
CDmbate à· carestia da vida
Cm1BA'J'�: A 8LFILIS

, ,. . _ . _

_D.cupo.'lJ, _,a .§fF;aij', 'U a"eil�ã'i) !�\. P"'" I ': Enc�rra-�e-a, hoje a reumao das Comísões de Preços Aue
Casa, o "sr. deputado Bi;fsc Faraco na'icapítal dó país, estudam um plano decidido dê oornbaje 'á
que leu magutf'ico Ll'a.�lllO SÔBI'e car��t,ia da vida. "

. ,

mos oportunamenLe.') f .

b
O orador. cOllJbecedOll do prohl«- Segundo

.

telegrama que acabamos de rece er o exmo. sr.

cornbal e ,à si tí lis, que ] pulílícare- dr. Leorberto Leal, digno Secre.tário da Viação e Obras Publi ...

ma, pois exerceu durante anos I)
cas, foi incumbido pela presidência para elaborar as sugestões

cargo de Çhr,t'e do iSeryiço de Sil'i-
nue :p-ossivelmente serão tmcaminhadas ao governo da Repu

lis do Cen Lro de Saúde desla Ca- 'í

pilal, pl'OmeLeu volLú ao assunto blica no sentido da amplicação dos atuais org&,ols' de controle

em pl'óxima sessão. , dos preços" e aJbastec1mentos.· A sessão de encerramento, ulOje
Em se,guida, rtiio haV'endo matéria será -solene e presidido pelo Mini-stro do Trabalh.o.para a orclem"'do-dia,.o 81'. Pl'esi-

elenLc suspend'ell a ,sessão" mar-

cando oulra vau hoje, á mesm1

0';a50 dos fUnCio�a- O CASO D_E T�IESTE
·

f.d
LOlldres, 19 (D. P.) -

CírCU19S(SaO
da questao q.e Tnestre pe-

rios traos erl os au�or!zados malllt'estaram ,h�.je � lo Conselho de Segurança e que
op.mlao de que se as eonferenma",

as potencÍaJs ocidentais por ou,t:\io, 19 (A. N.) - O ,C::Ll'premo Tl'i- ]JOlíl..l!CaS a serem realtzadas sobre _

'

himal Federal cOlll\'el'j,0u em chli- TriesLre redundar.em .em fracasso c tro lado estao ,propensas a re

gência o pedi·do de mul').dato de se- a reuuião do ,Collseliho de Seguran- tardar o mais pos,sí.vel a
.

con-
g'uranca inLel\poslo pelos fllncioná- I ONP para discussão da esl'o 'd

-

d t d d 1

O I·
-

d'
-

.... rios f(';rJel'ais acusados de comunis-
ca ,e a , '.' '.'

. 't
v ." SI eraçao a .prolpos a o e e-

S SA arlos
.

OS ,OrDa Is"as ,Ias:'" 1.·L'an s·.I'·er·l· (·'(·)'S. p"l'a. os' terl'i- lha. 0.0 n�lVo g'ov'ernador para,O ,81'-
o'ado russo apresentando' ouI, . � U l'llol'lO lJvTe, ong'mar TlOiVO Impas- I:> .'

•

,

PiQRTO ,ALEGRE, 19 (A. N.) - O Deputado Edgar Sch- lório,;.
. .

se, ha grande pcrig'o 'que o 'displl- embaIxador frances na TiC�e-
neider, presidente de Assembléia Estadual, endereçou, ontem O d I

Lado porto do A1driático venha a Coslovlliquia, sr. Maurici Dele-

:ao p'residente da Câmara Federal, um tele,grama comunicando ujro esas r� converter-se
. .en? p.alco de l�OVO.S e

an, como candidato da União
saTlJg-re-lltos dlSlUl.'blOS e COD'Íhta.s. S.o.viética para -o cargo de go•.a decisão do pJ.enário, .apelando ip�ara acamara fed1e·ral apro-

: de av.-aça-o.

1 'd vernador do Território Livre.'VaI' com a pOSSIve brevI ade o projeto de lei que visa reajus- Rio, 19 (A. N.) _ Sabe-se
tar os' salarios' dos' jo,rnali.stas profissi,_onais, bem como as Nova York. 19 (D. P.) Um que o representante da União �_----

1.: respectivas tabelas ,apresentadas pelo deputado ·Café Filho. avião da Consbelution Panameri.ca- SoviéUca ,srs. Àndré
, Go.miko Na-o afetará a.....

-
. Iii. WoeJd Aiers espatifou-se, hoje

a
.

'd j d N d' V le opos-se form.almente
a

•.
dISCUS-

1·lum·ID8va-O 'do 81·0pres Dut.ra vl·sl"lara'··Camp'os ��I�'l'����l���I��l��O: m6i.L:,nSegt�1-
•

. 'do alguns d,eS'[JélIohos, a ·qUJ,nze pos-

U t d d' '. ' soas (mll'e ,passageiros e membros ma UDlca AO I a e IRia, 19 .. (A'. N.) - 'Em de-clara-
CAMPOS, 19 (A. N.) - J,a ,s·abe se com VISOS verdade que da tri,plllação. Ü aparelho sinistI�- ,_

U ções ,á l'cporLélIg'em, ,o engeniheu'o
o. presidente da Re,puQlica vi.s.itará Campos no próximo dia 18 do se ,dirigia 'para Istambul, proce- .�ao Paulo, 19 (A. N.) - A 1'[�·IJ- Rui ·Lima, diretor do deparlamen-
d

.

Ih d b'd
.

f' 'd d S Ih' fi d d :J K L 1 i lndia lllao dos represenlantes agru -pe- to de Iluminação, declarou q1.�e a
e �u o, sen o rece, I o aJqm com. estIvI a es. e- e-a o e.... ��...�.�_.......:'!.:.:.�..._�....._�......_._...._......... OUál:ios dó. E�tado que fie rea1lzcu atual g'l'.eve dos ma,ríLimos nmeri-
lecldo um Ibanquete no teatro Tnanon. Informa-se tambem I d d :l,qm, constItUIu um L()rmlllO de 811- canos não afeLará o abas�ecImento
que, Gal. Dutra visitará Ita,;peruna, ?Il�e igualmente será ho- aeusa OS e len�ime:nto� ,par� a !usão de- torl?s de g�\s _elo lUa, pois os atuais ésto-
m,enao-ead·o. .

t I
as aSSOt;laçoe8 ,d�l.qllela classe eXl�- ques dao para d01S meses de con-

I:>

espancamen O tenLe no [.erntmlO bandelranL.e, flU- sumo.

O I T
. ma ·enLIda'doe de cUJo escopo e con-I -------------

au'x'•. '·0· urqu -.a Ni·berói, 19 (A. N.) - De'Verá d�,' gTe,gm' os il1tt)r,esses da lavoul"l e M lho a 81'"tu8"a-oa entraEla, Ihoje, na JLlstu;a, o mq�le- da pecuária, bem como resolver os e. ra \I
riLo co.ntra o·s el·emenLos da po!JCla pl'ob\.emas ,que impedem o seu pr�l.. FrankforL 19 (D. P.) _ O Ge-.

WASHINGTON, 19 (A. N.) - Truman acaba de nomear acusados de, espa.�,camenL?�,_ p�r:J. g-resso e desenvolvlmenLo 0COIll)- neral Cray ct.ecla,rou hoje a um oor-

Edwin CC Wí1son� embaix:ador norte ameriacno na Turquia os qUaIS sera pedIda a pllsao pj e- mICO.' l'espo.ndente da impr.ensa extran-

para supe,rinteruder o programa de auxilio' dos Estados Uni-' "enLIlva.
• _. •• _...

V
. geira que esLá s-endo reg-istl'ad·a pe-

\ dos áquele país. Não obstante Sr. Wilson deverá continuar

S
.....

e·--r·
....

a·
..

·--;-r··o··m·üighãda·" ale, a pena cL���1a� ��t;;:�n[��n��e�11:hora na 81-

também á frente da representação diplomatica norte ameri-
•

,.
ser ,lUD.s·ro.4lo..... Ccana em Istambul.

.

b ''''u ii,., O JuridicO'-----------�.---:-.
-,-'------ o]e " P.\1Íla,délfi�, 19 CO. P.) - A estrela ongress'

'.

A d f d h
·

f
I! NiLerói, 19 (A, N.) - ISera p10- clllemalografica Joan GraV\r,ford re- :Salvador, 19 (A. N.).-:- Encer-

a esa O emlls í!/!I; rtlo' mulg'ada umanhã com toda a solt]- celheu .quatrocentos mil dólares da rou-se o Congr.esso JUl'lellCO Na-,-
"IiI .... �. � I nidade a Constituição elo Estado do Warner Brol:hers ,PicLLll'oes no ano cional, L,endo. ,o depuL:lclo Prado,

WASHINGTON 19 (u P) O D t t d E t d Ri6, c�m a presença Ide todo,s os passaldo. ,e'nquanlo BOib Ro,pe .re- Kelly pronuncIado o dls'Üurso ,d"l
, ", --:. epar a�en o e s a o

deputarias e altas autorldaçJ.es. Con ,- oebeu. duz.entos e setenta e CInco encerramento decla,ra:�do em c�; toanunciou que nenhuma data fora ainda fixada para a realiza-
)ar.ecer:í, lambém. ? mllllstl'O �<an.: mIl dolares e Bing Crosby, recebeu trecho: "O, DI,relto 80, vlça ,e fIl1::-'São da Conferência do Rio de Janeiro sôbre a defesa Ido he- kel'llandes que sera alyo ele g-l,m duzenlos.e clllcoenta mil da_Para- flea no�"puIses onde p1osl�ela a II

)nisfério.
.

des homenagens. moun[,lJ .PIClures, berdade .

Um atentado contra. o
Getuli.o Varg�s

RIO, 19 (A: N.) - Eliseu Magalhães, autor do "atentado"·

ontem, no senado, contra o senador Getulio Vargas, foi reco
lhido ao presídio, devendo � submetido w exame de sanidade,
pois apresenta sintomas de alinação mental. A pedra lançada
pesava cerca de quatrocentas gramas 'e caiu cerca de um metro

de distancia do sr. Getulio.
I �1A.l8 ANTI O DURIO DE SANTA C�TARINA

·Pro.prietftno e D. Gerente: SIT.NE NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE AThRUD.t\ RAIOS
»inter de &1;10 A. DAMASCENO D.A SlLVA o parlamentarismo no',S.T.F.

PORTO ALEGRE, 19 (A. N.) - Os partidos -que votaram

pelo parlamentarismo este ano, apresentaram ao plenario
uma Indicação no sentido .de aquela casa do legislativo diri

gir-se imedíatamehte ao Superior Tribunal Federal, através

uns orgãos competentes, afim de que aquela corte suprema.
se pronuncie sobre a constítucíonalídade ou não do referido

regime, logo que ror promulgada a carta estadual, uma vez

que o STF só se pronuncia sobre fatos concretos.

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

!
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!

Ano XXXIV I
--------�----------------+-------�---------------------------.------

N A A S ,S E M B L E I A C O N S li TUI N T E
Ffortaló·pons· Sexta-féira, 20 ti., Junho de 1941 10.054

Reco1}stitui�ão da banda musica do 13.0 B. C, de Joinvile. - Haia luz ... e o sr, dep'
Paulo Fontes irá mais longe. - s Corniseérioe de Policia pleiteiam melhoria de ven·

cimentos. - Interpretação erron a ... - Magnifico trabalho apresen to u o sr. dep. Biase
Faraco do .S-:D., sôbre o combate à sífilis.

._

À hora reg imneta I reuniu-se a
Assembléia Const.ituinte elo Estado
sob a presidência do sr. deputa.cl�
.José Bcabaid, com a presença de
33 senhores 'repres.entantes.
Lida a ata, foi esta aprovada, sem

emenda-s, o que feilo o sr. secretá
rio leu o expedient.e-do-dia que cu
reeeu de importância.

A imagem de Cristo "a Assembléia
R:mCIFlE, 19 (A. N.) - Realiza-se, j1oie, uma sessão so

lene da assembléia ,!para a entronização da imagem de Orísto
no' recinto. A cerimônia será presidida pelo arcebispo de Olin
da, Dom Miguel Valverde.

HAJA LUZ. . . I te pessedisl.a criticou U� considera-
P lou, à seguir, da Lr.ibuna, o' Si'. ções feitas, anteriormente, Jwlo

dep Lado Paulo ele 'I'arso da Luz orado I', ao 'Comentar o processo da

FOI) es, lendo quitométrico discur- arrecadação de imp9sto� O repr s
soo concluindo apresentou uma sentante ·peIC:fJ1SLa sulicifou, em seu

ind ação, sóbre conservação d'l discurso, qUI! o seu colega Urbau
Pon e Hercílio Luz. havia interpretado, 'erroneamente,

I as suas palavras. .

IV !>LHOHJA m� VENCfMmN'f'U8 O SI'. Guilherme Urban, com ii

C m a palavr-a, .
o SI'. deputado palavra, tomou a f's.clarecer o seu

Anünor Tavares ela hanoada do P. ponto-de-vista que e o de rerlu
D.. .. leu o req;ICl'imonto 'em que cão burocrática 'no expediente .

na

os emissár-ios de Polícia-desta ca- cobr-ança ele Impostos. () sr. depu
pilél solicitnrn 'melhoria' do sou .fado Osvaldo Cabral, ndenista, 11'11-

pu' 'ão de vencimentos, cncamí- elo parte do discurso prnterido j)'.�
nha ldQ a Presidência a refer ida pe- lo sr. dop. ·Ra.ulo Ramos, declarou

ti("o á uma ,Comissão. que muríára S. 8. de pensamento,
no dia de hoje, ao encarrar o mes

mo jJroble.11llt... dando, assim, o

sub-Iider udenisla, 'razão ao sr,

deputado Gu illrerrue Urban,-
.
qL1,�,

como se inf.f'l'·i li, é conhecedor do
ass llll to:'

n.EOONSTITUIÇ.W DA BANDA DE
MUSICA DO 13° B. C,

Insoiito, falou o sr. deputado
Guilherme Urban, que proferiu seu

discurso, rlef'0ndendo o ponto-de
vista para que seja reconstituída .1
banda de música do 13° B. C. se
diado 'em Joinville. O orador �lPre
sentou, ao final, dois telegr-amas
:'1loêsse sentido, sendo um 'dirig'iodo ao
:-;1'. Comandante da 53. R. M. em
Curitiba e outro ao sr. Mini·str-o da
Guerr-a, os quais foram aprovados
un ânimimen Ie.

o P.S.D. salidario com o Governador
. ,

- .

RIO, 19 (A. N.) - sr. -Hêreu Ramos, presidente do P. S.

D,. telegrafou ao sr. Silvroestre Pertcles, comunicando que o

Conselho Nacional do mesmo partido resolveu hipotecar so

lidariedade em sua campa-nha contra o comunismo.
rN 'EH.PRETAÇ,�O ER.H.ONJ,<;.A ...

51'. deputado Saulo Ramos li
der elo PTIJ3 em um discurso emque
reh te o elo sr. deputado Guilherme
L:t:lnll, proferido na sessão de an
te- nlem. em que esle repieseutan;

Aguardada. 'CO
SÃO PAULO, 19 (A. N.) - É aguardada com interesse no

seio dos cir�ulos �Oliticos. 10C�is }
regresso do

s.
r. Mário Ta

vares que ;fOI ao RIO conf'erencmr: om o. presidente Dutra e

c.o:n o.s altos procel'es do P. S. D; a re,speito da situação po
lItIca do Estado. ° sr. Mário Tavares deeverá ;tra�er uma in
dicação, aceitando ou não a conciliaçã0 entre o P. S. D.,· e o
sr. Ademar de Barros. I

interesse

SERAO EXPULSOS
SÃO' PAULO, 19 (A. N.) - Indica-seI que o P. S. D., ex

pulsaria de suas fileiras os proceres paulistas deste partido
que tentassem in.gressar em outras agremiações partidárias
'(,m virtude de um possivel não entendimento com o governa�
-dor �demar de Barr.o,s.

. ,
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neçoes amigas
. Princeton, 18 (U. P.) - o tabilídade politica essencial a

presidente Harry Truman de- i reconstrução econômica e so

clarou hoje aos graduados da cial,
Universidade de Prínceton que "As nações amantes da paz
as pequenas e fracas nações só poderão fazer pequenos 'Pro
'.' talvez não possam opor-se á, gressos na direção de um mun

usurpação ou ás pressões do do estável no qual todos os po
totalitarismo" se os Estados vos sejam livres para tr-ilhar
Unidos revelarem sintômas de esus próprios destinos á sua pró
fraqueza. pria .maneira a não ser que sua

A oração do presidente, pro- f liderança moral seja protegida
nuncíada durante as cerimôni- pela força.

.

as de comemoração do 2000 A fraqueza de nossa parta f.a
aníversárão de fundação da rá com que as pequenas nações
Uníverstdade, constituiu, prin- acreditem que e-stamos renun
eípalmente, um argumento em ciando á nossa posição no mun
�avor da adoção do treinamento do. Pareceria a esses. países
militar universal nos Estados

que não desefariaraos cumprir
Unidos.

nossas promessas de auxili!
"Embora estejamos contrí-

ar as nações lívres e indepen
buíndo generosa e 'honestamen- dentes a mant-em suas Iiberda
te --- frtzouTruman -..; nenhu- des e a reconstruírem sua
ma nação tem o direito de es- economia solapada pela guer
tabeleeer nórmas e diretrizes

ra.
para o mundo .. Isto é uma ta-
refa para todas as nações rea- "Em tal atmosfera de íncer-
Iizarem juntas, teza, essas nações não poderí-
"Infelizmente, a generosí-] am resistir a pressão ou a- in

dade de impulsos é a abundân- terrerência do totalitarismo.
cía de boa vontade não são su- "Não devemos deixar desam-
ficientes :para assegurar' a es- paradas as nações amigas".. .

. \

Labaratório

.

aniversá'rio

RadIO';'Tecnicó.,Electroo
Fu�dado em 1935,

,
Mbntagem de rádio"., Ampli

fãoadorea-Tranamia••re.
Mat.riQl ilnJleriadco direta

mente .. U. S A�
. »--...p_detá:t'ie

otalnilr Itat.vJfJ:S Bilb-m

'1
Bl.ett.

-.
Tecnie«) � ProfinionaJ

formado Da Eu'ropa
.' Florian6polia

�ua, 10ão Pinto n. 2t •• Sob.

Aproxime-se mais de IJM.
a-mlg08 e parentes -envlande.
..lhes um número da reTista O
lVALE DO ITAJAí, em� ele.

dteada a Florfa.....
I

I QUEIXAS E RECLAMA�E8
PREZADO LEITOR: Se 0- qu� lhe

.

IlItet'essa é. realrn;"'te. uma providência
JlUa endireitar o que estiver errade ou

para que aiJ!unu; falta de -.e repita: II

NAO ÍI eitcAndálc �que a aua reelamaçlio
•• QIleDa pederá rir a cauaar, eucami
nIle-a á S:iec,AO RECLA:MAÇO.�S.
de O ESTADO. Que o c-uo oerá leYaio
'eDI demora ati coabeeimeftto de 'I
de direito. reeebeAdo Y. a. uma infot'ma·'
çIo do ,,,,,ultado, e� em &}guDll c:a.

00' alo �e;D.!Il !>ublicadGI nem II neIa
lIII8ÇIo ...,." " pTo'fid';ncl" 1<>-'lIl1lda.

Viu.va. Iolanda LeQnetti Buatim e familia
Leonetti co�vidam 0.98 seus pare.ntea e

pessoas amigas para' a missa de 1.0 ani
verscírio de Deu inesquecivel esposo

NICOLAU BUATIM
que será celebrada ne Catedral Metropolitana no altar
49 Sagrado Co.ro.ção de Jesus, Segunda-feira às 7 horas.

Inspeíer de Ensine Secuadárte
(Concurso aberto até 16 de junho, nl Delegacia do D.A.S.P

. à rua Felipe Schmídt 0.0 5) \

o CURSO GENERAL. OSÓRIO, em Porto Alegre, manterá,
a partir de l.� de junho. um cur�� especializo<io de
preparação a esse concurso, sob a direção de dois Ins
petores Federais. Por.a 08 candidatos do Interior e de
outros Estados serq proporcionado um cu,rso especial'
por correspondência. com a reme.-scf. das aulas 1;aql,li-

. graladas e de tôda "0 'legisláçãó' cujo consulto'''';;
I

permitida.
Informações: Caixa Fostal 1401. End. Teleg.: O TA G

Pôrto Álegre.;
,'" ;"

P�DIND. INFORMA<lÕE6 :

Nome _ _ _ � _._ __ _ _ __ _ __ _ ..

Rua
"

_ _ .. _ : _ .. : __ � _ _ � .. H .

•

_ _ _.: _

Cidade _ _

� Esteel., __

.; :
_ __ __ .. _ �

'Parra LonCu1"."oS E:;taduais. OU Feder(Ji�
e Exames de Ad�issão

Esjude por Correspondência
Portu�uês, Matemática, Ciências. Geografia,

His tório do Brasil, etc.
InteresBa·o? preencha - este Glupão e remeta'. 'para €. Pastal'332
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2M. _ De Flaril3!nófo1is p.ara GooititJá, São P,auLo '. ·R-i,ó, .,�, JMllem

Decolagesn és 10,40 hopa,s. .,),
3>a%. _ De FlÜI'>iam,ófo1iB .para Porto ��eg:r:�' �{)Ilagern M 12,30 bn

4'as. _ De FJoui,�ópoH'8 para QU'l'ilhba " SãG Paulo. DooO'1agel!
ás 13,00 horas. I :

õas, _ De Fl,orj<8nó�lffi p6l'a Porto Alregre. Deeolagern ás 10,20 hft

68.B. _ De FII()il"i.an�olis para Curitibá; São Paisle ti Itio de Joo�

Decolagem á-s 10.40 liIol>M. .4 .

·SOO. -r-r De FioriaOOp-üHs��a ,P,o:r.o AI-e@'Ve. Deeolagem' ás 1�,30 lira

PAlSSAGELROS _ GOIUtEIO - cARGAS _ VALORBS _ REEMBOLst
_ FRETE � PAGAR _::íSÉRVI(:O DE, ENOOMENDAS � CARGAS pARA

��A P'PL..l K. L. M.

MLIAL Y Â 1\ I G:_ Jl)[FICIO LA P(JRTA _ PRAt1A i<5 }tE

NO ....JlIl:ftD() - TF.;LlW()N1\i: _ 1'18."

I Dr. Lindolfo I\'� G.
:' Pereira
Advogado e Contabilista
Con.tituição de flociedad'"

."0..1 Planos contabeis .. OrganiJO'f"çãe. ...! .. Pareceres e servjço"
Âe.�F ... ' p.erillJll.e .�. correlatos. 23,ue 88 lliIêis a _.4& PNfum-. Rua Gal. Bittencourt nO, I

. "'.JeIIIaa Urt. íPid'iRa" � já era Florian6polilil '),

pref..w& pela., eol'6a imperial"' d. �
Da. 11 horas em diante"

B.�B' ��__am ---_'

Dr. (LAANO G •

GALI:ETTI
ADVOGADO

Crim.., e cível
COR.tituição d. SOciedad..

NATURALIZAQÕtS

I
Titulo. Declaratório.·

.

.

"E.crit .. -- Praç.a 15 âe,Ndv. 23'."
l0. anda'!'. .'

RI.•id. - Rua, TiÍ'adente. 47. IFONE -. 1468 I

SNRS.
ASS'INANTES
Reclamem imediata

mente qualqu.r iere

gutaeidade na entrega
de seus ;ornaea .. ,

I·�·
.. ···· .. ·· .. ····._.··· .. ·:·�·

, .

I/'"

I Tela ,ara f:tcularias,

i bronze·fosforosa.
! � IR)port:ação diréta da

,

.

Ingl�terra
" Malhas - 60 r. 80 - lOq -120
..

largura - �2· oms. (3' pés),
MARIO 'SCHAEFER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze d Agosto-Dia 28, .sábade, com inicia às 21 Itoras, grande
Ieshval de S. Pedro, romuvide pelo Marabá Sport. Uma noitada alegre e divertida.

�=-�-====C=-on=--�___=:�=r-s---.�d.......e-=-d..-=�=--�.....:...ç�--=-�=.S='-_.u.......r�p;;;;;õiiÕire=.. �=a=s-=M=e�-sa_=r=es=t='r=va=d=a=C=r__:.$=2=5..;._�º�-�=--.-�=---===�
I�::ll� �o�I�����!!s J Uma e.ntrevísta sensacional pa(aArSda�ta Gcatarlna,Ita 5 de Maio de 1947. Concedida ao Grande DI·a'rio aí!o u « uaru]á»

Iln Snrs. Diretores do <

Con tin ua O ESTADO fazen- jorna O ESTADO" Florianó- Chegnva, pela manhã de hoje, ao amanhã: vou recebei> a referida rosa e amiga, como no valor dos

-do dis trib u içõe« d. valiosos li- Ii
conhecimento ela nossa reportagem, aeronave e negocial' a vinda das seus tillros ... que a amam enter-

wros.' inclueiv e roznancas lII'lO-
po IS. ", que viajaria, amanhã, via aérea, demais, para completar a

.

nossa ,necidamente e 'ludo Jazem pela

.d
Te a elevada honra de pela Var ig, para �ão Paulo, e Rio Frota. Aí o reporter compreendeu sua grandeza e seu progresso ....

ernos, entre as pessoas que cornu ar a V .. S. que em data ele {Janeiro, em viagem ele grande a razão de se!' do alvoroço de no- E eis aqur, senhores OU\�l-l1t,es,
-con s za zn d. seu cedest ro 150' de 4 corrente, foi eleita e imporLancia, o major Asteróide ticias e "conslanle" que corriam nesLa singela 'e'l1Lre'vlsta... uma

.ciel. Arantes, que 1150 há muito foi a respeito dessa viagem do major g'l'anrlf'... uma. extraordinária 'e

As p.sseas que ainda Não
da a Diretoria que tem Lransferido para a reserva da nos:" Asteróide Arantes ... - Realmente. espetacular noticia ... que.: a'Pe,zar:

...h
. os .destínos do "'fea- sa Policia Militar, onde exerceu represenLa um largn passo para o de algum seticismo que possa SUl'-

aTam
. p�eencltúdo o coupon tro mador" nesta cidade, coru desusado brilhu o oficialato progresso ca!arillpI1Se... (' esse g'Il' ... nos eternos CI'ltlCOS... e

,�ue dierlernente publicatrlos no podo de 4-5-947 a
e várias altas e espinhosas 00- pr-imeiro avião SCI'Ú o ponlo fie nos que se dão á f,aina de desani-

JI.oderiió faze.lo, i114loril, habi-
missões, - mstruimos nossa re- partida de um grande e extraor- mal' os alheIOS. esforços ... , que,

!� lIt�nd'
5-5- que ficou assim cons- portagem do Grande Diár io- do Ar dinárío ,empreendimento... visce- apezar eI.c tudo ISSO q.ue possa ,s.ur-

/1 . - o-�e, a��Im, a concorre-
_ para verificar a razão principal e ralmente catarinense... para o gn-, sern urna grandiosa realida-

..ram a tao in ter.�san te inici.. - DIRETORIA Importante dessa viagem do dis- hem catarinense ... e para a gran- 9,r", para. o melhor futuro de

ti�1i drealLizltllia sob Q pe troci- Antonio Z. No- linAlo eonterraneo. deza caLarinense... ;-'UAllIU Cal.annAa·t·· "di' A' t
.DIO li IVRAIUA ROSA, .à

ssrm é que á larde, batíamos á O nosso digno entrevistado com
n major . s eroi e ran es os

Deodoro n. 33, nesta Capital.
ron porta ela resideocia do major As- muita bondade, acrescenta ds se-

nossos agradecimentos pela g,enti--'

-o-
o-Presidente: Rodoltol teró ide Aran tes, á avenida Her- guintes esclarecimentos: "Preten- leza cal I van I e com que nos aten-

ANIVtElRSÁRIOS' Bos cilio Luz n. 187, onde f'ornos rece- demos iniciar o tráfeg0 ligando a
dell,., c a ele e aos seus denoda-

,SRA. DR. YLMAR ,GORRE,A. 'lô;ecretário: Adolfo Lucin- bidos com a fidalguia e a gentileza nossá Fdor-ianópolis, - a Cidade cios. companheíros- dessa grandio-

'1, r�nscorre hoje o ani:ve,rsário do lSilva,
.

que caracterizam esse distinto ea- Esmeralda, - aos municípios de s� Jornada, as nossas congratula ..

natahc d
tarinense, cuja personalidade se Itajaí, Blumenau, Jninvile, São coes e os nossos aplausos e. v-otos

C
' lO ' a, exma. sra .. eI. Marieta 2 ecretário . Emilio Ga- impõe á pi-imeira vista pela sim- Pranoisco, Maf'ra, Canoinh as e

rie 'j)1'os[lI'l'lrlades ... a qUA ,Juntar-
onea, esposa do deputado Ylrnar •.

.

_

. .,. 1 -

Corrêa.
c '

'zanlSa Jumor. patia e pelas atitudes francas e Porto União pela linha do, norte' se-ao O,S votos congratulatóri cs e os

,Senhora de grandes virludes de l�esoureiro: Mario Uriar- leais. Lages, pelo besle, Lag1.ll1a, Ttubarã� :1,plausos. elp, t.oe/os os calarinenses

eSI?Il'jio.e coração, conLa a distinta te.
Após os usuais cumprimentos. e Al'arang'uá, ,pela linba sul,

ele boa \onlarlr que amam a �erTa

.amversa:-lanle, .com largo cÜ'culo o
dissemos ao major Asteróide, Ó pois ,estas comunas já Ipüssuem �ataL. ;".8_,o_sou Grande BrasIl. ..

,de relaçoes SOClalS. Muita,;. por is-
Tesoureirü: Remaclo motFv'O que nos leva.va a perLur- I)]slas de pouso.

.

- - --

, ra, _as homenag\ens que hoje lhe F'is er. bar a gua lranquilidade naquela E' o nosso übjetivo desenvolver QUANDO TEUS FILHOS
� .se��o tI'lbl1ladas" ás .quais "O Esl a- 1dor' Jaime Ferndes Viei- h Ol,'a. Falamos em Lranquilidade, o quanto possivel o tráfego a que

do se associa res.p,ejlosamenle.· mas nossa observaçã,o colhia im- nos propomos; aLé mesmo. quando te perguntarem o que é

•
ra. "' pl'cssões dos preparativos de via- as neeessida-cll's e as condições de um lázaro, dize-lhes que é

FAZJilM ANOS, H<üJE: �REITORES
TECNICOS gem ... e .da premencia ele tempo aviões com maiores ca-pacidade... f

saiadores: Manoel Vieira para o :major, CJue certamenLe mui- Não há duvida que a nossa llli- um en êrmo que poderá re-
-,. a sra. Clotilde Tat'antn Vipj['a Gaão Rodolfo Bosco Anto- [,os afa�eres ler-ia'amela que �'eali- ciativ,a, - acre'conta o nos, I ('ll- cuperar a saude com D teu

€ a ·sra ..Maria Bayer AmOl'im.' , zar hOJP para podpl' parLir. trevistado, - fica na elepc"I!encia
- a ,exma. sra. d. R.ita da Costa . Noronha. , O major As[,eróide AmnLes, ca- da aprovação das autoridades ae- auxilio.

MaLhelI'OS, l'unüionária do,;; COi'- t J
.

B Soa Ih' t
'

['elOS.
,n Ta-regra: aCl. - va elreseamen e e sem· aquele ['onáuticas, mas cremos que a apro-

re
subtcl'Í llglO que geralmen le os en- vação .não se fará demorar. pois

- as stas. Estela Rodrigues e a . . Ad lf L
- troyislados eostumam usar e sem essas dioo'nas autorida,des S'10 pOS-

-sla. Marla Gomes. aqUlmstas: o o UCln- t b'
• ,

.' .

\
. am em, como se diz na "iria soas capacitadas ela compreensão da

,- o sr. Carlos José Batista, cro- d a Silva, Gabriel Go,lares. "bal1:car o imporLanle", - j)�is � necessidade do tão utll el11'preendi-
ms,ta esporlivo. a'quilagem:' Ari Passos seu feiLio moral é de um homem mento.
- os srs. João Schmidl., ArllU" M caranhas. modesto, que nessa modestia pro- Finalisando a �Lla entrevista. que

Lemos JunlO'r, "'Vilson Ferreira. ela onto: TiulOt'eo Alves, Sil- ?Llra esconder até o próprio va- de tão bom gTado nos esLava' con
Luz, Tubo, Ferrari, Nelso'TI M'Llrilo

'

, 101', - o major AsLel'óicle cava- cerlemlo, o maJ'ol' Asteróide Aran-
Jle -So,uza. .

v· Pinto de Oliveira, Rozinha II
. ,

'

�
lell'escamen"e pl'ontifi'cou-se aLes, esülal'ecia-nos: "Agora só l;esLa

-, â me?il_1'à -Dínâ, 'Tcl'e,za, filha. S ·z·a .• "

\
nos relatar o 'que de faLO e de im- que, 'sejamos b'em COl11'plrl\imdóidQ/S

do SI. Elllgel1l0 T Cldade 20 S"!' f A" Z N Ilo'r:-"all'l
.

",' - I
-

'I I
-

, L d P
.,' , " - C OOTa os' ntonlO· oro-.;v. e "e passa ('Om 1'e a�ao "�,"' pc a popu açao do. nos, s,o CIUel'lLIo

gen o a . MIIILar. o
, "i' d

._ as meninas N-euza na, Ari Pas&,Qs Mascaranhas, sua vJag'em é amanhã. Esta,clo, pois enfrentamos, essa

VJl.da Maria Duf.ra.
de f-;ol.lza e hletrecista: UbiraJ'ara de

O nossb enlrevis-lacl-o começou, organização com uma grancle soma

� aS�,lm, a, sua paleslra: .
.

.

de sacriIiüios impulsionada . por

Bfto.
.

, .- Ha mm Lo anda comigo, aca- uma g'mnd-e dóz.e ·de idealismos" ...

(OMISSÃO DE, ESCOLHAS 1'lCl:1da spm1)l'ü pelo me,u idealis- O reporter DllVinelo e tomanclo

I DE PEÇ�S: . mOei" uma "elha ,H'piração, que não .nolas. aprov�itava as pausas para
1)0' la procurlll' l't'alizar em face pensa.r com os seus humildes bo

(:ntonio Z. Noronha, Rodol- elas rU11ções que exercia na ativa lões: "Feliz a Lena que po,ssui' fi-

f1Bosco, Manoel Vieira Gar- \'Ida mllllal'. Hoje, llvre pela t.rans- lhos que, pela tempera rija de ve

ÇD, Jaime Fernal,des Víeira, 1erencla para a reserva, procurei lhos lie/adol'es, ·enfrentam as maio

l\ireu Corrêa, Ari ,Passos Mas- dedlCal'-me, com.o sempre o fiz, aos res dificuldades, ·nã.o' olham sa,crÍ-y
f. mler,esses da mll1ha Lerra. fi,cios, para a realização de emlPre-

C:1�'anha,s, Jaci B. Soares. A 3 de março elo ,cone11le ·ano - endimentos ele vulto visando aci-
RITZ Hoje ás 7,30 horas I GUARDA ROUPA.. há triês mese�, portanto, foi tOl'na- ma de Lüdo' o bem' estar do seu

Ultima exibição _ 'Zachary Maria Izabel M. Vieira,. Ro- ria realidade essa velha aspiração, pONO e a grandeza. do seu
.

torrão

,;Scoot _ Faye Emerson R _,nhá
de SOl}Za, Olga ISchwar- que a]Jmentava elescle o ano de natal. -Santa Catarll1a pTo'Jeta-se,

C
ose

H'ld F' her l19ft3.
realmenLe, na lI'mandacle estadual

.mary De amp - Bruce " I a lSC',

t 'd' d Encontrei dOI,'S, jovens amigos �_ brasileira porque possue filhos �ue
..Rennet

J
Valho-me da opor um a e

cujos nomes declino :Sidney �o- as��m procedem."
.

SINAL DE PERIGO Jara apresentar a V. S. os nos- celLi e Hélio Moura, _ dispostos, . Iermmara, a e,nLrevlsta. Ü nosso

Censura até 14 anos _ No os protestos de elevada con- como ell,. a enfrenLar o pro<blema dlsLll1Lo ,e�Llevls;ta.eI,o tm!la pouco

prog-rama C' d d' 'd
- oe transportes aéreos no territ.ó- lemp? ao seu ellspol e mUlla cousa

·

: me an la Jor-nal I eraçao.
. rio catarinense, Duma çlecisiva co- qu� íazer amda.

,

'

''7'' ,DFB Noticiá,rio Universal Adolí'� Lucmdo <la Silva, 10
laboração lá figura moça e ide-ali3- EsGendemo-lhe a .dex_!J.�a num

JOlnal. Preços: 4,40 _ 2,40 ,ecretano. t.a do meu ilusLre amigo dr. Adel'- forLe aperto de admlraçao ,e de

_

• . I Levando ao bravos moços de ba I Silva, que Ião dignamente \Tem estima, em que esüwa todo o nos-

ROXY li' ,

7 30 �t
. ,

no sas
( felicitações enfl'e11lanclo a a,dministração ,esta-

so aplauso, exlenslvo aos s�us dlg-

.

oJe as, horas aJal,
. �s. .s - dual, com o úniüo ob'etivo de ser-

nos 'Üo!lYJ(panheIros desta j.ornada,

_

GlOrIa Joan _ Johri, Qua- ela ll11Clatl:,a, fo:�ulamos vir á nossa terra.
J.. e ouviamos, ainda, dos seus lábios

.len voto-s de contmuos exItos, em Organil,amos LIma sociedade ou es��? p�lavr�s: .,

DESPERTAR RE-VELADOR suas 'atividades em prol ao bom companhia, leg'almenLe <conslituida A��dlO Gna'1'LliJa e ao seu Gr�n-
Censura até 14 anos No pro nomo do teatro nacional gran- pelo cont,rato SOCIal flI'mado em 26 de DdJallO cl°t Ar, os meus melhhol es I
.' .'

... v cle abril, a que se seguiu a preo- agra eClmen os com o reCOl1l eCI-

,grama. Cmelandla Jornal de fator de cultura. eupação da escolha de' um Upo de menLo de que a noss,a emIssora IDFB _ Metro Jornal comédia, .•• , ••••• o ., ,o ••••••••••• ayião, ca-paz de inspirar co.n.fiança �empre aLende as Ca1.,lSaS que dI- II!I!Ii!l!!m�J!I'l;IIgta!l'!ihAliiIlllll.!�_I!IIIlI_-!lIi!t!IMlI:IIa

Preço.s uuico Cr$ 3 00 I
. e seg'nran�a absolutas, le'vando-se zem respeIto ao. mteresse do Es- LU.l\!tHMC.ltANm: Da mIl Iil-

, ,

'IA B de (ta.,�dores em cO,nsideração as ,atuais pistas de tado� <com o obJeLlvo ele melhorl vro à Biblioteea tio Ceahro·...,.-

't.. \I \luB pOllS0, no,� diversos municípios do serVlr a col'ellvldade.
.

1 1. XI "'A F 11'__

EDITAL Eslado. DesP,edlmo-nos ... _

,e segUlm_?s
d",mieo ..n:.�o. --

VENDA .EM HASTA 'PúBLICA Depois eI.e apurados esLudos e rum? a nossa redaçao ... com tao tribair-ás, ass� pam a fMma-

I _ Paço público, para conheci': exames de diversos tipo-s de ael'O- preclOsas noLas no bolso ._.,
e uma Po � des al�

me11io dos inl,eressados, ,que de naves, chegamos á conclusão que o g'l'a.nde aleg na 'no �oraçao.,. por àe amaahlã I

acôrdo com a aulo!'ização elo Exmo. "Stimson VQya.ger 150" modelo venflCa'rmos que a_ ter�a catan:.

Sr. Gep, Diretor ela Rcmon,La e Ve- 19/!.1, satisfaz. plenamente ás con- nense'� abenç',oada nao so na g.ran
Le,rinária elo Exércilo, publIcada em dlçoes eXl-glvels. cteza ,d,'t 11aLur'eza, que fOl pI'lmo

BoleLim Diário deste Corpo l1I'. 1. Quando de minha viag'em a São

ele 12 'do corrente mcs e ano, serao Paulo. no fim do ano passado, tive
v,ondidos em hasta pública nove oeasiào de examinar e verificar' as

cavalos e dois muares da carga des- gra.ndes e reais possi.bilidades da

la Unidade. aerona.ve em ,quesLão.
, II _ A j',el'eriela venda l'ealizar- Animados com o apoio moral ele

se-á ás 9,00 ho.ras cio dia 26 elo cor- sua excelencia o senhor Governa

rente mês, no quarLel desLa Uni- dor dr. Aclenbal R. da Silva, Ique..

c1ad,e. \
aSSlm vaI rrallzando as suas no-

Quartel ,em ,Florianópolis, 18 de J1l'es. aspirações Lle i'norementar e

.JL1nho de 1947. posSlbllllar, <com as maiores faci-

Ivan Dôntice Linllares - 10 Te- I lidades, a ligação da Capital com

nenLe Ajudante e -SecI1etál'io' do Ba- todo o interior do EsLado, - .en-

lalhão. tramos em entendimentos com a

... ,.. ,., .. , .... .. _... firma "Aviação Moura ,Andrade,
•
L LltZ. Ltda.", de -São Paulfl, enco

'mendanclo, pára pronta entrega, o

primei'ro avião, 'que já se encon

tra á nossa disposição na Capital
Paulisl a.
E eis aqui, - diz-nos o nosso

distinto entrevislado, - o ponto
impo1'lan le cla minha yiagcm de

SEMANAS SOCIAS CATÓLI
CAS - 'PARIS - (S. F .. r.) -
O Cardeal Suhar.d, Arcebispo
de Paris, anuncia que a 34a ses
são de Semanas Sociais da

França se realizara no Institu
to Catüli.có, de 23 de Julho a 3
de Agosto.
"O que fai{-e§ies anO' a ol"i�

ginalidad-e das Semanas Soci
ais, declara o Cardeal, é que
não se limita,rão ao estudo· de
determinado problema. Procu
rarão demoThstrar pela história.
pela doutrina e pela experiên
da que a doutrina social cató
lica, que trouxe ao mundo, mo
derno 'tantas idéias novas, é,
no nOS60' universo confuso, um
podero.so instrumento de p,ro-
gresso.
É muito conveniente que

París, centro incontestável da
vida inteletual pa,ra a qual
convergem tantas atenções an
siosas, seja('a séde duma Se
mana Social de tão grande im

portancia.

o ESTADO
EnCGDtr�-S8 DO Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado PAblico.

("�a prb--livro"
C. A. »I «Ie Fevere&o).

do

Ás 7,30 horas
IDILIO NA SELVA

No programa 1) O espqrte
er;n marcha n. 141 Nac. Imp.
FIlmes 2) No reino das seneias
Short 3) A voz do 'mundo atua-

· !idades preços: Cr$ 4,00, 3,00
.2,00

TEUS FILHOS

"Imp. 14 anos".
Ás 7,30 horas

.

Ultima e Definitiva Exibição
FANTASMA POR /ACASO'
No programa: 1) O esporte

em marcha n. 140 Nac. Imp.
Filn'!.8s. 2) Fox Airplan News
29 }', 42 atualidades preços:

· Cr$ <;,00 e 3,00
"llnp. 14 anos".

aplaudirão teu gest6,
quando souberem que cola
boraste pró Restabelecimen
tó dá Saude do Lázaro.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-Dia 21, sábado. Festa Joanina-à Cai a. Shows e sur

presas. Eleição do Festeire, de Sinhazinha, e Síshô Moço_ Prêmí tf Pínhâe. l\1eladof
etc. e Queimad�. Grande Quadrilhall

�

Mesas na Joalher Moritz.
\

,
.

CAIINUÕES, ONIBUS I TRATORES
SU'ECOS VOLVO

DE 4.5, 6 E 7 TONELADAS
Peça informações telegráficas à V O L V O D O
B, R A S 'I L S. A. - Matriz: Ria de JaReiro à
Praça J,\4ai'echal' Harrnes, 5 - end.ereço

,

tsleg.rafico
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro, ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - Filial: 'São Paulo, à Ruo Odorico
MeRdes, 326, endereço telegráfico BRASILVOLVO
Sõo" Paulo, ou ainda dirêttlmente com o gerente

.

da VOLVO DO BRASIL S.A., que visitará em priBcí-

I
pio ,d� J':Hl�O, com .algums chassis ae demol'ustração;.
as prrnerpess locahdades dos IAtaliloB do Parana

I

e Santa Catorine.
, -

'1 QUER VtSTlR·SE ('OM (ONFOR1�. E ElE(jAK(I�1
�

PROCURE C'i

l_ft_R�!_!�!_�!�_j_22_SObr_.�O_
r». Henrique Srodieck

ADVOGADO
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - El'loriaoó,Johs

«Casal Barreiros» vende:

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã' será a sua pnleri4a

Drogas nacionais e ."tra.geiras - Homeopátiu - p� .�
marias - Alrtiee8 de bol3'aCha.

Garante-se a nata obse"incia no reeeituárle miMe••

I
CO'N'TA C0RRENTE PPPU»JJR

I'Juros �/! a.

a'e
-
-

eLim,
ite

C.r$ go.�OO -

-.
-

Mo'riaeli1ls�e cem �\l'e8
.

h���s���1 S.l \RBS�:RVA&. CR$ 15J)OO.()00jtlO

Tr�e 23 • Roi'!_IilMÓPOlhi
-

. '

AGRAD CIMENTO

Viuva Olga' f>liveira
Silva

\.

l� 11 queda de Juaa
Uaoelero

(

'-

Buenos Aires, 18 (U. P.) -

Viuv& Alice RimeI. �ilh e veruo. "pr"fundamente consterne-
O rracasso das torças rebeldes tios CGm ii pr ..maturo falecime de Eeu marido, pae e sogro, MAX
em manter suas posições e·m RIMEI:. "corriào no .ia 12 do rente. no Hes}l>itol de C .. riGGde, por
Pedro Juan Caballero. ocupa- esee mllio, agradecemoll o desve cariJOho àispe .. ,adclI JIlor parte àa.

da hoje' pelas forças do general Jlievmall. Irmàs, ertfermeiro8 e dais f\1eeienlÍrieil de Howpital. em e.�

. _ecid1 ao Àuma:Aitóri.. médielll II dr. AutJuaJ;o de Puulil, que empre-
lVIorinigo, segundo foi oficial-

gou todoa .,.& esforço. pusiveill ra sah'ar Cl vida precifl.a de RO.SO

m-ente comunicado, constitui Qnte queriao Agrod.ecemea. til ,ao. visinhO<l, qua fEIram incdn

o prirnetro resultado da óten - aavei., auxiliando-.". em tudo finalmente, Q to.". Ga peaaôas qua

«Real» sIA Transportes, Aéreos ��;�se����na�een;��b�:r���:i�
el\ViaUlIn )iÊsomea e açemptlnh II

c::P:eR;:n:oúl;:m1:4;·rodI1.
AVISO guerra civil naquele país,

A AGENCIA DA. "REAL" TEM O PRAZER DE COMUNICAR SEUS' dentro de brevíssimo . prazo, -------------1----------.-.----:
DISTINTO� CLIENTES O HORARIO DE ESCALAS: conforme fôra anunciado na,

IFLORIANOPOLIS .- CURITIB.\ .- são PAULO·· RIO m:: JANEtlm .'
SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS ___: CHEGADA _ 7,30 HORAS semana passada pelo chefe do

PARTIDA - 8,00 horas.
.

governo paraguaIO, general
FLORIANóPOLIS' - PORTO ALE<;1RE - CHEGADA - 11,00 - 1Viorinigo. '

HORAS - PARTIDA - 11,30 HºR�S. .' Assunção, anunciando a
PARA MAIORES INFORMACoES COM OS AGENTES OLIVEIRA I( ocupaçã rl.e Pedro Juan Cabal-elA - RU4\" JOÃO PINTO - 18 TELEF. 1 .358 '

o '1'
.

•

1íero, declara tex.tua mente

"que se trata do primeiro -exi
to decisivo das forças gover
nistas para vencer completa
'-'-"101'e o movimento revolucio
nárío, o qual perdura há cator-

Nao"fÍtriim reaenaas
bombas atômicas

VI< asniugton, 18 (U. P.)
O jornalista norte-amer-icano, \!

DTéW Pearson. informou on

teVU 'á noite nesta Capital que
quinze senadores dos Estados
Unidos haviam protestado jun
LO ao secretárío da Guer.ra nor

te-americano contra o fato de
terem sido enviados bombas
atômicas para a Grécia para a

defesa daquele 'país.
SAPATe� PAR� HOMEM: 'feitoa a mã.o, vira banceaa, Bolado duplo, NEGA O "PREMIER" DA

1I01to prateleira. fabricado cem .material que �xi8t<l de melhor, GRECIA.

preço apenas Cr$ 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno. Rolado de madeira O primeiro. ministro da
especial qne .reaistem contra toda e qualque� humidade, conservando Grécia, Demetros Maximos,
o pé eãmpl'e quente, recomenda-se elpecialmente para pelllloal que desment.íu hoje, em termos ca-
trabalham em lugarell hurnidoll cujo aoalho é de cirnerrto e tijoleta.. 1

Preço apenall Cr$ 50.00. tegórico.s, as noticias veicu a- Dr. OSVALDO BrLCAO VIANNA
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: 'I ... grande lIortimento. das pelo jornalista norte-ame-

,. Dr. r. J. DE

�USA
CABRALmodelol novos. preços baratiasirnoa. ee Crt� 20.00 Q 100,00. ricanc, Drew Pearson, segúndo

Vendas diretarnente da fábrica ao <.�.,..umídce . quais os Estados Unidos ha-

I
ESORITÓRIO: Rua Felip Schmidt se SuLa 5

i. CASA BARREIROS _' Rua Conselheiro Mafra 31 viam enviado bombas atôrní- EdifíGio Cruzeiro
T FlorionópoH••

oas pa,ra a Grécia. ....__

OOíN Farmácias �e' plantãoIl�.
:n� ��, ... l'tIlipe &!tlInldt

?��. li! Dom.... � )l� __ l"elipe Bob.mkIt
.

:III� :ll'>l&'máei& li!IoóItfJr6. :IIMça )6 de JIIO'I'eIJlll::lll'o

28� -.-ãeía HoJ".,.... JIA.,a }5 de NO'I'emt>rc
•_.�_. ...._. pa,�,� Aa.vmo. &118. à l'Wl Jcie;

.....

\
�"",,"""""Ra......�mam8mD�"BERR"�·�

..

C
__ INBONE!I_.NOY,A_ .. (Vkassis)
C.A,PACIDAD8 1'.500 Ks.

VENDE..SE

Antônio Antunes dss
Saatos e Senhora

..

p� 'ca", po"ente. 8

}II_OGII IIlm�as, o eOiltroto
1118 _1Gl.mento de seu tialo

PAULO. e,;m ta srito. I>uloi-
..éia Oliva-ir41 Silvo

TuJocrQo IHH941

P<!l!'�a aes par.&"s e pes
aeos .migas fi _...h..t" de
�_a'-to .e aue N-ha DUL
CINÉIA, .eM o !Ir Paulo An-

tun•• doa Santos
Fl"riaRipoli., 8-6-1947.

. I

D.JLCINE',· e PAULÓ -I,.lljVoa ,

. ,
, .

f

eH e QECOIIIUIDA

•

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

oa�ite
A União das Sociedades neficentes dl=l Florianópolis.

realizará no próximo sábado, 1 do corrente.. á rua Trajano"
n. 5, das 15 horas em diante, rrlis uma reunião com o fito de

promover um plano eficlen te
I
de , assistência, ao realmente

necessitado, bem como prossegtr, na humanitária campanha.
p€lo agasalho do indigente.

Convidam-se, para êsse at as. associações de caridade e

as pessôas interessadas.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇAO
• fRó!M"5"'e'

ESPECl E"E
W�L IN I1'I.7BT]lIA.L-JOIfi""IIJI� !M�rc4!. reglal

�\�.--------DBBU Bm nw�__� ��__�Da _= ..._�.,�"'•• _ ...._-,--.----"B-.-----�-·,

r TORNA A :ROUPA BRANOUlS8fMA
--�

_

=
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J o filt7'F,no - sexta·te•• 28 CIta "'..... de �47 5
J�
.------------------------��----------------------------------------�------------

Sociedade de Cultura Music't�1 patrneínará o eoncerte do barit••o paraaaense
/

academico Wolf Sckaia, hoje, ás 20,30 no Clube 12 di Agosto ..

..

!�g��i� �ua pÇOIU�o�!!1
originados 'pela revista norte

americana, "Magazine Digest"
no sentido de que Martin
Bormann Se acha na Colum

bia, comentados pe-lo vesperti
no "Espectador" vêm causan

do enorme sensação nesta ca

pital.
A policia nega conhecer a

natida.
'

Ao mesmo tempo- o Ministro
das Comunicações nega a

existencia de censura de rádio

e desmente, outrossim} os ru

mores sôbre distúrbios em Iba

gue e 'outras cidades do pais.
Julga-se que tais boatos ob-

, j-etivem causam mal-estar e in

tranquilidade no seio da po

pulação, mormente- as classes

operárias,

JOIO e 6&P80t080
"flesastre de . Dvlação

Lerburg, (Virginia-), 16 (u,
P.) - Cinquenta pessoas pere
eeram, iins�antaneamente, em

.consequencn, de ter um quadrí

.motor da "p'ensylvania Cestral
_;_J\.nlines" .se

, projetado contra
11m pico, nas p'l'oximidafles des
;ta cldade, Os inve:stig'adores di
.zem que. o Avião voava a muito
pouca altura, sob forte tormeen- I

. ·ta. Os restos do avíão : foram
.avístados (.10 ar, pelo amaJllIH�-I-------------�------------cer, e grupos de salva pelo 'mana
-eer, e grupos de. salvamento
.saíram palra o lugar do desas-:
-tre, próximo da fronteira OSI
.Estados de Virg'ini'a e do Oeste

I

Virgínia Cinquenta mortos I

-constítuem o total de vitimas,
I

sendo 3 membros da tripula-I
ção e 47 passageiros, entre os

quais nnna eríança de poucos
JJJl6Ses. IEste ,é. o terceiro desastre

I
.aéreo, no leste dos -Estados
Unidos; nos ultímos quínze di-Ias. 95 .pessoas pereceram nOI-día dos mortos pela patría, em,
-doís acidentes - um, no aéro-I_porto Laguar, dia, em Nova

York; e o 'outro, nas. proxfrni
-dades de Basnbrídge, Marylind.

Esta tragedla de hoje iaz
esubír- a 390 o numero de pes
esoas falecidas em aeídentes de
.avíões comerciais, no espaço de
111m ano.

iJnlgou improcedente
São Luiz, 16 (A. N.- __ O

'TRE julgou improcedente o

.:pedido cassação do registro do

«deputado pelo PR, Mauricio i

. .Jansen.

F�ACOS e

Âi'dMICOS
TOMEM

UIIU fr@usntHI
"SILVEIRA"
-

Grand. T6n1ett

"

"'( o Vaticano dtseja
a paz •

Roma, 18 (U. F:) _ O "Os-
.servatore Romano", órgão da
Santa Sé, publica hoje um edi
tortal reiterando que a guerra
.não é Irievitavel e fazendo um

"pelo em prol da confiança
.mutua entre os Estados Unidos

\

,e a Russia.
"Sem confiança _ Informa

._ nem as linhas Sigfried e

.Maginot, nem as cortinas de

.ferro das armas e da diploma

.cia podem impedir que se re

-corra a força, apesar de tantas

,
.e tão enérgicas ex:periencias".

O editorial leva a assilIatu
:Ta do Conde Della Torre, dire-

. tor do "Osservatore Romano"'
"'que qualífica a guerra de "o.
maiS colossal paradoxo de

noSi'�a. civUizacão, siendo em

,gera:l o resulü{do de uma série
ue g" ande paradoxos" .

�
';

f -_.-.. _,..;,....,.;------=--
t I 3111. I98..687;iHó,.3c } 18Slml. IMl'« 76.736,401.306,2" , li. � al_
I Reclamem imediata-

Disêtores: í mente· qualQuer if.M-
Dr, Pernphilo d'Utra P�e:ir-e de Carvalho. Dt-. Francisco I gulali)'idade na BDtFep

I

de Sã, Ameio M�lJo-rra. Dr. Joaqt1im Barreto de Araujo 'II de seus toro�s.
e José Abreu.

\�����...,"""�I���iW"'oõd''''���

r'-"
- -- - - -. -- - - .... _ .. -

SELECÕES
.

II

2� artigos 'I
do maior,
atualidade f

COMPilE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO!

.

'. I.
. 3 I

CUSTA ;10 Ç,r$ ,00 I
_c:..'""- �__

, CONTII ARDIS }j _.
I
V f MINCHIS

1
!

1

�::;'�-o"1.�J"'j
MIIA RECEBER AMosmAGRÂ"a I'ESCREVA O SEU ENDERfeO AO

'lJl.BouréRI:O 081. J. L I. CAI?<A POSlAl.. 36
JaI.UMENAU .. SANTA CAT� '.

.

TECHICOS

Telefone 1134

Florianópolis

LIVRARIA ROSA
'Rua Deodoro, 33 - FpoWs.
Atende \

pelo Serviço
Reembolso Pcatal.

Esguat]vias
I

'

,

oe

j\1aãeiva
,R I I UU I S. A.
Rua João Pinto, 44

Livros Técnicos
'em geral

ALUGA-SE

.ALUGA-SE

fDMPANmA ..ALl4.N(:A UA BAIA 100

"�ri�lia 1Ie.'lIl 111� -- MI!b: � Ao L�
fl'f.niiffjjjflO� li 'f'lUt:N�·�6�T-m�

Cift!R1I 'do. Balanço de 1944�

CAPITAL E RESERV..�S Cf.
(,;'$

lSo.9()().506,30
5.978Aol ;755.97

67.053.245.30
1402.,176.603,80

Uma sala terrea sita li rua

Jeronimo Coelho mobiliada.
Da-se preferencia a quem in"

teressar os moveis.
Tratar BeRta redação.

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

DR. SAULO
RAMOS I

Respoasebilídedes
Recete
Ativo

Siniltrol pagos nos Últl.OlO. io en"II.

Responaabilidades

Quarto e sala, podo.do lalrClr e

cozinhar. Vor e b'atar á rua Lau·
ra Caminha Meira n, 74,1

Espeeialisto em moles
tia,s de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horárie: 9 às t 2

DIARIAMENTE

DAT�L FI

• • •• •••• • •• e, •••• • ••••••••

I
m- fi

(orrespondEmoia
(oMercia1

QUARTO
Aluga-se um para solteiro

ou casal sem filhos; a Avenida
Mauro Ramos n . 28.

DUIll.N ÇA,8 .NoERV (�'iA..e
Com os progresso. tia ..e4ie....

lIoje, ai!! doençoas nervosas, quaDtI•
'I'mtadas em tempo, são .&lq tD'" I

reitamente remediáveis. O cllrilluli....
lIismo, froto d. ignorância, só p044
prejudiesr os indivíduos lIfeta4o•••
t3iz enfel'fuidadea. O &r.viço N�
donal de Doen�as ment,ria �PG4
!l.·.m Ambulatório, que attloln.tt, jg�
miiamen� 01'1 doentli)8 8$"9)1000 lBI
iJs�nta. na Dila Deo<iloro U. das •
U U' liI.ru. dilri"'••r&

f· llB'NflARAM SUAS CANlJI· �

I. ·DATVRAS

TÔIfOt.s âtl bebidas, incl1llll!vtl 118
ll':IlilI'l'iClMlas em outros Estadol.
C'f.IUnraIn 3tM8 candidatUi'H.
pal'a 1'oioar Doa ltire.

catlL';-'I if"�""... _. t,n vT�ta �. eertiM.j!!!ti vtt�1iI 4n lI;i�..-ítiv,., lO'Il'OT
''''�_. ",--_ .. -

;

DIREÇÃO:
�mélia M. ptr;fflZzi

ME'JODO:
Moderno e EJkiente

Vendem-ue
m6\'eis da sala de jantar e qUOTto,
Ver e tratar à. �UQ Souza Dutra

Na 159 (Eutreitol .

4 •••••••••••••
,

••••••••••••••• ·0 ••

VENDE-SE

\

Uma maquina de fazer tijó-Ios
comuns e tij6los furadoil 8 telhas
chatas, a fé)rçCl� animal.
Ver e tratar na Palhoça, corn

Germano Berkenbroch.
........................................ OI .. li .......

lEIAM A' RE:vIS�A
O VAIE· DO ITAlAl
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(111- seSsão
.

sulgme. hmOD pÕsSê, Anlem, �o cargl de Presidnte da f. C. D., o
distinto . esportista 'capitão de corveta Alvaro Pereira do taba.

no
Fazem-se gr-andes p repara tivos cana assada c se râo lançados vá

no Clube Náutico Riael�ue].o para rios balões.

fl'stejar �i'(o João, na próxima S8-! Nos arraiais r iachueliuos I'eina;

gunrla-f'eiru. dia 23. .: grande animação pelos í'estejos,
fi averá foglleira, batala, cará c l joanino".

"PRESIDE T� ROOSEVELT" figueirense x Colegial, o "lnatcb"
o mun�ná�!l!,�a��ue�� Vi!!�Oa_ (���lnd!J�I��las a remo .

,snais "Imnn.. ·rl�nto d!A rndad!l H.' .8de presenciar a inter-essante rega- cios EsLados Unidos da América do serú aberta a Iodas as agremiações, ln I ,"1 II II r ti U li U U IIu
la !IJ'I'omovida pelo valoroso ,C. N. Norte - sensacional ;proiva de 1'e- e led um percurso de ap rox ima- BOI'�I·nv� X "tléIS.flo AR) confronto domingo.Riachuelo, terá no mês próximo mo, ou seja, a volta da II11a das damenLe ;'.500 metros. \lU li! li li l\l UU U U •
motivos para viver novos mornen- Vinhas, B111 ioles e "out-r iggers" a Aos primairos colocados serão
tos de intenso entusiasmo e

ner-I
quatro remos, em, homenagem á oferecidas ricas medalhas ele ouro

vosismo,
_ grande' nação (lo norte, prova que e prata.'.

E' que Cü'J�becj.do espor-tista CO-B- tem o nome do inolvidavel cidadão Em nossa próxima edição dare-
terrarieo esta desenvolvendo ClSfor- do mundo - Franklin Roosevelt. -

mos jJOT'menores dessa iriteressan-
ços para que se :realize no dia 4-1 Esta sensacionalissima. prova te disputa.

Dando andamento ao Campeona-" valoroso adversário' af'im arreba

to Am�elorisla da cidade; teremos 1 lar .o honrosp 20 posto, o-que será

amanhã e domingo a oitava rorla-. uma felicidade para o Paula Ra

da. Imos, Caravana do AI: e Aüéticc,

O encontro inicial apresentará '
que também subirão pua

_

a yiM
na tarde de sábado os bem consti- liderança.
tuidos conjuntos do Pigueirense e O outro 'fll'éíiO será realizadc da

do Colegia l c' é considerado o pré- mingo, tendo o Clube Atlético co

lia ele maior ímportaucia ela rodada. mo contendor o modesto "onz.a' da

foguel'br�'" O Colegial que vem cumprindo Bocaiuva 'que, vencendo OIU não,
_

'W1
_ boas "perf'orrnanees" está disposto continuará em sua desfavoravel si-

,LaveI corredor elo Lira Tenis Olu-
a derr�Jbar da vioa-l irler'ança o seu tuação : o ultimo lugar.

Consoante estamos dando ampla tros, a interessante prova Lerá por be ..que venceu a ull.ima "Corr-ida Idivulgação, .em homenagem ao sr. lacaIo coração da Capital, eslanelo! ela Fogue ira ", ostentando atual-. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;.;;;==;;;;;;;---'-------------
Governador Aderhal, R. da Si lva Lodos os atletas participantes nas i mente o Ululo de campeão. caLari-" RA DI O' Sserá realizada,' na próxima terça- melhores condições í'isicas,

.

tudo I nense de corr-idas de íundo, é �o Ja-

feira, dia 2'1,' a monumental prova indicando ·que este ano a Corrida
'

vorito ela grandíosa cornpcf ição cle 5. 1), 7 e 8 volvulaa ..... rEt
.

f
,. "..- Decreto de 17 de junho de 1941

'

rusí.ica denominada "Corr-ida da da Fogueira reunirá os melhoresjl terça-Feira próxima. A equipe do Luz. Pilh'a o AClSmulader.
o GO'''ERiNADOR RlESOL-VE

Fogueira" que,� Federação Atlé- "ases" ele corridas de fundo. ,ClUbe Atlético está prepa rarla para PEÇa. catalogo gralis. Nornear': ,

tica Catar ínense promove todos As inscricões serão encerradas mais urna vez vencer a Corr ida da. Preqos &em conoorrencia! De acõrdo com. o art. 15, item v, do

os anos. amanhã, sendo já vantajoso o nu-I FOgne. ira ele 1947, onele. lerá .como' A V A __ Importadora
decreto-lei n. 572, de 2'8 de outubro

Disputada como' será
-

desta vez mero ele atletas inseri tos. forl es concorrentes o LU'a 'I'enis e' São Paulo. C, Postai; 4063. H:l�e�,�4�e Miranda Gomes, ocupante
num per,curso total ele 6.000 me- Oldenei Lima cios ,SanLos, o no- .o Barr-iga Verde.

.

i (lo cargo 'de Méd.íco Leprologista, padrão-
-----,---

• :'J. do Quadro único do Estado, ,para

t f t b' I
MOVIMENTO DO CAMPEONATO AMADORISTA, �:i:����' dc:n��r:����til����'ã� ��r��, ;:ô���

apos as no u e o I \' DE FUTEBOL
.

Santa Teresa, enquanto durar o írnpe-
, . ,

dimento do respectivo titular dr, Adal�
As apostas no futebol são taxa- cia fOI, depois da Inglaterra, o

C Ii
-

d 7a d C t (AtI' t' ) berto Tolentino de Carvalho em virtude

tivam:er1!tle prroibidas pelais' propriM país que.e lnelhor deu . finàlidade o;m a rea .lzaçao a
.
,ro a: alP.e a. ,e ICO . . . . . .

da sua nomeação para d c�rgo de Pre-

.as Regras. Mas, apesar dos pes�- ao dinheiro cfas apostélls. De fato. da, e o segumte o mov�'mento Ca.rlOnl (P��la RaIllos) ..
'

feito Municipal -de Florianópo!i,s.

res, ,sua pratica vai se genera-li$an- O E,stado tomou a s,eu carg'o. a par- dF�,�cbamlPdeonwpt� A�adoDr���a_ de F1blO (Boll�al(upva)R"" .)" "

'

dAI rl d A I
I.

• �'" -' -.� UJ...:e, o a rJmelra IVlsao: ornero I . amos ---------------

o ue mo",io assusta or... n- tn, de ',1931, a 0,1 gamzaçao d" CO'1-
N' 1 (F'

.

).
' . ,: .' •

. . ICO au Iguell'ens,e
glaterra foi o primeiro pais a usar Clll'SO de pl'o.gnostlCos, Cl'wndo pa-

_
Jog'os realIzados Tião (Avaí) I

••.

a aposta. 1'a o efelLo um pe'q-ueno o.rgams�. . Z h' (A f) .

Gmncles quantiélls sãü emprega- mo. Relirflldas as verbas para pagar I Bocamva 2 x C01eglal 1 ac 1 va
: ','

. ; ..

das semanalmente, durante o cam- os funcionáriüs e as atri,buiclas aos Avaí 5 x Paula Ra,mos 4 Renato (C_oleg�al , _,

. '

.

-Atle'tl·""o 2 x C'aravana 1 Harley (Flgue-lTense)'
plmna1Jo pelios milhões de fans. j·e.hzes que aCertam nos resultaJCIos ,'V .,

As apostas deram assim o.rige:m a cios cotej.os efetuados cada cf'omingo Avaí 1 x Figueirense 1 G�l (ColegIal) .

uma organização oficial, perfeita o Estado destina o resta.nte, ou se- CaTavana 7 x Bocaiuva 1 Lazaro (Paula Ramos) .

no futebol inglês. Um élipostado!I' ja a importancia principal á edu- Paula Ra.mos 3 x Atlético 1 Machado (Atlético) .

podle"se tornm ate milion,ario. Is- caçã.o fí.'3i,ca. A renda obti,da é fa- _Colegial 3 x Caravana 2 Calixto (Pau�a Ramos)' ..
80 aoqiliteoeu há poucos meses. bulo,sa. Na França, no enLanto, as Atlético 5 x Figueirense 3 Lauro (ColegIal) .

Um humi.]de mi'neiro acertou qua- alpostas são p,roiNdas. Lá estão vi- Paula Ramos 4. x Bocaiuva 11 Silva, (Cara;�na) .

torze resultados sob�e 21! Incri- gilalües os dirigliluels da Fi-fa que Avaí 2 x· Atlético 1 IraSiSu (Atlétl'CO) .

v'el! O homem ganhou uma bolada nã,o deixa. _

. Paúla Ramos 3 x Colegial 2. ,Lebetinha(C ((a:a�ana)
que lhe permHLrá não mais traba- Enlre UllS, como é sabido, os Figueirense '5 x Booaiuva 2. Duduca o eg1a) .. , .....

lha1' p.elo r,esto de sua vida.,. A- Lais "bol06 de pa�pit.es surgiram Caravana 3 x Paula. Ramos 2 Haroldo (Car�vana) -

.qui ,em S. P,au�o no concurso "su- em 1940 mas por iniciativa par- Avaí 6 x Bocaiuva 1 Perrone ( aI) .

perbal" ehitJré os cronistals, que licular, sem qualquer übjetivo de S�ni'ÜT'd , vana)

>8xi'lLe há ja varios anos, não te- auxilio ao .próprio esporte. Goleadores
mos memoria de um coneúrrente Eis o mal. Em São Paulo a po-

.'-

Prêmio: 1 f.inissimo relógio de" �Rurbinho (Bocaiuva)t!eQ' aice<rtado alguma Vez quatro Ucia pr.oibiu "o jogo de palpiLps", II"
.

.d,os Cl'nco r�s.u·,l"'a',dÜ1s. O tal fan L R'
- pu so, instituido' pe a Relojo���_', 'Currú (Atlético) .

Q 'e enquan O que 110 lO o me,smo nao ._..,

inglês acertou 14. Puxa! Ultima- aconteceu, pelo menos naquela
ria Gomes

"

Ari (Fig'ueir,ens,e) .

mel1'1Je a's éIIposta's no futebol foram época, ignorando ademai·s Lal i,nl- Augusto (FigUéirense) ..
' 6 Héli�. (Carav:an,,;) .

mt�oduzidas na Italia (autorizado ciativa, não a CBD, oo.mo a seguir Leônidas (Caravana) ./ 6. Ado:fm'ho (Aval) .

pelo Oomi,te Olimpico Ital:iáno que o próprio Conselho Nacional cle Mandioo (Paula Ramos) '. 5 i Tatu (P.aula Ra�os) .

ganha uma peroentagem)' e em DeSl])ortos. BanI (Avaí) 41 B_r.ognoll (Colegial) G

Portugal, sob a denominação "de I (Do "Campeão", do Rio). I Dja,lma (Atlético) 3 V'��ico (Paula .Rwmos) 4

-aposLas mutuas". Na Suissa e na Testa (Bocaiuva) 3, Bltllnho . (Colegl�J) 2

E-span)1a, ao, que _pa;l1Elce,. também 1 Abel.ardo (.paula- Ramos) . 3: BI'io.gncY�1 (ColegIal) 1

foi lançado, maIS não se trata de VENENO NÁUTICO Arí (Av:aí) 31 CalIxto (Paula Ra,mos) 1

iniciativa pa'�ticular oe sim das pro- - Dizem ,que o's remadores do I Ha:zan (CaraW!.na) 3 Juizes' que Atuaram
prias autoridades cio ftitebol. Não Martinelli não querem parLi'cipar, Hélilllho (OolegiáI) 2
,é exploração, lJilas apenas um

mO-I
ela

provo
a de

4.000.
meLros, por ser Chocolate (Paula RaIDQsl) 2

do de se obter dinheiro para os muito pesada... Medinho (Atlético) .......•
poderes superiores 'cio esport'e aju- - E'; a turma da rna João Pinto Careca (Bocaiuva) 2
dar os esrpol'lte,s amardol'ets. A Sue,.. só tem sangue na cami·sa... Nizeta (Avaí) 2

SãO João

PROVA

Sensação nos meios
Pela realízacéo da ,4'4'Corridil

,

atléticos
da

Concurso de

"Riacruelo" "

t f
I'. ... h=enes,

.... " '-- . w.. cem.

til, ar F l!IIIDh pa-
ra "1._ " á so-

ei.*.. C D8 Cam-
....... Prél..�o

23 i:_,da SaGde ,.. Láau..
9
8
8
7
7

. .....: .

José Ribeiro 7 vezes.

Waldemiro Mello 5 vezes. ---....--.._-.........----

Newton Monguilhot .. L vez I . José Ferreira. e espÕSa ILúcio Carvalho 1 vez.
d.a Aracy Berb Ferreira, '

SITUAÇÃO DOS CLUBESCampeonato Citadino de
e 8asquetebol

ISob 'o alto patrocinio da ,Federa- o Lira por 34 a 32.
ção' Atlética Catarinense, p1'OS'S€- Par:;t hoje estão marcados ps
guem com grande a'nimação os jo- seguintes encontros:
gos de voleilbol e basquetebOl em Voleibol:
disputa do ,CampeonaLo da Ciclade. ALléLico x Clube Doze.
Ante-onLem, perante boa assis- Sasqu.etebol:

'tência, foram rE(alizael'os' mais dois Ubi-ra.lan x Barl'jga Verde.
embal-es. No voleibol o Ubiratan .os jogos são realizados sempre'
venceu o Lira por 2 x O, triunfando á noite na quadra do Lira Tenis,
!lO 'basquetebOl o rClube Doze sobre sob a luz' dos reflelores.

Voleibol ----------------------�--------- .----.,_�

I Classifi·IJ;e��iSza� ll,vítórias \ Der rotélsl Empates I Dantas I Pon.fos I'· GOá,ls·l· Go�ls.
cação dos ganho� perdidos pro contra

CLUBE

Avaf
Figueirense
Paula Ramos
Colegial
Atlético
Caravana
Bocaiuva

.

;

pOitic;:jP<1m Gca pONH'l.tes e

amigos o R",,-cime.nto tle seu.

filh" ALEXANDNE JOSE'
. oeorrido 1'1. dia 5 uo t!lDNente

1'11! Materllidade de
F'101'ianúI,DllIli••

Vende-S6 un"la. c.ompletam8!11.te
no�·a. equipada cem farol, 6lipe

lho. bo.,d�irir.rhall. etc. V.r e troo

to.r �Ia rua C"'l'\<'.elheiro l\(afr" 54.

MACHADO & CIA, )' •
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7

Pe4imoa aos �� l!eitooos••� de Pl'gea_r 8

.� abais. e�•• lJIUI8I BelIaoio dm de cem;k _

�� I) llCNM9 BCmt��

lN«mle •••••••••••••• e 1

�-o 0 •••• H.It.. � •••••••••••••• D.. � ••••••••••••• �
,

'"..... .. " 00 .

""� (.., �

-,� 00 �dIC) ·0 ..

,. \.(� do Pai (mã.et � .

:.��. " .. � _. :

............................ :. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . f'

NP'ooooeriaJBoa,. também. •� de lH4Iiciu de DIlI.......
...amentos e outl'aa, ele� 08 de peMOIIJI aJIlIi8u.

•

DI. SAVAS LACERDA
(..... mfiioo--c:ll'mg1ca de 0lb0II
,_ �. NIIl1z - GarglliDta.

Pruariçéio d. lentes de
contato

,,,_ntJ1{1'óRIO' - FeUpe 8chml
� 8. Du 14 às 18 norae.

",�CIA - Conselhelr�' ....
�t.!!J. 77.UIILIBI'O� 1418 • 120.

Ausente

DR. NEWTON D'AVILA
Operaç6etl - "rufá .UriIW'1u -

Doengu I.�OS lnteBtlnoal.. �.o_, _!
UõUI - \Hemorroidas. 'l'l"a1l,&lDO!O

to da colite ameQ1ana,
.-uloJ;etapla - Infra vE1'Dle1ho,
Coai'iíUlta: Vitor Meireles. 28.

Atlbnde diariamente àa ll,� M
a, l tarde, dali 16 ha, em d1anu

Remd: �ldal Ramo.. 00.
J'00l.. lOO7

'

DR. ROLDÃO CONSONI
�IA GlIlRAL - ALTA c:
ili11JlG1A - 1II0L�8TJAIJ DII N.
• • •. NHORAS -ePqW8 ..

1I'GI:mado pela Faculdade de Medl
6Imla da Universidade de Slo

If'awo, onde foi assistente por: ....
\iWs anos do Serviço Cl:r11rir1co 4,

Prof. AUplo Correia Néto
�Ul'«1& do estômago e mI I!�
li5AirU. intestinos delgado, e grOBM
ttr6tde, rins, próstata, bex!i8a,
�. avarias e trompas, Vlll"leo
Ml.e, bidrocele, var!l\ea • horzI,l

. CONSULTAS:
�NI :I às li. )loras, à Rua re�J)J
tldm11dt. 21 (altoe da C$S8. �.

raíso). Tel .. 1.1598.
�NCIA: Rua Estevetl Je

olor, 179: Tel. II 7e4

e Rt'_4ItJIIt1ÇtVl?J insuperável!
Os pneumáticos Firestone para caminhões são científica
mente fabricados para o transporte de cargas em geral,
e mais especialmente para os serviços pesados, pro
porcionando, assim, a máxima segurança e longa vida,
Em milhares de quilômetros, 'sob as mais ingratas con

dições de serviço, os pneumáticos Firestone têm demons
trado sua indiscutível superioridade.
Os pneumáticos Firestone para caminhões são fabricados
no Brasil, para satisfazerem plenamente as exigências
impostas pelas condições locais. Procure o revendedor
mais próximo que colocará à sua disposição toda a linha
de produtos Firestone,

,

., DR., A. SANTAELLA
(DIplomado pela FacUldade Na·
� de Meãicma da Unlverll4*
.. do :Brasil). Médico por conc'\U"
_ dq Servioo Nacional de Doen-

--.. Hentals.;Ex Interno d\Il Santa

,,,_ �e M!eertc6l'dla. e H08J)ttaJ
�trlço do Rio Il& Capital ..

dBral
....CA Ill1IDIfJ� - DOliIN(il'&.

, l'fERT08M
_ OOJUlUlt6Ú"lo: Ed1flcto .Am'"

NEYrO
._ aaa Felipe Scbm1dt. COIUrI1ltUt

Das ,15 As 18 horas -

�ia: Rua Álvaro de cam
"

lIIao n. la - Florlll!JÓPOlia.

ia. POLYDORO s, THlAG'{)
1.IIII6dtOO do H{)spIW de Oanela"

de' Flor1anóPo14s
.As61Stente da MateNlldade

ClL!.RIOA MÉDICA - DIS'l18B

BIOS DA GliSTAÇAO E 110

PARTO

00eDÇ811 '108 órgãos mternos...
peclBlmente do coração

Doenças da tiróide e demais

gl6.ndulas internas
ft8IOHItAPIA -:- ,ELECTltoCAR
.IOGRAFlA - METABOLISMO

BASAL

OODnltas dlàriamente daa 15 U

18 horas

.&liIinde Clhamados a ,qualquer

..... inclusive durante a noite.

GOJIBl1LTORIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.
,

�CI'A:: fA v e n I da Trom-

powskl. tl2, �one 768
---

II. PAULO FONTES
C1fn,lco e operador

Ooaeult6r1o: Rua Vttor MelJ1'elell. 28
Telefo.ne: 1.405

eoo.uItas das 10 às 12 il das H •• 1.
,

ReBMêncla: Rua Blumenau. 23
Têlefone: 1;&23

r-
I

T�rt.$tont. -

INOOSTRIíl\ BRASILEIRA
... __. "',- ..

A�071

DI.•IUO WENDIlÁUIII
,jlildWW .0 HDspifal '"N"ê. R_o.�·

CUtUCA M:tDlCA DE ADULT06
E CRIANÇAS

CulUlt6r10: R. VillCODde de <mr..

l'ftIo; :! - elq. da Praça 15 .de N�
lrI8IInI taltol da ..Belo Horioonlle")

Te1. 1545
Couultaa: dH 4 ii 6 hora••
:r....dillCia: R. }I'�pe Schmldt, n

- hae maDcW ai:!

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

l!I1FlLIS AFIDCÇOES DA
PJilLE - RAlOS JlNFRA·VER
:M:l!lLHOS E ULTRAS-VIOLETAS
00II&: R. Felipe· 8chmldt•. 44 -

Daa 9 às 11 e das 5 às 7 hrÍl
Ru: R. ,D, Jaime Câmara. 47

FONE 1648

Coceira dos Pés �As,tribus do
Combatida no 1.° Dia Â;�az�na�.

Seus pés coçam. doem e ardem tanto ,I,alI"',17 (U. P,) - ,Um exten
a ponto de quasi snlouqueeê-lo ? Sua SO inquérito sobre as' trltbos pnml
pele .raçba. descesca ou .a�ra? A, ver- tívas da bacia do Amazonas ser.

tadora cheearam ontem a um dadolra eauea desta. afecções eutaneas
I· d 'd' L

A lo.

I:> , v,
-

� um germe que se ..palbou no mundo l'ea I�a. O, alU a es, e n1es, ,:;ü'u .

O
resultado positivo, quanto á inteiro e II conhecido 80b divereas de..o- anspl'ClDS de uma ürganJZ!açao {llen

questão suscitada, de se pro-
minaç6eo, tais como Pé de Atleta. Co- tífilca >Cultural e educativa das Na

vocar, por intermédio do Pro- �r:ãod�nf;���;�'e ����ob�fr:����� ções. 'Th2d'as. Os tra�alílOs de
_

in
senão depois de eliminar o germe eaueador. vestigação entre os índios do 110.1'

curador Geral da Republicá; o Uma nova descoberta cbamada Nlloderfrl te do Brasil serão chefiados pel
. laz parar a coeelra em 7 mmutos, ""robalo h'd tI· t 'pronunciamento do Supremo l

os germes em 24 boras e torna a pele COU! �Cl 'O an rapo og.ls' a, norve

'1"b I F d I b b lisa. macia e limpa ero 3 dias. NilOderm amerlCano BeImard MIs.hkm e esrI una 'e era so. re O su s- .j dá tão bOR8!�ultado. qu� olerece a 11"- lão enquadrados denLre {lo, es:quetitutivo 557, inco.rporado ao j. rant,a de élimmar a cocelfa e bmpar a
d UN·ESCO " ,', -

d'., pele nilo s6 doo pés. como na maIOria do. ma a
.

1 .

, ,_par a, a C1 Jaç�Q.texto da Con�stituição do Esta- .� caBOS de afecções cutâneas•••pmhaIJ. uma Ol'gamzaçao m�erna'ClOnal
do pela história votação de sá- � acne. frieirãs e Í,!,pigens do r""to ou CujO 'pl"inci,pal OIbjetivo é ,collher da

I ,.'d" éOrpo.· "eça N.IOder... ao .eu far-
d

.

f'
- .-

'bado último. .. : ml'�êuti,c"'ooie "'''''IDQ, A n�" ga- OS c.m Q.I'rn�(il�e�s '80'11r·e as dlver

il.' 'V;"o'de·.·m rantm é, � sas. trllbos 'l)rlmtLlV'as no IDUIl!dü.De.pois das s_ondag-ens reali- ,'I n..,. .U8 '''�Ior A ,área onde' serão realizados o-
zadas e que vi'savam auscultar .'� ,.,. H .fectits Cula."s prote9io, estudos inclu-e urna ex�ensa re

a opinião de abal.izados juris- ..... ,.......................... g'ião, :enj,a superUci.e, é de quas
tas, sobr,e a oportunidade e a

F �. d'·C.
a metade :da dos EstadQs nnid06 d

.

a rica· e alxas Améri1ca dH NorLe -e ,CO{J,LrUl C�I'Cviabilidade daquele pronuncia-
,

,
de 240 trilhos oom uma l]Jopu[�çã

menta, que será decisivo para d L
·

d Dnlal de iDO.OOO rpessoas, ialand
esclar,ecer a con.troversia em e·· aml18 8S dialétos di,t'erentes, Várias expedi
t d t't' l'd d V ções' J'á ;for,am realiz3ida" naquol.orno 'a cons 1 UClOna 1 a e '

fllde.se . lima em Curitiba, �

1"eglião, por'ém os indios continu:mdo pdrlamentarismo,.o bloco atuahnellte em fuaci.RamentQ na sua ,primitiva exis,Lência, que
P. T. B. - P. L. -incidiu-se, ,on- naquela, citlsde.-' simi,!ar a dos abol'igen,LBs ausLra
:tem, a pôr andámento a sua'·in- Trahr co., G.o.in Iro Cis,. lianos -8. ,conside.rada idêntica a d

� id3ide da Pedra.tençaü. RUR Coosell1eiro Mafra n.· 33 Os ,países qué >conlribllem paraHo.je, :pela manhã, o deputa- em F1ori91lóPO lis. a realio.:a,ç,ão (lo ,referido plano sã.o:
do Mem de Sá, lider libertador, � ':' '!' .. , .. . ...•..•. Bl'usil, Venezuela, ]j).qluad'll', Co-
deverá red�g.ir o requerimento DR LUCAS 10mbja, P'erú, lBolfv.i.a, Grã-l�i'eLa-

que, a sessao desta tarde ou' na K.
_

f1!h'a, França, Holanda e Estado",

de manhã, será encaminhado (IRUaCiIAO Unidos.

'á Mes'a da Assembléia. MOLÉSTIAS DE SENHORAS
�""'-.�-_J'l..J'I..J'I••�..J'I._J'l-_J'l••�••�••J'I••�..J'I·.J'I·.J'I...J'I........·.J'I·.J'I·.A-.....-."'..A-..oIM".,.

FIGADO - ÉSTOMAGO - INTESTINO
Consultas das 14 às 16 horas.

Rua João Pinto n. 7
(Sobrado)

o caso parla.eu- Ita!i�!�re, 18 (A. N,) - As.
bancadas trabalhistas e Iiber-

I
DR. LINS 'NEVES·
Moléstias !1e senhora '

Oon8u1t6rio - Rua Jolio PliI.tó n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

ReIIl.dAncia - Rua Sete de Setembro
- (EdHlclo r. A. P. da EBtiva)

Telefone M. 834

DI.- M. S. CAVALCANTI
atméa exclusivamente de crlançacJ

Rua Saldan·ha <Marinho. 18
Telefone M. 'Mia

CURSO DE MOTORlSTA

Camisa.. Grayata.. Piiamel
Meia. dai melhoret.,opelo. me

_MI preço. a6 a8 CASA MI
C�LANKA - RuaC. Mafrà. 6

e

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

Amador e Profissíonal
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Âuto-Escola 1-471177

GARAGE U"NIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40. ' KNOTTome
Fabricante e di!Jtríbuídpres das afamada. con
fecções '-DISTINTA" e RIVET. Po.sue um grana
de sortimento

.

de casemiral, riscado., brins
bons a baratos. algodões•.morina a awiamentos
pal'a aUaiat_i que recebe diratamento daa

SI\"� Comarottuat.. do interior no .entiGlo á. lha b&eram 'lma

FloPicm6poli.i :tê�IIdAIS am Bllll1L9nall e Laje..
1 "��

I
I·melhore. fábrica., A CaBO ·A CAPITAL- chama a ot8l\gl!o do..

vhri.ta ante. d'e e�Rm IilUQlII compras; MATRIZ em

t
I /

tf
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Julgatta-se Conspiravam contra a Russit\
persegu' I·do Moscou, 19 (U. P.) - Teve do intimo contacto com organ i.':.

Início, 'hoje, em Helsinki, o; zações subterraneas e visavam,
Niteroi, 19 (A. N.) _ O sr. Fran- julgamento do segundo grupo. Ievar a cabo áções armadas a

cisco José Lopes ,silva, administra- d
.

d '

dor dos estaleiros da companhia de
e consprrac ores filandeses, I União .soviética. O julgamento-

comércio ,e navegação, [ulgando-se acusados de organizar deposí-. do primeiro grupo de conspira
perseguido pelos seus chefes, sui- .tos secretos de armamentos, I dores deverá ser reínícíando.
cídou-se, com um Lira no ouvido, para serem utilizado contra a em julho.
lendo deixado uma declaração em União Soviética-informa a A-
que consta a seguiute ri-ase: "SO'l
vítima de Lrf'mrnda injustiça". Agencia Tass.

.

,
' polícia iJlyr,:! iga I) CehO.

Um s'r -8 V' e' p r o b I em a, O concerto de hoje

,

Na Assembléia Constituinte, o

sl"I,e
conclusão': "A Conferência julga

deputado Biase Faraco, do PSD, que os poderes públicos e as insí i
profer-iu o seguinte disourso : tu ições filantrópicas e religiosas
Sr: Presidente. ISr,s. representan- devem promover a assistência. edu-

teso cação e proteção elas transviadas,
Na qualidade de médico que se no sentido ele encaminha-las a uma

dedica ao estudo do prchlema da pruf'issâo honesta",
s ífilis e ele suas consequências nao Porque afinal ele contas, senlio
posso deixar ·passar sem os meus res, essas infelizes são nossas pa
aplausos o inciso 11 do artigo 1lil Lrícias traumatizadas por dramas
do ante-projeto pelo qual aquele ambientais e econômico-sociais, e

documento, 'entre outras cousas. devem merecer o nosso amparo no

prescreve a permanente vigilância sen tido de serem cond uz idas a uma
dos poderes constituídos em rela- ocupação digna, na 'qual 1JOs"an1..
ção ao terrfvel í'lagelo. ser mais uteis à Pátria.

De Jato a questão é realmente O problema da sífilis não se re-

importante porque a sírilís não de- solverá completamente apenas com
ve ,s,er encarada apenas no seu lado a multiplicação de dispensários ela
íntécto-contagíoso, o que já . .seria espeoialidade, enquanto a chaga so
um 'pl'obl,ema, .sinão também em cial da ipros�ituição· continua!' no'
suas consequencias desastcosas per- abandono assistencial em que se
manentes .para o organismo, rnoti- debate.
vacas v'elas diferentes Iooalízações Sr. presidente. Srs. ropl'esentan
e sobretudo ainda corno ameaça ás teso Nesse sentido desejo apresen
gerações vindour-as. tal' gportunamente .

uma sugestão
Jnsidiosamente o agente da síf'i- ao ante-prouéto, reservando-me pa-

I i � já agride o índivid 110 no pro": ra nessa ocasião vol tal' ao ass un L'j.
prio yentre materno, aniquilando Tenho dito.
muitas vezes o novo ser, mesmo an-
tes d_o seu nascimento e pondo em

pengQ a vida da gestante, A mo�'
talidade infantil é em grande gTall
de l)arte motivada por esta enfel'
midrude. As ].esõ·es do coração e dos
vasos, em ,notav,el pe.r,êetlLàg·em ltlC
são ajudicadas. Finalmente a sífi
lis se ,encarrega, em larga margem,
UI' povoar os manicomios,

DesLe modo Ü' pr,otblema da sífi
lis" mantem muitos ponLos ele con
tacto cüm ü problema da maLel'ni
cl�cle. mOl'talidade infantil, aliena
!;ao menLal e varias modalidades
de invalidês,

Sem ,re'speitar idade, sexo, raça
ou condições sociais esta: doença se
espalha por todo o mundo, em dife
relltes

.

maUzes epiçlemiolog'icos,
eonstlLmcfo a principal pandemia.
EnLre nós, mu.ilos embora a luLa

organizada contra esse flagelo se
ja recent.e, entretanló já podemos
registrar ['esllltados sumamenLe
IllenLador,es, notada-mente no qLle se
rMere á l)l'ofilaxia da sífilis con

glênita.
Cm inquel'ito proredido enLi'e

842 gesLant,es revelou 'que 41,5% ne
cessitavam de trat.amento anti-sifi
lítico.
EXPl'pssivo é ainda I'cfel'Íl' o ani-

quilamento humano ele ger-ações D A I- d 413Jveri,guado enLre 1122 mul'heres r . r lU ovesq�LC, num LotaI ·d,e 1910. gesta,ções, •

tivel'am 417 êlJbm'tos e 148 naUmor- Visita Florianópolis, o elr. Arlin-
tos inculpáveis à sí.filis, o .que dá do Alv,es, g'el'entJe da concei tuada
uma lJ.el'Centag:em de 29,6% de vÍ.- Cia. Interestadual ele Seguros ()

das eliminadas pela doença, antes presidente elo Conselho Técni,co da
que viessem a luz do dia. Pois bem; Comissão Central de Incêndio do

senhOl'es, para aLestar a efi-cacià de Sindicato dos SegUl'adores de SãJ
uma campanha cientÍlficamenLe Paulo.
conduzida basta citar o fato de que, S. S. já prestou, também, a sua

entre 104 ,g.estan tes qLle se sLl'bme- colaboração no carg'o de runcioná
te.ram a tratamenLo e que pud()- rio ·es.peciali,zado do InsLituto de
l'am ser observadas, o índice de Resseguros do Brasil, sendo, pela

aJ1rtamen.
to

.

e natimortalielade Ji- sua capa-cidade sobejamente com

eOL T,eduzido de 29,6 á 7,.60/0. prcyvada em div'ersas reuniões di-
,'utr,eLanto' não basta ',-conGem- ,fj.ceis, muitis.simo aopreciado. nos

pIarmos, o panorama conforLador meios s·egurados brasileiros.
que se nos delineia sinão fIIcompa- O SI'. ,dr: Arlindo· Alves conta em

nhar as ,conquistas sanitárias 1'e- Florianópolis, com vasto círculo, de
centes, -atuaJj,�ando constantemente amigos, pelos ,quais Lem sido muito
os meios de combate ao mal. visitado no Hotel La Porta onde se

Na sessão anual da "American enconLra hospeda,do.
M,edicaI A-ssociaJtion", reali'zada em O-s' ,era' "O Esládó" 'deséjamos-lhe
Ch.icago, em de.z,embro de 19/15, foi feliz permanência em nossa terra.
aprovada, além de outras disiposi-
ções, a ne.cessidade de que

.. fossem
toma,das medidas para ae,rra-dica
ção das enfermidad'es v,enér-eas por
rneiü da repJ'essão à prostiLuição".
'Contudo, senhor'es não basLam

medidas de eX'clusiva alçada poli
cial para resolv,e'l' um problema que
vai 'encontrar suas raizes em Ja- .Washington, 1-9 (U. P.) _ Um
t�l�es econômicqs e confliLos de em- parla-voz do DeparLamento d'e Es
ble>nte. Laelo anunciou que não BP,riam man-
Por êsse moti:vo 'a Primeira 'Co,n- tidas as' ,r,elações' -da 'embak�ada de

ferência Naicional d,e Defesa <contra Nicaragua em WaShington, eIllQuan
a ,sífilis, reunida na Capita.J F,ede- to o embaixador llorl'e-a-mericano
raI ·em j940 e na qual tivemos a naquele país reoeJbera instruções no

honra de r,epres·entar o Estado, sentido de "evitar Lodo. e qual
aprovou, neste partICular, a segull1-. quer contructo com o aJ,ual reglme".

Não ba tabelamento
em Tubarão

Pes.sôa vinda de Tubaeão infor
mou áTwssa repol'tagem de que ,sã'()
grandes as re'clamações do po\':)
contra o fato de não ser übseI'vado
naqueLa 'Cidade, o ü),belamen to dos
gêneros de 'primeira necessidade,
conforme decisões ela Comissão Es
tadual de Preços.
Além das providências que, oer-"

tamente, serão Lomadas a r·espeit0,
podemos adianta,r que brev,(:\ serão
postas em vigor medidas ·saluLares.

"<\iguarda-se, a:penas o regr,esso
rio ,sr. dr. LeOlberto,Leal, presi,eI·enle
ela .comiSsãó Cen tra I de Pl'eços que
se enCOnlTlt no Rio pre-cisamenl ..3
tomando parte nas 'l'euniõ·es de to
elas as comissões estaduais.
Do que ai fOl� eleliberaelo haverá o

desenvolvimento ,cle um plano ge.
ral e homog'eneo de. efÍ>ciente com

bale a car,estia da vida. E, ,então,
tambpll1 o povo de Tubarão . Ler;)
atendidas suas justas l'ecléjmaçÕes.

Não' serão mantidas
as rtlavões

Srgundo "i Ilhamos not iciando.: o

baiitonn académico Wolf' Sc-haia, do
Paraná. realizará 11O'je o seu con

cert·o n'os amplos salões do Clube
12, patrocinado 'p.ela Sociedade de
Cultura Musical rie F.Jorianópolig.
Agu'al'dado, como vem sendo, com

enorme interess,e e e,special espec
Laliva, lemos cerleza que con,sU
tuil'á e,ssa 110ilada de bel canto, um
acon tccimenlo artístico de, granele
exp,rcssão, que não deixará de s,er

apreciaria .pela nossa culta socie
dade.

Os i.ngressos continuam à venda
na R,elojoal'ia MOJ'it.l.

o 10.0 aniversário
da V IRI6
Referi.ndo-se ao 100 aniversário

de fund-açã.o da VA,HJG, ocorrido a
7 de maio fi,nelo, a imporlante
"Revista do Gloibo" de Pôrlo Alegre,
tl'az em sen llllmOl'O de 14 do COI'

vente, ex[.ensa e intel'es,sanle re

por! ag'em i lustrada sóbre a vito
riosa empresa d,e na,vegação aérea
do Hio Gmnde. do :Sul.
AJêm ele ,uma histórica da pro

vei tusa aLuação dessa compa'uh ia
no desenvolvimento econôn1Í.Cll . e
social do rp.l'OIgriessis1.a EsLado, suli
no, fornece a. citada l'epol'Lagem
muitos {�ntilissimas informações
de seu Mimo aparelhamento Lécni
co e de sua sólida est.ruturação
social.

Assoe. Catarinense
de Engenheiros
.Re-ceibemos e 'agradecemos a se

g'uinte comunicação.;
T,emos <\ subida honra de levar

ao conhecimrnto de V. S. que nes
ta dala 1'oi ,empossada a -nova fJj
reLoria doesta as'sociaça,o de classe,
para o ano de 19/17-48, assim COllS
tituida:
PresWe,nLe: Domingos E. Bezer

ra da Trinda,fJ,e; Vice Presidente:
Mal'cílio Malta; 10 8ecr,etário:, Hei
tm' F-el',ral'i; 20 Secretário: Lycio
Brandão de, 'Camargo; Tesoureiro:
D�id da Luz F,onLes; BiblioLecá
rio: ürlalldo Arful' Jnstus e ViLar
da LllZ Fontes. '.

Con801ho Dil'etor: ,Calvy ele Sou
za Ta.var.es, Raul O. BasLo,s ,e Ha
roldo P. P·edcrne-iras:

. ,

'Comissão Fiscal: Thi,ers de L,e
mos F.Jeming c Ci<\. Rooha Amaral.
Ap.["{)lveifando o ense'jo, reafir

mamos a V . .8., os nossos protestos
de alta ·estima e distinLa -consi
deração.
Doming'os E. Bezel'ra da Trin

dad,e - Presiel·c-nte.
Heitor Ferra['i'- Secretário.
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Não 'sabe se var
responder·

Rio, 19 (.\. �.) -e-- lnterpelario,
ontem, depois fie Jindo o discurso
cio �I·. 1\'0 d'Aquino, S8 iria respon
de-lo, o sr. Getúlio declarou que
"ai 'estudar primeirn e depois rjl!r;i-·
di)'. O sr. Vitorino Fr-eir-e iulur
mal! que se o SI'. Getúlio rabi', ele'
imed iatamertte dar-lhe-i riova N-�

posta.

Moscou, 19 (U. P.) - A
agencia Tass diz que o grupo a

ser julgado, inclui varíos ofi
ciais do Estado Maior do exer

cito- Iilandes e varias chefes
das areas militares da F'Ilan
dia, "os quais vinham manten-

Conféderação dos
dos· Trabalha dH res

--..- -""#

Rio. 19 (A. N.) _ Delegações de Exame de fumiJ�a
.

rlÍ\'el'so;,; pnntos do país chegarão, .

_

\I
aqui amanhã para participar das .

RIO, t9. (A. 1'1.) ---: ::-:lecçao de te
Jesl.ividades ria instalarão ria Con- xicologia industr-ial e o nome de um

ferlNiH:Jo dos 'I'rabalhadores em novo serviço do ministér-io do 'I'ra
Inrlustriu. As representações do balho .a ser inaugurado am,anbã pe., ;,

norte e elo sul virão dp. aviãri; as lo respectivo .Lllula)'. A finalidade"
.lelcgações ele São Paulo e Minas. deste serviço e a colheita de amos-

na maior-ía, de Irem.
. ,

Iras de fumaças e gazes nos locais
,

. de trabalho junto aos Jornos de run.;
,_ dição, para o respectivo. ,exame

! .\ eItlD�ão do D das qualitativo de tÓXlCOS por ventura

�
ti v • eXlsten!Jes.

MUDUHpa lidades I, Es·p··éêi·a---,-iitã-S--:-
.__,-w -�

Pór to Alegre, 19 (:\. N.) - Ex-
l ernandn-s- sóhre a extinção do meCa.DI·COSdepar tamcn!o das municipalidades
o dr. Francisco Juruena, diretor Rio, -19 (A.1\.) _ Declarou o mi- ,

geral c1:1Jqnele ól',gão, falanejo-1íos, nisLl'o da Guerra, em' aviso, que os
eleclal'ou qlle sóme·nLe uma lei 01'- sal'g,cntos espeÚ'ialistas combate,n
di'llária poderá extinguir o de'pal'- les que prestarem exame de espe
L?,mento, o qual tem prestado gmn cialisLas mecânicos sBjam consi,üe
(�es serVlços aos mllni<Cipios gan- raclos para todos os. ef',eitos exclu-
ctlOS. I sivamen te especialisLas mecânicos.

�
..

.

�

CANTO DE PAGINA
XXVIU .�

o. "Di.ário da Tarde", de ante-ontem, confessou.
Conressou, <embora chamasse êste canto de intrio·ante. vã.

lá;
.

Si relatar fatos passados na Assembléia
.

é faze� intriga,..
aceItamos a -expressão como sinônima de "verdade" vocábulo
desconhecido no Feduto udenista,

'

O que dissemos no canto de quarta-feira "todo mundo"
viu e 'ouviu,. A única coisa que pe,rgutamos foi 'o seguinte: ()
que é que há? Agradecemos ao Diário a !Confirmação de que há.
"algo" .

As�im se expressa o Diário na edição de quarta-feira:
"No artigo "Canto de Página", procuram os do "Estado" in
trigal' o sr. Osvaldo Cabral com o sr. J.oão José. Tempo per
dido. Também neste sector, nada ,houv'e d-e extraordinário. O
sr. João José, prevendo que a bancada pessedista votaria con-
tra a indicação Ido sr. Konder Reis, pediu adiamento ide vota
ção por ter-se êste senhor ausentado antes do térmIno da
se,ssão" .

Ora, ora, foi,. isso mesmo o qHe dissemos! "O "Diário"
esq'ueceu-,se, apenas, de relatar a luta entre OS doi's lideres.
PelO' menos, passou o recibo: nada houve de "extraordinário"�:
Claro, os ,fatos estão demonstrando que a luta !pela liderança
da bancada udenista é fato "ordinário", coisa comum que'
sempre 'se manifesta quando os dois prefendentes á liderança.
se pronunciam, emplenário. EEjtamos· satisf'eitos, senhores dO'
"Diário". O povo já ,sabe qu_e l;lá alguma coisa. Que a mexida
na Ipanela ude.nista chegue logo ao ponto de bala! Pel(i) me-

nos, dentro do menor 'espllJço de tempo, saberemos quem diri

girá a bancada udenista. iQueremos ·que o lideI' apareça; e apa

reça logo. N6�, sabemos muito bem, nada temos com os pro
blemas da U. D. N.; apenas sugerimos. Mas qual dos dois se-

rá melhor lÍder?
.

Analisemos a atuação de cada um: 'do sr, João José e do
sr. Osvaldo Cabral. O sr, João José é antes de tudo conhecedor'
Lias problemas jurídicos -os quais, por fôrça da profissão, de
verá saber manejar. Tem um passado 'politico inatllJcav'el; ,o:po-'
sionista res-peitavel e resipeitado. Tem porém, um grande de- (

,l"
feito: no auge da discu9são, perde a calma e, vai aos excessos...

da exaltação. Parece-nos, contudo, que nunca deixou a banca-

da em maus lencóis. Precisa o s'r. J.oão José seguir o exemplo'
do ;lider da maio�ia, sr. Nunes Varel&: calmo e imperturbavel; .

tem sempre um so,rriso 'e a suficiente 'serenidade, no mais

aeeso da -luta. E, o Isr . .osvaldo Cabral? De fato é muito vivo,
agil no manejo do pensamento e da palavra. N'ão C0111_ aquel� .

elegância e atltudés sábias e cavalheIrescas do sr. Joao Jose

Um pouco mais de "elau" se, de fato, o sr, Os,valdo pretende a

liderança. Verdade verdadeira: .o sr. Osvaldo Cabral tem to-

das as "cumplicidades como ü Passado".
Quanto ao 'mais, com mais al,guus meses de prática, ser�

um b6111 lider da minm"ia. É verdade que, últimamente, na 11-

� derança tem deixado a bancada udenista 'em situações "sinu-

c.osas" .

Nós, porém, não temos nada com isso. A bancada que se

reuna, 'ponha o caso 'em votação e anun�ie, lo?o, o nome' do

lidero Já é te,mpo e virá em boa hora, \pOIS mU<ltas derrotas da

bancada udenista têm sido ocasionada.p por falta de comando

na hora. oportuna; as demais derrotas por}a��a. d�. bancada. :;
Muito agradecemos aos sen:hores do DIana. O. povo Ja

sabe que existe encrenca . .o povo, �ntretanto quer mals:

Quem é o 1ider?
Não há rei sem corôa. .

.
I

As rãs, também, queriam um rei .. ,

I

�) .. f)
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