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«Panda em· execução um piaDo IOlgamentê -anr , trazendo para o. E�ecutivo
idéias modernas e arrojadas, o ato.al .lnt�rYentor (sr. Ne�êu 'R�mos) seryldo por
invulgar· cultura .e não menor capacldaue de· trabalho, Impulsionou a vida do

Estado d'ilatando-Ihe as energias».' _(Osvaldo Cabral ..1940). .:
'

, .

. -", . . -'. - ,._=...�_. .==--==--==�_ ...
' .•_, -��.....

Govêrno de um só partido
LONnRES, 20 (U P.) - o sr . .Ernest Bevin declarou esta no íte,

na Camara dos Comuns, estar convencido de que um determinado mo

virnento quer irillplantm: na H ungi-ia- e na Bulgária governos de um só
pal'li,do de Estado. Acrcscontou que ".e,:_lou certo, caso .quen·a este �no
virnen lo mterferu: com' a livre expressao e com todas as outras coisas

indef'in.idas que cousl itucrn pr ivilégios do esp iriln humano, será ele
novamente 'condenaclo ao fracasso. E se isto aigniffcar um conflito' entre
duas ideologias, scntirei com pesar que seremos força�os a �llJfl'en
la-lo". Depois de ref'erenc ias d irclas á Hungria e Bulgár-ia, disse o

ohanoeler britanico : "Estou mesmo convencido da existencia da aet'er-
AI-tR.WDA }"AMOS minação de destrui!' loda a oposição desses países. 1sl0 é uma infelici

dade: "

Ainda· .

os· mandatos

, MA.l8 AN'fIGO DIÁRIO DE SANTA CATA.RINA

h6priettirio e D. Gerente: Sn:�EI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS UE
Olretoc de Redaçio A. DAMASCENO DA SILVA

Será" recebida
\

LQ;'lDRES, 20 (U. P.) - 1,0]'(1 Rolhermere, editol' do "Daí ly ,Mail"
p Lord Kemsley, dó grupo ele jornais Kernsloy, convidaram a senhora
Peron a recepções que eles fl suas ·eS1JOSas desejam ·o:f,ereceJ'. durante
a visita da primeira dama argeul ina a -este ,país ..

_

Os .convítes foram
enviados á embaixada argentina, onde outras sugestões ídentícas aguar
darn uma decisão Tinal a ser Camada por Eva Duarte Peron. Lord '8L1'a
holgi, uabalh isla, já anunciou que gostar-ia 'que. a esposa de, Peron,
que el e conheceu no ;tOO passado ern Buenos Aires, comparecesse a

urna reunião na Casa dos Lordes, Um poita-voz do "Foreign Ofif ice "

-declarnu que à lisla cJpfiniliva de rec8'vções se['á di'Vulgada mais tarde.

Necessaria a justiça social
VATICA'NO, 20 (U. P.) - Em discurso pronunciado pelo rádio

para o.Congresso Mariano ] utemacional em Ottawa, .no Canadá, o jJa�a
concitou os seus ouvintes a "abrirem OS olhos" e atomatem conheci
ment.o do Iato de que nos problemas de '11�Qlje a justiça social impõe-se
por si mesma, O Papa f'alou oito minutos.vem írancés e, algum tempo.
em inglês, oonsideraudo a dualidade de idiomas I�O. Canadá. A parte
em francês foi notadamente de encorajamento religioso, O PalPa nao

abordou nenhum àS8unLo politico. J)�clarou ·ele em francês,: :'Gu�rdai
velüsamen�e vossas mag,niJicas L'r.adlções", e a segu!T', em mgles, �
Poutifice disse: "lnalJg'urasles um Congresso que sera memo-ravel ...

pelos LordsAno XXXIV I

NA aSSEMBLEIA· CONSTITUINTE
Florianój)olis-Sábado, 21 de Junho de 1947

'I

I H. 10.055

o sr. Walde.mar Rupp continua. colhendo tempest'ades. - o sr. Oswaldo Cabral contirme
o que disse a favor, sem desconfirmar o q ue disse contra! A bancada udenista ficou

a indagÇ1.r quando ve letn as palavras do ex-Lu turo-Lidet , Emendas e erneruiae.
A sessão da Assembléia Oons- Neves Bleyer, atual Prefeito de saudações. -Max Bair, José Granzn

tituínte, que foi presidida pelo sr, Camposlvovos : I Lo, Pedro Granzoto, Júlio Gianzuto,
ffep'utaclo José Boabaid, contando "Exmo. ,f::)r. Pvesidente Assem- João J05é GranzoLo, Paulino Gran
.corn a presença de 33 senhores bléia Legislativa - FI-ori-anópo,lis. zoto, H ilário GrallzoLo,. Pedro Gran-
deputados, fJev,e início às 14.20 Campos Novos - 19. - Amigos zoto Sobrmho, Valeucio Lemos 1"1-
ihora,s' precisamente.

.

Prefeito Municipal exercício, p01' Ih o, Henrique Kunert, André Gi-
Lida a ata foi 'esta aprovada, sen- meio deste, indignados protestam rardi, Dorniugos Girardi, Aloydes

violenta e aviltante injúria 'parte Corso, Armando
.

Garcia, Ran linodo, a seguir, lido expediente-do-
deputado UDN. 'Valdemar RuV'P Aulcnes, Celso Boss d. e Carvalho,dia que constou de telegoarnas, en- .

'I' , .
, .

tr
.

t· . hai contra mesmo. Conhecemos longa Atfl io Caliar] Rubens Bato, Otávio[e os quaIs ranSClev,emos o aI al-
daLa ,silviD Neve.s Bleyer e podemos Vieim fie i"iouza, Moisés MarLins de

XO, de protesLo làs paJavr,as do sr.' a:fi.rmar SOl' mesmo homem di'g'no e ;\1al.os, Palt'Ício Souza, �nL�nol' }<'a
.f.i,epul.ado 'ValdflIUar Rupp, da U. probo, cumpndor seus deve['es aml- ['las, Joaqlltl1l Lemos. ]!1'allJCIBCO
D. N. que injuriou e dilfi;tmou, em go do ,povo. Rogamos eSIJecial g'en- Pag'liosa,' Jaco.b TIJibes, Primo !\fes
uma das últimas sessões, o sr. Silvio' lileza consignar aLa. Atenci{lsa� slas 1'h1bl's. AnlônlO 'Walter, Eu

cliçles de Souza Thibes. Edino Fer
nande�, Nino (Jranzo·to, João Vival
r1ino Silva, João< Alv'es, Joruquim
Ilaizel, Anl ino _-\.Ives de Deus, 1\.n- .

Ilônio Ho])pl'[o Rayzel, Jor,ge Ricar- RIO, 20 (A. N.) - O TSF, na sua reumao de hoje, JU gou
rio ela :-)ilva, LeONel Cordeiro dos improcedentes os emhargos de declaração apr,esentados pelo
�anLo.s, Elpídio "Li.ma, José Osório d.eputado Barreto· Pinto á .sua decisão mandando cassar o re
de Farias, r

Algusto Luiz COl'deil'o, .gl·stro do p'artido comunista. Não tomaram parte n.o j_ulga'-UapiLão V,ergílio UJas, Mustafa _

.\sS3Cl, )':llg'usLinllo PedJ'oso, Libelo mento os ministros Ribeiro Costa e Machado GUlmaraes o

OllvÍrlio Teixeira, AgenoI'
.

Farias, ministro. Rocha Lagoa, proferindo seu voto, declarou que
t;ai(nno ,.Ca�los Es�ef�nes," Ores�es considera possivel que os partidos p�oliticos tragam a julga-
1,lfll.;), �':<l1i!J.) ".OIr""'Jla. Alnbr()"JQ_

. ..
_

moTIt estão da ex.'tinf'ao. ou cancelamento dosCarlos J�st,e13n('�, iVJanoel LOllrf�n,\:o .lllen"o· no-�-" a...qu . . .';t.. ._

Silya, João Zorzi, Antônio Ribeiro fiél,ndatos dos parlamentares comul1lstas, deVem entao pro-
Lima, João :vIada Rodrigups, El'nle- mov-er novo progresso.

.

linrlro Rodrig·lles". __::. ----':'"""'"-

Contra o p�rlameDtarismo DO Cearà'
Rio, 20 (A. N.) - Já deu eutra-, Cônstituição, arl. 141, parágrafo

·da na Corte de Apelação do Es�a- i 2/t, é o mesmo elo art. 113, pal'a.g-l'a
do ,elo. ÇeaJ'á a peLição im.petrando! fo :33 da Constituição ,de 1934, se
um mandado de s'egui'ança a favor Inãu for um paLIou mais amplo.
·do governador Faust,ino Albuquer- Prosseguindo, a pel i�ão passa ao
,qLH� "que se julga ameatado -de '.. .

não ,poder governar ,com a �questão estudo elo '�ILle �().J.� um ?11'e.li,O_ Il
das -ernélldas dos parlamentarÍlstas" qUHlo e cedo, cap:)� dI' d�LelmlIlar
(lue esLão sendo votado péla AsserÍl.-' 0_mandato d� -s€gnr-anra-ôl 3Ilri>)':a.-.
bléia Cons.tituinte do Estado oÍlde çao ou �'eJlWçao pela ,Assemblé!a. da
o l>,SD e o P'SP estão em maioria. nOTIleaçuo ,de secretarw � pr'e1e_l
A IpeLição é 'as'sinada pelo prüf. Do- tos e lall1b�m 3 homolog-açao gU, n.ao
101' Barreira, caLedratico de Direi.to da no:neaçao dos. fllllalS secrelarlOs
Civ·il da Fruculdade de Direilo do e pr.efelLos, co-nsLItuem um ato' con
Ceará; o ex-pr-esidenLe da Or,dem ereto. ·con1.ra.a legalIdade, contra o

dos Advogados, seção do Ceará. 0- f1ual r.eclama. Alude longamente ao
Unto Dliveira; ·e ·0 causidico Vicen- parecer Gabriel Passo,s, no sentldo
te Al'l'uda. de sllslentaT a Lese cle que os Esta-
A petiçãa faz um longo estudo da dos bêm de ,se ,�ulJol'dil1ar aos site

tloull'ina elo- mandado de seg'urança, ma presidencial da Constituição de
par'a provar .que .este, na atual 18 ele selembro d.e '1946.

i\'ão avencltl ol'ado)' inscrito, [} sr. Os mandatos devem ser coo..Presl(lonLe ,conceDeu a ;palavra. ao
sr. d.eput,'ado J. lU. ·Cardoso da Vei- siderados ex'I-'.nlo�sga, do PR'P, que da Ll'ibuna, se íI I ._
ocupou da COllsLHuiç,âo CaLal'inCll- Rio, 20 (A. N.) __ O deputado oesso das ·,s6bra.s ans partidos ma-
se. alongando-se em consid.erações paulisLa l:I.onól)o .Mon tciro

.. que 1'e- jori LárÍ-os.
.

em lôruo da situarão dos extranu� di,giu o parecer da CO!nIssao ?e Na Ipr.imeira. hÍlpóle'se, cwbel'á ao
mcrários-mellsalistas e diaristas cinco jUl·is1.as do 1',8D, da qual :ler. CongTesso marcar a data para ()

J I· .

d IlIIiI
�l'·orne.t!:'nflo apresentar, na sessão pa1't('. para. estudar a sitnação dos pleito. E, na segunda, o PSD julga.

U �m t .

t'
. de seg'lll1Ja-(.elra, emenda nêsse mandatos comunistas em co·]]S·e- que os votos dados aós.' comunistas�g� en O .' e mi I ares ,s€llLidu. o lidtw da maioria, em quência elo cancelamento do dito de conformidaue com a lei eleilo-

.
.

.
'.

aparte, lembrou ao oradQr que o partido fez, a respeito, esla rlecla- ral, de,"em S��l' consider<l;dos bran-RiO, 20 (A. N.) - Termmou, Alves do Naclmento, Jose Ra- prazo pa1'a a�)1·pse.nla.\.:ãf) dp, emen- t'ar,ão: cos, para efelt.o de quo?lOnLe pa�-O julgalflento iniciado ontem, fael de Almeida Bastos e Dur- �gi�>:1nxPiral'á n1l pI'l)xima Lerçá- "A conclusão ,a 'SIue chegamos él t.1d.tlI:i?, ,N�sse MS�_ s�rJam al!·l-
.

.ás 13 horas, pelo Conselho Es- vaI Barroso Braga; e os civis
L.

e�La - a da eXl,ll1(;HO dos mandatos

I
bllldas as ,agremwçoes que maIor

peçial d� Justiça da 2a Audi'to·· Azor Cunha Pinheiro, José OHDJ<;M DO DIA rIos l'eprese�têll:tes' eOl11l�n!stas, 9ue n\l�n�.ro d� sufrágios. :��vera1�: No
era oons,equencla I}'ec,cssar'la do Jul- Dlst!lto l' edel'al o PIB sm la o·Tia da la Região M;h'litar, de 38 Felipe de Oliveira, Lírio Pinto '1' t \ -

'.

d d 'f'b tiS .

·"'lél·t" berl,aef'l'ciad"o'e na Baía a UDN.

am )em llao Ilouve orador ins- g'aàO l) .1'1 una Llipel'lOT 1'..... ,,-. . v. . "
- ( ••

(',ivis e militares ac sados de do Vale, Pedro Argentino criLo.
.

ral. A segunda cfrJliclusiío ê que o

'graves i'rregularidades prati- Brandão, Ageu Jeronimo de '.No entanto, I) sr. de'pnfa,do 08- p]'Ü'cessO de cancelamellLo do regis-
d la 2a C'

. ,,'ald.o 'Rodrigues Cahral, da UI. D. M.- tro do PCB é um processo COll>Cllli.-ca as nas e ll'eUnSCn- 8011z'a e Fe'rnando Alberto' de "

pedm a palavra 'papa ap1'e:sentar em do. Deve ser agora o cas'Ü provações de Recrutamento. Os Almeida, Essas condenações nome de sua ,bancáda emendas do cado no Tribunal Superior EleiLo-
acusados, mancomunad-os çom variiam de 4 meses a 10 anos. Projél.o de Con.�Lit,uiçii.o, .que são as 1:al p.ara 'que, c,omo o único cornpe
-oficiais da reserva e sargentos Os restantes 25 acusados fo- segmnLes: ao al't. 174' ao '1'ítlllo LenLe, decida como dev,em ser pre-
d

.

I
.

t'" Sexto "'Educação e C�ltura'" ao enc])idas as vagas. (I me·io c a ma-e servlço naque as repar 1-
I'aln absolvl·dos. 'I'd j''fítulo vn. "F'uncifllH�rios Públieos Dei r'a de agir no sen I o (essa", cau-ções, conseguiram mediante

e ao art. 221, das "Di!-'posições Gé- clusões, con]petil'á á <:lil'p.(/ão do P.
vultosas importancias evitar rais".

. .

::l. Do, alr'avés de seus- ç.leJcgados
que muitos reservistas convo- Radl·o-p!l:tr·ulba A 'cse,guir, fJ orador fez f"eJel'ên- .junto á ..fu;;(.jça· EJ.eitor.al".
cados fossem incorporados ás U cias á emenda, qu-e "não tem ca-

,]lio, 1 \) (C. P.) - Del pos'se do
[larCCel' dos cin.co J'uris kl-S do seufileiras da FE:B. Os debates, Rio, 20 (A. N:) - O ·ch'ef.e 1'a['er políti·co-pal'Lidário", foi ·está ([uaclJ'o que concluiram pela insu-

durante o julgamento,' foram de Policia, general Lima Ca� assinada por si e velas 81'S. J. J. bsisCênoia dos mandatos dos 1"epre-
1 h 1 I· t

.

f·
• . Cabral, Armandü ,Calil Bulos, Sanlo. Oel·.llql·ll,es ·com·un.l·sLaé', o sr. Ne'l'e'llOlU!OS, avenc o rep lc.a e re- mara, lU ormou a lmprensa J' J '1 C d d " _ � � ,�

. ..l,al11f)� fJ '. LY. aI' aso a T,elga Ramos informou ao CODsdho Na-plica, findas as quais o Conse- que resolveu antedpar a ins- criando a "Casa de SanLa 'Catarina", .

.
. - • .

, .. 'I.,a ...,' '1" � ",', cional do PSD 'que toma.l'ia as ne-lho de Justiça, presidido pelo talaçao dos serviços de raclio vC '" (bpJ aç,.lO cios nO,,80S mtelec- cessárias providências p'ura quecoronel Luiz Braga Muri, de- patrulha atendendo a que se tU�IH..... . ., ... ',.. seus delegados jUlltOI ao Tribunal
pois de tr�s horas de trabalho, torna urgente o seu alarmante >C'. >:l. I mblOU as entwdJda" eul- ::lurpel'iOI' Eleiloral provacassem al�ll'al�, sah,enla�do o Inst�LL1Lo H1S; questno cló preenchimento das caproferiu o seu vireditum con-l d�senvol�imento da delinquen- torlCO e Geog-ra.11�O de >::>anta Ca- deiras ocupadas !las dive'l'sas As-denando os, segundos tenentes Cla no RIO.

�

,

I.al'lna: � .�.Ll,al - aJ'll'm?u -

,�empre sf.'.mbléias do país'. Pelos elemenLos
Alvaro Gonçalves, João 80u-1 Desse modo é possivel que �l slllebtlolaflo pe!o di. ,Nereu Ila-, colhidos, o Tribunal SuperiOr ,Elei-
za, Vitor de Vasconcelos e Ma- ainda este mês se verifique a o. quando Il1Le�"entor ��l�. Lhe, torai poderá determinar novar; elei-

I
cler.a .lodos os melOS nec:es"aIlOS' ao. cões ou distrirbuir as cadeiras dosTIoel Costa: os segundos sar- inal(guração do importa�te seu 1 uncwniHl1eno, propor.clOnan.:. �omllni '-[as dp acôrd) com o VI'Q-gentos da reserva Raimundo aparelhamento policial. . clo-I:It'e, :1SS1111, VIcia ,nova.

. '. s (, - , ( .

Inalter!lda a pollDtl·ca pau1tsQJa vi�f.r� ���,L����{LOl� ��e��l�. a�UI�;�
U . I "I 10 da ConstIh.llcao extendendo as

imunidades dos deputados aos seus
>RIO, 20 (A. N.) - Eslcy'e hoje no Catete, sendo recebido pelo pr.e-I suplentes. .sid.enl·e Dutra o sr. Eduard,o VergueJro Lorena. Falando á TEjjJorLagem,

f
O sr. deputado RIbas Ramos co

afirmou a'que'l,e poli tico paulista que o .sr. Mário Tavares, presidente mo membro da Comissão Cons'titu
do P. S. D. de .são Pa1110. 0111 ['TIl ["e-gressado á Capi Lg I Bandeirante, cional, enC31'eceu a necessidade d.r
delilJP.l'oll em nada �e modificassem a aluai situação polílica do SPll, serem as 'ell1l'ndas encamin,hadas
-:e�lado. com u l'c�pectivo pare-cer eJ1l se-

A politica do ouro
Rio, 20 (A. N.) � Un:t tele

grama de Belo Horizont�
. in

formou hoje que, em conse

gueneia da nova politica . do�
ouro adotada pelo atual gpver
no, estava sendo en�arada a.

possibilidad.e de serem sUSlpen
so os trabalhos das ricÇl,s mi
nas de MOT'1�e Velho, em Minas.
Gerai·s. Ouvido a respeito p.el0
"O Globo" e superintendente·
da Moeda e do CTédito sr; Raul
Faria, fez essa declaração:

I

- "Não conheço os deta
lhes da anunciada possibilida
de de suspensão dos trabalhos;
das minas de Morro ,Velho:..
Posso- porem, informar ql:ue:
l�ouve uma infltrução da Su

perintendencia da Moeda e

Crédito impedindo a importa
ção livre de ouro. Obrigando o

importador a provar que tinha
feito aquisição de quantidade
equival-ente em ouro de minas

nacionais, o Banco do Brasil

compra mesmo ao preço inter

nacional todo o ouro produzi-

parado, Lendo, a seguir, o sr. depu.,.
Lado O. Cabral ,pedido que também
fossem melhorados os vencimentos
cios Inspetores ele Veículos, de
ig'uald3rle ele condirões aos comis
sários de polícia.

A st'g-l1il' foi a srssão s\lspensa,
marcando o 1"1'. Pl'eSiÜPll t r oulra
para a. próxima seg·unrla-feira. no· fiq país".

'
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PEDRA PARA AfolAR QUALQUER E5PECIE DEFERRA·NENTAII

CAIY..A POSTAL:l�9 FLO·RI.ANÓPOLI5

MARCADO!

Aderb:tl R. da, Silva
PARECER N. 459/47

O dr. Arno Pedro Hoeschl, juiz de dí
reito da P vara, da comarca da Captbai,
não tendo gozado férias em 1946. "em
vista das mesmas terem sido suspensas
por ordem do exmo. sr. presidente do
'Ilribunal Regional Eleitoral (doc. n. 2) "

- requer que as mesrreas sejam contadas
pelo dôbro para o ef.eito de aposentadoria,
visto não lhe convir gozar essas férias.
, 2. O pedido encontra apôío legal no

art. 140, parágrafo único, do Código -Elei·
toraI.

3: Nestas condições. opinamos fique
constarrdo de sua ficha individual mais
(120) dias de serviço.

S. S .. em 4 de junho de 1947.
Carlos da Cost.a Pcren-a, presidente.
Gustavo N.wes, relator.
J. Balista Pereira'
E!pídio Bar-bosa
Aprovado.
9-�7.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

Propostas de promoções por merecimento
oareerra - Oficial administrativo, Clas

se K.
Número de vagas a serem providas por

merecimento: Uma.
José GaY,II.
Manfredo da SlIve!ra Leite.
Protógenes Duarte Silva.
oespe, em 19 de maio de 1947,
J. Batista Pereira, pelo presidente,
Promova-se José Gaya.
13·6-47.
(Ass.) Aderba.l R. na Silva
Oarrelra - Oficial administrativo, elas-

se J.
Número de vagas a serem providas por

mer-ecírr-errto : Uma. .

Nomes' dos funcionários de maior grau
de merecimento:
Nelson Maynoldi Nunes.
Nelson Maia Machado.
Eugênio Joaquim Coelho.
Cespe, em 19 de maio de 1947.
.1. Batista Pereira, pelo presidente.
Promova-se Nelson Maynoldí Nunes.
13-6-47.
(Ass.) A.derb�.l R. da Silva
Carreira - Oficial admtnístrattvo, elas-

se I.
Número de 'vagas a serem provídas por

merecimento: Duas.
Osmar Borges.
José Tiago da Luz.

"

Aldo Rodrigues de Araújo.
Valdemar Egídio' da Silva.
Osní Laus ."
Sebastião Bonnassis de Albúquerque.
Cespe, em 19 de maio de 1947.
J. Batista Pereira, pelo presidente.
Promovam-se Wáldema.r Egídio da sn.

va e José Tiago da Luz.
13-6-47. .

(Ass.) Adel'bal R. da SilVa'
CaneÍl'a - Escriturário, classe F.
Número de vagas a serem provídas por

mereclrr.ento : Uma.
Nomes dos funcionários de maior grau

de merecimento:
.

Léa Campos Cunha.
Nllce Maria Silva.
Roberto'MauriCio Navarro Lins.
Ceólpe, em 9 de junho de 1947.
C'!)'los da COosta pei·eira. presidente.
Promova·se Roberto Mauricio Navarro

Lins.
16-6-47. .

(Ass.) Adel'bal R. !la Silva
PrOopostas de prOomoções por antiguidade
Carreira - Oficial adminl,stratlvo, clas

se J.
Número de vagas a serem providas por

antiguidade: Uma.
Nomes dÇls funcionários mais antigos

indicados p'ara promoção:
Osvaldo Henrique de Carvalho Ramol'Cespe, em 19 de maio. dI? 1947.
J. B:ttista Pereira, pelo presidente.
Promo()v'a-se.
13-6·47.
(Ass.) Adel'bal R. da Silva
Car.reira - Oficial administrativo, clas-

se I. Maria Corrêa Saaá - Cr$ 40.00.
Número de v'agas a serem p,rovldas por

I
Iná de Sousa Batista' da Silva -

antiguidade: Uma. Cr$ 40.00.
Armando Beck. Maria Melãnla Weber Franco -

Cespe. em 19 ode mala de 1947. CrS 40,00. 1
J. Batista Pel'eira, pelo presidente. Osmar Mongullhott - CrS 40,00.
Promova-se. Acácio Nazário - Cr$ 40,00.
13-6-47. Jovelina Alvina Zabel - Cr$ 40.00 .

(Ass.) Aderbal R. da Silva Laudelino José de Novaes - Cr$ 40,00.
Salários-família despachadOos pelOo sr. Nívea, Cunha Bacha - Cr$ 40,00.

GOovernador dOo Estado Leonardo Hoeper.s - Cr$ 40.00.
6 DE JUNHO Maria Campos Madalena - CrS 40,00.

Bento'Estev,es de Aguiar - Concedo o JuJleta Silveira de Brito - Cr$ 40,00.
saláJrlo-família na importânCia de Sofia Fernandes Alves - Cr$ 40.00.
Cf$ 320,00.

. . . . . .

Dulce Sousa da Silva - Cr$ 40,00.
Cecília Zlmmermann Müller _ . Moacir Barbosa de Ollvei'ra - Ci'S 40,00.

0'1'$ 280,00.
. . . . . . .

Aquino João Machado ,- Cr$ 40,00.
Hilda Sell Scheidt - Cr$ 20000. José Kons - Cr$ 40.00.
Júli? Oljmpio Tortato - C,cS 160,00.. Llndolfo José da Luz - Cr$ 40.00.
Bellllde Ivone Marca Fosatti _ Anita Machado de Macedo - Cr$ 40,00,

Cr$ 160,00. João Maria de Sousá Júnior -

.

Jacinto Alberton - Cr$ 120,00. erS 40.00. .

Minervina Martins Stecanela _ Azlzo Emílio Maciel - Cr$ 40,00.
Cr$ 120,00. Pedro José .Alves - Cr$ 40,00.
Libe!,alino LemoS' - Cr$ 120,00. PARECER N. 2)1
EuclIdes Aurelino Lourenço - Submete o sr. Governador do P:stado à

CrS' 120,00.
. .. . . . . .

nossa apreciação um projeto de decl'eto.
Angelina Nlcoladelli Brighente - Ie!' que auto'riza a' Fazenda do Estado aCr$ 80,00. 'lldquiTil', por compra 011 desapropriaçãoLáos Silveka R.asa - Cr$ 80,,00. jud�cia'l, um terreno sito no muaicípioM��lOel Elias Fa["ias - Gr$ 40,00. ' de Campos Novos, destinado à c(}I�stru-ISldol'o Deocléoslo da Silva - Cr$ 40,00. ção do Grupo Escolar de Leão.Isauro Alexandre de Simas - Cr$ 40õ o Estando a preposição em aprêço con-Erna Ana Tra'PP - Or$ 40.00.

' .

.v,enien.temente justiflocada, ofereço ao• Adir Frurl",s Momm - Cr$ '4000 Plenárj,o 00 seguinteAdolfo .Wiggers Sobrinho _. CrS' 40�00. Projet.Oo de resOoluçãOoLeda, L1dla Luna,r,di Rosatto - O Conselho Adm,nbstrativo do EstadoCr$ 40,00.
. . . . . .

aprova, nos têTmos ein que está redigido,João Jos'é Bertol! "'7 CrS 40.000. o projeto de decreto-Iei do Govêrno doO�acinia .d� Silva Doge - 'Cr$ 40,00. Estado, remetido com o ofício n. 283 deIrls. Camlsao - CrS' 40,00. 12 do c.arrente mês.
'

Zelu:a Cordeiro Simão - Cr$ 40.�0. . S. S., em Florianópolis, 16 de junho deZoralde Costa de Oliveira - CrS 4000 1947.
Maria Machado Hreutzfeld - CrS 40:00:
Norma Io'acema Finger � Cr$ 4000
Dr. AtHliba Cabral Neves - CrS '4000Dr. Milton Leite da Costa -'CrS 40'00'Arftci Huergo Coquerel - Cr$ 40 oó

.

Clélia Mayworme Schadén - Cr$ 40 00
Maria- Lamarck Machado - Cr$ 40;00:

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
I
mencionado Arão Baruffi.
4. À vista do exposto, opinamos se orí-.

de ao Tesouro no sentido de que se raça
a devida retificação.

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

CatIos da Costa Pei-eír-a, presidente e

relator.
Gustavo Neves
J. Batista Pereira
Elp1dio Bar-bosa
Aprovado.
9·6·47.
(Ass.)

PARECER N. H9/47
João Silva pede pagamento de gratifi

cação de serviços extraordinários.
2. Verifica-se, no presente ,pro()cesso, e

segundo Infor-mações do 'Departamento
de Saúde e Tesouro do Estado, que o

pedido não tem. amparo legal.
3. Realrr�e.nte, a solicitação em tela

não se enquadra 110S arts. 87 e 88, do de
ereto-lei n. 572, de 28 de outubro de
HHl. ,

4. I� de notar-se também que o serví
('o exü'aordi11ário em referência não obe
'd'eceu ao disposto no art. 1119, alínea a,
do citado decreto- lei n. 572.

5. ISomos,' assim, pelo indeferimento
do .pedído.

.

S. S., em 30 de maio de 1947.
Caelos tia Oosta "'Pel'eit'a, presidente.
Elpídio Barbosa, relator.
'J. Batista Pereíra
Aprovado.
5 ..&-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva
(Reproduzjdo por ter' saído com incor-

reção).
PARECER N. 453/47

TibÚl'clo Xavier de Oliveira, ocupante
<ia função de Coletor Provisório, refe
rência II!;, requer licença de sessenta
dias, para tratamento de saúde.

2. &cha�se junto ao processo o laudo
ntédléo, em que vem declarado necessi
tal' o requerente "de sessenta dias de
licença para tratamento, a contar da
Jlreaente data (12 de abril de 1947)".
Nada temos a opor ao pedido.
S. S., em 4 de junho de 1947.
CarlOos da. Costa Pereira, presidente e

relator.
J. BaUsta Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
9-6-47.
(&ss.) AdCl'bal R. da Silva

PARECER N. 454/47
Maria Ermelinda da Silveira, vruva do

ex-aoldado músico da Polícia Militar,
Jalnle Secundo da Silveira transferido
para a reserva remunerada, e falecido a
28 de dezembro de 1946, - requer lhe
seja concedida uma pensão mensal.

2. Estamos' de pleno acôrdo com a '�n
formação do Comando Geral da Polícia
Milita'r do Estado. Pesarosamente o escla
recemos, a lei não ampara o que é soli
citado.
S. S., em- 4 de junho de 1947.
Carlos da Custa Pereira presidente.
Elpídio Barbosa, relator:
J. Ba tísta Pereira
Gustavo Neves
Aprovado.
9-6-47.
(A·5S.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 455/47
O Departamento de Educação solicita

à Secretaria da Justiça, Educação e Saú
de providências no sentido de d. Leonor
de Sousa Nunes, ocupante do cargo da
classe H da carreira de Professor Nor
malista, do Quadro Único do Estado, .ser
indenizada da importãneía de .... , .....

01'$, 1.500,00, despendida com transporta
de bagagem ao se'!" removída, ex�(}fficio,
da direção do Grupo Escola,r "Abdon Ba.
tista". de Jaraguá do Sul, para a do Gru
po Escolar "Vitor Meireles", de Itajaí.

2. A de.'lpesa acha·se comprovada pelO
recibo. a fls. 3.

3. Aossim, opinamos pelo deferimentc
do pedido.
S. S., em 4 de junho de 1947.
CarlOos da COosta Pereira, presidente f'

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
9-6-47,

. (Ass.) Aderbal R. da Silva
PAR�CER N. 456/47

• O Tesour? do. Estado, por intermédioda �ecreta,r)a da Fazend'a, propõe a ad
ml"sao de Bruno Klauch na função de
Coletor, referência III, crl,,,,da pe'lo de
creto n. 55. de 15 de março de 1947 pa,rater �x.ercício na Coletoria de capimem,
rr.p..rlllclplO de Xap�cõ. ,

2. Foram apresentados os docum�n.
tos exigidas em lei.
3. Esta Comissão nada tem a opor.S. S., em 4 de junho de 1947.
CarlOos da Costa Pereira, presidente f:relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.

'

12-6·47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 457/47
!'- �iretoria ele 0brl;ts Públicas, por intel medio da ,seoretal'la da Viação juntands> os documen.to,s exigidos erri lei

propoe a admissão de Walmor Luz nà
f�mção de Auxiliar de Escritório, refe.rencla VI

.. vaga em virtude da dispensade Braz V�elra.
2. Nada temos a opor.
S. S., em -4 de junho de 1947.
CarlOoS da Costa Pereira presidente erelator. '

J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
9-6-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 458/47
Abrão Baruffl, professor da escola du1° Braço do Norte, distrito de Luiz Alves,

mUlllC!p10 de Hajai, requer pagamentode salano-família já a êle concedido conforme despacho de 12 de dezemb�d de1946. pUbllcado no "Diário Oficial do Es
tado". de 17-12-46.

2. Informa o Tesouro que não lhe foi
comulllcado haver si<io feita a concessãodo benefício ao requerente.

.3.. Segundo informação, ti fls'. 2v .. em
OÜCIO n. 517. de 14 de dezembro de 1946fOI le:'a_do ao conh'ecimento da aludidà
n,partl�ao haver sido concedido.o

salá-/rlO-famllla a que se ;refere êste processoMas houve 'un� engano relativamente ao
norr:e do requerente. pois errI vez deAbrao Baruffi, foi, no mesmo ofício,

SEU FILHÓ TEM UM

ENCONTRO
_ •• Do

Sim,
a vida!

senhora ... Seu filho t ern encontro marcado com-

Compete à senhora fazer com que êle cresça sadio e"

for-te, As vitaminas «A» e «D3 sâo muito necessárias ã;_.
saúde das crianças. Estas vitaminas as encontrará em toda 8"

sua r iquez a no

OLEO
DE

DE FIGADO

BI\CAHLAu
de LANMAN & KEMP

o NOVO HORARIO DA VARIG

DE PI'ON E IR OS
F}' SERViÇO DE V�S •

!
I

..

",

2as. - De Flcrianógiolis para Curitiba, SãO' Paulo e Rio de Janei�

Deco,lagem áIS 10,40 horas.
3,a,s. - De Flor,irunópolbs paN1 Porto Al,e.gr,e. D�collagem ás "'1�;30 h:r&�

4as. - De Florj,anÓlJo-lis para Curitiba e
I,

8110 Paulo. Deco'lagem:>
ás 13,00 horas.

5as. - De FIori'a.'l1Jórpolis p'UX'a Porto Al,eg.re. Decoh.gem ás 10,20 hrs_

6as. - De FllÜ1>ianÓ'polis para Curitfua, São Paulo e Rio de Janei,ro.,.

Decolagem ás 10.40 hOl'als.
Sab. - De FlorianónoJi,s para Porto Alegre. De.colagem ás 1,2,30 hiI'8�

PAS8AGEIRüS - GORliEliO - CAlRGAS - VALORES - REE.MBOLS�
'FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA·

EUiftOPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G :_ EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 UE

NOVEMBRJÜ - TELÉFONE: - 1.325

I municipio de Campos Novos. destinado l!i':<
I construção de um grupo escolar.

Com meu voto favorável, apresento aO'

PlenáJrlo o seguinte
Projeto de resOolução

O Conselho Administrativo do Estado-"
apr.ova, nos têrmos em que es,tá redigido. I
o projeto de decref.o.lei do Govêrno do, "' '

Estado, remetido com o ofíCi,o n. 285. de-
12 do corren:te mês.
S. S., em Florianópolis, 1'6 de junho de-

1947.

JairOo CalladOo, relator.
. PARECER N. 212

O senho'r Governad�r do Estado enca
minha à apreciação dêste Conselho Ad
milüstrativD um projeto de decreto-lei
que autoriza a Fazenda do Estado a ad
qul,rlr, por doação, Um temeno :;lto no

JairOo Callado, r,elntor.
(2966}·

RESOLUÇãO N. 182/47
:Ir: apro-vado. nos têrmos a'baixo, o de

creto-lei da PJ'efeitura Municipal pe Ma
fra, remetido com o oficio n, 95/861, de-
9 de "maio() de 1947.
Texto dOo' projeto de decreto·lei nOos

têrmOos em que se acha redigido
Art. 10 - Fica o Executivo Municipal:

autor,izado a adquirir por compra de'
Ernesto 'Ga,rcla e pelo preço de .

CrS 5.{}00,oo (cinco mil cruzeiros). uma" /
área de terreno localizàda na ?ede da-
diSbrlto de ErV'ei-ra, dêste municípiO. com
15.125 metros quadrados, dentro da,s se

guintes metiiagens e confrontações: os'·
119 rr.IMroS' de f.l'€'1lte para a estrada D.
Francisca "Mafra-Canoinl1as";' os 1-44'
metros de fundos .com a estrada da ma-
ta (antiga es'trada do sul): os 100 metros'
de um dos Iados com te,rras de FranciS-
co Woltovcz; e os 132 metros do outro
laldlo com'. terras de propriedade da fa·'
míli'a Sant'Ana. por uma ,estrada vicinaL
Parágrafo único - O terreno a que se

1'ef'ere o artigo anteri"r servi'rá para a

construção de "própl'ioS' municipais".
Art. 20 - Éste deoreto-lei entrará em

vigor na. data de ,sua publicação, revo�

gana'S as diC::l)osir:õe� e·m contrárif'1.
Florianópolis. 11 de junho de 1947.
Severo Simões, vice-presidente, errf'

exprrír.io.
Publicada na Secl-etaria do Con;o'elhO

Ad'ministrativo do Eslado. em 11 doe ju-
nha de 1947, .

N"!sOon Maia Machado, s�cretário ado
ministrativo. (2831}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• E,�"ADO-sàbado 2' de .luft,he de ""tA" 3
-- .

z::::z:

�------------------�-----

Contr� ii cares tia
Rio, 20 (A. N.) - Na reu

nião de hoje dos presidentes
das Comissões Estaduais de

Preços foi debatida a organiza
ção das Comissões Municipais
de Preços; pelas co1J:nissões es

taduais e por delegação do go
verno dos IDsÜtdos.

,Foi então sugerida ao go
verno a e?Cecução imediata de

'um plano de emergencia e,
bem assim, que a Marinha Mer

cante de preferencia ao trans

porte de utilidades essenCIaIS,

com prioridade absoluta para
os generos de primeira neces

sidade. O delegado de S. Pau

lo, considerando a existência
1e' varios organismos todos

eles inde'pendentes entre si e

com as rinalidades de controle

de merbadorias e fixação I d\=l

'SERVI.CO DE
preços, apresentou uma indica-

• ção no sentido de ser sugerido

�ÂETEOROLOGIA ao governo que encare a quesão
f"l do abastecimento na amplitu

Previsão do' tempo, até 14 hora.
,do dia 21 na Capital:

de de seu conjuilto, estabele-

Tempo: bom, com nebul@.idade. cendo um plano nacional e c,i

Temperatura: em declínio' ando um orgão no qual se con

Vedo.: do quadrante sul, com densem todos os organismos
,�ajad,.. Q, d t I t I t

.

T&m 'JSl'aturau extrema a de ontem: e con ro e a ua men e eXIS-

''>IlT!áxl:nu, 16 O n,ínimo 13,9, • tente.

I
C

.

I
ontznua O ESTADO fazen-

.do distribuições de valiosos li

.,vros, inclusive romances mo

.dernoe, entre as pessoas que

..constam de seu cadastro so

.cial,

�s peseoe» q ue ainda não
ha te tn

. p�eenchido o coupon
"que dlarramente publicamos

,.JIj,Oderão faze-lo, a;ora, hebi
i tando-ee, assim, a concorre

,.,cam a tão interessante inicia
tiva realizada sob o pe troci
./nis de LIVRARIA ROSA, à
Deodoro n. 33, nesta Capital.

l,

--{)-

ANIVERSÁRIO :

FAZEM A,NOS }J OJ.E:
- a sra. Bernardina Felipi.
- u sta. Helena Maria, di Iéta fi-

Iha do sr. Evaldo Schaerl'er, dire
JOl' el(' conLabilidade do Depar ta
.menl o elas }lullicipalidades.

- a sta. 'Sonia Moellmann í'i lha
,{lo sr, dr. José da Casta Moellmann,
•engenheiro civil.

- osr. Aloisio Lr-ou da Luz Silva.
- o sr. Lauro Vieira, habil lino-

,tipistu e pessoa muito estimada pe
;las suas belas qualidades,

- o SI', Cid Valentin Ferreira.
-:- o prof'. Antenal' Cidade.

JOSÉ ',IUGARDO
Oornplcla hoje 'Ü seu

. pr íme i ['O
-::811iv.er'sáf'ÍO natalício o menino Jo

.

sé Ricardo, filhinho do SI', AlrlD
. Neves rios Reis e de sua exma. €S

pósa sra. (I. Sada Boabaid dos Reis.

,'CASAMENTO:
Na residência da exma. vva. Alces

te Gonçalves, à rua Monsenhor Irej
.
n° 7, realiza-se hoje, ás 17 horas, o
-enlace matrimonial de sua dileta
filha Cecy Gonçalves, funcionária
-do Dep. das Municipalidades, com o

';:;1'. Mi llon Póvoas, funcionário 1'e
.,,-leral.

Sel'ão lesternunhas P01; parte da
noiya, no I'eligi OS o, o sr. Licirio Ca

margo e 5ra; no eivil o sr. Mario
Pjza e senhora. Do noivo, no reH-

:gioso, o Sl'. Agenol' Póvoas JuÍli-or
'.1' .SJ;a; no ci,dl, o sr. Mario da Cu·nha
·,Carlleiro e sra.

xxx

FALECI_MENTO
, 'R.JI.�cutiu •• Ior••emente n.

• ...al.t. ciroul';' ia "UlU rel<!lções. o

·pOSllam ..nt. <ia axm.. viuYG el. a

"'MQda Ferreira de Caetre, ocortitio
-ante'ontem nesta cicade ;

A extinta lira mãe d" -!Ir. Alípio
�de Castro, funcionário .a cate'

,!!,oria do Dir.. t.ri .. 'da O.raa Publi·
. ,Ct;1•• O ."'.t .epultame�to no cem i-
terio de SBnhor doo Panos t�v...
'presença de numerosissimBs pe.·
'.,.00"••

A' fot:1lilia. ..nlutoda.s condo
'Janc!•• do cO E"tod ..»

'SUPER
'HOMEM
Nov.mente em F'orie

!Inõpol i5, José Moreira
- ° SUPER HOMEM-
..exíbir-§e-á,

. [édia 29, no
.. tarinense.

no próximo
Colégip Ce-

A

;;_queada

\

t'ntrsda será friln-
ao público.

- 5° Distrito Naval do Sul -

De ordem do Ex:mo. Snr. Capitão de Mar e Guerra Antão
Alvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.

I. Acha-se aberta a. concurrencía para a construção dos

seguintes edificios do 5° Distrito Naval>:

a) - �de do Distrito (edifício de 3 andares);
b) - Residencia do Comandante do Distrito Naval;
c) - Residencias dos Oficiais;,
d) - Residencias dos Sub-Oficiais e Sargentos;
e) .- Residencias de Praças e Taifeiros.

II. Os concurrentes obterão todas as in.formacões deta

lhes, plantas, etc. na séde provísórta do 5° Distrito'> Naval, 2°
andar do r. A. P. S. E, , Praça Pereira de Oltveíra, das 9 hs. ás IUTZ - Hoje ás 4,30 horas
11 hs. e das 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados, George Murphy, Ginny Simms,
domingos e feriados. 'I'ornmy Dorsey e sua orquestra .

III. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar os VIVA A POLIA
documentos comprobatorios de idoneidade, e I1rovas de qui- Censura: - Livre.

tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais. No prosrama � Cinelalldia JOl'-

IV. Os cocorrentes, anexo às propostas, juntarão a decla-j nal -. DFB;. O Jrmâoz inhn de Plu-

Preiel·tura Munl·elopal ração que depositarão a Importancía da caução em dinheiro ou to - Desenho. .

i apclices da Divida Pública como garantia da assinatura do 1 Preços: Ce$ 3,60 e 2 40.
Do Sr, de. TolenLino de Carva- t t h f id Ii it A

- , "

lho, ilustre Pt.efeit.o Municipal, re-
con ra 'o, caso ven a a ser o pre err o ici ante. cauçao sera . •• , .

cebernos a seguinte comunícacão de 5% sabe o va�or' da obra�:. I 'RI1'Z - Hoje ás 7:3'0"h;;��,"
que agradecemos des''\a'necidos:>'

,

V. As propostas deverao ser entregues, em envelopes fe- 1° - Cinelandia Jornal - DFE
�l'. Dir e lor: chados, até o -dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito. �.; .__

1

•

Tenho a honra de comunicar a A 'sua abertura será às 9 hs. do mesmo dia .

v. s-. que nesta data, assumi o
VIVA A FOLIA

cargo de Prefeito da Capital, para Florianópolis, 18 de junho de 1947. 3° - Don Pot-ter e SarahHayden •

o qual fui distingu ido por ato do ALVARO PER.EIRA DO VAnO A FJ:;flA DE LONDRES
Exrno. Sr, Governador do Estado. . -

F Ch f d Co
. -

C
.\'t

' Capitão de ragata, e e a
. missao de oncnrrencía. Censura: ALé 14 anos

t,-pI'OVel.o a oporLunidade para
-

�

. ".

apresentai' a V. s-. os protestos de

\
Preço único: Cr$ 4,40.

minha ,mais alta estima e cousi- Moraforia para
rJeDração.

. ·R.OXY:_:_ fioj� á�' 4:3'0' � 7:3Õ ·I�,l'�.'
L>, Adalberto 'I'olentino ele Car- noS cemhíets 1° C'

ralho _ Prefeito. UI UI lA Jl "'.11111 \:'I
- meJandia Jornal,L_ DFE.

2° -

.

NO TRAMPOLIM DA VLDA
3° - Gloria Jean e John Oualen,
DESPEH'J\<\R REVELADOR

Bezerro
«Ienumem»

Vemos no cliché um feno
meno raro de degeneração
de especie. E' nada mais nada
menos do que um legitimo
bezerro com carateristicos de

leopardo. Nasceu n� interior
do Estado municipio de Bom
Retiro e viveu tres dias.

o «Lobo» e o «Tigre»
Shagai, 20 (U. P.) - Uma

multidão sequiosa de sangue,
caI-culada em' mil' p.essoas,
acompan p_ou dois oficiais do
Exército jop.onês, criminosos
de guerra, até o local da exe

cução, após a qual investiram
sobre seus' corpos. \

Os criminosos ele guerra exe

cutados foram o capitão Haro
chi Yonel?-lUra, conhecido pela
alcunha de "O Lobo de Shan

gai" e Hiro Shmimota, "O Ti

gre de Kiangyng". O" Lobo" ,

foi condenado morte por ,

ter

enterrado vivos ce·rca de cem

chineses, enquanto que "O Ti

gre", foi condenado a pena
máxima por ter fuzilado varios

chinêses no dia da rendição do

Japão.

Resgistro de entidades políticas
. RH!, �o (A. N.) - O ministro da Justiça 1)01' aviso, deter

mmou a Procuradoria Geral do Distrito Federal que provídeu
classe a fim de qu..� os oficiâ.is do Registro 'Civil das Pessoas
Jurídicas não façam nenhum registro de sociedade civil 'com
fins politicos, sem levantar dívida para ser apreciada na Vara
de BegIstros Publloos, Determinou, ainda, ao promotor pnhlt
co em exercicio na dita Vara para que exercesse severa fisca

Iiação a fim de evitar o registro de sociedade civil que con-Itraa-íe o arti'g'o' 141, parag'J"afo 13° da Constituição•.

Edital de concurrencia

"I\rtdo a.lguém. tal COtM G .....

I hel:ro da ilustraçA.Q a.-oima.. o1ereeGr'"

lhe. em amlLval gasto. 11lD cAlice do

�"c31Ante aperitivo KNOT. lembre
lIIb V Sia. de acrescenta!'. ao�
oe' a gentileza;ESTE.i 1.4;"1•
fj!r.'I'i O i'1JJU APEiUiiVO

l'íi.i/)/LETfj!
!
!
I .

'

• 111'1 Pf>oouro {JA Kl1orJA,IIID.,aJ»t. {�6VIl(}$

'. i:TI••JIIAí I

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro,. dize-lhes que é
um enfêrmo qne poderá re

cuperar a saude com li teu

auxilio.

l.f.MBlA-TE!
Inúmeros seres bamaaos,

que já foram felizes come

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam

panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázaro.

G. IDr. L ,ndolF� A.
Pe,eira

Advogado e Contabilista
Cotl.tituição de .ociedado •.
Planos cbntaheis •. Organiza
ções -- P�receres e Der·viço.

correlatos,
Rua Gal. Bittsncourt nO. 122

Florion6poli•.
Da. 17 horalll em diante.

CASA MiSCBLANEA dbvi·
butiGra de s Rtdlos R. C. A
"_or. VP 1'V'Idlls t' ms-s.
R'J'- C'»'I!>dh.ifO Mafre

Rio, 20 (A: N.) - O deputa
do paulista Campos Vergal
entregou, á mesa da Camara,
um projeto de lei que visa am

parar o, comércio geral na: si

�uação que 'vem atravessando
em virtude da expectativa ge
ral da baix:a dos preços e con

sequente retração d0S compra
dores.

O projeto é redigido nos se-

guintes termos:
.

Artigo' 1 o � Ficam suspen

ças em todo o ter·ritório nacio-

nal, durante o praw de 60 dias,
.

todas as publicações de p,rotes':'
tos e execuções judiciais de -ti
tulos cambiais, duplicatas, pro
missarias - vencidos ou por'
s� vencerem durante esse pe-
riodo, nas atividades indus'tri-I .

ais e comerciais cUJ'os estabe- üDEON
- Hoje ás 4,30 e 7,30 111'5.

, ! S-
lecimentos estejam legalmente

- , essoes Populares -

registrados nos cargos com-
I - OS .s:EGREDOS D.E .s:COTLANE>

petentes.
I YARD

Paragrafo unico :._ Todas as! Com; C. AU1brey Smith, LlOl1el

outras nperações caracteristi- ALwJ!l, Edg'al' Banier e S.t.ephanie

cas da industri a e do comercio Maehelor.

continuam norma1mente, se-
11 - Roy flog-ers - em:

gundo os interesses das partes. ,CORAÇÃO DO OESTE
IH - ADAGA DR :-'\ALOiVL,\_O
Com: Rod Cameron - 11 ,e 12-

Episódios.
No progTama: - Cinr' Jornal 1Il.

57 - N�c. 1mp. Filmes.'
Preços: Cl'$ 3,00, 2,40 e 1,5€1.
j_::; 7,30 - (;1'$ 3,00 (único).

"Imp. 1/L anos',' .

.BANDTDOS DAlS SElLVAS
C

�_<ft'\.
enSUl'a: At.é 10 anos.

Pr.eços: ás 4.,30 b1's, - Cr'$ 3. ';n ie

2,40; ás 7,30 111's. - ICI"$ 3,60 UIl'C1,

. .

RITZ - Am�'I�lb'a-"a"s '6"6"3'0 '0"';":" '0>'1,9
haras Greer Garson - Cl1).r1õ:
Gruble - emI AVENTURA

ALUGA�SE
Uma sala t�rrea

Jeronimo
/

Coelho
sita à rua

mobiliada.

PI eferenciaDa·se a quem in-

teressar os moveis.

out;,N�A� .r. Jl: K 'ti '9"'A�
com o.. progresso.. d.a ml).,UeAru'.

10j<l:, II� doenças n'M'\'(�8l!1.8, qaanill.
\tll,tladas em tempo. !iàt> lIrU!.JWl ;r."
ieitamente remedlá�eig. O ':lIrlilll��
dllmo, frlllto d. ignul�inda, 86 po44
i)cejudicaf 08 indivíduos aieúulos 44

·

.• t8 '"nfertnldadtes. O fler.rlço NIJIo
eional dJ! DO(,!!<;l'li melltaie 4lai/lk
4/1) .um Amblllatório, que atelul. P'I}
ruitr.mente 08 doentes Ber1"OIliOSS 1\1&

lia'entilltl, na RlIa Deo40r. D. II.. I
iIIJ tI 1II.r... 44Uurl...IIi ....

JMP]<�H1A:L - ás 4,30 e 7,30 hrs.
r - CORAÇÃO DO OESTE

Com: Roy Rogers, RuLh Terr,. e

Smilley Bl1l'nett.

II - TDíLIO NAS SELVAS

(Técnico'IDl') com: Ray 'Milland,
Doro!Jhy Lamo-ur .e J, Carrol Nais-h.

No programa:: O Esporle em

Mare;ha nO 141 - Nac.

Pr.eç,os; Cr$ 3,00 e 2,40.
Ás 7,30 hrs: ,Cr$ 3,00 (único) .

"Livre" - Crianças maior,es de
5 anos poderão enLrar na sessá"
de 4,30 horas.

I
! RBTIRARAM SUAS GANDI·

i DATURAS'
I Tôdas ali bebidas, inelwnll ai

f'cbrieadflS em outros Estadoa,
rtlltirs'ram luas eandidaturu.
,pua t'8iinar nos lareti eatlil.ri·
t IIU�Dfie5. - � vista d. cel.tiUi'lma vitória dr,. IIp!'ritivO KNOT
-,··-·" ...·_-_ .. ,_·_-,-�·�-·__ - ·_.__ •__ w.'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de Agosto-Dia 28, sábado, com inicio, às 21 'lao-ras, grande
festival de S. Pedro, prnmovide pelo Marábá Sport. Uma noitada alegre e divertida

Mesa reservada Cr s 25,00,

Clube

Concurso de danca,
, Surpresas,

KNOT

Decretos de 17 de jlUlho de 1947
O GOV<ERNADOR R'ElSOLVE

Nomear:
De acórdo com o art. "15, item IIT, do
decreto-Ieí n. 572, de 2-8 de outubro
de 1941:

João Acelíno de Senna para exercer o

cargo de Auxiltar-T'écnlco, padrão K, do

Quadro único do Estado, criado pelo de
creto-lei n. 11, de 24 de abril de 1947.

De acõrdo com o art. 1&9, do decreto
lei n. 4,31, 'de 19 de março ele 1940:

Mário Paulo Schetd para exercer o

cargo de Juiz de Paz do elistrito da sede
do município e comarca de Mafra'.

OsmundovKlock para exercer o cargo
dle Juiz de Paz do distrito da sede, do

__-----------------------------..

���!�;:iO de Gaspar, comarca ele 'Bli.J:

,1.De acôrdo com o art. 169, elo elecreto
lei n. 431, ele 19 d e março de 1940,

I

Tome

Crime e cível .

Cona1;ituição de Soci':dad••
NATURALIZAÇÕES
Título. Deo!aratórios

Escrit. -- Praça 15 de No".
lo. andar,

Resid. - Rua Tiradentetl
FdNE 1468

Camisas, Gravatas, Pijarnee,
Meiae das melhores, pelos

.

me

Dores preçoI .6 D8 CASA MIS
CELANEA - RuaC. Mafra. fi
.................................

Fabrica de Caixas
de Laminados'

em Curitiba,
funcionàmento

Vende-se .

uma

atualmente. em

naquel a cidade.
Trat ... r com Gondin & Cia ,

Rua Conselheiro Mafra n.e 33l�GRf.!\DECIlVIENTC) . IPr,gramas da B.B.�.
Viuva Alice Rimei, .filhas e genro, 'pr�fundomp-nte constern(J,! p�r� ft Di"!Pl(lil

-

dos com o prematuro fo Ie c lrnento de teu mondo, po e e sogro, MAX til &I U DI t+1il1
RIMEI:., ecorr+do no dia 12 do corrente, no Hcspitol de Caridade por
esee maio, agràdecemos o desvelo e calÍnho dif'pep&adéS por porte dos
J1kvmas. Irmàs en,fermeiroli ia demais fuecionári08 do Hoep i to l. em 811-

"ecial 00 humanitário médicl!> sr. dr. Augusto de Paula, que empre
gou todos Q.I r..sforçorJ pelsiveis para salvar c vida precroe o de nono

ente querido. Agrade'cemo. tombem, 001) visinho.. quo foram incen
savai., auxiliando-no. em tudo e,' finalmente, o todo. a. pell.ô�s que
enviaram pêsames e acompanharam o carpe eté a última morada.

Florianópolis,. 18 de lunho de 1947.

Viuva Olga Oliveira
Silva

Antônio Antunes dos
Se stcs e SenhOli

pa�t.ie-io!Oarn ooe pa ....nte. e

pesseos a.riigos. o contrato
de ElQsomento de seu fHho
PAULO, com a srita Du lcr-

;fIéia OliweirQ Silva
Tubarão 8 6-.847

combinado com o art. 32, elo elecre
to-1ei n.' 614, de 2 de março de 1942:

Argeu Theotônio Thiesen para exer

cer o cargo de Escrevente JuramentadQ
da Escrivania ele Paz elo distrito ele

Pouso - Reelondo, mun lciplo e comarca

de Rio do Sul, com a atr íbuíçâo de fazer

reconhec"mento de letra e firma, cujo
serventuário vitalício é Antônio Carlos
Thiesen:

Readmitir:
De acôrdo com os artigos. 7'5, 76 e 77,

'cio decreto-leí n. 572, ele 208 ele �u
tubro de 1941:

Osmar Borges no cargo de Sub-Fiscal
<la Fazenda, padrão J, do Quadro único
do Estado, errado pelo decreto-lei n. 11,
de 24 ele abril de 1947.

Destgnar:
Adelíno Betipl, Tesoureiro da Prefeitu

ra Municipal de Urussanga, para respon

der pelo expediente da mesma Prefeitu

ra, enquanto durar a licença concedida

Partieipa aos parentes e pes
S.oo8 amigas o cOllltrato de
casarnellüo de .UGl f.i.lha DUL
CINÉIA, cem o .r Paulo An-

tune .. dali Santo'i
Florianópoli.,8·€)-1947•

J
I

OUL(INt'A e

oavite
A Unfão das Sociedades Beneficentes de Florianópolis

realizará no próximo sábado; 21 do 'corrente, 'á rua Trajano,
n. 5, das 15 horas em diante, mais uma reunião com o fito de
promover um plano eficiente de assistência ao realmente
necessitado, bem como prosseguir na humanitária campanha
pelo agasalho do indigente.

Convidam-se, pa.ra êsse ato, as associações de caridade e

RS pessôas interessadas.

ao respectivo titular.

'Tornai' sem efeito:

O' decreto datado de 2'0 de maio p.

findo, que nomeou Osmundo Klock para
exercer o cargo- de .Iuiz de Pau do dis

trito {la sede, elo m unlcípio e comal'ça de
Blumenau.

Decretos de 14 de junho de 1947

O GOVERNIA:DOR RESOLVE
Conceder exolleração:

A José Estefano dos Santos, elo cargo
de Eser ívâo de Paz do distrito ela sede

do município ele Oaspar, comarca de

Blumenau.
.

A Atílio 'Sganzerla, do cargo- ele Juiz

de Paz do 'd istr ito de Iraní, municipio
e comarca de .Ioaçaba.

em F or i s nôrio li s.
.....................................................

LUCAS'DR.
tlRUR{jlÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO - ESTOMAGO-INTESTIN&

S:F�XTA-F,EUlA, 20 de junho:
19,00 _ ,�umáriü dos programas.
19,05 _ Inglês pelo Rádio.
19,15 _ Noticiár io.
19.30 - Orquesíca "Northern" da

B. B. C.
20,00 _ "A 8E'l11ana no Parlamen-

Lo Bri tân ico ''. comentário.
.

•

20,15 -l1-la·r-o].d Darke, orgão.
20,30 _:_ Rádio-Leatro : "A Cruz

Azul", fi·e G. K. Chesterton.
�1 ,00 _;_ :\'oli!ciário.
21,15 --;- "Po lítica l ntei-nacioual",

C(l1llpn!,á rio, clr '\V. -Sie-ed.
21,30 _ Música coral.
22.00 _ R.ádio-panül'ama.
22,15'� Noticiário.
22.:20 _ Comentários da Impren

sa Brilãnica.
f'ÁBAlDO. 21 de junho:

19.00 _ Sumário dos programas

II' lnt e i-lúdio Musical.
1.9,'15 _ Noticlárío. .

-

119,:�0 _ Orquestra Galêsa ela 47.
,

B. B. C. j
20,00 _:_ 1) "Livros E' Autores", ----.----------.

dr Joaquim Ferr-eira: 2) ";O Cine
ma na Ul'ã-Br·eLanll a ". de José
V'l'i.ga.

20,15 _ Orquestra ele Estúdio
Londrina.

.

20.30 _ "Ignaz io Siloone e a NOiVe
la Políl.ica ", 'tlalestra ele Ph ilip
'I'ov nhoc.

20,45 - Música li.geira.
21,00 _ Notioiár io.
21,15 _ Radin-magaz iué.
21,30 _ Alexis Kligermam,
22,00 Rádio-panorama.
22,15 ,_ Noticiário.
22,20 _ Comentár-ios da Impren

sa Bri'! ãnica.

'.

Cnr.su lte s das 14 'às 16 horas.

Ru'a Jeão Pin to n. 7

(Sobrado)
........................

. � ..

Df. C,LARNO
GALLETTI

ADVOGADO

23.

. I

Ao . escoLher seu perfume :verill

Que se hás a marea da perfumaria
"lohan Maria Parina" que já era

preferida pela eorte imperial de;
O. Pedro H

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

piano. . A primeira Agua de Colônia feita

no mundo foi fabricads na eidad«

de Colônia pela Fábrica de Joha&

\-taria Parma.

Missa de 1� aniversário
Viuva Iolanda Leonetti Buatim e familia:
Leonetti convidam 009 seus parentes e.

pessoas o rn íqas para a missa de 1.0 ani

versário de seu ines�ueci'O"el esposa

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CAB'RAL

ESeRITÓRl'O: Rua Felipe Schmidt 5� - Sala �

Edií.S;c:�o Cruzeiro - F10rian6poH.s_

NOnleal':

De acôrdo com o art. 169, do elecreto
lei n. 431, ele 19 de março de 1(}40:

IAntônio Soares Fabrício para exercer

o cargo de Juiz de Paz do elistrito ele

lraní, 111unicí-pio e comarca de Joa.çwba. ----

Osório de Oliveira Vargas p�'a exer

cer o -cargo de. Juíz de Paz do distrito
de 11'aní, município e comarca ele Joa

çaba.

ce:l���nc�a��:\:�e, d; c;�;� d�a�SC:i:e;; � ::""':Ie l"a.t'!IIIáeia N«leE>JI. !tua' l"elipe Sehmldt

ele P.az <1'0 di'strito da -sede do· município 2é I'táit.de
. :::::: ::.a =93!"�fjip�e5��::.óI:M'O

de Gaspar, comarca de' Blumenau. :li� 11'rfIII'm� lIi9Ólll',na Praçe 15 de NOl'em<b>'€l
Designar: • ...-l.. _"--e .IIfIN "M\KKte 1&&0111 J'MImáda Sante Ala-têWo, 19ita à :rua João

Onório Romano Alberti, Contador ela 11'......
Prefeitura Municipal de Xa,pecó, para ":... ",�. i

respond,er pe].o ex;peeliente da ffil€Sma '::-_II1II., _
Prefeitura enquaonto durar a licença �
concedida ao respectivo -titular.' C IWlllIBOllETm NO" &

Decretos de 17 ,de junho de 1947 .1:1111 fJ 11 II lli
O GOV1ER!NAlDOR RESOLVE

NOlne.al': !

De acôl'do co-m o art. 15, item ,IV, do

fdecreto-lei n. 572, de 2'8 ele outubro
doe 1941:

Luiz Carlos Brasil para exercer, inte

rinamente, o caTgo da "lasse H da car

reira de Ofici,al kdministrati'vo, do Qua
dro únic!o do lEstada, vago em virtude
(ia promoção de Armando Beck, paroa: ter
exerckio no Tesouro do Estado, preen-
chendo o Claro existente na lotação com

a aposentadoria'de Fra'l\cisco Büchele
Barreto.
Sílvio Silveira Santana' para exercer;

'intel'inamente, o cargo da classe H da Para pintura de obras de madeiro. ferre,' rnftquinismo etc. A
carreira de Oficial Ax:lministrativo, elo melhor tinta protetera contra p ferrugem, destrói e imp&cle a

QuadTo único do Estado, vago em vir- sua formaçãe. Produto altamente impermeabilisa.nte. Reiliste a

tude da pl'omoção de José Tiago ca Luz, açãa de qualquer' ácide e agua do mar.

lPara ter exercício 110' Tesouro elo .Esta- PrGspetos e mois infcJrmaçõ"lI com;
do,. ,preenehendo Ó claro exist€'l1te na #D- SANTOS & PINHEIPtO LTDA. 'Itação com a exoneração de Bento Águi- ii Caixa Postal n. 366 -- Sã. Paulo
�o Vieira. I

------------------------���\�-------------

Farm.ácias de plantão

(Cbassis)
�".PA(IDADE 1.500

VENDE-SE
Ks.

INFORMAÇÕES, NESTA REDAÇÃO
i -

N

,

NICOLAU BUATIM
que será celebrada no Catedral Metropolitana no altar
do Sagrado Coração de Jesus, Segunda-feira às 7 \ horas�

IIDspetor .do Ensino Secun�ário
(CIncurso aberto até 16 rie junho, na Delegacia do D.A.S.P

I

à rua FeliDe Schmídt n.o 5> .

O CURSO GENERAL OSÓRIO, em Porto Alegre, manterá,
a partir de 1.0 de júnho, ,um curso especia!izaqo de

preparação a esse concur90, sob o direção <ie dois Ins"':

petores Federais, Para os candidatos do Interior e de

outros Esta.dos será proporcionado um curso especial
por correspondência, 'com a remessa das aulas taqui
grafadas e de tôda: a legislação cuja consulte é_

permitida.
Informações: Coixa Fostal 1401. End\ Teleg.: O T A C

Pôrto Alegre.

americano. de 'Iço rápido
medidas.

de t&da�' asBITS

BROCAS

SERRAS

TRAFILAS

VIDIAS
I

.

americanas de aço carbono e rápido em

milímetros. e polegadas Marca MORSE.

americanas, de 10 e 12" x 1/2 e l,r com 24.
18 e 10 dentes,

americanas de diamante e tungstênio para

trafilação de arame ·de cobre e ferro.
americanas de todos 08 taoanhos e

medidos.
americanas de diversos tamanhoD do fábrica

N I C H O L S O N, K & F.

KELLER IMPORTADOR
•• CIHXI\
JOKE

LIMAS

JOÁO
SÃO PAULO, AVENIDA SÃO JOÃO, 1.276
POSTAL, 3.283 •• ENDEREÇO TE:LEGRAFICO:
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pôrto deTransportes regulares de carg�s do
Ag:radecenamOb. também, a 8eI1tileu de netíeías de Dlasdm_toa

,"��mt1l8 e outras, de puentu � de peQOU �aa. slo FRANVISGO fJOV4 fORf(SULDO para
Iniorrnações com OR Agentes

FloriallóJi>o.):i,s - Carlos Hoepck e S/A - CI- T'etetone 1.212 ( E'llid 1!eleg.
São' PranciaCQ de S\,11- Carlos Heepcke S/A - CI - 'I'elelcne Ó ��1®OR;'RMACK

I

DESCOll.Ei�TA DE PETRé·
LI'<;O NA :l<'RANÇA .

Parfs (8. F. L) - Há vários
mêses vinham sendo €fetuadas

I sondagens nas regiões pírenaâ-

I
cas para localisar as zonas pe-

o

trolíferas, especialmente nas

cercanias de Mirande, 'pequena
localidade de 2.700 habitantes
do Departamento de Gars, a 21

quilômetros de Auch,
No dia 6 de Maio; por oca

siãó duma perfuração, os' tra

balhadores f'izeram brotar du
ma profundidade de 2.600 me
tros uma 'forte erupção de gaze
Os peritos vão determinar a

importância do achado e, as

posstbüldades eventuais de
sua exploração.

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - \Ttái! Url.nArlall -

Doenças dos Intestinos, nto •
mUI - Hemorroidas. TratllJDeD·

to da colite ameblana.
il"1s1o,.erapta - Infra vermelho,
Con'fulta: Vitor Meireles, 28.

Attmde diariamente às 11,110 Da
,. II tarde, das 16 hs. em dlante

.

Reaid: Vld:al Ramos, 66.
lJ'Ollo 1067

• Dl. SAVAS LACERDA
� llÍ6d1co.c!rd!rgtca de Olhoa
,._ @ln1doa. Nariz - Garganta.

Prescriçã.o de lentoa de
oontato

IiWlJIltUVrORIO - Felipe 'Schnu
dto 8. Das 14 às 18 horas.

�111111lD'.oL"lCIA. - Conselheiro lIIa
fra, 77.

'f'ELI:FONES 1418 e 1204

Ausente

REMEDIU
Af.TISEPTICO

as

DR. ROLDÃO CONSONI
'!!�URGIA G'ilRAL - ALTA er
'Q\tTJaSlA. - MOLil:STIAI'I .DIl H
.'... NHQRAS -Q PARTOS .

"orJIIAldo pela Faculdade de Medl
etnna da Universidade de 81.0

hulo. onde foi assistente por ".
� mos do Serviço Clr1lrgtco df

Prof. Al1plo Correia Neto
�g1a do estômago e vias &l
� intestinos delgado e grouo
tirÓide, rins, próstata, bexlIJa,

lI>towo, ovários e tromoas. Varrco
001.&, b1drocele, var!.JJes e bem<

CONSULTAS:
Q.w 2 il.8 5 horaa, li Rua J"el�
�dt, 21 (altos da .Casa ,..

. ralso). Te!. 1.598.
WSl\IDtlNCIA: Rua Esteve. J•.

nlor. 179; Te�. H 7114

PASTI LHAS.1. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

i;i,llell llerrlços de Cl1nica Inranttl 'la
.

Atljllatfncta Municipal e de
Caridade

<AD'ICA llÉDICA DJll CRIANça.
ADULTOS

�JfatJLTO'RIO: Rua N1Ule8 ....
�.. 7 (Jildlffclo S. Frllllcl.oo).

Cowrultas das 2 às 6 hor".
�:eNCIA: Rua Marechal GllAo

.

lberme, 5 Fone 783

evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de G��RGANTA

as Laringites, as Bronquites:,.
.-

....,
-4

'LIcença do D. N. S. P. N0 186
"'11J. de Z6 de Fevereiro ç6�'·.

<: '
de 1935 OOeS � .

, I 0,002. EucalyptO\ (),

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

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
� de Medicina da Unlversl4t·
* do Brasil). Médico por concur

""" 110 Serviço Nacional de Doen
.. lIIentais. Ex interne dia Santa

� d.e, MIsericórdia, e Hospital
�ul.trlco do Rio na Capital ....

deral
.lfLI!IiICA IU!:DI<l1'- - DOJllNÇA8

NJilRVOSAJI
_ Conault6!rlo: Edif1clo Am�1II
, NETO
_ Rua J.l'ellpe Schmldt. CoIlllll1'ta31

� 15 és 18 hO�8S -

'rs-ldfncla: Roo Alvaro de Carv.·
-

� nG 18 - Florlanópolla,
_________ ...i....._,_
....._ POl,ynORO !õl 'T'R'Hn'
� do Hospital de Caridade

de Florianópolis
As81stente da Maternidade

-m.INIOA MÉDICA -' DIST'OB

BIOS DA GESTAÇAO E DO ,

PARTO

�989 -tos órgãos Internos, 811-

pecialmente do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas internas

�ftmO.ERAPIA - ELECTlitQCAR

DJOGRAFlA -' METABOLISMO

CONTII' 'S,IRDIS
,-' E MINCRas ,1DI. _RIO WENDHAUSD

Di""", ti. Hospital -NerêN R"moY'
CUNlCA MíWICA DE ADULToto

•

E CRIANÇAS
Ceall1llt6rlo:' R. Visconde de Onr,

Prsto. 2 - eoq. da Praça 15 de No
•...a.n. laltol da " Belo Horisoote�)

Tet. 1545
C_alta.: dai 4 ás 6 bora.,
It.eeId�ncla: R. FeUpe Scbmidt,

"I- "ODe manual 812

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

Pur« 1 U1U·UI' .... o« Esl(ld,,(ti.� ou Federais;
e Exames de Admissão

E�.ude· por Correspondência
Português, Matemático, Ciências, Geogol'ofia,

His tória do Brasil, et·c.'
Inter.essa-o? preench'a este cupã.o e r,emeta-e para C, Postal 332

FLORIANÓPOLIS - SAN fA CATARINA

Dr. BIASE f,A,RACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

SlFllLIB - AFECÇpES DA
PmLE - RAIOS llNFRA·VER·
J4lIlLHOS E ULTRAS·VIOLETAS
00....: R. Felipe' Behmfdt, <te -

Da, 9 à. 11 e das 5 às 7 hra
Re.: R. D, Jaime Câmara, 47

FONE 1648

--------------------------------------.---------- ......

PEDIND0 INFORMAÇÕES:
Nome _ L _ � _ ..

Rua N .•_ _

Cidade ._
Estado _ .

CAIXA 'OSTAlo 36
.

J
fi,S'-UMENAU .. SANTA CATAIiI'M

BASAL

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Corurultórlo - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46,1

. Rea!.dên.cia - Rua Sete de Setembro
.

- CEdlffclo L A. P. da Estiva)
Telefone M. 8.'14

,�tas dlàriamente das 15 M

18 horas

4tm4e chamados a qualquer
,..... inclusive durante a noite.

�ULTORIO: Rua Vitor Melre-

, les, 18. Fone 702.

�:&NCIA: A v e n i d a 'I'rom-

powslti, 62. 1"one 766

I O lUAIS NOVO REGEN'liE DE
ORQUES'l'RA DO MUNDO EJ(

PARÍS
Paris, (8. F. L) - Depois de

uma série de recitais muito

aplaudidos, na Itália e Suissa,
o ma.is jovem regente de or

questra do mundo, Pi-eTine
Gambon, com nove anos, dará
um UlllCO cOllcêrto em París,
a 22 de Maio próximo, no "Pa
lais de Chaillot" . Dirigirá a

orquestra de concêrtos . "La
mo-ureux" executando obras.
de Mozart, Beethoven e 8chu�
bért.

81. PAULO FONTES
Clfnico e operador

OcI!«uItório: Rua Vitor MetreleJI, 28
Telefone: 1.405

óon.uJ,tas das 10 às 12 .e das 14 A. 11
Rufdência: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.623

DI. M. S. CAVALCANTI
ClIn1ca excluslvarnen te de -crlan,cat'

Rua Sal'danha Marinho, 16
Telefone M. 782

DE MOTORISTAICURSO
Clube Doze ,de Agostoe

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

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendem se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola �-47.77

C:;A�A.GE uNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

Jl'ROGltAMA PA.IUo. ® MM DJI JU)/IlG
Dia 22 domingo - Festi'val p,romovido por 1IDl grupo de senhori

tas cOIlsLando de Sohwo, surpresas e apresenlação do apJ'Gciado ven

lriioquo Conde Hel:manIl e seu.s bone-cos. Mesas rese,rvadas Cr$ 20,00.
Terá inicio ás 20 e 30 horas.

TOME APERITfVO

K NOT
--

I
. 1

F'abricante e distribuidores das afamadas con

fecções -DISTINTA" e RIVET. Poasue um gran.
de sortimento de ca'Jemiras, ri.cado., brin.
bons e barato•• algo iões, morina e a"iam.nto•

parG alfaiate., que recebe diretacftenttll da.
Snl'lI� ComerolClnWa do interior n.o .entido d. Ih. f:1.'l:8t'an '1"'''11

Flo�poli•• �1FII.t�AIS em Blumenau ! r"aia.. � �;.�
fábriCQ... A Coa0 "1\ CAPITAL- chama Q oteDQ8,o dOIll

vlSiito anta d8 efotUorem nlal!) compra.: MATRIZ, em.
malhare.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MAOIAOO

'YENEN N, ·UTICO
VENENO NAUTICO - Agora não

Os clubes uául.icos estão de dn-." para LVI.BI'

l\OVA:\'lENTE VISTORIOSO
NA ,EUROPA O VASCO

parahens .

- '1 .

Ialtm'ão "abnega
farol ii custa de

pre"ir!f'llle.

- Vocé não ouviu o rnagnlíico
discurso ele posse do cornandan �':

Cabo'!
____! Daí?

EMPOSi::lADO N:\. .PltE::ilDI!:NClA, uindade, pois saí cIuma Escola, 011- do dá aos jogadores sem nada de-
DA F. C. D. O COMANDA.\'TE rIP "coragem, lealdade e trabalho" les receber, eis um passo bem lon-
ÁLVAI\;O . PEREIRA DO GABO �ãt) as inscrições dos seus austeros go para oumprír a nossa promessa
Conforme foi amplamente divul- portões, e fui habituado, na rotina nêsse iLem.' As minguadas econo-

gado, realízuu-se.: ante-ontem, na diál'ia 'da vida, a af'runtar as tem- mias elum clube são totalmente
sede ela Federação Catarínense de pestade .s ,e intempéries do tempo, -gastas sem garantia na formação
Desportos, a solenidade ela posse em .pequenas .cascas de madeira ou dum péssimo quadro. P01'qUe-? Sim-
'do novo presidenl e daquela enl.ida- dr' ['el'l'l). Mas, ainda, me encora- plesmcnle devido a p.'isr cravo nc- Na l,lt'de de hoje, no stadium ela
de, Capitão ele frag-ata Alvaro Pe- [ou quando, ao I.'pce·b('r a grata 110- rasto. Façamos o profissiunul ismo. rua Buca iuva, continuará o Cam-
l'ei'j'a cio Cabo. tícia da minha escolha, not e i arrr com excopção dos clube» m il ila res. pcuuutu Amadorista da Cidade, reu-

Compareoerarn à oerimóu ía os tarjas a sinceridade de verdadeiros (1l:'lltl'O das nossas possib ilidarles c lIzaJioUu-,'if' a veleja enLre F'iguei-
81'S .. dr. Armando i::limone Pereira, p;;,.pol'tist.as. mui lu leremos resolvido. A falia rense e A. U, COlegial.
.d igruss irno E48Cl'eLá,riu da Just iça, Portanto, caros amigos, não de- ele campo nüo ti pretexto, pois em ,>u!' um gulpe de sut'l� do Ca

Educação e ,�aúde: representando o vo is IPr temor, saberc i correspon- campm-<It�JO.Los. duas traves de ravana do Ar derr-ubando na lide

sr. Governador Aderbal Ramos da rir-r à vossa confiança ilimitada e gna l f urna boi". !'f'TemO, ótimos rança o Paula Ramos, foi o Figuei

Si.Jvaj Capitão de mal' e guerra não pouparei esforços \pal'a aten- {l'{/inos, até que us clubes possam rerise transportado para aquele
Antão Alvares Barata, eomandante eI·el' ao vosso gesto livr'e e franco. ter campos própr-ios. Pois saberr honroso posto, onde espera C011-

do 50 Distrito Naval, ,e of icialidade ,
!�u juro, e sob minha palavra de que nos dias modernos o fooL-ball se rva r-se, empregando para ta.

Capitão de f'ragata Frederico Gui:... honra, que ser-ei um justo, lraba- é um espetáculo semelhante ao ci- Iim, todas as suas possíbihdadcs
Iherrne de Oliveira Sampaio, co- lhadnr e independente presidente nema, ao teatro. Quanto me lhoues no "rnalcb " sabatino -com a não

mandante ela Escola de. Aip1'endizes ria nossa Federação. atores, ma ior renda. menos valorosa falange do Colégio
Marinheiros e presidente do Bo- Só um elo, bem impor-tante, me CAMP,EONATOS DE T�FANTIS Catat-inense; que está preparada
caiuva: Walter Lange, vice-prcsí- prende a êssc cargo : "a vossa con- E JUVENLK - Se râo estabelecidos, para repelir sua 'magnií'íoa "per
dente da F. C. D.; Lotbár io Paulo fiança" e no dia que a desmerecer, pois dessa prata fie casa é que se Iorrnance" quando venceu aspel a

Rouhíuohs, presidente d� Federa- saberei -corn dignidade solicitar a formam os quadros (orle:,; e aguer- cularrnente o brioso "onze" da Base

cão Atlética Catar ínense: 'Osmar- rn irtha exoneração por ter iludido ridos,
f

Aérea.

Cunha, presídeute do Tribunal de (I.� meus amigos e não ser digno de 'I'éonioos e juízes. Procuraremos E' o Pigueirense um aelvel'sário

Justiça Desportiva; Flávio Ferraei, (ICllp�'H' uma pOSlçaü que 115'0 me soluc�olJJ:H' êssrs problem�s, com a

I
dificil e o Colegi!l lerá hoje um

s-eGrctário da F. C. D.; Irajá Go- fez, mas que eu IlHO sOllhe digni- crJaçao mOO,esta, mas operosa e sério compromisso com poucas Imide, ,presidenle do Paula Ramos, riem'. prorduLiva, ele esCO'la,!' baseadas nos probabilidades de wnqlüsial' a

Sidnei Noceti, diretor do "O Esta.!. F(J�'.o-vos um apêlo SinCf'l'o: evi- estavutos da ele Rio. A sua reg-ula- alme�ada vitÓl'ia. que derJ'llbúá
'

(lo" e presidente ,do C. R'. Aldo Luz; [ar as úfti,cas inócnas de cafés ,o menlaçãn breve sairá e com o au- mai� um vice-lider, subindo com -=

Waldir GriÍ�al'J:l, redator do "Diário esquinas de ruas, que só ,as fazem xilio do (;OV0I'rW p os léCllicn� 1'01'- o Paula Ramos, o Caravana do Ar
.

Oficial do· Estado"; Amaldo Dutra" os maus desportistas, qur fie es- mados I'pcr]}erão os spn, rI''']''''':F e o Atlético para o Segllll.do posto. Militarmente fracos)presidente rJo Avaí; José Elias, p01'1 r" só con,hecem () nome. e sua ariio abr,ang'pl'ú o "i'''''f) F,�- Essp embate, o maIs mteressan[r I M'
.

20 (D P) _ O t _

presidenle do -C. N. ·.Francisco Mar- Procmem,.os 'Pl'psiden.Les dos laclo. Assim sanaJ'rrllO� r�"fI lacllnn ela oilava rodada, está prendendo a' tlamI, 1 L' t'o Co l·e
I I t h

.

'1 t'·" - . . nen e genera aw n n lU,.
lineIli; Char'les Edgar Moril,z, ·pre- c u)es, razer ao �lE\ll con . rClm{'ll- e ,P\'� nrrmM os· rcmc�s de ore- alenç'[lo do publJco esportivo, de-! h f d S

.

d I f _

sid.ente\ do Figueirens'e e. do C. N. to as suas aSpJl'llçOeS, pOIS, as nos- lhas', ([\lI' Innlo ·p.l'eJlld1Cam os jO."" vAnr!o ap.anhar uma boa assistên-[ c_e
e o

e.�yI�o
e � orm�_

Riach'll'elo; João Miroski, tesomei- sas pOl'las sempr'f' esLarão abertas ,g'adore� ,p rlllhps com os sem ne- cia.
' çoes do exercito norte amen

1'0 da F. C. D,;, DemerV'al Amaral, I:' eu, com os mel:is companh·eiros I fastos e .el'l'ados ,ensinamentos.,
.

No Fig·up·irense apreciar'emos 'I' cU'an.od, declaroltl que °tS aElsmtaednOteS
. j ri" t " .[ " , AP�TO 1 NA"I'A('-O I I

,. ,. l1l os con am a u '

secreLário do 1', J. D.; HéHo Milton ce· 11 e ?IJa,_ a pos os par,t os acen- ,,"\, ,) <'\.' •.. .-, �A "
- _,amen- Augusto, An, NlColau, Pl'oc,oPJO,1 ,

.. _

,_

P,ereira e Pedro Pa:ulo Machado. (].pr. ,SeJamos francos e lNllS, de I.awlmpllte rstamos al.razactíssllllOS Pires, Monguilhot, Diamantino, f apenas com 1? dlvlsoes ::0 pas

diretore,s da "A GaZleta Esporliva" parle a parte, e com o comporta- n.ês�e p"porle, pOJ' falta dI' el�men- Wi.lsoíÍ, Ico, Jair, Harley e ,Mando. I s� �ue a Rllss1a. � �s naçoes sa-
•

f I ". 'll . " "o 'I' t·, 't· n't I
. . telItes dos SÜ'VletIcos no su-

fi "O Estaelo Espodivo", respectiva- l1100lJ (l rI:" gen P/IH'11 e sp I -

.o>'l,lla'la a (sua pra 1ca. ruC1l)10 a- Na eq�lpe:. e�Ludant1I
.

",eremos
desd€ da Europa possuem 300

mente; Tomaz ,Chaves Cabral, Li- mrn." me a\'e men .1', porque o nosso Esta- Bro-gnolI', Bltmho, KatCl-pls. . . _ ,

J t C
. .

\" Id
.

M II :\'oto 110;; VOSSfJS 0,]]108, depois elo tem valores que não se desen- Durluca, Gil, Nazareno, Jarbas, Re-
dIVISoeS completamente arm:_a-Jera o anOl1l, ,ya 'emn'o e o, das. Acrescentou que a naçau

.orlando Scarpelli, Osní Ort.iga, fipssas minhas pa)avI'as, ancio'sida- "olyem P01' n50 exislil'Pm piscinas nato ,e Motorzinho, ausentando-se o
não tinha siquer mil homens

AirLon Oli'veiTa, Franci�co Praze- de do conhecimento do nONO p1'o- n'lra os f.rrinamC'ntos e compf'ti- atacante LauI'o que se' encontra
b'l' t '1

ri F C J)Pi'
- .'

- para mo I Isar qua ro rol

.res, Eurie·o· Húsl-erIlo, dI', Heito·l' grama "a .' , . 1'omeve1',('l o C[ue ('ors. ,cUmpl'lllelo a pena ele sus:(JensHO por._ 'd t
.

. _

_F,ena.1'i, ;prof, Manüe.1 GOllçalvp,s, e:,;(iver ao meu alcance para qne Olhemos para u 'grandioso Esla- fiais jog'os Ímpàsta pelo Tri.bunal Jl.VI?eS, rapI amen e, SI neces

possa ·cnmpl'i!', P não safl'e')' elece'p-
. 'D L' C sárIO, ao passo que os -russos

Aroldo Pessi, Carlos J, BaLisLa, du d·(:J Milla� Gerais, sem toar, sem de Jllst1ça espo!' lva da F. -'o n,
t t' 1&-

, .. . con anl, no momen o com '"

Juíz('s do Tribunal de Justiça Des- çoes. Gaía, mas :pela rÓI'ça vo,lnntariosa Jose RilJP1rO" que se vem destan-
'1'1 t, I 'b·t d "d

. mI pIO' os.
�)orliva, A:gapito Veloso·fl outras Ei" o momenLo cI·e �aLisfaz·.cr aos dos sell� filhos, tornou-se penta- c o como ar 1 l'O as pare1 as matS

P f' d··· "O Estadfi&
,

.

t t d""
.

t
or Im Isse. s ,.,

pessoas cujo-s nomes nos éscapa- vos�os cle�·eju�, PROMETO: campeão no campeonatu infanlo- Imp01' an es. 1nglra o encon 1'0
D'd C t '1 t' en-

ramo PHOTEÇAO AO� CLUBES NACTI- Juvenil e SPll� 'nadadoI'es a,dulLos, rlc hojl'.
.. ,. fr��u�sCi��:o ;i��;�::e��ee fa-

Ui'ntilment_e, c-onvíelado, to,mou CO;.; E AQLi.TICOS, - PIPr'miLaime, muitas glÓl'ias já e1eram, dão e da- C.omo prellmlllar Lel'emos as 13,30
assento à mesa o sr, representa'llte sr, Uo,\··er'nador Aderbal Rflmos, que rão ÜS côre� au,ri-\·,t'-['eI·e::;. A F. C. D. horas, a partida entre aspirantes lando.

do (l.ovel'llador, que conc'edeu a pa� I'a(,:a uso das 8mb palayras, qual1do tuclo ·fará para dolal' j'sLa cidade cIos me:::mos clubes.

�---------'------;Ilavra ao Sl', Osmar Cunha ql1P em com· \'. l'xcia. abordamos õsse aS- duma piscina e incenljY�H'::í a COllS- Amanhã os dois certames prosse- Tela para fecularias,
nomr ela Ass-embléia dá F. C. D...,unto: - "c) r::;Lado auxiliará, den- truçãu no-s outro.s municípios. Nés- gniri'io com os embalés entre os bronze.fosfElflOsa.
fez' entrega do diploma de Pl'csi- ll'o {Ias 5Il"'< jJ<)S8es, os clube_,; náll- se senLido, a coopC'l'ação do nosso conjunlos principais e secun{lários �-,

, Import,>cão di Na da
(i.011 Le de HODl'a da ,enLidade ao sr. I ic·os, para que \"SS(' salulal' (,8p01'te moLlC'sto esportista, Lra balhaclo·r sem fIo Clnbe Atlético ,e

.

do Bocai llya,
, Inglaterra

cIr. Aclerbal R. da Silva, .sendo, ao sp riesenvolv,a ,e saia do cáos em alareie, elr, Thiers Flrmmil'1g j' de encontro esse ele pouca expecLativa,
Malhllls-60.tlO 100-120

terminar, muito a'plal1dido, quP se encontl'a." ouLrü5 elo mesmo quilaLe dês-le
1 m'.... __ ,.,,,_

Agradecendo, o sr. Ar'manelo 8i- Como a palavl'a (] .. Y. excia. por- nosso· amigo, já s;r' faz. sentir e

mane Fel'eira f'alou ele impl'oYiso, ta por fé, ·e como as 'promessas de cI'cio qcr·e minha pl'OI'neS.3a não se

terminando- por convidar o sr. ÁI- v. c:\:cia. têm údo e serão Cllmpri- rá vã. Br,e'\'e iniciaremos as obras,
varo Pereira do Cabo a tomar pos- elas, a F. -C. D. se alia à vossa i.ni- auxiliados pelo nosso Governaelol', o

s'e elo ca.rgo de' pr.e·sidenLe da F, C. ciativa, Des'po,l'IisLa numero um do Esla

D., s'ob calorosa salva de palmas: P.ROTEÇÃO AOS 'CLUBEf TER- do e merecicIo Presiden[,e de Honra

L'8>vantando-se, o nov·o dirigenLE'- RESTilES � Lamentàvelll1lenJe a da nossa F., ,C. n.
móI' ela F, ,C. D. prof·eriu o sf'gl1in- nossa ,Capltal' enco-nt,;a-se em plano Autonomia cpmpleta e ampla p'os
.1e belíssimo discurso: bem sacllI1dári,o em questão de vá60s deparLamentos, sob a Sll-

"Ql1iz a vos·sa proverbial g'enero- "verelad,eil:o-s clubes." Pouoos são pervi·são do Presidenle da F. C. D,

sidaclr C[lH\ num pleiLo corelial (' os que possuem seeles ou suas pra- '0 seu quaclr'o f;erá 'ampli8,c10, au

amigo, surg-iss,e o meu nome '-pal'a ça� de espo.J'les, bem poucos 'são os mentando-s·r-1l1e o númer'o ele seus

dirigi1' os de·stinos dos ",spo-rts" trr- que 1êm \'ida independente e que compnnelües, \

restres >€ náutic(ls do nosso Estado: não Lenham M sell� "mandões" Bis, senhorps, os pOIlLDs prVinci
que tania Le.m realizado em pl'ól monoeLários, e anele' ,mas idéia,s, às pais rio 'npsso progTama, q\1f' leva

ela formação física d'a 1wssa raça. vezes nefastas, dominam e sufocam l'á um pouco ele lempo para ;::e�'

E mais ainda se acentuou a vos- os clamor.e;; justos das a,g·sembléias 1Cllmprido, mas o será,
�a g·.enero,sidade, porque no mpio de. seus associa.clos. PromeLo. sob palávl'a de honra.

de tanlos catarinenses esportistas e' A formação de um clube, como antes de finalizar, ,que. ao ac-eitar
vel'dadeiras colunas mestras do ainda se, procede, infelizmente, em êsse [ão hom'oso carg'o, àssurní co

grandioso ec]i,fíci,o que é a F. C. D" m11itos lugar,es. odepE'nde dr um lá- mi'go mesmo qne, julg'arei lodos os

,escolhes Leis 'Para presidente d·esta pis, papel e uma mesa de caf!\ para casos cQm lócf.a \� juSlliça, não

agremiar,:.ão,· llm .
neófito no vosso

I
a subscrição, l50 nossa conhecida, olbando nem os. clllbes nem a� pes

m.eio, mas que já "iv·eu anos ines- para a compra de camisas. calções, soas pm oêna r C[ue n50 p-ermitirri,
C[uecíveis ne,ssa abençoada.ler·ra e sllD-oLeiras, eis um [c.am formado r rm abso,lllfo. que a política in;vada

sempre [procurou trabalhar pelo enCravando muitas "ezes o rJ.rsrn- os terrenos ela 'nossa F. C. D. O ver

'desenvolvimento dos espo,rLcs. volyjmento dos esportes Podereis darlpiro fle,;porlisl.a sabe ml1 i to
Belo exemplo da,do a êsse,s faná- afirmar, mas muitos inicia.l'am dês- bem st'lbarar o esporte ela política,

ti�os e inscnsatos do "bai,rrismo". se modo; concordo, mas Irabalha- como bem d'e.finin o nosso Go'ver

·Com essa escolha. clpp(l;;i.IR�f,e-i·s 1ô- ram e não a-dormeceram, procÜra..: naf]O)' dr. AfIerbal R,amos, em be

da a vossa confiança" sóbre minha ram recursos próprios _co1'J"cspon- líss·ima alocução em JoinvilIe,
'Pessoa. e1er 'RO· po,vo heneméri �o Cjue paga quando num banquete, Ü'fe,reci,elo

Não recuei ao convi te, nüm me os H'CUS espeLáclllos. Terminar com pelos desportistas ela Manehest'er
amedron[ri 1101' tão. alta responsa- o ,pwfissionali8mo marron que Lu- catariJ'í€TD;-l\

Rio, .20 (Agencia Nacional)
- Cumprindo o seu segunde
compromisso em Lisboa, 6

Vasco enfrentou na tarde de

ontem, o Valença, campeão
espanhol, vencendo pela con

tagem de 4 x 1. O primeiro
tempo, terminou com a vanta

gem de 3 x O, tentos d€ Frtaça,
aos 8 minutos, Danilo, aos 2�.
e Chico, aos 25 (" goal olira

pico). No segundo tempo, Igoa
marcou, o unico tento espaJ
nhol, enquanto que Chico vol
tou a marcar para encerrar a.

contagem. Assistência - Re

gular. Juiz - Barr ick, com fe

'gular conduta.

..

FIGUELH}<,;NS,l<; X COLEGLoI"L

DR_ SAULO
,RAMOS I

Especina}ist., em rnolea
tias ae SenhoJ'as.
Alta cirurgia.

.

H&rário: 9 às 12

DIARIAMENTE

as suas cdUcas C0!1struLivas e he-·

néfioas em pról cl·o c1esenvolvimf'n
lo do esporte oatar·i,nense.
A F,

.

C. D, esta/rá .s·empre aberl a .

para receber qualquer ,sugestão. O bispo foi
qualqu,er opinião que ele\óem cada

vez mais o no-sso Esta.clo esportiva- esp�ncadomenLe. Trieste, 20 (D. P.) - N'oti-
:F;sp-ero que todos m'e auxiliem

cias de tapo distr.ito, na zon�
lealmente, pois os frutos colhidos

Iugoslava da Pensilvania da.
·serão em beneJício da nossa Lena

Istria, dizem que o bispo de
harT'i.g-a-v�rde. Trieste, monsenhor Antôni.,.
Finalizanelo, agradeço sincera-

Santin foi atacado e surrado
mente ao' exmo, sr, Governador do

ilegalmente pelos comunistas'
Est�do, ao exmo. Comte, do 5° Dis-

iugoslavos e leste de linha Mor-
Lrilo Nav/al, à.s aU�Q.ridades .civis,

gan, que se.rve de divisão en
milila.rr.s, associações I' a lod'Os. a

tre a Itália e a Iugoslavia ,na,..
h,onl'a das suas pr,esenças nesl.t1 .'

S t' f'quela zona. O bISpO an lU Oi
mO!desLa, mas sig-ni·fic-ativa cerimô-

atacado durante uma procisão,
n�a ,e C01:rvosco a todo,s que em uma

tendo cinquenta anos de ida-
50 voz dlgam: d
PItmvIETO 11RA.BA,LHAR JiEAL-1 _e_. _

MENTE PELO DESENVOLVIMEN-\DI-CI-clet'" Suetr'�TO DA· RAÇA BR.A!S,ILEIRA". D Ü "' ....

Bst. rorndo,sa. salva de palmas aba-I (CENTRUM)'faram .as ulllmas ,palavras do ora-

d
" Vende-ae uma. completamente.

ar.
. 11'10'10, equipada com farol. OIPpe-

Enoerrada a sessão fOI o coman-11ho bOl'lcleiririllaa, etc. Ver o troo

danGe 'Cabo, abraçado por tôdas 'as I tal' ';'0 TU. CC!mlelheiro Mafra 54.

pessoas prrsentcs. M AH!\C pO & CI.!\) .

Te egr.: MARILEY

Caixa Postal - 5756

São P"ulo - Brasil.

Solicilo 11 imprensa, quer escri

La, qu'el' 1'a lad�, que seja uma leal
p sincera ,aliada ela F. C. D. com

largura - 92 ln's. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Lira' Tênis Club'e---Dia' 2-1, sábado. Festa Joanina à Caipira.. Sllows e s"ur-
jresas. Eleição do Festeiro, de Sinhazinha e Sinhê Moço. Prêmios. Pinhâo .. �felado,

etc .. e Queimada. Grande Quadrilha, Mesas na Joalheria ,Moritz ...
.

'.NOVO TIPO DE S:ECADOR
DE SEREAIS

IEsguadvias
d<w

�aaeiva
REINISCB S. A.

CAIINIIÕES, ONIIIJS I TRATOIIS
SKEGIS VOLVO

Rua. João Pinto, 44

LONDRES, (B. N, S.) - "A
ultima palavra em materia de
secadores de cereal" .. Assim
classificou o jornal britanico
"Scotlfman" , referindo-se ao

novo tipo de equipamento cons-

.
truido por uma firma brítaníca.

I
acrescentando: -o novo seca- Peça i_formações telegráficas à V C L V O. :r> O
dor foi completado ha um mês B R A S I L S. A. - Matriz: .Ri. de Ja1'teir. à
ou dois atrás é. já funcionou Praça M.arechal Herrn .. s,' 5 - endereço talegrafico
bastante 'para demonstrar' que BRASILVOLVO - Rio de Janeiro, ou à VOLVO DO
o s-eu idealisador tinha plena BRASIL S. A. - Filial: São Poule, à Rua Odorico
razão na confiança que depo- .. Mendes, 326, endereço telegráfico BRASILVOLVO
sítava. São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
Deve-se acrescentar que a da VOLVO DO BRASIL S.A .. que visitarcí em princí-

maquina despartou.rgrande in- pio de Junho, com o lqu n s chassi!J de demontltrQ.çéio,
teresse 'entre os produtores de I as principais localidades dos E'Itaelos do Parancí
cereal, mclusíve na Birmania". e Santa Catarine.

1 Para dar uma idéia da eficien-. .

.: cia do novo aparelho, conta o l·. '1

I "iScotaman" que quatro seca- «Re.::r.tl» SI" Transportes. Ae'reosdores de tipo antigo têm tra- tU! flt.

,
balhado .ao mesmp tempo que

i
.� "I"

AVISO
"

..

.

nov e mal conseguem acom- A AGENcIA DA REAL TEM O PRAZER DE COMUNICAR SEUS
o o

.

b DI1STINTOS CLIENTES O HORARIO DE ESCALAS:.
pauhar seu ritmo de trabalho. FLORIANÓPOLIS __ CURITIB" __ SÃO PAULO __ RIO DE JANEIlm
Recentemente, foi procedida SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS·.;::_ CHEGADA - 7,30 'HORAS -

a secagem de 1.250 toneladas PARTIDA -'- �,OO horas.

da cereais em cerca de tres se- FLORIANoPOLTS - PORTO. ALEQ-RE - CHEGADA - 11,00 -

. HORAS - PARTIDA - 11,30 HORAS.'

jmanas,
com a retirada de 102 PARA MAIORES INFORMAÇõES COM OS AGENTES OLIVEIRA IG

toneladas de agua, peso, que, erA - RUA JOÃO PINTO - 18 TELEF'; t .358.
I doutro modo, teria de acarre-

tar mais despesas de transpor-Ite.
000

-

."

O I
Ij-r4#
)/�'#Í

DE 4.5, 6 E 7 TONELAD.AS

-

Telefone
Florianópolis

1134

QUHt VESTI�·SE COM CONFORTO E ELECiANCIA 1
A

Mello

SAPATOS PARi\ HOMEM; feitoe a mão. vira franceaa, Bolado duplo,
.alto prateleira, fabricado com material. que exist. de malhar

.

preço apenas Cr$ 160.00.
•

SAPATOS ATAMANCADOS: propriós para inverno, solado de madeira
especial qne rui.tem contra toda e qúalquer humidade. conservando
'o pé .empra quente, recome.nda -se e.pec:ialmente pGra pe.a';,as que
trabo.lham em lugares humidos cujo soalho é de cimento e tijoletas.

Preço apenas Cr$ 50.00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS; 'fe..n.. grande sortimento.

modelos novos, preço. baratilll.irnos. àe Cr\: ZWOJ 20,00 a I(iJO,oo.
Vendas diretamente da fábrica ao I..unaumidor.

CASA BARREIROS - Rua Conselheiro Mafra 31.

OO����.,D:AI�ill· -Irn(,ln{!mO� � 1:'IUJ'8PO.'1'��
Cifres do B>lIf.lOCO de 1944· •

- Cr. 8o"900.60��;30-. J
c-s 5_978.4.;)1.755.97 i67.053.245.30

l

;;;;::.��:��O.."'mo. 10 .00. : 16.:;;;;;;·;;;;'; I
i

I
l

.....íb,;:.�'l:IA�����

Rua Felippe Schmidt 2.2 - Sobrado

----------------------------�----------------- -

Responsabi1ided"'�-
.

Recets

Henrique Stodíeck
ADVOGA�O

Rua Felipe Schmidt 21, sobr8'do-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAlSO) - Ftor ianópohs

LH E QECOMENDA

Dr.CAPITAL E RE�ERVA�

«Casa Barreiros» vende:Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Fren-e de Carvalho. Dr. Frenciaco
de Sá, Aoisio MeSllorrB, Dr. Joaquirn Barr ete de Araujo
-e José Abreu.

00'0

EXPORTAÇÃO DE JóIAS
Londres, ·(B. N. S.) - O no

tavel aumento da exportação
de jóias, ouro e prata da Grã
Bretanha se reflete 110S dados
'publicados pelo Ministério do
Comércio, que revelam que o

total dessas exportações, du
rante o ano de '1946, foi além
de 3.546,000 libras esterlinas.
Mesmo se elevando em consí
deração' a diferença de preços
de agora para .antes da guerra,
houve um substacial, pois as

exportações brítanícas em 1938
não alcançaram ao menos um

milhão de libras estsrtínas. Os --------------------�----------

novos modelos de jóias mos- --------------------------

tram que os fabricantes

bTi'ta-1 CONTA CORRENTE POPULAR
nicos voltaram á pretereucía Juros 51/2 O. 8, -t-r- Limite Cr$ 30.000,00
dos temas de flores e anímaes. Movimentação com cheques
As jóias em torrna de animais

B' d O·
·

F d I � I
estão adquirindo, novamente, I ·uoco O lstrlto' e era ll'. 8.
grande popularidade. Somente! CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
uma firma lançou no mercado RESERVAS: CR$ 15.000.000,00.
americano, com grande aceita-

ção, 50 modelo.s diferentes em 1__·_·_R_U_8__y_'_B..;I:.8_ft.....;O..;•.....;2_3__._F_IO__',_liI_Il'I...;O;..·P:.....;O;;...I;.;I";,,s 1
forma de cães ..

r I

FARMACIA ESPE:RAN:ÇA : ,

.1

do Farmacêu.tico NILO LAUS
Hoje e amanhi Ber' a Bua preferbla

Droga., nacionais e estrangeiras _ Homeop'tiu - Perfil-
.

marill8 - ArtiroB d. borrJJlCha.
Garante-1IfJ a exaia observância no rec"Ullirio mécYeo.

DA TI. LOGRA FIA
Correspondencia
Comercial

METODO:

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

'RUA ALVARO DE "*CARVALHO. 65

o Sahãe

•

WETZEL JND'USTRIAL-JOINVILLR
TQRNA A ROOPA BRANlJ(.1ISSJMA

I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o jot-nal oposicionista, comenlàild'6 a soberana decisão 'da Assembléia
� . \'

mandava. restabelecer ta bandeira, esqueceu-se de dizer que, há
ano, fôra o veiculo de formal e eloquente condenação á

de simboles de bairrismo irritante e estreito ..

que

H?TT �

na índícacãe-
.

.
.

� �
menos de um"

reslauracão
,

..•,j,

:xx

x

.

Foi assim que o Bom SenHa falou ao Homem depois de
haverem sileciado os canhões da segunda guerra mundial.

Cornernoru lloje o· seu aniversá-

,Ai estava o resultado da ambição humana: morte, destrui- rio natalte io, o sr. Osvaldo �Lelo,
ção, sofrimento, mísería, fome! . . .

nosso i lust.ru cnlegn de imprensa e •

O Bom Senso, ,falando através do Evangelho procurara
atua lrnenl e diretor da �ecrelar'ia

-

di
. - 'ria Assernhlé ia Coustuuinte.

em vao ir-nme as questões politicas e economícas dentro do
.sentímento da fraternidade universal. O Homem não quisera . Int�ligpnCia ,qUO lpn: sahido se

escutar e o Bom Senso partira para regiões ignotas. Im�(ll .110S nossos m:los. iutelec-

Fora então que os exércitos avançaram na sua marcha' tuaís pela �ll�, atuação n� jorna

macabra de extermínio. E a humanidade recuou para as mais �lsm:) P na Il'lb,una. u dl�I!llL0 con

sombrias epocas do barbarismo! lel'ra�eo POSSII! vasto círculo de

Milhares, milhões de vidas foram sacrírícadas. Centenas i·eli:li;oe�.

de cidades foram arrasadas. Um .eortejo lugubre de orfãos ('
i\[uJta\ as hon1e:lag-el1R que 1101'

viúvas, de mutilados e famintos lançou, aos ceos brados
certo 110,10 lhe serao prestadas e a

áe vingança e suplicas de miserícordia.
elas se associa "O Estado" .

O· Homem viu, então, a sua obra e compreendeu que de-
via voltar atraz. Divorciar-se 'de sua arrogancía, despir-se A' marg�m ds s ses!ões
do seu orgulho e tomar outro caminho.

Foi quando o Bom Senso, deixando o seu retiro, o seu da A Hembléia
ostracismo, resolvera extender-lhé novamente a mão para que O último discurso pronun-

ele acertasse os verdadeiros rumos do seu destino. dado pelo ilustre deputado dr,

A
.

d
..,

h' d
. Paulo Fontes chamou a atenção

nova JOTIla a se miciou c ela e esperanças. FOI elímí- de seus dignos pares. S. Excia.
nada a guerra. Foi pregada a harmonia universal, segundo o falou sôbre a ponte Heroitio
Mandalnento do Novo Testamento! Luz. Não, aue houvesse falado

"Amai-vos uns aos outros". da. Ponte, sinão, [alaria aos

F' rf t 'ta '.. tusí peixe« .. ,

'ql e emero, en re ntoo en usiasmo. Aquele "sôbre" é com rete-

A ambição voltou a dominar os espírttos. O mandamento réncia d Ponte.

ciio' amor está novamente sendo substituído pelo mandamento Após várias considerações á

do odio, e os inimigos do Evangelho semeiam a confusão e cerca do assunto, que se pl'en-

intranquilidade no mundo.
dia aliás á conservação daquela

Inutflmente se ergue a Voz do Bom Senso para defender o �Ld:.�1g:.� o:;�� h�����?r tl���
Direito e a Justiça, para proteger os fracos e amparar os ínte- acusações, dizer: - "conoidaria

lizes.' aos S1'S. deputados da maioria,
para que percorressem. a

O Homem não quer ouvir! . . . pont'a pé, ,da ilha ao conti-
A palavra

." guerra", soturna como se viess'e das cavernas nente, de extrema a extremo,
infernais ou saisse dos e,scombros ainda fumegantes do último pCl.1'a que vei'itiquem o aCe1'to

conflito, já é'svoaça sinistra no ambiente politico do globo, e
de 1n'inhas ponderações".

01'[!, os S1'"8. delyutados não
O Bom Senso ameaça a derradeira despedida. responderam ao convite, mes-

}'oú:re num11.nidade! mo por que, ?,!ão praticam o

Homem louco e -insensato! esporte, e nem se1'ia elegante
que o fizessem, pois, cai1'iarn
no rid'iculo. Sim, S1'S.! Pass�r
a PQnL'a pé, não seria narfa
agradável ...

..-

'PIOrlaftÓpelb, 21 C4e lunhg t.a� 'l.9#i.'l
-��

A
• A

msensatês humana,
JOÃO FRAINER'

És tu?
Sim Resolvi voltar. Não que me sentisse mal onde havia

Ido, mas porque compreenda a necessidade de estar ao teu
lado.

,

Sim, talvez.
�ão fujas á verdade. É tempo de seres mais sincero para

eonttgo mesmo ,e confessares a estulticia de tua petulancia.
Precisas de mim. Por isso volteí Aceitas-me?
Aceito.

. PINIIR oferece' grandes 'des'contos
, . '

REDUÇÃ.,Ç) ';0%., TARIFAS_ PASSAGENS
REDUÇÃO TARIFA CARGA INCLUSIVE
ESPECIA.IS PARA QUANTIDADE CAR,GA
PASSAGEIROS.

E GR4NDE
DESCONTOS
E GRf:JPOS

'CoQ.vlt
A União das Sociedades Beneficentes

.

de Florianópolis
l'ea}i.zárá no próximo sábado, 21 do oorrente, á rua Trajano
ll. 5, dás 15 horas em diante, mais uma reunião com o fito d�
promover um prlano efkiente de assistência ao realmente
necessitado, bem como prosseguir na humanitária campanha
pelo ag�salho do .indige:nte.

Convidam-se, para êsse ato, as associações de c�I"Í'dade e

às, pe,s'sõas interessadas.

-------- ---

Osvaldo' rdelo

O dep'Utado' d1'. Osvaldo Ca.
b?'al, em di8CU1'S0 pron'Uncia
do . teve a opo1'tuni(lade de se

refel'ú' á necessidade da f'un
dação da Casa Santa Catarina
sob cujo této se abrigarão os
homens de letras de nossa Ca
pítal. Sabemos ({ue serão ex

cluidos, para evit01' d'/,Í,vidas,
os homens de letras cambiais
ou ({lI.e possuindo múitas le
tras, as tenham superior ao
númer'o das do al(abéto.

. . .

O deplttado 81'. Cid Ribas es

tá filologicamente -embaraçado
sõbl'e a gra,fia da palavra Xa.
pec6, com "ch." Corno se supõe
seja o nome indigina, não ha
vendo nenhum tratado in{Ugina.
nêsse sentido, S. 'ExC'ia. como
serT'ano d'oéste, segllÍ1'á a teo
T"ia do chá do mate. Está certo.

Zé do Congresso

CONTRA éaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

IGrave desastre no Estreitt
I UM H01UE],I FOI ATROPELADO POR rnr CAR,RO, FI�·

I CANDO C01\'[ o CRÂNIW GRAVElllENTE :FERIDO

'li NÃO FOI INDENTIFICADO O VEÍCULO CAUSADOR DO')
DESASTRE

I Cm desastre quus i tatal ocorreu .arnbulância que levou o acidenta
onlem à noite, no Estreito, nas pro- do ao hospital.

i xim idades do Matadoul'o.· A vílima chama-se Jovaldíno-

I Um veículo procedente do norte, Ol iveha.
ao passar por aquele local, colheu O carro causador do desastre não-
violrntamente um transeunte, jo- foi ainda idenl.if'icado, mas já ha
gando-o ao solo e desaparecendo fortes indícios de sua identi1'iyaçã'Ü ..

em seguida rumo ao centro, ]� simplesmente condenável a ati-
VisLo o desastre pai' pessoas que Lude do condutor desse carro, fn-'

estavam nas imediatações, foi a ví- gindo ao mais oornisinho ,esPírito"
tima atendida, nada se' podendo fa - cr-istão e recusando prestar SOCM-':
zer em vista do seu mil indroso 'es- 1'0 à vítima talvez da sua incutia.
tado, I '2-

.

Pedido auxfl io a outro 'Veículo'
-

Esperamos seja hoje ·esclarccid/)"
que passou logo depois, este cien- o caso e chamado' á resipOJlsabilí
tif'icou o plantão policial da ponte, dade 'O desalmado causador do';

sendo imediatamente €I).viada uma acidente,

Real ,SR 'ransportes Aéreos,
SEGURANÇA - CONFORTO - RAPIDEZ

H o R.A RIOS

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA'- SÃO PAULO - RIO DE';

JANEIRO .

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FE,IRA .:
CHEGADA NO AEROPORTO ÁS 7,30 HORAS

r

P.AWfIDA AS 8,00 HORAS
FL01UANÓPOLIS - PORTO ALEGRE

SEGUNDAS - QUARTAS - .SEXTAS-FEIRAS'
CH}�GAJ)A NO .AEREOPORTO ÁS 11,00 HORAS �

PARTIDA ÁS 11,30 HORAS

AVIÕES DOUGLAS D C 3 PARA 22 PASSAGEIROS'

pASSAGENS - ENCOMENDAS - FRETE A PAGAR'
DESCONTO ESPECIA;L UMA GENTILEZA DA "REAL'"

,
VÔE PELA "REAL" PERFEIÇÃO SEM IGUAL

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA CIA�- t..

AGENTES': OLÍVEIR.A &'CIA.•
- RUA JOÃO PINTO - u:;

TELEFONE: 1358 ENDEREÇO TELEGRAWICO "VIAREAL"

O'caso gancho
PORTO ALEGRE, 20 (A. N.) - O deputado Bitencourt

Azambuja, ouvido pela reportagem, declarou que não tem.

duvida de que 'o Supremo Tribunal Federal declarará íncons

titucional a adocão do parlamentarismo. Disse acreditar na.'

ínevltavel mtervénção, federal após a promulgação Consti-

tuição gaucha no próxim<? dia 29 de tendencia parlamenta--'
rista.
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A bancada ndenista, falLando aos cOml)I"omissns .a�sumi.dos com o'

seu .eleitorado, .cai no descrédiLo dos ,próprlOs cOl:;'e�l.glOIl!?J'J�s. .

}� ver.dade >que o P. S. iDo já �he ,cassou o cred_lto que fürnecla ,6"

alimentava algumas remotas espera'11.ç,as da U. D. N. A esperança ,de'
consr?g'uir algumas siln�çõ�s n� !nle.1'l.or do ��tado 'perd��l-se em :la

ce da falLa de orientaçao l.cJeolog1ca, imo -pohtllco.e mlere"s� ij1elo Es

ladü, Ique fi o do próprio 'Povo; a n ..
D. N. lanço'u-se numa ,a:venturQ"

que lhe sairá, como vc.m 'sai,ndo, mUllo -car0.

De ffllo, falt.a orien Lação, po iR. nn, bllncn.du u.denisla cn.d(L um pen
sa com S'U.{! cabeça. (Diário da Tarde). Ora, cada oa,beça, uma ·sentença;.:
e ,cada s€nLença, em g,eral, Uill in t.erês,se individual, IqtW não é coletivo. 1 '\.
A ban'Ü'ada. Uijenis�as cJ.elVeria. s.e reunir, 'Ü'uvir cada cabeça e tiraI' a mé-- "1

rlia das cflbeçoâas, -aJim de apI·.f>,slmlar o r,esulLa;do ,em ',plenário. paTa a

"derl'ota final". Afinal de contas, p prClferível 'que a inéia mãe (l'eferí
m.o-nos ,�t média das Icabeçmlas) seja derrotada de uma V{'Z. O núme-
�'O de .fracassos sRrá menor. Como a coisa 'Vai; além da demo-ra, d.á
muiLo Ll'abalho; a bancada pesse,disLa tem que' derrotar e eSicalp,elar,..
cabeç,a por Icabeçn. Que a bancada udenista se,ja mais camarada e poup,e

'

êsLe fr·wbal;ho. ,Q ideal é que Ü'a,c]a um já vips&e de cabeça caida . .como
tal não é poss,ivel, f�a-se seg'U'ndo a sua vonLade. '

Tais consideraçQes são. ião verdadeiras que já não é mais a. ban-'
cada pess,edisLa ,que vai 'derrubando as c(\lbe�,as Ipensantes da U. D. N.

A. banca'da llfle.nisla resolveu, agora, -começar, o ,aLflJque às pessoas,
e coisas rios próprios correligionánjos. Co.nwlelamente desarvoradas já;
não, consegue, ao menos, 'e,conomisar o qL1e a CllstO dos, "slogans" con

se-g'lIi'L1 l'eU11ir.
Val0roso P pl'esligiado -nelenista de Campos Novos, o senhor ViLor

llhibes. quando ue\'e notícia das infâmias e injúrias asS'acadas da Tri
huna da Assembléia, pelo del1ulado 'Waldem'flJ" RLJ;j)'P, à administração
110lW.SÜl ,p. crileriosa do estimado pess,edista:! sr. Sílvio Ne'V'es Bleyer,
foi o prim.eiro a [,eva.nLal'-,se contra a U: D. N., a:firmando q-ue não"

mais seria possivel presl,ig-iar um parLido que, ao invés de se dedi
caI' aos probl'emas (rUr intere�sam o Estado, procura meno;:;prezar, in

juriar ,e difamar auLoridades legalmente constitu'dM.
A vpI'dade. porém. manda que se di,ga: ou a U. D. N. muda, ur

grnt.emenle, ele oripnlação, 011 a falange uelenista ficará, em breve-,.

j)l'ivada do concurso riR todos os ,homens que querem ver o bem e o

engranc]pcimenLo dr Santa Catal'ina. Se a U, D, �. não conSI'g-LJe novos·'

elementos. pelo mrnos, .preze c conserv,e aqueles quP levaram à Assem

bléia a ,sua bancada.
Que ('(1r{fl mn pense com a su.a ca.beça· e si a cabeça não 11e11S3.1' b.em •.

degole-se. , , ,

J1:la baucadinl1a ruím! Destrói Ludo, a té a, si própria ...
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