
I' natural e', é justo que postos de responsabilidade sejam _ entregues à garantia
----- -";dl--'oma-famifur-,ue� no '. decurStJ3;ta!__"rra��- não teve -nenhum- de seus

membros implicados em atos de espionagem nazista!
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II !!o_!Á18 KI.N1'U:ifO nU,RW D.E 81NTA CATA}tIN ...

PNI'Netário ,e D. Gerente: SIr.NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS 'DE
..,

Uiretor de Redação A.' 'nA.M..ASGF..NO DA SILVA

A significação de uma viagem
O sr, Gouernador do Estado fez, há pouco, mna etccursão ao ex

tremo oeste catarinense que vale por :uma lição e uma palavra ele
ordem. • ... ".,"',., ...

Lição aos que imoçisuunmi que s. exa. sobrepuniui, ao deuer de ve

rificar, pessoalmente, as realidades da vida do povo no seu proprio
"habitat" - as comodidades do palácio ou os confortos da sua eXIS

téncia de governante; palavra de ordem aos dernais dirigentes públicos
que eles também procurem um contáto intimo com os seus ;itt1'idiscio
nados e 'não se de-ixem levar, apenas, pelos ilusórios das informações
aliiéias' ou a retorica cór de rosa dos Relatórios técnicos.

ARRlJDA RAMOS Não bastam as estafantes carninhadas eleitorais, que estraaam.
os nêl'vos e aU1nentam as dispepsias, nem. tampouco a adjetivação so

nôra dos discursos, que arrancam aplausos e para nada servem.

, O povo não mais se impressiona com as plataiármas elaboradas
pelos espertos, nem com os planos orçamisados. no alto dos orrantui

N. 10.049 céus, onde não chegam os santos r'umôres das ruas, onde deuem. viver
os homens públicos. ,

A massa, a popfllaça, a plébe que trabalha, produz e paga - não
quer saber das vaquinhas Vitót'ias - que entravam por' uma porta ,e
saiam P01' outra; o que lhes interesso. é o fato, a realidade, o resultado
tangivel.

Saindo para as longas e
- ásperas excursões .atraoez ela terra paul.

conhecer e ouvir' os homens que Ia habitavam e nela' morrem, e por 'is
A UDN pretendeu inocentar mais um 'correligionário ... O seu líder leu, ontem, mais so a tornam sagrada, - o sr. Aderbai Ramos da Silva leva. o conforto e

o estimulo da. sua presença e, elo seu cuidado á nossa brava gente, queum telegrama, em que um «udenistu» q ueixe-se de ter sido 'ameaçado de morte por um assim fica sabendo que há, de fato, no Pa,láciô do Gooérno, um homem:
policial, quando êste cioso do seu dever, não permitiu a perturbação' da ordem p ú-

o, seu serviço e que muito bem convpreetule, o »alor do seu esfôrço, dos
blica - O er, deputado Ribas Ramos, do PSD, provou trater-se de mais uma explora- seus sofrimentos e da sua fé e se nço Limita a' assinar expediente, ou

ção udenists, às vespere« de eleições municipais ..
- Mar ;ada a discussão a ou'�i1'. reclarn[!çõ�s e informes, ou a 1'ef!i�t1'ar: pequenos casos politi-

d P' de" - , "

.

- cos, incidentes. imfimos dos quaes a oposlçao tira, vorazmente, os adu-
.

o, ro ie to e oneti tuiçêo, para aproxIma, ses�ao. bos para ,a sua demaçoçía, . . ,

Á hora regimental, eom a,.,
_

'I'erminando, o orador pro-I Recebendo para a conservar nas suas linhas ieruis e nos seus ob-
presença de 31 senhoras depu- t�d� a OI deI?-, quand? esta pe meteu volver ao assunto, com,jetivos, e a desenooloer um plano que as novas poss'ibil'idades do mo

-tados, e sob a presidência ' do ríclíta �om atos praticados por dados mais se.guros e.' poaitívos, Imenta e a sua intlll�gência,,? seu critério p,essolflr lh� /acul�G.1n, urna

$r. denutado José B baíd desordeiros, que, embriagados, para então poder t t �. h�1'.ança de trabolho, de probidade, de imiciatiuas admdnisu-atisias e 80-
.t"� oa I, '

dí t bí D"
, , ra ar se'l Cta'IS das tna1S assinaladas ,em Santa Catarina o S1' Aderbol. Ramos

reuntu-ss a Assembléia Cons- pro.v�am IS, ur I.oS. 1-sse! mais uma vez, de uma, de ex- da Silva tern 'que ser o çooernante 'ativo e vigilante, aquela que a nos-

'títuínte. mais s. s. que, concheeedor �a, ploração política. , .
sa terra necessitava para continuar o ciclo de prosperidade e de ordem

Após, aprovada a ata da ses-
sua terra e da sua gente.podia.

-

'iniciado, sob os melh.ores �luspic'ios, p.elo, p1'e�la1'0 estadista, tioie no

""'"a-o d
,A

t .' S esclarecer que- o caso 'e mais ORDEM DO DIA desempenho da alta inuestidura de Yice-Presiâente=da Republica e
..

' e ante-on em o SI. e- .
- , .

" b 'l'dad" . .1 dor d tit
.

l L' l, A • .' uma exploração po lítíca por Não houve oradores. O sr.
com as responsa 1. 1 ,es ae coo'l"u,ena 01

•

a po ,t t.ca, �acwna, a ,em c e
cretárto CId Ríbas passou a

, ,,' . Chefe da ma18 expressuni e oruaniscda força part'ldaru'l do Brasil. - o

ler o exp;ediente do dia que par te da U. D. N., eI?- vespe- Presidente anunciou que, na Partido Social Democrático, agremiação vitoriosa em dois prélios 111e

constou de telegramas e otí- ras .da campanha eleItoraL., form� do _R. r. A. C. custará,mol'á�le'ÍS. Para nós a ação e os propositos do S1', Gov__ernador do :1?sta-
cios. Revídando os apostes dos srs. em díscussâo, englobadamente.Ícc nao ryos cansarn' ?1ein nos poderiam. causas surprezas; conheciamos

Na-o havendo orador
. deputados J. J. Cabral Osval- na proxima sessão de segU!!-I'a sua folha de s,erv1.ços: , , , , , .

mscri-
d 'C ,'R,

'

d -f '.' ',1> •

I ,Sc!-bwmos ,ate onde �na e pode u' a s.ua,capactdade para dlngtr os

to, O sr. Presidente concedeu a ,o, abral, Walde,mar upp e a. ena, o proJ�to de ConstI- negocws publtcos e a vúia do Estado, POtS que esses propósitos e essa

p,alavra a quem a desejasse, 'Fernando Melo, o orador dis�e tumdo do. Esfa?o. _ façãO se Q1"i:'YI;t�rn um ttnico. desêjo; engrandecer a ?tta e nossa terra,
que a "oI1de,m deve ser IDantI- A seguIr, fOI a sessao, sus- h�mra!' a vl.tona. que lhe fm a�segttrada. pelo vot? lWT'e dos seus con-

"A U. D. N. PRErr:ENDE da não devendo ser admitidas pensa, 'Ina�cando-a outra para ctdali:a.os e fazeT de San�a pat,anna urna força efe�wa, capaz de gat'ant�1',
, _

" 'a .

I
ttm Ju.sto pad1'ao de extstencw para o nosso pom e cooperar, com eft-INOCE:NTAR JlIAIS UJlI COR- qumsquer pertubaçoes, por- aprOXIma 2 feüra. cacia, pam a mai01' grandêza do Brasil.

RELIGION,...\.R.IO que o desta.camento policial de
'

.
Com a palavra, o sr. d-eputa- Lages, cioso dos seus dev:eres,

do J. J. CaJbral, da U. D. N., ,não permitirá que seJa pr:oce
Ieú -uriC:órttr'ô '''té'1'egTama,''''8st� dijia �' �1).r.,çl�n:n,� t;.p:� ,ca
de Lages, datado de 12 do cor- 'tarillenses.·' Prossegu-ido, o

rente, ,às,sinrudo pelo udenista orador aüanéou que êste fit() RIO, 13 (A: N.) O ves- to dos cinco juri,stas do PSD, r,eDido ,8'e é po:s:styel reunir
... Dinos Dani,el' 'de Lis, quei- é ma,is uma exploração políti- pertino "O Globo" <fiz que -conclúe "O Globo", e faz par-' "'quorum" 'parlamehtar para

x:ando-,se- de que o soldado Vi- ca udenista, porqu;e, segundo pode informar com �-b�oluta te ao parecer 11'0 sen.:tdo. fazer vitoriosa a formula ado
tor de tal, do destacamento as ip.:formações particulares s�gum�� que a cOmISS�? de -O. mesmo ve�pertino ai,nda tada na Camara e no Senado.
local, ,ameaçou m'ata-Io, solici- que recetbêra, Dimas Daniel de 'CInco JUrlstas do PSD Ja .a�- adianta o -seguinte." Os cinco Acredita-se que se for neces

tando providênci.as ju;nto ao Lis PTÜlcurára, em estado de 'S'�ntou o seu pa_recer defm�- jur,istas do P. S. D. deverão saria; uma lei' especial. o PSD'
go'Vêrno do Estado. embriaguês, ,perturbar a Or- two sO'bre o problema do afa,s- sentar as normas que ine'Vita- do contl'ario do' que certos cír�
A_ s,eguir, o sr. de'putado dem pÚiblilca, no qual fôra im- ta��mto dos. repres'ent8;ntes do v,elmente sérão obrigados a se- 'C:ulos sustentam, votará em 'um

.João Ribas Ramos, do P. S. D.,jP'edido pel,o' soldado Victor, extmto PartI�o C?olllUmsta das guir neste caso. E se as cil'- �1'Ú'co só, e que a UDN e o

infomou á casa que não,' .tinha j
Santos cu,ja atitude se insurgiu ca,ma,ra� le.gI�SI�t1VaS <To. yais: 'cu:n�stancias _O. ex.igire:�:n,. solicj- PTB serão divid�do,s, Éssa le,i

perigo de morte do signotario, no de,sp;liCho telegráfico que E, acI,escentou:. Na reUlllao d.e tarao o aUXIlIo dos llderes do seria 8Jssim, 'aprovado sem

e, sim, o desejo de ser man- enviára ao líder udenista. sabado �s srs: Augusto R. Mel- Iseu parttdo, afim de ser esc1a- gra.ndes dificuldades.
ra, Dano Cartios-o, Honorio
Monteiro, José de Alkimi e

Adroaldo Mesquita da' Oosta
O I 'd' 5 Fconcluiram, depoi,s de conside- 'V8 e o

·

• ranc.·scorarem o rel-atori0, que o caso
,

:em debate envolve a�ulidade i lUa, 13 (A. N.) - o deputado l\1a�oel Novais, da UDN da Bahia,
radiéal do Partido Comunrista

autor da eme�lda ge que resultpu o arLIgo 29, das DiSPosições 'ransitó-
. ,', ,� ,

. _
nas da ConsLltUlç?-O, declarou ,a, reportagem, que ha exptlctativ,a, de queConforme noticiarnos, foi 'I1mneailo pelo Govél''/lo do Estudo, para e- consequentem;nte, a extlllçao o pr,es, Dutra sera o patrono da causa do vale do rio São Francisco •

. exercer ern comissão, o cargo de Prefe-ito Mu,nic-ipa( de Flm<Ílmópoli,'t-, dos mandatos d()s seus repre- Com sua pres,ença haverá neoessário irr)pulso ás obras do aproveita
o .S1', Alberto Tolenti'llo de Ca1'va.Lho, diretor' da Colônia Snnta Terl1za e ,sentantes n,o ,Leg4i-slativo. Ês- menta ,econo_rr-nco do val'e. No ref,eriel_o artigo ela Constituição é estabe-
uma das g1'andes e;cp;ressôes da rnedicina brasileira. leClda a obngato t d I

-

d
A ce'/'em,o·,o;r., d"., posse ,ser"; segu"'da,-fe'1"/"a, 'no Pala',,,;o Governa,71'er'- ses dois q,sl:lectos da ,questão ' " I dR'

rIamen e a ap lcaçao 'e um por. cento elo orçamen!o-,,, .., "1 L'" v' ••
_ .

'e"
• g�el a "a epublIca no aproveItamento da ,economIa do valoe de Sao

tal e contará com, a presença de ilwtr'e catw'inense, sao e!eItos fundamentaIs do l"r:1ncl-8CO ,e seus afluentes durante o prazo -de vinte anos, Aeliantou es�Registarnos, corn praze1', q simápt-ico ac-ilhimento ({ue a escolha do acorda0 dn, Judiciaria, ,e estão Lar quasl. c�ncluido u gigantesco plano de aproveitartlenLo desse val,e",
novo edil encontrou no seio da opinião p'ubLica, 1Jwtivo por qtte nos seu conteúdo. De modo que es- pela comlssao espeCIal da Camara. '

congratulamos com o Ei)tado e com o Tn'unicipio pela merecida investi-
dum, apresentando ao 110VO edil nossos votos de mna b1'ilho.nle e pró8- tão vagas as cadeiras de depu
pe1'a administí'ação.

"

tado-s, ,:senadores e vereadore,s

Vai 'confisca'r estoques dé vestuario '��i:u�!idOs��:�;staE'1���,�a� O pr'esidente Dlltr� na Dahl-a'·r:esta apenas marcar data para I U U Ia
BUENOS AntES, 13 (U. P.) � O presidente Pel'on anuncioll que o as nov:as eleições para a'que- RIO 13 (À N) ''{T'' j '1' dgoverno vai confis,car' estoques d,e vestuário ,o sapatos, nas fábricas, 1

. \,
, �"i.. _ v Ia]aUi o n-e-te mI ltar; leputados Jura-

para. fixar novos pr,eços.,para a venda dos referidos artigo.s, a. fim dê
'

es cargoS.'E êsse o pensanien- em avião e'special seguiu para cy Magalhães, ,e Vi,eira Melo,
combater a ·eJ.ev:;tção dos prcç,os, Adiantou ° prei'liden Le que, por meio de a zon'a da Baía, ol1Jde vai ins< ,senadores Apolonio Sales, Re-
uma série de decretos, f�ará nma redução de, c.inq�l.enLa por cento no ·Connre.sso de pecionar as obras que ali estão' nato Pinto, Aleixo Carlos, Ro-custo das roupas cO)lf,ecçao, 17 por cento nos ,alugueIS ,e vmle por cen-, �, 'd I
to nos pr'eço.s dos cinemas e teatros, Quanto aos artigos imporLàdos, d'

'.' ti' -
. sen o realizadas, o presidente berto Aguiar M;oreira, se'Creta-

el'es serão vendidos ,aos revendedores pelo proeç,o ele sua: chegada em pe Balflft Eurko Ga,spar Dutra. No mes-. . .

B1hue),los �Ires atcr,escldos ele 15 ld)Ol'1 08nLo. Por 'dsua dvez, o pl',eçto 'ele reta- Rio, 13 (A. N,) _ Ofiocialmenl,e mo aparielho, que tem como
no partlCula: _dO che�e do go-

os ser,tO cus o para os reven reores acr'eSCI o� equarena por cen- convidado' pelo rgoverno-no,rte-ame_ piloto ó capitão-aviador José verno e _C8JpItao Jose Barr,eto
to. Quanto a certo� a�'tlgoS novos, os preços sen10 fIxados pelo Conse- ,ricano, o sr. Ma'rta,gão Gesteira di- Pessoa, ajudante. de ordem de Assu�pça:o. Em outro aVIa0,
lho Econom���,e s_oClal, r,ecenLemenLe orgamzado. - l'étor, do Departamento NacIonal s. 'e�cia., tam'bem seguiram os seguIram os.m:1l1bros . res't�n

Nem como s,oCI·e,dades C'INYI"S
dft ,Crianç,a, éOn1il)areeerá ao pri- ministros Clovis Pe,stana Da- tes da comIs.sao preSIdencIal
melro .co'u.gresso panamerilcano de ' .

I
'

1 A' 1pediatria, a realizar-se ,em Was- niel de Carvalho e Clemente mc USlve o' ga. rIstote es

l1i-n.glon, na ,priprei-ra quinzena -de Mariani respectivamente, ti- Souza Dantas,' comandante çla
julho. O sr. ti:esteira chMiará a ,de- tular, das pastas da Viação e Polida Militar; senador Le'-
legação brasi,le,ira ao Congressó.
'Em 'sua ICOm,palllh ia, também como

Obras PubUcas, Agricultura e andro Maciel,' deputados Teó-

.re:presentante" ancial dio Brasi,I" E'duca;ção e Sande; profu,ssoT dulo Albuquerque, Lauro Fa-
segui.rá o sr, Rinaldo Delamare. Jo'sré Pereira Lira chef.e do ran,i Freitíl>s Medeiros Neto
Ambos comparecerão a,inda ao ,O'att�inete diivil da' presid'encila Arm'ando Fontes José Alki�
qumt.o ICongresso mternaJCIonal deb. •

" ,.' •

péd;üitria"a'''i;ealizçu<.se em Seg,U\da,\ da Republlca;. ceI.
.

GabrIel i ITllm, EunaplO QueIrOZ e o ta-
em No-va York. Grun Moss, sub-chefe do ga-bi- j belião Francisco Rodl.a.,

---_ .._------------

Ano XXXIV I Florianópo,lis-Sábado, 14 de Junho de 1947 I
'----------_.-- - .. __ ... __ .

NA ASSEM8LEln'� ,CONSTITUINTE
,

'---'_

o p.tO. E OS -MANDAlOS COMUNISIAS

Posse do novo Prefeito da Capital
Será seguDda�felra DO Palácio do Govêruo

' .. l' • 1 '. { I.'"· .'. � ,

,

RIO, 13 A. N.) - Logo depois da elecisão do Tribunal Superior
,Eleitoral s-obre o cancelamento do Partido Comunista, o ministro da
JusLiça: Lomou pl'ovidênci,a,s para que, do me31110 modo foss,e anulado o

registro ela referi ela agremiação son10 as,sodiação civil. Couhe a tarefa
ao promoLor Clóvis Paulo Rocba, cuja petição aoaba. de ser deferida
,pelo juiz Oscar Acioli T,enópio, titular da Vara de RegisLros Públicos,

\) respectivD mandado foi, imedia tamen Ce cumprido pelos oficiais
de jusLiça qúe se dirigiram á, sédce- do ccl'l'wri'O comp-eLente; dandb' co::'
l1hecimenLo do mesmo ao ofic-ial ali -em exercicio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Li'ra' Tenis Clubell--Dia 1'4, sábade, 'com início às 22 heras, a grandioza,
Festa das Rosas, em be_Defício dos lázaros .. Mesas a Cr$ 30,00, na Relejo'alia Moritz ..:

..
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PEOQA PARA AFIAR QUALQUER ESPECIE' DEfERRAMENTA

CAI'iA P05TAL:l�9-�- FLORIANÓPOLIS

Clube Doze de Agosto
:P'ROGRAKA PARÁ. O KM DI: JUNHO

Dia 13 em homenagem a Santo Anlônio - Soirée iIl!fanW, da'i :17'�

ás 20 horas. _

Dia ,1� domingo - Concerto do barijono 8ilvio Vioeira, som inici�.·

Ú 21 hor�s. - A.P� o concerto, soirée elegante.
.

..

Dia 22 domingo - Festival promovido por um grupo .de senhori

tas" constando de Schwo, surpresas e apresentação do apreciado VeTI-

triloquo Conde. Hermann e seus .boneeos. },(,esas reservadas Cr$ 20,00 .. -

Terá ini�i6 ás 20 e 30 horas.
•

Dia 28 sábado � Em homenagem a São Pedro, grande festival pro- .

movido por uma comissão de senhoritas, associadas do Clube. Opoc-
tuoamente publicaremos o programa que f'or organizado,

Esall'élIga:r algumas bananas bem

lTIJa'?lulraiS. COl'W.r pêri:lJ'S bam duras,
em pequenos. pedaços. Pôr a gelar
Um creme para necheío, sem aJ'O

ma e pouco açucarado.
Servir em patinhos essa mistu

ra, coberta com uma boa camada SAPATOS PARA HE>MEM: feitoe a mão. vira france.a. aolado duplo. '

de açúcar crístaiizado, posta à I lalto prateleira. fabrieado com materi!lll que exist. ode melhor.
ú1tima hora'

I
. preço apenas o-s 158.00.

"

" SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno. aolado de madeira'�
O crem,e pode 80er substituído especial qne re,i.tem contra toda e qualq'lller humidade, conservando

por vinho branco, bem prefurna- o pé _Ilempre quente. reeom..ridu-se ellpeciolmenh para peuoas que·'
do. Seu perfume não dimínue .

o tllOltalham em l.gares h\lmidos cujo aoo Iho é de cimento e tijoletall_.
da pêra e dia b�l1'a;na O cre� Preço apenas Cr$ 50.00. .-

.

CALÇA»OS PARA CREAl'-lÇAS E SENHORAS: Temol! grande sortimente�_
neutro, pelo contrário, constitue modeles novos, preço. blliratilsimo.. de Cruzeiro. 20.00 a 100,00.
uma base delicada 'e dócil "que . Vendas diretamente da fábrica 0'0 consumidor.
cede as frutas D prjmeíro. CASA BARREIROS -- Rua Conselhe iro Mafra 31.

.de

«Casa Barreiros» vender

As experíêncías que atualmente

1134
� ....

Rlla Felipe de Olh'eira, Z1 -
se andar

Te!. 2-9873 - São Pule
.

ASSINATURAS
Na Capital

ADo .•••.•••.• o.t .....
Semestre ..... , Cr$ 45,00
rrimestre .• ,... Cr$ Z5,�
Mês ;..... Crf ',oe
N6mero avulso.. erf _,lo

No Inten.-r.
Ano .. . .. . . . . . • Ctt 181,08
Semestre .• . . . . . . • Cr$ ",00
Trimestre ... J • Cr$ 15;0-(>.·
Número avulso . �c: "�'ljÃnúncios mediante eontrale

• ,Os originais. mesmo !li3 •

publicados, não serio I
devolvidos.

IA direção não se respolil�
sabiliza pelos coneeítos
emitid.os nos artigol!i

assiDlldo8
-

��.--------------------_.

TlSLEFONES MAIS NECESSl'rAJ)O�
lIembeiroi ,....... 131.1
l'oIlcia .. _ _ .. . .. . . . .. . .. . . • • • • !lIU
Delegacia O. P. Social ....•.•.•••. 1571i
Maternidade . _ ..... ,............. llS�
Hospital Nerêu Ramo. •.•.• • • • • • UI
lBana Casa •••• , •••••..••••••• '.. lOSQ
(lua de Saúde. S. Sebaetião ...... fl�J
.tllistência Municipal ........•••• lllfi'
Hospital Militar _ . • . . • Uh'
1.- B. C. _ , _ • . . . . . . . . . .• lU�
Baae Aécea 71.
,. B. I. A. C. " •....•... '... 1591
Capitania dos Portoa ••••...•..•••• UM-
.'" C. R. .•.......••••..••••••• 16ei
.arça Policiai - UOJ
Penitenciária ...•. 15U
Il() �o- 18;1�
-A Caeta - 1�9a
.m'rió da Tarde- l,,'�
t,;. B. A � •••••• 11141
1ImP. FlUlel'iria Ortiaa .•

- - ..• _ . . H"'1

�?
QUE HORROR!

o PAPEL DAS MÃES NA SO

CIEDADE MODERNA
CREME DE BANANAS

Radio-Tecoico-Electron
Fundado em 1935

Montagem ele ráelio., AZ\\p�l-

I
ficac!orel-Tranlmi•••r8l·

Material importaelp elireta
mente elOI U. S A.
Proprietário

OIomu Georges Btihm
Electte - T&cnioo - Profi••iono)

formado na Eu.ropa
F1orian6polia

�ua Joio Pinto n. 29 _- Sob.

QUEIXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

illteressa é, realmente, u�a providencia
para endireitar o q ue estiver el'radc ou

para que ai�:m..' falta
.

nlo .e repita; e

NAO o escAndálo: Que a .ua rei:lamaçio
.. QUeixa poderá vir a caUllll1', eUC&llll
nJac.-a á SECÇAO RECLAMAÇO�S,
de O ESTADO, qne o !lIlSO .er' lendo
..... . demora no colllbe<:imento de qaea
de direito, recebendo ... •• uma informl
do do reaultado, e�tora em algunl ca

IO. !!lo .ejam publicado. nem a recia·

IID&Çlo nem a lM'ovidêllcla toau4a.

París - (S. F. 1.) - As Sra.

�2:yrotes" vide,'PIl6sicJ:erl'te ela AIS·

sembleía Nacional francesa expoz
em entrevista coletava à imprensa
o sentido do Terceiro Congresso
Inüernacional ·da Mãe, reunido
nesta capítai, nos salões da Unes

co, sob a: presidência de honra das

S!ennoms Vinc€:l1lt Aurtol e Chiang
Kad Shlek,
"Na hora rnesmo em que o mun

do procura eIl!CJo'nJtJrélQ' novamente

seu equilíbrío ,e não parece ter

encontrado bases firmes para ,seu

estJaljel1ecimentJo, será conveniente

procurar na família, de que a Mãe'
\

é o pívot, uma norma comum em

torno da' quad todos os pOVlOS en

contrarão novamente sentimentos

universais de humanidade. O pro
bjema do lugar que a mãe d/erve

ocupar na sociedade para ficar à
altura de sua missão - acresceu

tou aquele Senhora - está sendo

est'l1ldlaello neste O:JIl1g11eJS1S'O por per
sonahdade de diversas nações."

-0-

STREPTOMICINA APLICADA
EM CRIANÇAS COM MENIGITE

(
TUBERCULOSO

s
r

Il.�"

deiva

Tela para fecularias,
bronze·fosforosa.

Importação diréta ,da
Inglaterra

Malhas _ 60 - 80 _ 100 -120

]ar�ura
.

- 92 cms. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Telegr.: MARILEY
Caixa Postal - 5756
São Paulo -:- Brasil.

"

,

se realizam na França
Parts - (S. F. 1.) - Procede-se

at'Uia,1m8ll!tJe em Paras, no Hospital
does "Elp;Dants Malades", a uma ex

periência de tratamento ;pela strep
tomícina do menino Noel Disu,
que de rneníngite tuberculosa agu
dia e foi transportado d-El Puy à
P,alris por vila aél,ea.

Até :agora lO €lSltJado de saúde da

cr.taJnça não Sl2I agravou, tendo .. o'

·P,roooooor RoIbeJ1t Debl;,é dleê!;amello
o 61eguimte:

Rua ·João 'Pinto, 44
Telefon�

Florianópolis
"AngU!illas dezooas de criancas

,que lpé1reCÍJaun, e8IUlIr destinadas, a

uma mOT!(je certa sãü altua·l-men:te
subme:tidals a esse tmataJIllrento ex

perimrental. Exige ,tetrnpo- e muita

paciência,. Até agora nenhum alCÍ
deJllue fua ob$l€irvaldo, mas talvez
outros tra!l;alllJentOiS 'Ise tor1l'lJem ne

oessários e OIS j'OVlens doetnitJes de
verão s{eiJ:' ,s,ubml8tidiQ/s a observação
diUJl'anté meses ,numta sa-la de hos
pital. élIl1iOOs ,de 'chegalillllos a COit1,

cli11!sões sérias sô'bre os fe�izes
eflaiJtos dia 5'tJreptJamicina." O CURSO GENERAL OSÓRIO, em Porto Alegr�, mànterá,

- O -

a partir de 1.0 de junho, um curso' especializacio de
ESTREIAS DO CINEMA preparação a esse concurso, sob a di:r.eção de dois Ins-

FRANCÊS petores Federais. Para 09 candidat'os dO' Interior e de
- OOl1Jua artua,1mente o cinema outras Estados serei proporcionado um. curso 'especial

framlcês,' aLguns r?SiJÜJs, algu�'s por\. correspon'dência, com a remessa das aulas taqui
oMhos >e VlOZJE.'IS que maio pOcUem dei- grafadds e de tôdQ a legislação' cuja consulta .é
xar a 'l1Íinguem, Í'l1JctifeJ'ente: Jo·, .permitido.
E:tltiJe Day, a "Bela" de. Cocteau; Informações: Caixa Fostal 1401. End. Teleg.: O T A C
Simol1le Renant que representa um Pôrto Alegrá.
élImbie11'te 'artificial OInde OIS mod1s-
tas são mestres; Gaby Andreu,
Mt�heliiJJe PresJe, Ntarthalie Natüer,
Jany Hort. E, lentne as estrelas

que S'1.1rgem: Andrée CIement,
MaJ:1tine Fougére, Dany Robin.

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

do Ensino' ';Sêctindário DR. LUCASInspetor
<Concurso aberto até 16 de iUllho, na Delegacia do' D.A.S.P

à rua FeliDe Schmid't n. o 5)
.

Tenha��empre em casa uma: .garrafmÀCI

aPER'IJIVO <tIl OI»)

CIRURGIÃO
MOLÉSTIAS DE SENHORA$
FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO>
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua João Pintfil n. 7
(Sobrado)

,. Dr. Li,ndolfo A. G. f
Pereir�

Advogado' e C()ntabilista
Conatituição de lIociedadel.
Planos contabeis •• Organiza
çõel -- Pareceres e_ lIerviço•

correia tos,
Rua Gal. Bittencourt nO.

1221Florianópoli.
'

Dali 17 hora. em diante.

\

, \
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AN IVERSÁRIüS :
. Fazem anos, HOJE:

SENHORAS:
- D. �Iz.ira V, Ribeiro, esposa

,,�o sr. Afonso Ribeiro, destacado
. fazendeiro em Lages,

- D. Maria Guillhermina Santos.
- D. Ond ina Simo'ne Gheur es-

-:.l�osa.,do, sr. Gilberto Gheur, digno
tunoionário do Banco do Brasil.

.
-- D. Maria Alaide Medeiros Mul-

ler, esposa do sr. Rober.to Muller'
. joalheiro.

'

.

- A eíeméride 'que hoje deflui
.assinala o anj,versário natalício dá
exma., sra. d. Ma,ria Pires Zytkue
'W1SZ, alta funcionária do D. C. T.
e esposa do sr. Leopoldn Zytkue
-wisz, digno oficial de nossa Mari
nha Mercante,

SENHORITAS:
- Ely Alvares Cabral, aplicada

.aluna do Oolégio Coração- de Jesus
,e, filha do sr. dr. Abel Alvares Ca
bral Jr. auditor da. Justiça Militar

'"do Estado, .

- �Hda Goulart, funcionária do
.Ministér'io do Traba lho.

,SENHORES:
- Dr. AbeJ-aDdo Fonseca, advo ,

�gado.
JOVENS:

- No dia, de hoje vê passar o
.seu aniversário natalício, o distin
to jovem Ar-isl.idos Alves Ouriques,

. competente auxiliar de linotipista
-da Imprensa Oficial do Estado.

Dotado de belos predicados de
.·,espirüo e· de coração, o aniversa
ri\}'nte terá ensejo, nesta dala, de
re.ceber cumprimenLos d,e seus ami
,�os, que o são em grande numeeo.

CASAMENTO:
Realiza-se, hoje, o enlace mal ri

monial da sta. VaJ.dil·a Silveira, dis
tirHa filha da exma. vva. Maria
Ermelinda: Silveira, com o nos:õo

ilustre e partieular amigo, sr. Ci
ria-co Silva.
Ao ato religioso, servirão de pa

drinhos por parte da noiva, o SI':
"João FiIlip Zatar e sua exma. es

posa, e ,por parte �do noivo, D sr.

Frederi,co, Veras esta: Iolallda Sil
v,eira; no ato civil'; ,servirão de pa
-dr,inhos por parte da noiva, o sr,

�Celso T. Ko,eri-ch e exma. ·e.s,posa, e

por parle do noivo, o sr. Nemésio
Pessoa e exma. senhora.

O en1a,ce efetuar-se-á na resi
..deneia da nohia, -á-Tóa Bocaiuva.

Ao distinto par, "O Estado" a{Jre-
.senta ,sinceros valos de pere'nes
felicida,des.

"CAIXA DO ESTADO"
Eu:gênio Incompreendido

Ú sr. foi f.eliz na ·es,colha ,do pseu
-d6nimo. E' a uúiüa coisa que se

compreende no seu "Pane,giri-oo ,á

Céspirle minha". E para. o's "incom

preen,:iveis" a m�j,hor h�I?enagem
é a "in-comij_)reensa:o do ,sIlencIO se-

':'pueral" da cesta ,dos papéis.

O"íE5TADO-Sá!fNtdo 14 d. Ju_. de ""1t47 3

na bôca

uma

VERDADEIRA

PASTILHA
I

VALDA
é preservarmo· nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"o licença do D. N. S. P . .No 186
�.

''» •
de 26 de fevereiro �

...
•

-Ifel)/ de '936 (iiJ" 0;>'
hOl 0.002, EucalyptO\ O.

B#00in V�E�!�!!' 1�� Je��,!��p�t�� j�,���� �!����'�����ã:": pe.
em Jerusalém. Urna delas destruiu duas lojas em Haifa, enquanto que dra angular da civilização de um _�C;SEMBLÉIA GERAL EXTRÀ-
em Telaviv os terroristas atacaram os escritórios da agência noticiosa pOlVO. ORDINARlLI\.
Reuters € da British N'8w" Agency. Não houv,e feridos graves. 6 - A Campanha que ora vem se ,São convidados os srs, acionistas

_ _-o processando no Brasn, para aber- a comparecerem á sede social des-
.: \

0'
\

�I Y 1 T E' tura de Escolas, é uma obra de tal tas Industrias em São. João Batis-
. I magnitude social. d.esU.n�acla a 0I?e- ta, municíp.ío- de 'I'ijucas, Estado

• j rar uma metamorfose tão grandio- de San ta Catar-ina, no dia 29 do

. . .., .� \ sa ,em nossos ,gestinos, que só os mês em curso, ás dez (10) horas;
A União das Sociedades Beneiicerites de Floriiuiàpoliv posteros poderão compreender e afim de reunír.se em assemibléia.

, " ,

16 h
'

d 1
I o 1.1Var o esforço da geraçao con- geral extraordinária para deliberar

promovera :_'lo sabado, 14 do corrente, _as._ oras, .na se e Iemporanea, Corno nas guerras, .ern sobre a seguinte
da L.B.A., a rua Tra ieno, 5, uma reurueo especial para que os ;povos se sacrff'icavam em ORDEM DO DIA
assentar medidas na campanha de auxílio de inverno aos holoeausto ás gerações do .porvi�·, 1° - Pre-enoh ímenro das vaga.•
indigentes e suas familias com o intuito de adquirir teei- para assegurar-Ihes uma 'eXIsLenCla no diretório;

• .' ID<tlS digna, para preservar-lhes a 2° - Aprovação. e subscrição dodos popul�res para esse (Im: .

_ .• ., li'�erdade, eis que a nossa luta não aumento de cap ítal social, viste
Convidern-ee as assocraçoes de beneticêncie a com- d ifere , senão nas armas, porque é as deliherações, .anter.iores corno

pnrecetetn ao ato, bem como as pessôas caridosas quê dese- também a lula comum de lodos' 005 resp. subscrições' não lerem obser
iarem cori tribuir para o agasalho ao realmente neceesitedo, brasileiros patriotas. em. busca de vados as ,dispo.si\lges da leu;

novos hor-izontes .á intel igenoia de' 3° - Ratificaçãn de atos da di-
nosso povo, hoertando-o do' obscu, retoria;

I.
I vl·a·u·em do presl·dente do Ch·lle rantísmo das idades medievais em 4° _:_ AJt-eração dos estatuto-s so-

que só uma ínsígruncants minor-ia- ciais;
de letrados possuia o privilégio de 50 - Assuntos correlatos,

RIO, 13 (A. N.) - O Ppresidente do Chile viajará com sua comil.íva pensar. J. AVISO IMPORTANTE: Fi-
em avião da "Cruzeiro dô' Sul ", posto á sua disposição, devendo chegar 7 - Cada a")1alfahelo J'epres.en.ta ear:n avisados os srs,

_

subscritores
ao RIO a 26 do corrente. O sr. González Videla permanecerá no Rio até uma arma contra a democracia. CUjas cautelas ainda nao foram in
tres

'

de julho, hospedado no Palácio das Laranjeiras, recentemente ad-: Temos que combater essa ameaça, í.egt-alisadas que, o pagamento to

quir ido pelo govêrno. proporcionando ao indivlduo a ins- Ial deverá ser efetuado até o dia
trução de que carece, conduzindo-o des!a reunião. Passado este praz"
ao lugar que �he, pertence. perante serao adotadas as medidas previs.,
a lei, como cidadão ut.il á 'icoletivi- tas na lei contra os 'slIbSlcri,to-res
dade e á andem social, si não qui- em móra.
zerrnos parecer como povo inculto São João Batista, 12 de junho d.
á mercê das potencias mais fortes, 1947.
subordinados a uma hegemonia Jerônimo Lindolto Rosa - di-
aniqu'iladora e indigna. retor .

8 - A presente fase que o' mun- .

.

(lo atravessa, ele perturbação s-ocial,
l,pàliU,ca e economi.oa, proveniente
lorJe uina guerra 10Ilga ,e cruel como
. não' se tem not,icia na história, veio
1 in.felizmente nos aJetar também,
deLerminando novas dj,retriz('� so

ciológi'ca,s e 'agravando as perspec
tivas sombrias do futuro. l'nrisso
que a Campanha Nacional ,de Al- RITZ .,..- As 4* <e 7lh ho:ras
fahelização ele Adultos. é uni im- Gigantesco progrâma
,peralivo de conciellcia de Lodos os 1°) - NoLi.cias da Semana
,bmsileiros. como a mais bela cru- DFB. �,
za.da de liberLação nacional em- 2°) - Boris 'Kal'loJf - Suzana
preendi,da até hoje. Vitoriosa des- Fostel' - Turhan Bey-
ele os ,primórdi'os da luta, ,pelo Gale Sonderg&rd - ,em:
inleresse e ansia geral de toda,s as CL1MAX
inslituições ele edu-caçãó e cultura 3°) - David Baxtel' - Greta

I do país, ,que 'se mobilizaram em ,GynL - em:
'

(o.rno da granele idéia, consagrando J:lR. EMANUEL
toda a sua energia, todo.s

\
os s,eus Censura: - L IVIRE.

rp,clU'SOS em pról .de uma solu{)ãD ,Preços: Cr$ 4,40 - 2,40. As 414
conceela ,e efettva do' problema. já. horas: Ci'$ 4,40 unico as 7lfJ 11rs.
não é sem orgulho que podemos .

afirmar: <Ü 'primeiro marco na g',j
gan [esca obra de alfabetiz.açã-o está

Isolidamente firmado, na co,nsecus-,
são ela necessári,a e definiliva evo-

P Paral·ba
lução

'CUI.tLH'al
do ,país que há

dei 2°)
rOmUIO,ad� a t;OI1l�tltUI' "8-o dOa consolidar a nossa histó,rica voca,-

UMA NOITE NO SiERTÃ<Ü Y U ahl \l ção democráti,ca.
.

O Clube 5 de Novembro, do És- JOÃO P:ESSóA, 13 (A. N,) - Com a assinatura da Constitllição, 9 - Mas aiada não será tudQ: 30)
.tl'eito, promoverá, hoje, sábado, completou-s,o a l'eJiovação do regime poli lieo na P,ára iba. A solenidade João Pinlleiro observava- uma··vez:
,uma festa tipi,camente caipira, de- r,ealizou-s,e na sal::t rias se,ssões da ConstituinLe, com a IH'esença ue lo- Re,ceio pelo. di.a em que não houver
nominada "UMA NOI'r.]!; NO i::>ER- elas as autoridades civis, militares e cclesiásLlcas, e' do' povo -em g,eral. ma,is analfalJ.e[os no Bi'asil porque
'TÃO." "

AborLa a 'sessão. o depu Lado Flávio Ribeiro, pl'esidenle. dn Casa, flis- aí não leremos o· que comel'. A

O programa foi caprichosamente elU'SOU SObl'� a Co.nsti Luição. E�1 seguida falaram _os rlepntacios I �nt.ônio i.sLo Lemos que contrapor: E' pre-
..organizado por uma -comissão de Almelda, Joao Santos Cruz, SerafICo Nobrega e .Toao FreJl'e. ,ciso educ'ar também paTa o' t.raba-
,senho,ras e senhoriLas, ,dentl'e as

1,!III1;1IIII!!1!1'I...ifllallllllil__mII !iiIl!lmIlllll IIIII_______
lho ,consl.nüi'Vo, e princi,palmente o

.quais desLacamos as scg'uintes: I
-

capital de ·uma naçã'o, sua maior
ElizabeLh Descher,. ElieLe E 1'''M(llDfiNEI!'t' NOV" (I'h�ssl·s)

trabalho agri'Üüla. que é o ,maior

Schlemper, Terezin,ha Camlj)os, Ma- \JIUII l' ti i m 11 li II riqueza. Aí Leremos alcançado
ria de· Lourdes L,emkuhl, Glelser maio,res objetivos: o soüial

,
da ..............................•.

L'inhal'es, Jandira Lemos Nioolau, CA PACIDADE K educação e o· econDmico..

Tereza Cancela Bia,c:hini, .Delorme t 1.500 s. I 10 � Com o curso de alfabeLiza-
"CeciJlia Ferreira, Arina Rosa, Ge1'- I çã.o de adultos que ora i.naugura-
mélia Lemos Ni<colau, Terezinha VE'NDE SE . mos á sombra de um grande e jus-
Lemkühl, Dulcinéa Borges, Erica

,., I
Lificado

.

entusiasmo, estamos cer-

_Schlemp,er, WanEla ,Mnr'�i'l'a, Duj,�€ tos de que o- êxito- da 'nossa jorna-
Araujo',. Maria Barre,lros, Elia �NE'ORMAçõES NESTA RED,AÇÃO I da está ant.ecipadament� ass'eg-ura-

,Ouri,ques, N:érja Ba,rreLo e D. Ma- dn, graças a compreensao e an es-

�.dalena V. Bia,ohini. pkito esclarec�do dos jovens diri-
.

A festa Rpre.sentará, entre outras I
.

gentes do Estrudo de Santa Catari-

.Jl.trações, casamento ,e .baBe ,á cai- i SERViÇO DE na, desejosos de cooperar nas gran-

pira. .

des i,ni'cia:tivas de interesse e ma-

Co,ncursü de dansas a,n�lgas com
I

. METE0ROlOGIA nntenção do bem estar de sua geli-
prem10s aos vencedores, o.ferlado,s te.

pelas firmas: "A PeUsqueka" - Preyilã. io tam;>0. até 14 hora. 11 � E finaliz.ando, quero citar

'''Casa'H3nato'' - "Farmácia Espe- do dia 14 na Copftctl: I alguns v,ersos de Ca:stro Alves, em

rança" - "A Capital" - "Osca,l Tampe: iaato981. com chuva... um de s,eU8 mai.ores conceitos pO!(Í-
Lima" -. "Casa Yolanda" - "aLto (, T.mpel'Cltul'O: eltaval ti{)os:
BeiD'lJ..andt" - "Camisaria Julio" e "A Ventol: yaria"eil. frei_I. Oh! Bendito o que semeia
Miscelanea". :T.mpel'.t'W'•• extrema. de ontem: Livros ... livros á mão c.heia ...

Numeras de canto por um gl'UpO múima" 21.3 mínimcí 17.6 E manda o povo pensar !

�.,de__sen.horinhas da .sociedade l-oca!. O lilY"r.o ,caindo n'alrna
Haverá também, uma "Ql.1adn- QUEU ACHOU' ? E' germen - que faz a palma

lha" wm�ndada pelo senhOor Thiago 1....
.

. E' ohuva - que faz (} mar.

,de Castro. ,

8eTá observado, rigorosamente,

I'!l.ara as moças, o traje caracleris
·t,ICO.

FESTA DAS ROSAS
Será, hojé, nos a,ri.sLooráticos sa

-lões do ,Clube da Colma, a atraente
FesLa das Rosas, promo.vida por
_'um grupo de gentis senhorinhas de
nossa elite social, em beneflúlo dos
Lázaros.

ReiT)a grande interesse pela
mesma prevendo-se um êxito mUl

'10 alé� da esp,ee�aLiva.
'

José Ferreira e espôsa
d.a 'Araev Borb ferreira,

participam 001 parellltes' e

amigos o naucimento· de
.

léu
filhe ALEXANDRE JOSE'
ocorrido n. dia. 5 lia .orlente

'na Maternidade de
F'loriaoúpoli•.

�ma corrente de euro re'ben·
tada, C.OI uma chave, avisar
nesta Redação que será gra.
tificado.

'

I
..

QI.l'UOO alc:uém. ta.l._ 0__
Iheiro da ilustraoAo ..."ima,�.(
lhe. em lLiné.wl Il""oo, am �ce do

OXO<lIaDJ:e IIoperittvo K 1'1OT. 1embr90

... V. Sill. da acrescentar. ao e,,�

.... • gentilezs.:ESTEE "-411- '.

BEM (J !1EU APEi?lTIVO
.

I'MD/UTol
�*aJtlil voc� PRECISA OU.ABORAI

Da c.,......m r.. Ieeta
beleciael!Íte da Saede do
w....

, un PI1{){)ffTO DAKlforUHttJkan.�,a6VROS

;. !TAdAí _.

-Industrias ·Reunidas
{(Rosa» 8.4.

ROXY - .Aos 4% e 7% :l1o-ras
1°) - Noti.c-ias da Semana

DFB.
- David Baxte'r - Greta

Gunt - em:
:MR. EjllJANUEL

- Kirby Grant ,o noIVo cow

,boy - ·em:
TIROTEIO NO DESERTO

4°) - Iniüio, do .sensClic.ional se
riélioo:

BANDIDOS DAS SELVAS
,Censura: - ALé 10 ,anos.

Preços: As .4112 horas: Cr$ 3,60
- .2,40. As 7% horas: Cr$ 3,60
LllUCO.

DR� SAULO
RAMOS

OD:IDON
As 5, Tl,4, ,e 9 horas,
Sessões elegantes

1°) - O Esporte em Maroha ll.

HO - !'fa.c. Imp. Filmes.
2°) - Fax Áirp'Jan New,s 29x42

- Atualidades.
30) - OSGÁiRI'.DO - em:

FANTASMA POR. ACASO
Preços � Cr$ 6,00 - 4,00 - 3,00.

As 7,lfJ húras: Cr$ 6,00 untoo. -

Imposto i'IlCluso.
üensura: - LIVRE - Orianc�

maiores de 5 anos poderão entra�
na s'essão de 5 horas.
Flicam ,suspensas todas &S ,entra-

das de ,favor e permanentes, ,é;X-

I
cepto, imprensa, autoridades oe Rá
dio Guarujá.
Estudantes sem cadernetas nã.

.g·ozarão do abatimento.
•• � ••••••••••• o ••••••••••••••••••

IlIIPERLAL
As 4'k ,8 '7% horas
Sessões populares

1°) - Noticias do Brasil n. 14
.:_ Na:c.) IfPíP· F.HVles.
Um filmé <cem pOl' ,cento
difeI1ente : I

O PRAZER DE AMAR
30) - ,Ri.chard Arlen - Bob Li

-vingston - Jane Frazer
- em: .

A �RANDE BONANÇA
40) - Continuação ,da "éri,e:

ADAGA DE SALOMÃO
:Preços: Cr$ 3,00 - 2,40. - Ai

7% horas: Cr$ 3,00 unico ..
23. plabéia: Cr$ 2,00.

Censura: - Até 14 anos.

Especialist? f'm :moles
tias de Senhcras.
Alta cirurgia.

Horário: , às 12

DlàRIAMENTEI o>

O" ESl'ADO
EncDntra-se no POS10 de
Venda da Livraria Rosa
Da Mercado Público.

... PI " "CM G_LA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_Emprezô de aaveqaçee
C ERE

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de '!!ues mercadorias

Agentes em . Elor'ianóp o l is CARLOS HOEPCKE S. A.

,

\ CONTA CORRENTE POPUi:../lR

Juros 51/% a. a. - Limite Cr$ 30.000,0'0
Movimentação com cheques

B·anCfl do Distrito 'e�,eral 8. A.
CAPTTAL: CR$ 6O.{)OO,OOO,oC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�ua Tra�ftO. 23 � Flo,.j�nópoth

DAT,ILOGR, FIA

Corres'pondenda
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇÃO: .

Amélia M.
_
Pigozzi

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

COMPANHIA -ALl.ANÇA DA I,AIA-
'&�adll llD U7a _. 5ãca: I A I �
mCJ:l\IDiO� til 1'J.U. .N8POKT��

, I

Cifras dó ,Balanço de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades

, Recete
Ativo

Cr. 800900.606,30
Cr$ 5.978AoL755.97
• 67.053.245,30
e 142.176.603,80"

Sinistros pagos 00'; Ú(timo. li) anal

Responsabilidade.
98.687.816,30

• 76.736,401.306,20

Diretores:
Dr, Pámphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de- Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e José Abreu.

;.-_IIIII_....II!I.lIlftilUlJlllM ................. • _.U•• IIPUL._

\ /
SEU FILHa TEM UM
--

ENCONTRO MARCAJ9(i!

Sim, senhora .. ' Seu filho- tem encont 'o m ar ca do com

a vida I
_

Compete à senhora fazer com que êle cresça sadio e

forte.. As vitaminas «A» e «D» são muito necessárias à
saúde das crianças. Estas' vitaminas as encontrará tm toda a

sua riqueza
DE FIGADO
BACAHLÁU

no

01EO
DE

da LANMAN & KEMP

I::::;::;=::;;;;=::;;;;:;;;:;::;;=::;;;;:;;;:;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;:;;;;';;;;:;;;;;;;;;';;;;;;;;;';���;;;:;:::;;::;;;;;;;:;;--;----
-- --- ---

I QU�R VESTlR·SE (O,M CONFORTO E ELEr.AN,CI�1
.

I�\ PROCURE A

\I,.. S�U'5.·

ali
lo

I
""

II
ASStN.A,NTES':

�,.I,�f �,rl_' fl ·0 Reclame.m.

imedi,ata-I;"li lU II Iii" me.nte qwalquer irre-

Rua Felippe Schmidt 22 _ Sobrado gularklade na entrega
" de seus ierneee.

Henrique �lod iecll-V-EN--b-E--S--E""';
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISÓ) Elor ianôpohs

Dr.

Dr. CLARNO G.
GAI.LETTI

ADVOGADO
erime e civel

COllle'biwição'de Sociedade.
NATURAIoIZAçõES
Títulol Deoiar.otó.riol

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andor.

Relid.. - R\la 'Fira.d�ntel 47. IFoNE -- 1468

Uma maquina de fazer tijólos:
comuns e tijólos furados e telhaI[
chatas. a fôrça!, animal.
Veu: e tratar na Palhoça, com

Germano 8erk_oroch.

. RETIRARAM SUAS CANDI· •

DATURAS

TOdss as bebidas, ínclusree &6
'

lttbricadas em outros Estadoa,
renraram suas candídaturass ]
para \"&tinar nos lares caterí
aUIn.se3, - em vilIta da cernsat
... vitól'ia do aperitivo KNOT.

QU�DO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

Dl lázaro, dize-lhes que. é
um enfêuno que poderá re

e.perar a saude com t:. teo
auxilio.

I •

'«Real» SIA transportes Aéreos
AVISO .,

A AGENCIA DA "REAL" TEM O PRAZER DE COMUNICAR SEUS

DISTINTO� CLIENTES O HORARTO pE ESCALAS:
_

FLORIANOPOLIS -- CUR'ITIB� -- SAO Pl\Tr1LO .- RIO DE JANEIRO
SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS - CHEGADA - 7,30 HORAS -

PARTIDA - 8,00 horas.
FLORTANóPOLIS - PORTO ALEGRE - CHEGADA - 11,00 -

HORAS - PAR'rTDA - 11,30 HORAS"
.

PARA MAIORES INFORMAÇõES COM OS AGENTES OLIVEIRA &
CIA - RCA JOÃO PINTO.- 18 TELEF .. 1.358

ii';je ao seu amigo distaR.,
um númeso da revista O VA
LE DO ITA.J.Aí, edição dOOI
cads a Florianópolis, e assl.

estará eentríbnlndo paira
maIor difusão cultural

de nossa te�l'a

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB

TOSSE o BRONQUiTEr e • •• •••• •••• •••• •••• • •• .,

'"Qu_ extraviar ou inutilizar ...
_1Iift__ eH! atis-.neJ&to pagad
_»a eM 10 a ti C'Pmr:_os. (lutr�,

sim mcorre.rlÍ em multa de 20 a 1

/ en!!ieh"OS. aquele que extraviar e

iautilizar o Certificado de Resez

�".

(Art. 129 da Lei do Serviço MUf,.

tu) .

Senhorita/
Ao escolher seu perfume veria.

Ilne SIe tTIÍs a marca da pellfulmarilf'
"Joben l\<iaria \Farina" que ,já era :

"'I'ef",rida nela corte imperial ti"
, ..

,oe • D. Pedro II ;';,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sá.ado 14 de Junho ele nU�'1
.

Decretos de 9 <1� junho de 1947

,n GOVEiRKADOR RESOLVE

Nomear:
-De acôrdo cem o art. 15, item IV, do
decreto-Iet n. 572, de 218 de outubro
de 1941:

Herci lio Vaz' Viégas para exerêer, in-
. terinamente, o· cargo de Slu'b-Fioca,1 da
Fazenda, padrão J, do Quadro únãco do
Estado, cr iado pelo decreto-lei n, 11, de.
24 de abril de' 1947..

Conceder exoneração:
De acôrdo com o art. 91, §. 10, alínea

a, do decreto:lei n. 572, de 28 de ou-
tubro de 1941:

I.

A Helena RaJJ110s Sch3�ei', do cargo
-da C'la'�'E'e H da carr-eira de Oficial Admi
.nrstratfvo, relo ,QualdTo único [lo !Estado,
-que exerce, intermamenta, no, Tesoueo
do Estado.

Decretos de 10 de junho de 1947
, Ú GOVEiRNADOR REJSOLVE

Classificar:
Demervat Oorderro, capitão da Polícia

Militar do Estado, no comando da Ter
,ceira C:ompanhia do Bata.lhão de Inf'an
':4;aria da mesma, Corporação.

René Vérges, capitão da' Polícia Mili
tar do Estado, no comando da Primeira
.Companhra 1s01OOa, da mesma Cor-pora

..:�'ão.
Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item T, do
'decreto-l'ei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

Alvar-o Gentil Ibirapi'tanga para exer

CeT, em comissão, Q cargo de Auxiliar de
F'íscalizaçâo, padrão H, do QuOOro' úni
-co do Estado, criado pelo decreto-lei n.

I l , de 24 de abril de 1947.
Humberto Zane1a Sobrinho para exer

-oer, em comissão, o car-go de Annxil íar de
Fiscalização, padrão H, do QuaDro ú

ní
"Cl(!O -do Estado, cr-iado pelo decreto-lei n.

,

1.1, de 24 de a<bl'U,1 de 1'9<47.
De acôrdo com .o art. 15, item IV, do

�lec,I'eto-lei 11. 572, de 28 de outubro
de 1B41: '.

AIUr W. de Melo para exercer, i.ntel'i.
naments, o cargo de Sub..F'íscal dia Fa
·.=da, padrão J, do Quadro único do
·Esta!do, criado pelo decreto-te; n. II, de

:.24 de abril de 1947.
'

Aposentar:
De acôrdo com o art. 152, do decreto
lei n. 572, de 28 de outubro eLe 1941,
e art. 23 "In-fine", das Disposições

Transitórias da Oonstituij:;ão Fe<le
ral:

� Ephigênio Budant, n01 função dle'
Encarregado 'do Pôsto Fiscal, referên·

....cia V.

Decretos de 12 de junho de 1947
,"!() GOV!ElR:NADOR RESOLVE

Nomear:
De' acôrdo com o art. 70, item II, �o
decreto-lei federal nl 1.202, de 8 de
abril de 1939:

.

Adalberto Tolentino de Carvalho para
'_exercer, em comissão, o cargo de Pre
_-:feito Municipal de Florianópolis.

De acôrdo com o art. 1'5, item l, do
. decreto-lei 11. 572, de 2'8 de outuhro
de 1941:

,",

oucurso« Estndunis OU Federais
e Exames de Admissão.

, P,

Estude por Cerresponâêncte
Pctrtuguâs, Matemática, CiêJ\cias, GeE>grofia,

His téria do :Brasil, e te.
Inter.essa-o? pree••h", e.ste 8upão e rGmeta-e para C, Pflstal 332

FLORIA}1el'OLaIS - SANTA CATARINA .

Pu "(I

PEDIND{) INFORMAçõES:
...... __ .. --.- _--' _- _ ..•.................... _ _ .

. . :H·.o .. _ .

. E.tie _ .

Home ..

Rwa
.

Fcrmócícs
14 Sába�
15 Domix:�&
21 Sábad..
22 Dominge
28 SábJtdo

CAMINHÕES, ONIBUS E TRATORES
J SUECOS VOLVO

Cidade
..

7 TONELADAS
Peça informações telegráficas à V G L V O D O
B R A S I L S. A. - Matriz: Rio de Janeiro à
Praça Marechal Herrne s, 5 - ande.reço t'slegrafico
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro, ou à VOLVO DO
BRASIL S" A. - Filial: São Paulo, à Rua Odorico
Mendes, 326, enderp.�o telegráfico BRASILVOLVO
São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
da VOLV9 DO BRASIL S.A .. que visitará em princí
pio de Junho, com alguns eh.osais de demon�tração,
as principais localidades dos Estados do Paraná

e Santa Catarina.

I

João Fe'l"reira para exercer, em comis-
',.ilão, o cargo de Auxiliar de Fiscaliza<;-ão,
padrão H, do Quadro único do Estado,
.cl'iado decreto-lei n. 11, de 24 de abril
.de 1947.

Hélio Dezembrino de Sousa para exer

eer, em comissão, o cargo de Auxiliar
ele Fiscalização, ;padrão H, do Quadro
:único do Estado, cr,iado 'velo decreto-lei

-

II. 1.1, de 24 de abril de 1947.
De acôrdo com o art. 15, item IV, do
dec,reto-Iei n. 572, de 28 de outubro

. de 1194-1:
José Ferreira BaiJ l1ara exel;cer, inte

rjnamente, o c.aor�o de Sub-Fiscal dR Fa"
zenda, padrão J, do Quadro único do

'Estado, criado ,pelo decreto-lei 11. 11, de
::2'4 de abril de 1947.

DE 4,5,'6 E

de plontôo
Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselhesro Mafra
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Praça, 15 de Noverrsbro

Faq-mácia Esperança
F'ar'rnácia Espeq:oa'nça
Farmácia Nelson
Farmácia Nel�n
Fatrmácia Moderna

29 Domingo F'all'mácia Moderna Praça 15 de Noverrsbro
O serviço noturno .!feirá efetuado pela Fa'rmácla Santo Antônio, sitl}. à rua. João

Pinto.

. I
)

Programas da 8.8.C.
para, 0_Brasil
SÁBADO, 14 de junho:
19,00 - Sumário dos pro

gramas e Interlúdio MusicaL
19,15 - Noticiário.
19,30 - Orquestra

da B. B. C.
20,00 - 1) "Li,vros e ,Auto

res", por J03Jquim Ferreira;
2) "O Cinema na Grã-Bret�.�
Ilha", de José Veiga
20,15 - Orquestra de Está

dio Londrina.
20,30 - "O Impacto da

Amérilca sôbre a Literatura
Francêsa e Inglêsa", palestra

20,45 - Música ligeú a.

21,00 - Noticiário.
21,15 - F(.hllio"rp.agazine\
2130 - Re-cital a dois pianos

por Dorothe Vincent e Kathee-
en Coopero ( .

22,00 Rádib-panorama.
22,15 -,Noticiário.
22,20 Comentários (la Im

prensa Britânica.

Galês:1

DOENÇAS N,ERV��A!:J/
Com 08 progressoll ela mMielu

1oje, as doeuÇ1IB nervoBU, «Iuanth
!,U.tadas em tempo, slo mal. ,.
'eltamente remediáveia. O eUnlD�eAo
'iSIDÔ,' fruto .dl! ignorância, só pMe
Hejudiear os individuol! afetalllolll ti•
.. Ia enfertnidades. O Ser.vh:o Na
�icn.l de Doen(as men� lIiJS,a•

.

te um Ambulatório, que at,nele.lP'''
�'llha.mente os doentes Jlerv08O!!I !ai
't�etitec, na R.a DetHlore ,D. lIu I
.. ., 'lo........ ...QrlBllll......

'I CONSELHO AlJMlNJ.STRAmo

r II
DO E"STADO DE �NTA

CATARIfiA
l PARECER N. 205. lo senhor Governador do Estado erica-

minha à apr-eciação dêste Conselho Ad
ministrativo um projeto de decreto-lei
que abre um crédito especial de .

Cr$ 9.366,40, destinado ao pagamento dos
vencimentos do Administrador da Mater
nidade "Daecy Vargas", da cidade de
Joinvile .

Estando o pedido perfeitamente justi
ficado como se vê da,s informações apen
sas a� projeto, manifesto-me a êle ravo-

I �!:el���::f;�:l���:;�;i;;;�d: :�t:i��
aprova, nos têrmos em'que roí reuig ido.
o projeto de decreto-lei do Govêrric do
Estado, enviado em oficio n. 276, de 4
do cor-rence rr.ês.

S. S., em Florianópolis, 10 de junho de
1947.

Severo Simões, relator.
PARECER N. 206

Avocados pela presídêncla ,

O senhor Gover-nadcr do Estado sub
mete à apreciação dêsté Conselho Admi
'n istrattvo um projeto de decreto-lei que
dispõe sôbre a abertura de um crédito
especial de ors 192.804,40, destinado ao

pagamento de despesas feitas com a

aquisição de móveis para a Assembléia
Legislativa do Estado, devendo o citado
crédito correr por conta do saldo do
exercicio anterior..
O crédito em aprêço foi solicitado pela

Secretaria da Viação, Obras Públicas e

Agricultura, que alegou ter sido insun
ciente a dotação orçamentária para tal
despesa. ,

Ouvida a oontactorta Geral do Estado,
nada foi objetado, por estar o pedido de

i
• vidamente justificado e encontrar apóio
.legal.

I
Assim sendo, nada tendo a opor ofere-

ço à Casa o seguinte
'

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que foi red ig iclo.
o projeto 'de decreto-lei do Govêrno do
Estado, enviado com o oficio n� 275, de 4
do corrente mês. -

S. S., em Florianópolis, 10 de junho de
1947.

Severo Simões, relator.
PARECER N. 207

O Departamento das Municipalidades
encarrsínhou à consíderacã-, dêste Canse"
1110 Administrativo um projeto de decre
to-lei da Prefeitura Municipal de Lajes
que dispõe sõbrs a abertura de um cré:
díto especial de o-s 4.200,00 do'tinado
à despesa com o aluguel de um" casa
para a Agência' Municipal de E-t 1 tística.
Segundo a informacão da Se "cão de

Contabll1dade, o' recu<i"so indicado pelo
sr. Prefeito comporta a. operação.
Como se vê das demais peças do pro

cesso, o pedido está perreítamente Justi
ficado. tendo a Secção Legal do D. ·M.
oferecido novo projeto que tomou o n.
61. '

Nada tendo a opor, ofereço à Casa o
seguinte

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo ao Est ado

aprova. nos têrmos redigidos pela Secção
Legal do D. M., o projeto de deCTeto-lei
da Prefeitura Municipal de Lajes envia
do . em oficio n. 126, de 4 de ju'nl10 de
1947.

19�7. S., em FJorianóPolis, 10 de junho de

Severo Simões; relatO'l'.
PARECER N. 208

O Fr. Governador do Estadô submete à
apreciação dêste Conselho AdminLstrati
vo um projeto de decreto-lei que abre
�m crédito especial de_ Cr$ 75.000,00, de3-
tmado ao pagar.'o;ento de despesas com as
estradas e repa:ro da ponte sÔbl'e o rio
Itajai do Oeste, em Rio do Sul.

O crédito em aprêço foi sC)licitado pela
Secretaria da Viação, Obras Públi'cas e
Agricultura, em oficio n. 17, de 16 de
maio do corrente ano, que o justificou
satisfatoriamente .

A Contadoria Geral do E"tac1n nana
objeto,u, de vez que " pedido está .iusti
'fioado e o Tesouro dispõe do neces'sário
recurso.

,

Assim sendo, com voto favorável ofe-
reço à Casa o seguinte

'

Projeto de resolucão
O Conselho Administrativo do Estado

apl'ova o projeto de decreto-lei do Govêr
no do Estado, que a.Qre o crédito especial
de Or$ 75.000;vo. enviado com o oficio n.
274. de 4 do corrente mês.

S. S., em Florianópolis, 10 de junho de
1947.

Severo Simões, relator.
� •••••••• I ••••••••••••••• , ••••••••

.

o SEU QPGANISMO
PQECI$A DE UMA

o mELHOR DOS mELHORES

CO"O UMA OIlS CO"lTRI&UICÕtS r'
.P P"G(OO ,!'f�U r

I. SNR8.
,AS8JNN4TES
Reclamem imediat,a

mente qualqu�r. irre
gUla1iidade na entrega
de seus 'j.ornaes.

WETZEL

t,

JN.USTI1I.AL-JOINTII.J_;E
TORNA A (ROUPA

IM5fCtl reglsl

SR <\NQUIS8lMA
I

Nelvos Debili
tedes PrOVOCaM.
�a Keura.sthenia'

'1·
,

m/S2\:'·
.

,

...__

f

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE a SEU, OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHVSICO
E ItHElLECTUAL o
LEVARÁ', FATALMEN.
TE, A' NEUiRASTHENIA

..

•

I

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a'

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

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se eontra as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen
te, com um remedio de effeito
positivo e immediato .. Não
tome drogae perigosas. VigonaI
é .Q remedio iadicado para
qualquer caso de neurasthenla.
Vigonal revigora o organisme,
res,ti\uindo ao ftraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás .peesôas exhauridas.

istoP�_
I

r:O�ilrICA ii DÁ SAÚDE,
Labarato.ios AlVIM & 'fREITAS • S. Paulo>1

Tra te das ,ias
resJiratorias.

A. :Bronquites (A.matica••
GrQnicGs, ou Aguda.) e as

suas manHe.taStões (TQs.es,
Reuquidéi." Gatarrol, etc.. ),
a.sim como aI GRIPES,' Ião
molestial que atacam o apa
relhe r-e.piratoria e d.l!vern
aer tratadas com um medi
camento energlco que com

bata o mal, evitando com

plieações graves. O SATOSIN
cantando elementos antisse- :.r,..tico., peitorais, tonicol, recal-
cifiCGl:ntea e m.dificaderel do

;:':.-.,organi.mo é o remedio
indicado. :

�l
:'
"

I
�
11
r

Procure hoje' o seu
Vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r
\. .

····E.-m· ·'v·l·rt··ud·e�.·· '-d"'O -'m'3"'U' f"e·m'P'O' ·�re'·m!1··nte'�fO·i _. �·d"i!l�do·"·-«-s·l·n·-e"�di'e»+�.

.g;�!r!�����'tlt���1!·
u _ U lU,· 1'1 I}era.damellLe isolados na lideranç.ado Campeonato Amador-ista Cita-

o festival do Figueirens! que estava marcado para amànhã fl:�g:�::��qr�=t�i!:flh�J}�
.

ocupa o ultdmo posto. ,

Se bem que nos 'foge a certeza de
um triunto elo Bocaiuva sobro u

Ava], podemos nos' arriscaq, àfir-·
mando que os alvi-celestes não
gozarão o prazer ele uma "goleada"
pois, o, Boca íuva está disposto 10t

vender bem caro a derrota.
As aparências enganam.,. QueIJI.

sabe? , .

Em cODtiuDa�ão, ao certame amadorista citadino de futebol, pelejarão bojé
os fortes 'conjuntos do paula Ramos e CaravHo'a do Ar-

Amanbã defrontBr-se-ão 4vaí �e ·Bocaiuv3.
, "

,

.' , t I

•

OOH<RlDA DA FOGDE'liRA pE 1947
A exemplo; Ido que acontece to

dos os anos; será realizada, no pró
ximo dia 24 do corrente (São João,)
a Iradtcional "Corrida da Foguei
ra", promovida pela Federaçãe
�... tlética Catar inense,

' .

Dado ao grande iní eresse 9ue
reina nos círculos espor tívos da.
cap'ilal, é de prever-se uma noita
da sensacional, na qual se exibu'ã.
os melhor-es atletas ilhéus.

'

, As inscr-ições poder-ao ser adquí-.
ridas na "A· Soberana" .

. Direção de PEDRO PAULO MA�
PRÊMIO AO A,RTILHEIRO

·�Af im -rj e-dar .

rnaror "arri:rmrt;ãu--p

Amanhã" finoalmente, a, re.gata -üo C.· N.' Riachuelo �;��:�à�\�o���aE:YL�ig��;
, num gesto digno de aplausos, re-

Dentro de 24 horas assistiremos tomarão parte diversas guarnições Para tanto, todas as providencias

I
O bair-ro da Rita Maria, onde se solveu ínstítuir; um f'ínissímo re-

á grandiosa I:egata promovida pelo dó'CIUlbe Náuti-co Ftanoisoo Múti- já toram tomadas pela direção ge- acha sediado o 'Clube
.

Campeão lógio de pulso para ser oferecid.'
glorioso Clube Náutico Riaohuelo, nt)lli- e do Clube d-e Regatas Aldo ral da' regata, aguarelando-se ape- Brasileiro d'e 1936, está sendo 01'- ao- artdlheiro que ao finalizar '•
em 'Comemoração ao seu 32° ani- Luz, que, assim apoiando / a ini.,' nas o'momento de serem travados namentado com bandeiras, 'Tudo certame conseguir maior numere
versár io de fundação, ocorrido na cíatrvà de seu co-irmão, darão va- os varros páreos. vai indo conforme os planos. I de "goals". .'.
ultima 'quarta-feira. liosa oontr ihuição á manhã espor- Todas as -atenções se voltarão, Aguardem a sensacional compe- I Á frente do movimento de ar.,
Além do clube promotor que se tiva que se revestirá do mais com- amanhã, para essa pleiade de jo- Lição náutica marcada, para ama-jtfhheir-os, encontra-se o centro-

apresentará em tod.os os páreos, plet.o sucesso, estamos certos, vens e futuros campeões de remo. nhã, 'avante Augusto, 'do Figueirense,

Conseguirá o' Caravana do Ar abater o vice-líder ?IEstádio Dr. Aderbal R. da Silva
A '1'

.

.sáJJado último por ocasião da I O dr, Aderbal R. da, Sihva con-

lertados OS II�U aramenso{' p!lr� O {'e"SacJ!on'!tl J·o�go de hfiJ·e�· visita' do S1'. Governador ,Aderbal,gratulou-se com os dirigentes' de
. pU fi �O II II li III

. , '. U
.. . •

.. gu Ramos' ela ,Silva a Blumenau, í'oi, Palmeiras, pela elogiavel iniciativa
A velha praça desportiva da', dntas elogiávels, sempre

.

aca- equipes,
.

pelejarão assim for- lançada a ,pedra fundamental do i de ;dotar Blurnenau de nu: grande
.rua Bocaíuva irá apanhar uma tando as ordens do "orrtrai- madas: _ .

'.
tuturn estádio do Palmeir-as, que eSbljellO que concorre, assim, para

grande assistência na tarde de neur"., os ."players", Manara Paula. Ramos: T'atú, Crinês se denominará "Estádio Dr, AJde,r-1 maior desenvolvimento dos espor-.
.

.. .
bal Ramos da ,Silva", em hümena-' í.es ']la {erra catarjnense, '

boje, quando será travado 00 I e Gustavo apresentaram rápi- e Chocolate, (ou Naldí ) , Mine- gem ao primeiro magistrado do' IIp 'ln1 »u o ,chefe elo go'Verno que,
-espetacular cotejo pebolís��.·col do progr,esso� em a,penas doss la, Ivan (ou Chocolate) e Ca-,Est,élJdo... para �ealida;de do. empreenelimento,
entre os af,amados' esquadr oes m'eses de treInamento, conse- lixto

.

(ou Ivan) . Carioni, I A solenlda,ele ,esLlv,eram pI':esen- I))odenam os mentores i)alm8<lrenses,
do Paula Ramos e do Carava- gUI·.n,do·, ambos, maravI'lh'ar' .os M d' F lI: Ah,alar tes, a.J.ém 40 homenageado, gcande conta'c com () ,seu apolO ,pessoal ,e-

an ICO,. orne1'.o I e IJ,,,,, -

numero de esportistas. dos co,fres publi-cos.
na do Ar.

J espectadüres com jogadores do.
inteligent,es e muito bem coor-

denadas, graças á qual man- Será um sucesso a reH.�ata do RtachueloÚ§m o Caravana do Ar o hon- 9
I

roso p.osto delíder invicto do Escreveu S/L VIO VELOSO -cicia dupla BelarmÍTlO Veloso e-

CampeiOnat-o, de Aispir1llltes. Dia 15 do coreénle, te'remo�s, na Carlos Müller, os quais também
ba,ia sul, a tão esperada regaLa elo i1'iin enfrentar os campeõ,es 0dilonE, premiandO' os esforços dos Clube Náutico -Riá,c,lmelo, ,que mar- Pereira e José Azevedo, do Clube-

dois jovens "foot-hallers" r re- cal'á ·um verda;eleiro e ,consagrado de Regatas Franci,slco' MartineHi.
solveu o técniü6 Manoel Touri- sucesso náutico, alpós o ressurgi- Dessa forma expressaram-se Otl.

nho inclui-leis no esquadrão menta do, remo em Fl,orianópolis. rapazes riaqhuelinos:
As,sim, tive ürportunidade de e,s- "Desta. v,ez saberemos honrar (}principal. cuta!', de alguns remadores ela- pavilhão alvi-anil, embüra saiba-

Foi um verdadeiro suces- quele Clube, sobre a sensa-cional mos a :capa,c.i-dade "do,s nosso,s ad-
so a aJpresentação do co.njun'to prova náutica dfl domi,ngo prOXI- verSláriü,s."
caravaneiro no prélio com o mo. I Também na secrela:ri;a do Cluhe

Po.risso, perguntm)1os á dupla Náuti-co Hiachuelo. encontrava-seClube AtléUço, quar-feira úl- ele garotos vencedores da ultima Eluaz.io Silva, o atLl-a1 patrã'Ü btfi,cial
.

tima, no qual cons.eguiu am- reg'ala, e, ,que 'enfrentarão. a gua.r- do referido Clube.
pIla reabilitação, vencendo por nição do Clube de R�gatas Fran-, Eluázio Siiva, mais conhecielo
4 x 3. CI,SCO' M.a,I'utnelll, Lambem vencedo- por Barbosa, dIsse-nus:

ra. .. "Na mgata ,passaela fiz a minhaCom a inclusão desses dois
Assim falaram' Arnaldo Chi,e1'i- estréia como ,patrão, Concorri a 3

el,el11entQs, o ataque passou a g-hinc c Nilson Piratb: páreos, sendo que em, célJela um,
funcion.ar com ,maior ritmo "Reconlie'cemos perfeitamente o obtive ,uma vitória para ° Clube-
e pl'üdutividade ê a defesa a \'alol' elos l'apaze,s ,do Martinelli, po- que lenho- a .honra 'de, ele,fender.

SANFOR,D, "in,side'l'ight" do Caravana
o.fe'I'e.cer maior res-istência e Fornernlli, «4T>.id.�left» do l'ém, 0�lamos rlisposlo6'\ a enfren�a- Desta, vez, parti,cipal'ei de 5 pároo!>,

do Ar
PO';1la R:lmo..

\
los com lu,elo aedor e mLlila fibra, pa.ra, OS. quais eSI))€ro. conseguir .a

I combatividade. ' ...
'

.

\ afim ,do qlle possamo,g ver-DOS Vl-' m(',smo êx:ito."
.

.Prélio de dificil 'prognósti-, Mas o prestigio,esquadrão do Caravana do Ar,: .Hélio, Wal- Loriosos neste, pál',eo," I Está, pois, a turma do -Riachue-
co', aipresentará, sem duvida, Paula Ramos não se intimida di!' (ou Aduci) e MoracÍ; Ver- Háverá Lambém orútro páreo, a 2: lo" com mui,(a vo_nl�ele de veooe.!",
PerlleJ'aJdores de r.econhecidos re- d,l',ante dos, m,aI's valente OOill- z.o··la, A'dã,o (.ou Haroldo) e remos, sendo rema'do-res, Ipe,lo Clu- no que eS[lero, seJam bem sUicedl-

.til '"

d
l:,Je Náutico Ri!RC�huelo, a já conhe- dos.

CUl'!S'Ü'S técnicos, aJptos a me��- peti:dbres, É um clube onde re- Gusltavo; Lerbétinha, SanfoI1' ,I --'. � _

c€rem os, 'aJplausos da, entusla- side o' ar1dor combativo, a von.- Leonidas, Manara, e Hazan PogoHodl pela gralldes� de' S l1atarl-UItica assilstêrucia que hoj.e tade indomável de lutar 'e, o. (ou Silva).
..

.

U' u • U
..

superlotará as 'dependências do espírito de c�mar:adagem, 'José Ribe-iro, o árbitro n. 1 Faz muit,o 1e'l11Ipo que lá esliv,e."de' mil 'cruzei,ros em um JÇl,go entre
estádio da F,. C. D. Em pugnas oficiais o Pau-

d
. '

d d'" Era um mOl'ro como outro ,qual-. '-I(J�als. \.' ,.
d 1 be d B os nos.sos grama os, IngI-A vIt.ona o c u a as'e la Ramos conseguiu abater os" "'tI, quer. Não podia ,crer que dali pu- Um exemplo: �o jogo entre Bo-

Aérea sÔtbre o Valoroso· con- mais cre:dendadosa adversâ-'
ra o encon o.

deS<ie, sair um campo ele futeboL caiuva e Paula Jiamos, ,coube oi-

J'unt-o do Clube AtléticoO quar-' d' .' 'd' d m' Cóm(') 'preliminar -'defrcrntGr- .

HOJe, (} FIgu-ewense eX'j)'8de ,CO'Ú-· -tent.a cru.zeiros ""a"icaída·-ciu1re.
.

" ,',. TIOS, sen o pOSSUI or e u
_

.

vltes aos outros duibes para um Quanto, a contribuição -do quauralta-f,elra ultima, velO' aumentar .cartel bem vasto de expressi- se-ao os quadros suplentes" f.estival a realizar-,se amallJhã, em social, posso afilrmar ,que é "ma-

.:ainlda, m,ais O inte'rêsse do, nos,- vo� .triunfos que múito o di- em prosseg.uimentO' ao certa-I um campo im;pr�."�zado. no terre- grissima".
so publIco ,pelo confronto da glllflcam' no' panorama 'esp-or- me de aspIrantes. no elo fut}lI'{)� e:stadlO.

" _

Mas, o in'ais engraça,do dis:so tu-

b t' d h' isto porque .. IComo se ve, o FIguelirense mw elo é ,que, por ocasião das inscri_,
,S'3i a,I?a

. e oJe, '

.' tIvo de Santa Ca�arma., _ dormiu e, no' afã de fazer algio ÇQe.s, ,exi.ste uma forte campanha;reabIlItantdo-se das derrotas Sob a esclareCIda onentaçao J pelo es:porte Icatarinense, já con- contra o "amadorismo marrou''',
�9iridas frente lao AtlétiÇ:Q �e técnica de' Francisoo P;a�eres, OS URUGUAIOS PRo'rESTAM seguiT� fazer de :l,lm morro, uma eomo 'se algum clube desta terr-a
1'IiO Gol:egial 'Ü' Caravana do Ar ..

d
-

d P .

d. Fó I'.
. plamcl,e,' onde, futuramente, se ti.vesse dinhei-ro bastante para ad-

.. t
'

. 'dad do
o esqua r3iO a rala. e -

RJO 12 (A N) _ A reu- erguerá ° seu estáJdio, € onde dei- quirir bom mate;ial esportivo,mos ,ro� a necessI, e
ra i.rá ao gram3ido- para vencer ._ '.. '.

.

. xará marcado . para sempre,. nas
aproveItamento de- valores. no-'

, d b
.

d
lllao ofICIal de JUIzes de bas-

l}ági'na' d,a hi'stól'ia espm'liiVa ele
. " " ,ou veTh er em cal'O a e.rro� I t b 1 d U

.

d'
.,

a' ", ..

vos, submetidos a tests ()
.

1 que e, o o ruguaI .IrIgIU Santa ,Cata-rllla, a sua valIOsa ,cou- E dianle desta mls'ena, destà.
�süolhi.dos oonforme a sua ap- "ta. _

.

Federação uruguaiana de Bas- tl\i,buiCão ao Bra,sil. advefl'sielade do esporte, o' Filguei.-
tição lembrando muito bem o De uma ou de; outra forma quetebol um otido reclaman A frente ,de '(ta,?". clube ,de nossa rens:e continua em sua nbra graIl-

, I -

h' f . TV' d terra tem no maXIl110' quatro ho'- eliosa: a cOJ1strução ele ,seu esuádio.
"eo3Jch" Manoel Tourinho- s'er, nao. a 'avol'1 lsmo. ence.ra, do medidas ene�gicas e

.

a e- meus: "u� quarteto" que .aJ]Jresen- O atual publico eSl))ortivo de Flo-
i,mpre,sdndíve-l o' ad-estramen- l=luem melhor souber conduzlr- quadas,' caso seJa.m conflrma- ta para o. clube o mais. vaUoso pa- ria,nópo.u.s não- merece t.al >e.s.fo,rço_
'to do e,squadrão suplente, por-,I ,�e no- ta;p:ete-v;erde. das as noticias veiculadas pe- trimônio. Mas, tenho certeza que lá naque�
""'ue é mil veses' mai,s corretoll t' O mais interessante'

! la imprensa e radio relativa-. Esses ,th?me.ns pagam sua �orda la futura I))raça 'de eSiportes ser·i:
"'J... • •

e que
L' ,. .

d
- contnbUlçao" sa,lvam dos a']JUIOS os lançada a s,emente de uma nova,

:preparar-se um Jogador des-I re,mos aSSIstir a uma partid,a mente a tentatIva
.

e agre-s�.a? jo-gadore.s, wbrem os prejuizos, juventude.
úonhercido ao público do quej de v,eroade, ond.e- nada falta'rtt, por parte do publICO aos JUl- quando as rendas não Cthegam nem E o "'quarteto" ,que atualment�
dar-se' á facllidade de conse- pois .estar�o ,em conforto os zes uruguais que estão atuan- para pruga� a >condução. Dão :pr:ê� diri,ge os elestino.s do Figueirense,
-<Y'llir outros digamos o.S vete- maJis adestrados "ases" do. do no' campeonato sulameri- m1O's aos Jogadores ,pelas Vlwnas· se�'á � estre!a que iluminalI'á o ca-
'Z:>�,

• ., d W , t b l' l' cO'lliql1lstadas, etc. etc. ,rmnho IgICl'l'lOSO do :nosso últ-ebor
rallOS. I futebolIsmo llheu. cano e '�as,ql.lie e .Ol>' :r;ea,lza- Há muito tempo, talvez a1WS, que ele amanhã.
Assim sendo, por .suas COll- Salvo modific-a:ções, as duas do no� de JaneIro. não se conhece uma cola de remia i ArtilheiwJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DI. SAVAS LACERDA
'fm&!âJI m6dic0-drClrg1ca de OlhO\l
- ODYldo8. Nariz - Garga.uta.

Prucrição de lentell de
oontato

"�1lL'I'õRIO - Felipe Schm1-
ót, 8. Das 14 às 18 horas.

�CIA: - Conselhelro ,...
n,77.

J'ELElI'ONES 1418 e 1204

AU$enh�

'IJI. ARMANDO VALam
DE ASSIS

Da l!ervlços de Clíníca IntantU -:Ia
_t.tência Municipal e de

Caridade
�()A II111DICA DIll CRIAN(l411

ADULTOS
_I5ULTóRIO: Rua Nnnea ...
�, '1 (ildificlo S. Franclsw).
OlmWltas das 2 àll 6 borliJl

1iIf.mIl)j:NCIA: Rua Marechal Gutt
lherme, fi Fone 78S

DR. A. SANTAELLAj

(mplomado pela Faculdade Na-
1J1!Ml!1l de Medicina da UnlverslG!J,
iIAI do Brasil). Médico por concur
., do Serviço Nacional de Doén-
1'IH Mentais. -Ex mterno-de Santa '

lI'.1Itlu de Mlsericórdla"e Hospital
I'õ;tlUlitrlco do Rio na Capital W.

deral
�CA Hil:DIÇ.A - OOJilN(l4lill

NJillWOSA8
_ Oonsultóirlo: Ediflclo Am6Ua

NETO
_ lia Felipe Schrilldt. Corurultul

Das 15 As 18 horas -

,w,al(!(!,nc!a: Rua Álvaro de CArva'
DIa no 18 - Florianópollll.

mL POLYDORO S. THIA<;O
146d1co do Hospital de Caridade

,

da Florianópolis
ASflIstente da Maternidade

OLmICA MÉDICA - DIST1)B..

mos DA GESTAÇãO E DO

PARTO

'Doenças '108 órgãos Internos, -

'pecialmente do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas intemas

ftIIlOI1ERAPIA - ELECTlítOCAft.

"DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

ClIOD8Ultae dlàriamente das 15 �8

18 horas

.Atende chamados a qualqu61'
JIm'a. lncluslve' durante a noite.

,00K8ULTORIO: Rua Vitor MeIT&-

les, 18. Fone 702,

�:cNCIA: Avenida' 'Trom

powski, 62. Fone 766

DI. M. S. CAVALCANTI

\ c

ft'ansportas regulares de càrgas do p.&rt. de

-,

SÃO FRlNCISGO, DO 'SUL
Infeu·m ações com 09 Aq.n tes

F-�o.Fiatl6poJis - Cedas Ho.apckeS(A - Ci:- T'eleíoáe 11.212 ( :mod. tele!.'
Sãe FTaaoface elo Sul - Carlos Heepcke &IA - CI - Telelne 6 MQORBMACK

.

101' 1011pari

ClInJca tr.roIusivamente de �1a:nC8tl
Rua Saldanha Marinho, 16

Telefone M. 732

�����T�:.!��D� :��;��= O NOVO HORÀR10'DA VARIG
DR. NEWTON D'AVILA t ' NOS TAMBÉM SOFREM

"
,

.

-

Fígado doente, dolorido, cresci-
'

� - v>ul's UrlllAriall - #

Doenças doa 1ntest!noSL réto CI do, gosto ruim na boca, fastio, ner-
� - Hemorroidas. ·lTaUunen.- vosismo, insônia, gases, má diges- IIto da coUte amebíana,
i'1I!!o..erapta - Inrra yermelho, tão, prisão de ventr-e, manchas da IIcan:ãu1ta: Vitor Meireles, 28.
Atclde diarIamente às ll,ll-O lu pele, ictericias ... , que' horror!
41. " tarde, qsil 16 hs, em t:1ian� Você [á verificou se o seu fígadoRG!3!d: VIdaI Ramos, 00.

Fax",' 106'1 está corn rsaúde ? Não se esqueça ce

DR. ROLDÃO CONSONI que o fígado doente produz tudo

�URGIA GERAL _ ALTA m isto e mais alguma coisa. 'Remédio
l'lItrOOlA - HOLl!:STIA.8 DllI 8 para o f'igado SÓ remédio vegetal e
•••• NHORAS -QPuros ,.',
!f't;nnado pela Faculdade- ce M�

.

remédio vegetal só a tHtima des-
el.:l.!u da UniversIdade de Bto

l!'II1u!o, onde foI assistente POi"" 'fi ôoberta que é a alcachofra. O He-
:/!!Mi mos do Serviço C!rrlrgico 4� oacholan Xavier tem por base aPro�; Alfpio Correia Neto Y

m.."Ul'Gria do estômago e viam JSi alcachofa-a e outros medicamentos
(!14'i"fil11, 1ntestinos delgado e groUll

tJ.�'Óide, rins, próstata, bex!gtl, só para o fígado. O Hepacholan
llr.�, ovãrtos e tromnas. Vru.-l.oo Xavier combate com eficáciá e\!!f.Il<:t, h1drocele, vartees II tu,rl>. r

CONSULTAS: afasta definítivameate as moléstias�iIa :li &a 5 horas, à Rua llI'e.!:P'!'
hhm1dt, 21 (altos da Casa" Pt! do fígado. O Hepaeholen é fabrí-

raíso). Te!. 1.500. d Iiouid
'

d'�:I!:NCIA: Rua Esteves J!l ca Q em qui o e em rageas,
n!or. 179; Te!. M 7&4 Atenção! O Hepacholan agora se

DR. MtútIO WENDHAUSD apresenta em dois tamanhos e fi
D5I-r_ do Hospital "Nerê.. Ra... t>I� 'no vos preços: Tamanho NORMAL:
CL!NI� M:tDICA DE; ADULTOt< - 30% mais barato que � antigo e

E CRIANÇAS
,Coaault6rio: R. Visconde de 011... Tamanho Grande: - o dobro do
l':IIItO. 2 - eaq. da Praça 1S de No< DOTIIllal e a preço inferior ao dobro,
� laltOl da -Belo Horizonte-) 60% maior que o antigo e apenas

Tel. 1545 20% mais caro.
Ce=ultaa: da. 4 á. 6 bora•.
Ite:ldência: R. Felipe Schmi,dt, J8

- l'oDe manual 813

Dr. BIASE rARACO
DOENQAS DE �'NHORAS -

8tFILlS AFEcçOES DA
FIlllúE - RAIOS l'NFRA-v�m
MELROS E ULTRAS-VIOLETAS
Coa.: R. Fellpe SchmJdt, 48 -

Da. 9 àll 11 e dos 5 às 7 hra
Rea: R. D, Jaime Câmara. 47

FONE 1648

"""do aJguém. tal_ o ......
lheiro da ilustraQIIo "'OÍInII,�
lhe. er� lUIláveJ gesto. nm Ci\Iloe 40
excelente ..peritl"o KNOT. �.....

.. :,
y
.. :��::::ãr;7T.r;; .

B,fl'1 () I1EU APERITIVO
PREDILETO!

DE PION,'; IR OS
A SERViÇO DE V.S.

/
:

2318. � De Floriaaóoolis. para Cueitíha, São P,au10 e Rio de 'Ja1liei['o.

Decolagem ás 10,40 horas.
,

3,as. - De F'lor.ianópulis para Porto AI,egr,e. Decolagem ás 12',30 hrs.

,4'as, - De Flori,anópoüs para Our itiba e São, Paulo. DecOilagem
ás 13,00 horas.

5as. - De Fkn-ianópcl is p'ara Por'to Aleg.re. Decolagem ás 10,20 hre.

6as, - De Flto-rianópolis para Curit�ba, -São PaUllo e Ri,o de JaIlJe'Ír'o.

Deoolagem ás 10.40 hODas.
. ,

Sab. - De FI.oriaI!JÓ,Ílolis p.ara ,Por,to ÀlegTe. Decolagem ás 102,30 hil'S.
PAlSSAGEiRJÜS - CORRELO _- CAlRGAS - V.AJJOaE:S - REE,MBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENiOOMENDAS '_:'_,C.A:RGAS PARA

EUROPA PNLA K. L. M.
,

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRACA :1:5 DE

NOVEMBRO - TELEFlONE: - 1.3025

FARMAClA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

H()je e amanhã será a SUA preferitla
Dro,as naci�nai8 e �trangeir.:a - BomeopUiu - Perfil

marias - Artill08 de borr-.:ba.
Gan.nte-se a exata obsen-incia no receituário lIlétHeo.

ADV()GADOS1
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO:. Rua F�lipe Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polia_I

-

DR. UNS NEVES
Moléstias de senhora

C0naWt6rio - Rua João Pinto n. '1
.

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
_ (Eddffclo' I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

H., PAULO FONTES
Clfulco e operador

eoo.uttórlo: Rua Vitor Me!a'elea, 28
Telefone: 1.400

-

CoILmItas das 10 às 12 e da'lI 14 1..18
Residência: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.623

i&iW' Y:tM5íf3

Fabricante e digtribuidorss das afamada. con

fecções -DISTINTA" e RIVET. PO.lue um gran.
de sortimento de cassmiral. ri.cado.. bl'in.
bons e barato•• alqodõe••.·mol'in. e aviamento.

pazoa alfaiate. i que recebe diretamente da.
Snr.;, Comerclantu do interior no .entido d. lho fazerem 'Imo'

Flol'iCln6polia. � iFILIAIS em Blumenau e 'Laje'3.I
·melhore.

_....III+SW_I1I11_IlI1:!II!!!!IZlIII!!II.tl:#JihS'mI_!lIIIi·IlIlIII'OBlIliA_IIEIl"I!lI-=:lIWW>:!õ'W'iõilIliliRõllilMO.........1lIIIatl'j,_.....���"$HAM9�gqA'�*P!!!ifi'l!l8!Ri8í..gM4��** ='..,& MJ &$

MOTORISTA
e
Socorro de Autol1lQveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

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

GARAGE UNIAO -. PRAÇA GAL� OSÓRIO, 40.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

fábrica." ,li Cuse "A CAPITAL- ohama a ateng80 dali
viDita antc;u; dI) ef-,atuQrem llUCU'I compra.: MATRIZ' em

..

CURSO DE
Serviço de Pronto

,
.

f
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o sr� Osvaldo' Cabral, quando diretor da� Assistência, sabia Que só os impostos, garantiriam maior�
d.otação· ao.s serviços p,úblicos. "0 sr, Osvaldo Cabral, quando deputàdo, .. quer que os impostos. sejam;1 J:

suspensos e ·os serviços aumentados I, B' de se pôr os dedos na boca e, á' passagem de tão �ODS··

picua personal.idade" largar assftbios, que possam ser assim traduzi'dos: «Palhaço! Palhaço! Palhaço»!
Não dispõem de, provas'Prefe!e vender

WASHINGTON, 13 (U, ·P.) - O secretário de Estado George Mar- laranlas ·

shall declarou em ,e�1ll'evista aos jornal istas que os EsLados Unidos nilo' li!
dispõe de nenhuma prova que apoie a acusação feita no Congresso Rio, 13 (A. N.) - .se�UJ1JdD S6'

, hras íleiro, Lerça-f'e ira oltima, segando a qual o governo argentino es- anuncia, os motoristas não fica
taria apoiando o presidente paraguaio Morinígo, f'orueeendo-Ihe armas ram satisfeitos com o aumento de'
e muúições para a guerra contra os r·ebeld,es,

. salários concedido pela justiça do.
trabalho. Ontem ameaçaram deixar'

I I Ru'ssia incompreensivel 1:�t�;�;gJ:; \'�a�l;;'�'��fa�P��
li I'f a'be'·Iiza·ça-O de' "d'ulto's BUDAPEST, 13 (U, P,) - Uma fonte do informação norte-amer í- ,lJm·- nr·.nrê,ag!U'd!lH I N cana declarou que os rLlSSOS negaram permissão de entrada na Hun- IJ li U II' uu U

gr ia vara Harold Snyder, representante norte-americano da Organiza- d prrpI.Dangur�da a prl·melra 'I}s"ol� Gasta "ap·I-. ção Educacional, Cientifica e Cultural da ONU, Snyder é conselheiro do O
u n u u \} U Departamento de Estado dos Estados Unidos e diretor da Comissão de' Rio, 13 (A. N,) '- Informa-se-

Educação e Heconstrução f10S Estados Unidos. Ele pedira autorização que o deputado Berto Condé, per-.

t!ll, pe,lo rp.ur·esen_t�l1lte do mine para passar dez dias na Hungria, estudando as neoess idades educacio- tencente ao Partido 'I'rabalhistas
U up U UO UI naís daquele. país, Dizem os húngaros que os comunistas não querem Popular, será ,precedido em sua,

da .ducar.�o investigadores norte-americanos dentro do país. O informante norte- viagem ao norte, pelo sr. Moacyr-
m ''''U

. americano acrescentou que foi enviada Iornuníoação ao tenente-general Mesquita, membro do Diretório' Na--
A d 1 _-.., f . '. l >,' a �10 IV' P. Sviridov, presidente em exercicio dá: Comissão de Controle Aliado, oiorial do novo partido, que l) ..ercor-. \

'..

=gran e campan ra pl'O@TMn<llU3. o enmn,eno 9'ne carac errza u -

ressaltando que, uma vez que a Russia é' membro da ONU, a atitude 1

peliÜ .presidente Dutra para dar ins- lor.osa situação em que ?e debate o

lruss,a era com efeito um gesto contra a própria Russia.
rerá desde a Bahia até o Amazonas'

trução aos adultos Já vem colheu- pais, cuja maior causa e o proble-' . em missão politica daquela agre-.

!�,�ll���Od�af:I\����:�;:Ofias:m::: :et:��1i���f�l�e:li��;'el�t��t��;la O Mexico reconcilia�o com a lere)-a IA�idente de
·

cumprjrá a parte que lhe toúa nes- dos democráticos entre nós, não 9
se Impor-tantíssima obra de patrio- há que hesitar. Cumpre smpreen- DURANGO, México, 13 (U. rimonia. o governador do Esta-. �Viftça-Otísmo. der- a luta desde já, convencidos

P) A I .' C 1- T do, Jose Ramon Valdez,

rece-j
lU li

Ontem mesmo foi dado o prdmei- como estamos, de que essa é a ta- .
- !?reJa ato lC.a e o

beu a benção do ;Monsenhor RIO, 13 (A. N.) - Ocorreu um,
1'0 passo nesse sentido com a .inau- (on<lue 'na 3a paglnCl 'E:stad� mexicano, que vinham González y Valencia. Durante acidente com um avião de Lr'elllll;--
guração de primeira Escola de AI- divorciados deste a promulga- b. t

.

'

.
menta, no aerodromo de Mangui.;

raoetíeação de Adultos, anexa ao C
.

I
A • -

dI' d n. f
"

'd um anque e que teve a pre- nhos O aparelho PP-TPF ao fa--

00 ereOfll8' DO
. çao as eIS a roe orma U-. d it d

.

1 I
. "

.

. ,'.
GI"UJPO Escolar Lauro Müller. U· t d B' ito J sença.� mUI as as mais a - zer aterr ísàgern, sofreu ligeiro eho;
O ato que contou com a presen-

ran e o governo �e em o u::- tas autorídades governamen- que sa.índo feridos o instrutor Ce.-·
ça do Exmo. s-. Governador do Es- Inst. B'·8torl·110 rez, em 1859, estão a�ora U�ll- tais, o arcebispo José Jesus sar I�OUtO e o aluno Wanderley-
tado e altas autor-idades, foi -efeti- ti dos num pacto não-escrito

M
.. -

Z te d
. Witz.

ad I d C Ln d CtN I t't' li' t'
. r< ) •• annquez ,e ara enun�lOU -------------v o pe o sr. r. os ao ,e as 1'0, o , ns I ULO . IS' ,ol'liCO e uel -

contra o comunIismo Interna- .
.

dI" "A;!'8iPres'entante especial do Mínistl�o gráf,iiC'Ü, á ,rua Tenente Silveira, n.. 1 PI"
.'

d
O comumsmo e ec arou. -

cri-me no RI"oDa Educação, rprof. Clemente Mari- 69, ,sáJbado, 14 do corrente, ás 20 'clOn�. ,e:a prImeIra vez es-
ipenas através -de unta ação I' .

ani. ho'l'a.s, lerá o ,ihlstre homem de �e () rompImento ,e.ntr�_ a Igre- unific,ada da Igl'leja e do Esta:-'s. s. que segu4:rá ho-je pJlra o -sul I,etrrus sr. proJessor Arnwldo S. J� ,e o Estado, 7 arcebISpos, 24
do o perigo vermélho poderá IRia, 13 (A. N.) - "Botei, o rá-·

do Estado, em cont.inuação de sua Thiago. uma -confm'eneia, em ,que bISPOS, 160 padres e cercade." dia be.m alto, e a ma('�i, á ma,o�a..missão, o!)ml1unciou o· seguinte dis- tratará ide ISão Francisco ,do, SuL 50 000 b dI'" C
ser sustado.. dmha' - 10'1 a dramatuca conÍls--

curso. ( estudando-lhe os {fatos nrais re- .i.
mem ros a greJa

t
a-

O gov'ernador abraçou o se-' são feita esta m<l!drug'ada ,pelo jo-
Exmo. Snr. Dr. AjdeTbal Ramos levant.es nos cem anos que de.cor- to J.Ca comparecer:am on em

guir o Al'cebi,spo 'que' se inter- vem. (),s\Dar França, as,sas·sj;no da:
,

da ;Süva, ireTam d8iPoi.s de sua elevação á ca- a um Congr.e,sso Eucaristico. . :. cartomant.e septua:genária Emi,lial
Exmo. oSnr. Dr. Armando Simo- tegorIa de ci.dade e que .se COI-{)- OS 'funcionarios da Igreja' apa- pretou oomo mdIcIO ?(' que, os Monteiro. Osmar vi,via em casa da

ni Pereira. , pletaram no mês de abril próximo reee'ram nas ruas com a,mplas
doi,s poderes - Igreja e Esta- vitima, 'corrw "sohrinho" da carto-.

�Meus Senhores � Minhas Senhorás: passado� do - estão unidos pelo menos ma.nt.e. Era leitor assiduo de revis-·
1 - Honrado com () convi,te do A entra>da é franca. regalias e não 'sofreram a me":

.extDa�oficialmente contra o co� tas pai i 'C<Í'iÍs. Iss() ',pe_rmiJtil!--lhe .al-,
Ministério da Educação e -Saude, nor in'terferencia da pa,rte da çal' seu exteaordmal'lO ClIllsmo P!i-
,!para cooperar na Campanha Nacio-

. "'.''S VI''I-mas d o polida óu dos militaves. A lei
muni,smo. ra responder ás autoridades desde'

nal de Alfabetização de Adultos, e Pi. .i
d o momento em 'que foi preso- Icümo'

oomo me.mbro da ·Camara tle In-
mexicana p:mibe aos sacer 0-

T KNOT sLlspei-to, O bárbaro crime oconeu'
centivo e CO-Ülperação e seu eifivia- desôs'j"e te.s usarem a:s, vestes religio- ome. .

.

há trers dias, tendo sido a velha en�� Il
do especial, fo-i ·com o maior 01'- s,as em pubHco. Durante a ce- contr<1Jda morta em ,se,u quarto. 0.-.1
gu1ho que aceitei, ,esLe patriotiCQ Rio, 13 (A. N,) - Cerca das 10 marido, por sua vez não fllcj'edita-
,enca,rg-o, certo d.e poder, com a mi- h,o-ras, cheg-ou um av-ião esp'e-ci'al

A. ientad·o' comunI-sta va na cul:pa do afilhado. Osmar.,
[)jha modesta." pancela de esforço, d]a �CI'uz�i;'O '.do .s�ul, 'p'I'OIcedent:e de Disse que Osmar matou a 'velha
cooperar em pról de .tão nobre cru- Natal, II azenda: o::> COlpOS embalsa-

. . após _a desinteligeoo'i:a motivada;
zada. mados das_, vItImas do desastre do RiO, 13 (A.' P.) - Nas ofi- que não seja contamInada a pelo uso' do r,áJdio, narrando; ter'

2 - Ninguem por certo ignora aI apar:elrho
nama. o.s, f�r�do,s em es-

dnas da Ilha Mocanguê, do ma'slsa de trabalhadores que planeja;do bUlscar em Iei.turas de'
grlllvida;de Ido problema da instru- tado de, 'pQd,erem VIaJaI, che,�aram Lo.id.e BrasUeiro, foi desoober- aqui servem a Patria." revi.stas poli,ciais, div<Brsos alibi",,'
ção no BrasiL As eleições de 2 de ontem a tal,de, el1Jcontra'ndo:�e m- para de'Sipi·stal' a poltcia.
Dezembro e 19 de Janeirú como ternados no Ho.srpItal ele Acrdenta- ta uma bomba'no interior dei ----'----------------------------
expressivo e insofisma,vel .le�temu- dos. um armaria que servia de! CANTO' DE PA···GIN. i\,.,.-nho de um rooens.eamento, avi,va-

p C guarda roupa ao comandante. '.
.

.

.

.J.:'
Iram ainda mais a tris,te reali<daJde .

e,queno aruso Eurico Viveiros Castro, chefe! XXIII€m que se fixa o nosso at.raz'Ü de- I

['anLe as demais nações, revelàndo Es.teve, ontem, em no·ssa r,eda- g�ral das mes��s oficinas. I
A bancada udenisLa de Santa Catarina, no afã de pr,pIlarar aS�ll11-

uma .perocel1t;vgem de wnalfa,hetos ção, acom[lanhado· do prof. AJ,caill� DIsse aquele '0[IrCIal que, de- to..<; demagógicos para .o ple<ito- municipal de novembi'o, já não distin
Ique ultrapassQ,u as estimativas mais tara, -o nosso réHstinlo .colega João pois do almoça, -dirigiu-se, pa- gue olhos ,de bigalhos. Con,iiunde tudo, o fim justifica qualquer m,eiÜ'
nes,simistas. Cava,liere - Pequeno Ca,ruso d E d o o a b ... d d f tiaIt' '

f ra o s-eu gabinete Com o eng'e.- ,empr·ega o, m nome .-0 p V " P ra em 'lia ,emOCl'acra, em e ·'esa. .

3 - O desequilirbrio ,social e po- .com·o .im ,de nos apresentar ,Suas
. . .

,
llberdade querem os "faJ.sos salvadores." falar. .

liti<co, 'que o atual momento en- des,pei(Ji,da-s, por ter de ,s'eguil' pa,ra nheIro Mano Perell a. Indo ao
.

Não çompI'eencleram a tolerancia da bancada majoeiLária. Conven-'
.cerra, fomentflldo pela pJ:'Oipagação Blumenau, onde permane,cerá v,á- armaria r,e-tirar_ sua eSQova de oe<ram-se de que devem dirigir o Legis1ativ,0 ,e o Executivo. Não há dú
de ·doutrinas ·ex'Cusas de avent'Llrei- rios ·dias. dentes sentiu ae acionar a vida que houve culpa da: maioria. Entretanto, o lôgro em que cairarrr
TOS e agitadores. é a melrhor 'pro'Va Almejamos pleno êxíl.o em ,sua

norta que u� obJ'eto ia oair <?� deputados 12essedistas, ,levaria qualquer catarinen8'e, anim.ado de Ma
do estado ,quasi 'que nulo de Cllltu- jornaJda. e aqui estamos. '[lara bre..,�',. . te e colaboraçao construtIva a 11focecl,er como procedeu a maIOrIa. Dar
Ta em que nos enwntram.os. A anar- "emente aplaudi ..;Ío nesta capit.al.· Segu:ou, entra, a porta ·e, com crédito á minoria, afim de que esta participasse do govêrno, proporcio-
quia. de ',idéias, resul.Lu;nte da' i·gno- '_ a 'maà esque,rda.. amparou um nar-Ihe possibilidades de '8pr,esentar soluções .para, os augusLiosos p1'o-
ral1J(:�ra, gera no ,espj.rIto das mas- SeguIu para pequeno ,embruLho que não era ble�as qu!:: preocupam 1>. nosso Estado e tôda a Nação, foi a melhor-
<fias o ·cáos da ,confusão, ,esLimulam- se Em' ,"d .

.

t' _ das mtenç,oes do P. S. D.
.'

do o 'caldo cl:e cuJ.tUlI'a propi1ci-o á'f 4 I'
"

u. se,gUl a, correu e a I
Acontece, porém, que a U. D. N. viu que êste crédito lhe üfer:ec i<li.

esp�culação de rperilgosas ideolo:.., or.a eza rou a bomba ao mar. a possibilidade d-e' influir no eleitorado, jogando-o eontra o partido' que'
�ia�, A, impor.tanci'a deste fa�t�, de Rio, 1.3 (A. N.) _ Em aVIa0, o

° comandante, Viveiros atri- repres'enta a maioira do povo de Santa Catarina ,e do Brasil. Dai até a.

m�lsfalçavel gr,avId;ade na. vIdoa do ministro da Educação seogluirá, se- bui o atentado a elementos co- ,execução do plano bas�aria _uil� pa_sso., ,

!paIS, .�,e�onstra a H�C<;llpacIrctade .de gUl1Jda-tÍeira, para Fü<rtaJeza, afim munistas daquelas fic'nas Is-, Surgwam a's pl'lmemas Il1d2ca�oes as qUflIS de�'am um cunho cole-
a!,s�mllaça:o ..e de pr'aDIea. -de .

pnn- de' inspeeionar üs serviços de sUa '_ O. 1
••

'

tIvo, embora' o amago da questao Jo-ss,e de cor polIt.lCa. .-

mplOs PalIbco,s, p,elas. ma�sa� mcul- :JJdm�nistração. Irá acompanhado
to por'que o orgao do refendo Não erlutou o P. S. D., com a fôrça plena da maioria, em aprova.\

tas. POfoque. a. emanClpaç8iO ,Iutele,c- dos 81'S. EvaLdo 8ill1êl:s Pereira, ohe- partido te,m atacadü muito a ·essas indicações. Surge então a primeira ocasião da U, D. N, subscl'evelr
tual do mdFvII�ruo, Icomo u�Iloa for- fe do serviço de imprensa do Mi- sua' administração visto ter uw.a. moção de solidariedade ao Presiden le DUtra, pelo cumprimento'
ma de 1'0Blqtllsta de sua Indepe'l1' ,

.

, .: .qde "(leu á deci'são da mais alta Côrt eEleiLoral, A UDN, porém, re�

d
.

, .-'.dJ "1'" , I., "

-

nisMni.o; Fllávio EsLelita, ofi-cial de tIa"çado este lema.
. cuou, preferiu fi.car com o,s comllllista.s, 'lla eOI)·ar,a.n". a .de aqLll'sI'''o-es áenCIa � eo og!rca e <;fe v��dadeua gaJbinete, e Murilo Braga" clinetor v v '" \{

celDrcapçao polItICa, s<? sela _p08SI- do serviço pedag6gieo'.
Ou ·eu expul-so os comUl1lS- custa cio partido julgado fora da lei e desmoralizador da democracia.

vel Ip,elo mIlagre da msLruçao, fa-
. tas da ilha ou os oõmrnHstas A moção foi dirigida ao Presidente DuLr.a graças, exclusivamente, ao'

tal' Ibásiüo da, educ'a'ção e da cul-

Conserv�r.a.m me ex:puis,arão." 'P. S. D. A UDN demo�lstl'OU que estava cont.ra o Presidente, mas <to

.tura de um P'OiVO. U lUl
. mesmo tempo, pr-ebendla o apollo, as graças daquele. mesmo partIdo que'·

4 - Á i'l1!COillipreensão e lá pró- Des.s,e modo. -. condulU, o levou o Presidente Dütra á mais alta mag'istratura '(la Nação,
•

.

'iPTi'a intfi.ferel1ça do Estwdo, talvez O subs".-,.u4- O· comandante VIveIros - estou ... Surgiram novas indicações'. l'odas golpes politicos e despidas
se deva a penpetuação; de uma he- .I j ,IIV pvoiVidencia;ndo para a dis1pen:" dá primiiiya "camouflage", Foi a hora, tambem, 'em que a maior!a r,e-'

rançéÍ tnáJg'iea que vem des.aliando .Por.to Alegre, 13· (A. N.) _ As S::l. de todos os 'elementos COill- �olveu c,oloc�r a bancada udemsta no seu v,erdadell' alugar; Il1I1101'1a
-os ,temiPüs com o seu cOIloIário de bancaldas do P. L. e P. T. B: con-" .

. -',' e m'morra nao comanda nem governa. Quem comanda e quem governa
males, constituindo a eterna amea- 'corda;ram adotar i'l1tegralmen,Le o

provadamente cümunlstas. é a maiori.a. Vieram a's primeiras derrotas e os pl'imei)�os f'sp,erneios ..
ça na réalcização do ideal polttioco seu sutbstitutivo p·erante a Assem- ESlsle,s deve,m 8'er im,ediata- Mas a bancada pessedisLa ,está disposta a aceitai:- a colaboração constr\1-
da nalci,onalidade. Tal é, lem resumo, bléia L,egi,slahva. mente afastados daqui para Uva. Não confunda a bancada udenista: .0 P. S. D. eslá disposto a fa-

zer mais uma ooncessão, isto é, (li'sposto, livre e expontaneamente, a·

ace'itw' . a colaboração udenista. Voltem oprerendo, mas venham e1n

tê1'1nos, venbam solici,tar permissão para participar no govêrno. A' fôr
ça, a gr-ito a U. D, N, não consegue mai·s nada, Está desac.reditada e cré
ditei só se fornece a quem possua algum "alicercezinho".

Que. cale f\lndo nas cOl1ciências udenisLas as palavras do d,epuLado'
Jo,ão Ilibas namos: "Já é tempo de desmascararmos estas explosões po
liticas 'ela minoria. Esta Assembléia não é lugar para a poliLicalha cios
casos p,essoais criados pelos udenist'as. Conheço a minha terra f' a mi-

'

nha gente e não admito que elas sejam atacadas no inLuito unico de-
propaganda 'eleitoral ". .,

E uma advertência, firme e enérgica, QueTem parecer bem aoS'
olho.8 do .povo catarinens'e? Po,i.s bem.' A UQN qUe comece novamente,
Recorlfeoe direi Linho e não ·se esqueca que nos regimes democrático$;
quem g'o\'orna, quem comanda é a maiori.a, Voltem querendo.

'}

F R I E I, R AS,
ESPINHAS, ETC.

PARA fERIDAS,
'ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

i,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


