, DJalma, Mumho e TORNEIO .MUNICIPAL 30 lugar _ Ip-ir�Lllga Nacio_:
t'as, -com .Q "toss" 'favoravel ao clu- Luwdo o "'pla}Ter" n. 1. do gramado. Irassu. ,

. .

.

. ,

be ,da Bas'e Alérea. Waldir, Jazerudo sua "reentrée" Orientou o jogo o sr. Coman- RIO, 11 .- Com os Jogos da nal e Juventus, 4.

A peleja .tran9correu brilhante no e,s'CJuadrão da Base Aérea, não danLé Alvaro Pereira do Caibo, I]:ll�e- 9a ro.dada, ficam assim clas- 4° lugar - Jabaquara e CO-
e bastante equilibrada reinando 1\ fOI muito feliz, lalvez por uece,· sidente eleito da F. 'C. D. MUltO sificados os concorrentes ao mercial 6.
melhor dis,citplina e Bordia I itclaid e, o silalde de tl',eino·s. imiparcial e lJonesto em ,suas decI-

'
- ,

que muito concorreu para maior Verzola, Alclão e Gustavo ,o trio- sões s. excia. ipuniu {lom aeerLo .as
realce da tarde esporti,va.

'

médio caravaneiro, convenceram, mínimas 1'a !Las, concorrendo mu�to
lO 1° "haJ1f-time" terminou favo- mórmenle o "[)ivot" que fez a su·;> para maior 01'd0m no gramado.

.

tável ao Caravana do Ar, :0om .dois melhor partida desde que ingressou EIl!cerrando a Lal'de esportIva, fm
ten.tos 1Contra um do Atlético. no .clube do SangenLo Tourinho. Na pro.c.edida a ,enteega dos iprêmlO's
Aproveita:ç.do o descanç,o- regu- liruha cI i.ante ira, ,Sa:nfol'el foi o me- aos voncedores.

lamentar, foi de:ci.dida 'a disputa do Lho1'. ALuO,L] Icbm muita inbeligêncial Coube ao Sr. Go,vernador Alder
"rCrubo de 'guerra" pelas equipes e resi,strência, construindo aLaque'3· bal Ramos ela ISilva, fazer ontrega
da Polícia Militar e do 14° B. C., p.recio·sos e finLand.o. com admirá- do ri,co b1'on",e "Cmte. Antão Bara

triunfando a PorHcia Mi'litar, qu'e v,el ra:pidês e rítmo. Lebetinlla, co 'I la" á -equipe do Carav3lna do Ar:
assim manteve sua in:v.encibilidade mo SfH1l1pre, atuou com d(;slaqu,8, As (lemais all�s autondades fl
nessa modalidade esporti'V-:1. o mesmo rucon Lc,oendo �()m o ,lVmÜI' zeraIi1 en Lrega das medalhas ao,s

Após, vQltaram ao gramado o-s Leônildas que desta vez exibill-3e a Ye.ncedol'es da ,padida de futebol

quadros relo Caravana do Ar e do contento. Os 'ex:Lremas Silva ::- Ha- e do "cabo ele guerra". •
,

Clube Atlético para diSipuLar o pe- zan esf.orçaclos. O exiJ�"an le Nfal1ara;-i Enrceúanc!o este nosso ,con�enta
riodo final do jogo. a quem já nos referimos �l,)giosa-' rio, fazemos ql1e:::Lão (Je felICItar o

!Realizando atalques com mais mente, com sua aLul1ção in1e!ig\'n .. Comando do 50 nitrito Na�\'al pela
precisão ,e ,deferudendo com maior �e e ,combativa, deu maiol' clasLIci- excelência da Lar<cle eSll)artirva pro- J_-------------------------.....

segura,nç-a, logra:ram os rapazes do daele ao· ataque. R'epetimos, mais pODciona,da ao .nosso públi,co ,es'por- A prim'eira Agua de ColÔ:a.ia feita APENAS Cr$ 8,'- '.

CarOrvana do Ar encerrar a eonten- Ll'ma vez, que Ll'aLa-s'e de U111 ele- Livo, comemorando a passagem de
no mundo foi hbricad" na cidade Com Mm!. intia. q.fl! v,0d'

da com um triunfo justo e mer,eci- men�o Idestinado a brilbar em futu- um dos maior'ps feitos oa. nossa NU auxiliando ., 8e�,.6rt!"�
do ele-- II X 3 \�orbr,e seu leal adver�á- ros compromissos. Manarft (,'lnS8- história: A BaLalha Naval de H.la- �e Colôrnlia pela Fábrica de Jehau Centrihua para. CaJ.xal. �iIIIi.�
rio que souDe baquear com todas gui'u convencer á direçâf té!:',aicj úbuelo. Maria F!ariita. .Ai:t� __

': t��' Qt��l'. ... hlfl1�ea&al de Fl.�I!)���

"

ESPORTISTA! I
PARA TORNAR REAlIDADE UMA DE TUAS

I

MAIORES ASPIRAÇOES, CONTRIRUt AINDA"
QUE MOD�STAMENTE, PARA A CAMPANlI'

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sexla 'ell'a '3 de lu·.. llo da.4f 7

',,(;adilsíro .' Soe·iD'.'· d'o-«O Esfad'o)) I
Pedàmos. aos nossos distint05Mtores, o obséquio de. preencbe.r, o I�n ab.ai.xo e remete-lo á D.OSSlli Redação afim de oomp}etar!moa

�o all;tes, o nOS§O IllOVO Gad.� SocHd. ,I.
��

,

: ,�.;) &t. Oivii ••••••••.••••• D. Na.e. • •••••••••••••

o NOVO HORARIO DA VARIG

DE PION E IR OS
A SERVIÇO DE V.S.

I� ..................................•....................... , ..••.••

� (a) &iberto PasQualiui com Hugo Borhgi
Rio" (A. N.) ','AManhã" Confirmam-se, pois mais

�ego. 011 Oa'1'go
traz a nota: Está assumindo uma vez, as nossas previsões

� do Pm (-mãe) maiores proporções a crise sôbre o P. T. B. Seu diretório
••• O CI.O •• ct······ � 'a ••• o •••• �

que surgiu nas fileiras do P nacional, já responsabíllzado
PB»Mi'V T. B., secção do Rio Grande pelo fracasso do partido em

I do Sul, com a resolução toma- São Paulo, foi também um dos
o ;

�................. da pelo sr. Alberto Pasqualini responsáveis pela crise gau-
.ad.eooriamos, também, a �e-m de �u d.� �t�. e pOT seus liderados, de não cha. Nínguem mai� a9redita

�t{t8 e outru, de p.cu-en_ ou de��.- I obedecer às ordens dos srs. JOJ no Sul, em harmanizaçâo do

sé Vecchio e Dinarte Dorne- P. T. B., pois os ânimos estão

leso I exaltados.
•

Segundo A MANHÃ apurou, I Caoe agora a A MANHÃ no- Uma maquina de f07.e.l' tijólos
O sr. Pasqualini teve ontem à ticiar em Porto' Alegre bem cemuns e tijólos' furados e telhas

tarde uma importante confe- como a chegada do deputado chatas, a fôrça�' animal.
I d Ii E '1' C 1

.

1 C it 1 . Vw e tratar na Palhoça, com
rência com o de/puta o pau IS mi 10 I ar os aque a api a, Germano Berkenbroch.
ta E1milio Carlos, emissário do onde deverá .permanecer até - ,.,-_.,,- - ._ ......_._- -,--

SI': Hugo Borghi, sôbre a pos- amanhã, quinta-feira, ultiman-I
.

Isibilidade do corrente dissi- do os entendimentos para a Dr. Lindolfo A. G.
•

dente do R. Grande do Sul i.nstalação do P. T. B. .s

Pereira
passar para as fileiras do no· A aliança. P. T. B. - P. L.,
vo partido - o Partido T'raba- que vinha controlando os tra- Advogado e Cnntabilista

DR. NEWTON D'AVILA. lhista Popular. O encontro en- balhos na Constituição com a Conlltituição de sccíedodee
, . Planos contabeis •• Organjza-

�açõe3, - ITI!!ÍI Ur!ntirla� - tre O representante paulista (1 rumorosa. emenda "parlamen-
uvenÇ8B aos lnte8tIDoB,L réto =»

f'
. .

t '" d
.

t tí
çõe. -- Pareceres e eerviçolll

cnUlll - Hemorroidas. TI'1!.tamen- O Iíder riograndense 01 mUI' tarís a e ru emen e a lngl- eorrelatoB.
to da colite amebíana.

I
.

1 "t
'.

d '1
. -

P T B' P R G 1 B·tt o 122
il"l&loterapia __ Infra vermerno to cordia e, a nOI e, nos Clr- a po a Clsao no . . . e- ua a. 1 encourt n .

Consulta: Vitor Melrelea, 28,' culos políticos da rua da las informações que' obtive-
'

Florianópolis
Atw.de diariamente ãa 11,30 hlll Da. 17 hora. em diante.
e, il tarde, gae 16 hs. em dt=tt Praia, corriam .rumores de mos em fontes seguras, os de-

Rellid; :�:l =08, 66.. .

que, no decorrer desta sema- putados que acompanharão o ......_..... _, _

na, o Partido Trabalhista Po- sr. Pasqualini romperão. todos
pular ínstalarta seu diretório os compromissos COm os par

estadual nó Rio Grande, ten- tidários do senhor Raul Pila.

do o sr. Pasqualini como pre- Isto acontecendo, era uma vez

sidente e o sr. Loureiro da o parlamentarismo na Consti-

Silva como �ice:-presidentJe. tuição gaucha.

DI. SAVAS LACERDA

�UBGM GERAL - ALTA C�
(!;t'r.UHA - MOLÉSTIAS D1í1l _
. ", NHORAS -o PARTOS ..

?ormlldo pela Faculdade de Mec1l
� da Universidade de S!1o

il'!nu'io, onde foi assistente por' vI
>ti..<I1 !m09 do Serviço ClrGrgloo di

Prof. Alípio Correia Neto
t"fllt'll.!!'gla do estômago e vias III
!1JL"'W, íntestínos delgado e g:!'osso
tiróide, rins, próstata, bexl,ga,

�"l'I:n, ovários e' trompas. varíee
M.�«>, l:údxocele, var!!tes iii benw

CONSULTAS:
(!1<,j1l li Qs 5 horas, ii. Rua ]il'ClÃfl"!
'It;slnmidt, 21 (altos da Casa Ps

ralso). Te!. 1.500.
%�IDi:NCIA: Rua Estev<'!. JiI

nlor. 179; Tel. M 7&4

2&8. - De Flarilanópolils para Cur,itiba, São Paulio e Ri,o de Janeill.'o.

De,colagem ás 10,4'0 hOl'as.
3'&8. - De FI-or,i'3Jl1ó.poli.s paira Porto Al,egr,e. DeCOllagem ás 12,30 hrs.

4'as. - De Flori,aillórpoH.8 para Ç>uTitiba e São. Paulo. DeCO'lagem
�s 13,00 horas.

.

5'as. - De Flori'aTlJÓpolis p'ara P·orto Alegre. Decolagem 'ás 10;20 hrs.

6as. - De Fl,ori.anópolis para Cur i tilba, São PaUlI.a e Ri,o de Janeiro:
Deco'lagem ás .10.40. hO.I'IaiS. ,

Sab. - De Florianóoolis p-ara Porto Al'elgre. Decolagem ás 12,30 hrs.

P.A!SSAGEIRiOS - Go.LRREIO - C.A!RGAS - VALQRES - REEMBo.LSo.
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO.. DE ENüo,MENDAS - CARGAS pARA

EUlRo.PA PELA K. L. M.
FILIAL V A R LG - EDIFLGIo. LA PORTA - PRAÇA 1,5 DE

No.VEMBTho. - TELEFONE: - 1.325

� mM1co-c1rt1!rglca de OlhOll
..... lfll'l'ldos. Nariz - Gargllllta.

Prellc!'içã.o de lerrtes de
oontato

,

�ULTóR'IO - Felipe SchmJ
I1t, 8. Das 14 às 18 horas,

�CIA - Conselheiro ....
fra, 77.

HLIllFONES 1418 e 12Of.

, Ausenae
DR. ROLDÃO CONSONI

ÁSS=TES
Reclamem

m.'ente qualquer iree

gularidad-e na entrega
de seus i.rnaes.

_______�;as__.....................l'8:__x..

VENDE-SE

�I. ARMANDO VALIIUO
DE ASSIS I

I

DOENÇAS .NiERV�'iAb
Com 08 progrel!8o. 4. me41e�

hoje, 113 deenÇ8l!l nervosas, !1iuluuié
cratadas em tempo, do lIlalWl "'�
feitamente! remediáveis. O �Qr�nd6Í1
Idumo; fruto d. ignorânci4, SÓ Jlodl!l
prejudicar os individuos det3401l c�
tala enferfuidllGltola. O SeNiço :Rs.
tiooal de Doenças mfm� &pê<!
dq, lIm A.mbull!tório, que atentle !rl"l\"
hd'Í;;lmente 0111 doentes lI.UYOftli �.1fII

�"entq. D3 ilaa Doodor. 1:lI• .;tM, ii
li! 11 ':'.1"u. 4Iüll'ÚiMe",'"

,VOldelado (}
.

«D.· 1»
WASHINGTON, (U. P.)

- O juri da Corte F,ederal con
denou Gerhart Eisler, conside
rado o comunista n'. o 1 dos Ef'
tados Unidos, por desacato ao

Congresso. A pronuncia con

tra Eiler dizia que 'este se ne

gara a prestar juramento para
depôr perante a Comissão de
atividades Anti-Americanas da
Camara. Eisler d'eélarou, por
sua vez, que a Comissão recuo

sará. o seu pedido de ler uma

declaração antes de prestar
juramento. A pena máxima é
de mil dolares e entre quatro
meses e um ano de prisão. A

I sentença será conJliecida no
.

dia 27.

i,lI.\N �Tl.ços de Cllnica Infanta ".Ia
�ncia MunIcipal e d. .

Caridade
,\P'dJfí:CA Ibl:DICA DJil CRIANÇ411
,

ADULTOS
NlllilWLTóRIO: Rua N1Ulflll ....

� 'I (l!i1t11ffclo S. Francll5cq).
�tas das 2 ãs 6 horu

iIilJ!ll'HDJíNCIA: Rua J'Jarecblll GuIlo
lherme, 5 Fone 783

Oft.� m.utIO WENDIiÁUSD '

Di,.� do HDspital -NerêM Ra"",s'"
r.:L1NlCA MÉDICA DF; ADULTOO

E CRIANÇAS
t".o1ltlultório: R. Visconde de O."...

ól'l"ilto, ::I - esq. da Praça 15 de Ii.
,6aIb:'O \.Ito. da • Belo Hori�onte .)

TeJ. 1545
Coacultaa: da. 4 (u 6 hora•.
�ealdência: R. PeUpe Schmidt, 38

- "oae manual 812

'PARA RECEBER AMO'STRA GRÁTIS,
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO I
U,BORUORIO 00111 S. a. l,CAIXA POSTAL. 36 I
S1.UMENA\.) • SANTA CATARlJIIA.

DR. Á. SANTAELLA
(DtplGmado pela Faculdade Na

$I!.ILl de Medicina da Universlds.

íjo do Brasil). Médico, por conéUl"

" do Serviço Nacional' de Doell

.. Ml!ntals. Ex Interno da SanLII

nem de Ml3erlcórdia, fl Hosp1tal
Hq1Jllítrloco do Rio na Capital. 1)'11>

dera�
�ICA Ml'llDI�t\ - OOENÇAll

NERvOSAJ!I
__ C&nwlt6Ú'lo: Ed!f1clo A.m&!li

NETO
_ Rua Felipe Scbmldt. CoIlllUltul

Dt18 15 ãs 18 horas -

�n.cia: RUJa Álvaro de CarVD'
lIDo nO 18 - Florlan6pollll.

Di. POLYDORO S. THTM�n
iIB&CO do Hospital de Carida4.

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

OL%NlCA MÉDICA - DISTUB

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTQ
J)oenÇ8S 'iOE órgãos 1nternos, ee

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

glândula� internas

1'Ul0'!l1EltAPIA - ELECTlil.OCARo

DIOGRAFU - METABOLISMO

.BASAL

OOu.uItas dlàriamente das 15 As

I"
I

melhoreI)

____=-_-==-IID2:2IiliiAdiiiiCII1iSWilii-I:llt6SW1i"iIii'l5iiil?WiliI::líiIliã:::liSO::;-õllHiliiiliiióliiia-aií;ll':iii*õIJ3'Cidlii!i'SmR&:IIIII�...._II:DIlllllIIiIIIIil_illi«'l!I!IIçwIll!lWElZ..__ililR3?Sb'...........,III1IGlI�.....,...._illlEillDlIII!I__1D:!:Ii?ETl_'"*ílilfllllittIlllW!ilZtNlil!!lll:C<3*"'1;;CI-i::l:tEIIÇ�IIIliIIlIllflll_.. !.nPIiB!í;j4#·f;giít�tt

Fabricante e di"tribuid.pt'as das afamada. con
fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de casemiral. ri.cado.. brins
bons. barato•• algodões, morina • ayiamontos
para alfaiates. que recebe diretamente da.

Snrs� Comercial\t.8 do int.rior no sentido de Ih. fa.:S8t'ern 'IMa

Florianópolis •
..: lFILIAIS em Blu1\Ienau e r...aje�.

fdbl'i.call,· I. CaM eA CA'f'Y.TAL- chama a 'cteng50 dos
'I7!lrita antl!lllil d.® $tetuo lI'..m wuniJ compra.: MATRIZ om

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFl!LrS - AFEcçõES DA
PELE - RAIOS :mFRA-VE'R·
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Onu.: R. Felipe Scluiúdt, 441 _

Das 9 às 11 e dos 5 às 7 hrs
,

Rea: R. D. Jaime Cê.mara, 47
FONE 1648

DR. LINS NEVES
18 horas Moléstias de senhora

Consultório - Rua Joll.o Pinto Do 7
- Sobrado - Telefone 1.4611

Realdência - Rua Sete de Setembro
- (Edd:ffc!o L A. P. da Estiva)

.

Telefone M. 834

Atende chamados qual<!lull1'
lII.Ora, inclusive durante a noite.

001f8ULTÓRIO: Rua Vitor Melr9-

les, 18. Fone 70�.

_mENeIA: A v e n i d a Trem-

powski, 62, Fone 766 II. .PAULO FONTES
Cl1nlco e operador

eon.ult6rio; Rua Vitor Meireles, 241
Telefone: 1.405

eon.uItas das 10 às 12 e das 14 ... 18
Residênc1a: Rua Blumenau. 2a

.

Telefone; 1.623

DI.' M. S. CAVALCANTI
C1fn1ca exclusivamente de crll1llcatl

Rua SaManha Marinho, 16
Telefone M. 732

CURSO DE MOTORISTA
é

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se B dirigir automóveis

Amador e Prof!ssional
Teori'B e prática ..... conhecimento do motor.

Atendem·se chamados' para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GAR6.GE UNIAO -- PRACA GAL, OSÓRIO, 40.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Capital da República acham-se reunidas as Comissões Estaduais de Preces, ne
empenho sadio de -eíetuar 'medidas que atenuem a carestia de vida, O dr. Leoberte
Leal, assistido pelo nosso colega Eugênio, DoiD' Vieira, representa Santa Catarina ..

!

Negado o habeas�corpus �:;��:�:::RIO, 12 (A. N.) - o Supremo Tribunal Federal, em ses-
"-RIO, 12 (A. N.) _ O Coro=

são plena, negou o pedido de h.abeas corpus para. que o� v�- nel Juarez 'I'avora fez ontem,
readores do P. C. B. pude�sem .f.r�nquentar o es:cnt?rlo técuí-

no Clube Militar; perante"
a- co do bancada', fechado peta polícia em consequencia .do acor-II O'ra,nde assistencia, uma conte-

Florianópolis, 13 de ..unho de '947 do do TSF, cassando o reg:stro ele.Itüral daquele part�do. �encia sobre o petroleo. Afir-

E d' h [mou que a zona petrolífera
O combate á caresne de vide xlensas nuvens e galan «tos do. Bra�il abrange mais de tres.,

Rio, 12 .(A. N.)' - No díscur- as bases seguras para uma: JAGUAR! R G d Sul 12 (A N) _ Extensas nuvens
mil quílometros quadrados. O

\
.. . " I .... o ..

.

. .

- e

petroleo pode ser objeto de '

so pronunciado perante os pre- ação administrativa eficiente de gafanhotos' talves as mais densas que as prrrnerras deste
t

- '

.

t
.

I Ssidentes das Comissões de pre- e coordenada politica de pre-] ano inva:dira� o municipio e ameacarn agora arrazar a cul- ranlsaça? 111'

deuer feitr
u.a

.. •

d t b lh bt ti
.

I
.

,
.' .,

�

- ex:p oracao po e ser el a capl-ços, o ministro o 1'31 a o ços, o je IVO cUJoO a cance sig- tura do trtgo fava e aveia. Rema consternação entre os pa- t
. �..

'1' d
'

f· h d 'f' "
.

d
'

de l '"
.' aIS nacionais auxi la os pe-a irmou o empen o ' o gover- III icara um serviço e gran e vradores que ha 'POUCOS tiveram essas cultívas seriamente

1 it 1 t' . Tl d
no federal em dar combate a tr dencia prestado ao Bra '1 h t R

.

t t t
o capi a ex: rangeiro. L o em,

...ansc:
d
'. rt

-

prejudicadas pe as enc en es.
. ema, en re aI:' o, esper�l:ça ser feitas concenssões ao ca-carestia da vida. Enumerou síl numa as coriju uras 8CO- de qce as próximas geadas deem cabo aos acndeos. Notícias

it I t
. .

1algumas causas .do 'Problema, nomícas mais graves que o procedentes do interior anunciam que numerosas nuvens de Pdlfa eXdrang�lrtO :om amI_> a

d b Ih
" " Af' . . , e esa os In er",sses naclO-'declarando que os tra a os, pais já atravessou.". irrnou gafanhotos pou�aram .d�zlmand.? as culturas. C? combate a

nais. Houve, durante a confe-.dedicação e sobretudo do des- que "seria prenuncio de cri-
praga de maneira deficiente nao tem conseguido evitar seus

rencia animados debates. 0.;<prendírnento dos delegados de- ses maiores" o abandono ou eteitos daninhos.
sr. Odflon Braga aparteou o'penderá sem duvidá a "melho- 'enfraquecimento da politica -------_..;./-------------

ria das condições de vida da de controle dos preços, isso'

��. ��\ �"1'
I V, i. ,1� E

general Tavora, dizendo que-

nossa gente".' quando os países campeões do !
,

.
a solução economica deve ser

Rio, 12 (A. N.) -, Ao ínau- liberalismo eeonomíco não procurada separadamente da'i;

gurar a reunião dos presíden- abrem mão "dessa ·política. solução política.
A União das Sociedades Beneficentes de Florianópolis .------------

tes das comissões de preços o ,

16 h d
.

R t b I d'
-

promoverá no sábado, 14 do corrente, as oras, na sé e

e" � ft ecnn o ocoronel Mario Gomes, vice- A' margem das s es s o e s da L.B.A., à rua Trajano, 5, uma reunião especial para' i) ,u tj , \lU '

presidente da Comissão Cen-
da Assembléia assentar medidas na campanha de auxílio de inverno aos n�me da Il�mtral de Preços declarou que a

indigerites e suas famílias, com o intuito de adquirir teci- OU' U U
alta do custo de vida ioí deti- O madeismo, reiiaião difgn- lO • • 6

. " dos populares para êsse fim.
. mUlnl'Clp IId bai d't dida na Pérsia, antigamente, '"

'

. '

'

a e aixo o preço" e mUI os
por Zaratrusta, va'i ser irres; Convidam-se as associações de beneficência a com- ,

.

géneros alimentícios, e no se- A

d RIO 12 (A N) A' Astriiamente ooseroada no. sga pnrecereta ao ato, bem como as pessoas cari asas que dese- , ..

-'

tor industr-ial, O de varios ar- triaâe moral de "Bons pensa- .

-

contribuir para o agasalho ao realmente necessitado. sembléia Legislativa do Esta--
tígos como tecidos e calçados. mentes, boas palavras e boas terem

do do Rio foi apresentada pe-
F

.

d ações." S· f I -I t,nsou .que O preço os gene-
Assim se manifestava ú'oni- f&11. 4�!)t�rlnenSe :(1 eceu O PI O 0'- lo deputado Luiz Esthal jiuma

ros já foi obtido u mdecresoí- càmente gm membro da bom- lnJ \lu u il.I U emenda ao ato das disposições:
mo superior a vinte_por cento cada minorista. de AV·I"ultura Natal, 12 (A. N.) Acaba de transitorias no sentido do.
e em alguns tecidos superior . - E, porque? ,\J a falecer o piloto William Lízar- restabelecimento do munid-
a trinta por cento até quaren-

- Ora, porque o nosso' co. di, comandante do quadrímo- pio de Vergel no seu antigo-
ta por cento. Nos .c'alça,dos, 'lega da maioria. afÍ1'mog, pa- R8Icebemo·s e agrrudecemos a se- tor "Fama", sinitrado no cam-

rodiando o 1'epresentante do nome de Bom Jardim. A emen-
t t

' gui,n�e comunioação: po de Parnamirim, aumentan- '

acrescen ou, a percen agens BrasiL, iquando disse, lás na- Jlmo (s) Sr (s): d'
.

da teve parecer favoralvel,.
das baixas obtidas aí até trin- ções pacificas da Amé1'ica, no Tenho a grata sati.sJação ele co-

o aSSIm para seIs o numero sendo 'considerada efetivada a
ta por cento. Agora se voltam Conselho de Segurança: mUlúcar a V. (s) S. (·s) que, em de mortos no

-

des,astre. Os mudança do nome daquele mn-.

t t "Organizem-se para o golpe As.sembléia Geral realiza,lIla aos 12 'cor,pos dos tri-pulantes e pas-nossas VIS as para ou ros ge- rápido." nicípio fluminense.
.

neros alimentícios, para os de ,fe'Veireiro do ·co.rrente ano, f.oi sageiros seguirão ás trese ho-
IC ç O

el.81ta e .eIIltPo·ssa,da --:- para reger 'U!,. , : I �T,.-,.-,..-�·-
....

wl-·
......

d�-
....·-....·-.··_....�-............··

produtQs fanpaceuticos, ma- IND A·Ã : - Termo 1lsa.
os .desLinos desta SocIedwde no po-

ras em aV�l:to especla.
. !li 'e !:i os'teriais de construção, instru- do no pal'lamento catarinense e riodo social 1947/191t9 _ a Dí.r.eto-I Encontt"a-.se nesta capItal o !li li

'

mentos de' lavoura. Indicou o
que significa peninha para ria que se seg'ue:

r,sr.
Bento Ribeiro, presidente RIO, 12 (A. N.) - Foi publi-·atrapalhar a. situaçá.o. P 'd t N I I AI d

.

sr. Mario Gomes' como objeti- CONTRA-INDICAÇÃO: _ Ou-
,,1'eS1 oen e ,- 1 ar ?a. v,es e do Cru:;eiro d.o Sul, que, cedeu cada no Diario Oficial, entran-"

Vo principal da reunião, fixar' tro 'te1'1no parlamentar cata- Sout�. �'�����L��rte� I'C������ae���� O a.vião pára transportar os do assim, em vigor a portaria.
1'inense, que que1' dize1" "o SOa SeCI'ebári'Ü Geral _ Ivo ,Males, 101 COI'ipOS e representante da Fa- da CCP, dispondo sôbre pre-'

O DR. l1fi nrefel·,t-') dO pro que faz a ,peninha da opo- SecreLári'Ü - Menotti Dialcomo, 2° ma. dutos farmace.uticos.
V ti P i sição voar... Secre1.,ário - Arony Natividade da

D4 t -t F d I Exemplqt:: - A Indicação CosLa; 1° TewUTeir'Ü - Celso Koe-

18 ri o e, era Rupp pedtndo se prorrogue até rich (reeleito); 20 TesoUl'ei1'o -

fi1n deste mês, o imposto, sem
L,aerl,e Espindola Lisbôa; Orador _\RIO, 12 (A. N.) - O sena- multa sobre te1'i'as e a contra- Dr. Frederi.co Hero1lJdino LeiLe

do apreciará hoje em s·e.ssão inclicação ;Ribas Ramlos,. dila. (reeleito) ;
secreta, a indica'ção que foi

tando o pmzo até 15 de jtllho Comissão Fiscal,
próximo. Na,lIbal ISilv.a (.reeleito), Dr. Alia- Os vendwdei ros udenistas, 'alqueles qu·e tomaram o bonde da U. D.-submetida; pelo presidente da

mil' Goriçav.es Azev,edo e Halo Bal- N., não sa·bem, ,hoj.e, disbingllÍr qual o .pior dos' males: se tomar tl;JondeRe,publica indioando nome doO O deputado Saulo Ramos bi. errado O,L) se comrprar o próprio ihonde. E não p.odem resolver este di-
general Mendes de Morais co- ap1'esentou uma "indicação" Comissão; de Sindicância l·ema ,p.ürque não. compraram bonde, m&s. tomaram bonde e1'-radü. A
mo sUJbstituto do sr. Hilde-

sob1'e Carteira hnobiliá1'ia, pa- üI1dway Conti, Dr. Jura.ndyr Sal- c1esilusã,o ndenisLa é grande. A delbaIlldada é mai'or. Hoje, após a de-
ra nossos bancá1'ios. Muito sim- monstração d

.

't I b
"

I I t·
-

t·brando Gois no cargo de pre- l'es e Irmão João da Cruz. . . '. '". U .8JlllS a pe o em iprQpnO e o ma co·e IVO, nao sen Imos,.ples. hnobiliá1'ia, sem mobil'ia. Valho-me do ens.ejo' Tlara apre- mais, nec.e.ssi,dad.e d'e pregação, ct:emo!CI1áUca.feito' do Distrito ,Federal. A O deputado Paulo .Fontes sentar a V. (8) S. (s) os protes- Di'a atPós dia, notamos qu,e os demais tparLLdos vão .engr.ossandoo
men,sagem presidencial foi ent1'Og com outra indicação tos da mais elevada con.sitderação. suas í'ileims, com o Iprejui30 ela minguada falange ude'l1ista. E os verr-

examinada ontem na cOomissão pedindo a fabricação obrigató- Ivo Maes, Secret.ário Gocal -<.ladeiros udeni·stas. ;peir.guntam-LSe a si, me,smos, e 'uus a.o:s outr.os: Pm�C[ue'
d

Tia de pães de 20 'e 50 centa. a U. D. N. ·caiu :no desc-rédi-Lo. rpublilco? Inumeras respos'ials br.oLam .ex-''e co·nstituição e justiça da- vos .e a respectiva pezagem nas

A t
. pontaneamenle. De'Stalcamos, pOI'ém, as Iprin.cifpais. Existe um partido,.quela oruáa do congresso que panificações. r es e artIstas mas lnã.o existe uma O'ri'eníação; muito menos um pro.grama. Há dou-

seu exame, em cuIa conclusão Muito simples. Vamos co- lrinação com fras·es de eJ'eito, mas CCurBce ,de ati.lUldres d:ef<i.nidas e ele
rner broas, que, de tão leves � cond I ., d F II Ih

.

't d I b
. -

t t·erlJViou à mesa o resul�ado de I 'LlGa ·onen"a a. 'a :;1- ",e o e�pln o . e co. ai oraçao cons PU ,I·va POT-
e sentido o nome do general

nem pezal'ão. .. no estômago. A 'I�ecenÍte fundação na Socieelàd.e qu·e não ;pr.o.pugna melhoramento. e engraindecimento estatal. Bas,ta-lh.e,.
� Zé do Congresso de Belas ArlJes em nossa capi·lal, apenas, 'par�ce·r bem aos 01lhar·e8 desiprev,enirdos. Prolcura servir a Deus,-Mendes de Morais satisfaz os 'revres'enLa um movimento de gran- ag·radando ao diabo. Na .hora .do pron:unciamemtCl; 'qualldo a expectativa

Telqufisitos oonstitucionais que Max Kimmel de a·lüallce na e'str,aida do dese:nvol- é grande, se delfine, louvando a Deu.s, ·encarrecenldo os 'S'entimentos cri,sLãos'
regem a materia. vimento ·cultural barJ:i.g'a-v.e:rde. sem prejuízo ,da exislencia dos idewÍ,s ,satal1Í<Co.s. \
-....,.. _••••••;_••••.,;••••••••••••••••'" Faleceu, ontem, no Hos;p·ital A terra Ide Vilor Mei·r.e].e.s, bá E o pCNO que vota não ·é cego, nem s·Lwdo. Prefer·e filca:r com Deus )'

C.ebolas, do EOt"l,o de Caridade, onde s·e achava muito, reclamava e�s:;t ini�i,ati;va. ·e ,condenar o diabo vermelho. }1;.nquanLo isso o.S c-artazes ucleni,'slas con-·

13m tratamento o senhor Max JnbegraJ�Ia de ·esp.u'üos Idea]I.staJS clamam o povo· e pedem-lhe zelo e def,esa dos ideais democráticos; "O
. ,

. '.. ·e tendo a testa a mtelIgemlla ,e a preço. da litbeI'dade é a eteTna vi.g'ila,ncia!"RIO, 12 (A. N.) - Cebolas Kmlel, ,pessoa mUlto relaclO- 'Cultura do dr. João Bona:sSlils, a no- Tudo isto levou a U. D. N. á. sitmaçã.o em ..que se encontra. Mas nem
do Elgito s·erão vendidas no nada e conceituada nos círcu- v·a e11tklalde cumprirá um prog-ra- tÔlda.a eS!J)·el'ança está p81�di·da. Os mais .a,paixonaJdos, -os ma'Íls intransi
Rio dentro de poucos dias, in- 10.8 SOCIaIS e politicos desta ma .id� Igrandes lr(j_a!lüza·ções nois· g:entes, .confiam na atuaçã.o ·ela banCUida que os seus votos' levaram á
forma um ve.spertino, acres.- Capital. dOm'l'IllOS da aete. rev,elanido e .wn- A·ssembl<éia COlls·Lit11-Í1nte. Outra decepção! F.olheia-.se o Diál'io da As�'

,

s<ligrand'Ü valores nossos e esümu- s·embléia: a U. D. N. vai salvar Santa Catarina, prQPoTcLon'a.l1Jdo-lhecelltando que o cane-g,amento O sepul�amento de seu cor- lando vocaçõe,s. mei.os para o ,seu prog-r.esso e a Delilcidadre do ,seu .Po.vo. Indi.ca.ções sobre"
dOo produto :egip.ciano chegará po s·erá realizado hoje, às 10 Congratulamo-nos com os artis':' indilcações. F,e'i.Lll. a estaListilca, veri·fica-se que a U. D. N. pleiteia a

noO proximo di.� 18. Trata-se horas, saindo o fé!1etro da rua tas ,catari'nens.es pelo decisivo pus- aiboliyão dos limpo.sios e o aumento das deSlpe'sas ,pulhlicas. Bem sahe'

de grande quantidade de cebo- Bocaiuva nO 114. so que aJcal?a� de dar na d�fesa da ela (pode ser q,1.1e também não satba) que as despesas não se pagam

1 t d C $ 2 40 ta O t', t del·x.a esrpoAs'a e
nobI'e profI.s,sao ·e dos altos ml,eres- ",em rel0eita. IMas o in.te·r·esse ,publitco é iPonto que está' 19nge das co-

.as, cus an o. r , 'aos a. - exmo, ses culturai.s do Estado. 'gitações 'udenisLas. O fim po.] i.tico, é a alma do n,egócio udenista. Am�-cadist8is e 3,60 aos oonsumido- duas fi,Lhas. nlhã, no próximo íj}le i,tn, preLend.erão di21er: "Povo catari:nense: pedI-
res de aoordo' com a t:aOO·Ia do Á fàmilia enlutada no�sas Tome'. KNOT mos ao E·xecutivo que nns dElssÉl .estraldas, ·que construísse ponte�, es-

colas e' centros ele saude! -' E s.e o' Jg,wcutivo -nada di:sso VOiS deu, aC. C. P. condolências.
E"

,

t b'
_.

d' ()Icultpa nãü é nossa! " premso ,a.m .em nao esquecer que pe rmo.-s a

E::WClltivo albo.Jiss.e os impostos; mas o ·povo ,continua a paJgar os me·s

mo-s imlPüstos." Não ,há duvilda ,que esta dema,gogi,a barata e bem ao'

salbo!' ud,enisla, será desmalflcéllraJda ,pelo pr,óprio pOVO'. O I [JOVO que
tra:ballha e que p.ensa. .' . _

E os próQ)rios 'Lldenistas lque rucO'mpanbam com l'Dt.ere:ss.e e' Iscnçno
de anim·o Ü' ffi.arvime'nto do seu par.ti<do, Cihtega'rão á mesma conclusão a

que Ichegou o "O Jornal", órgão ida ,corufi.ança dos bri.ga,d eiri.s Las :
'.

"tO que .se reelama. de um partlildo 'como a U. D. N., que tem grav.es·
re,sí[)ollsatbilidatcles ;para com o re,gime, é uma defini9ão. !diante, do.s fatEs.
E' a oribca qu'e ajude a consLruir e mai>s que a ,cntl,ca a propl'Ja açaor
Do e.ontI�ário temos que reconhecer que estamos <d�ante de LIDl parLI.ctO
que é Otposição 'e não faz oposição, que é .goVierno e não governa!"

Que:� U. D. N. pare o [Jonde! Os passa'gell'OS _que. tomaram 9 pond�,. ';

enrudo, Ja saltaram! Lugar de bonde s·em lotaçao e na esLaça,o'cSeu
conEluLor, diim, dim!. .. PaTa o bonde. p'ra descer o seu ...
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