
SANTA CATARINA, REPRESENTADA PElO DR. LEOBERTO LEAL, OBTEVE LUGAR DE RELÊVO NA REUNIÃO DOS PRE
SIDENTES DAS COMISSõES ESTADUAIS DE PREÇOS, REALIZADA RECENTEMENTE NA CAPITAL DO PAtS. DAS QUA
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DE MAIOR ENVERGADURA E IMPORTÂNCIA, FORAM PRESIDIDAS DE MANEIRA DESTACADA, PELO REPRESENTANTE

DO· NOSSO ESTADO. ESTAMOS, POIS� DE PARAGENS.
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A bancada udenista compareceu em pêso à sessão' de on
tem. - Que baverá nos' bastidores 1..... -' Apresentadas 125
emendas ao projeto de CODstituição.-P ..S.D., 61; U�D.N., 51;

P.T.B .. 9; P.R.P.. 4.-0utras Dotas.
À hora regimerital, sob a iPresi-, udcnístas não Iultarão ás sessões .. , de sua bancada ao rcí'erídn Projéto.dência do sr. deputado José Boa- Teria havido algum pedido de "<0011- O sr. Osvaldo Buleão Viana, da

haid, e com a presença de 34 seuho- ccní.ração ':? Talvêz . . . bancada udenisl.a, apresentou ernen-
res deputadns, esteve reunida; õn- Não houve orador para a hora- das de sua autoria, salientando-se
Iern, a Assembléia Constituinte. do-expediente, ,passando o sr. Pre- a que cria o cargo de Vioe-Gover-

,

A aLa da sessão' de sexta-iíeira sidente à .uadnr do Estado que, também, po-
;fOI aprovada, sem emendas, lendo, I de deunminru--se

.

"Presidente ela

A R
. -

d P
·

d t
�' I

da Se.gUII·, o sr. ',secretário ,Cid. Ri- ORDElVI DO DIA Assembléia Legtslativa". ,eUn180 OS resl °0 es,::�.l,.;' as:bas, o ,cxp?dienle-1do-dia CJ�18 cons- 'Também anrcsentararn suas; II __�<
tau de OÜCIOS e telegramas, não �oneeeliela a ,pa:lavl'a a .quem a

emendas, os urienistas Fernando .; ....

havendo matéria.a ser ressaltada. 'pCle,SCl.J,ass,e,.o psdiu-a o sr. deputado ;VIelo, Osva ldn Rodrigues Cabral, Com·l·sso-es Estadu81·S det., �
.•·rre-co·sN

-

d 't 10 oge ies Vieira, do PSD que
,

a sessao e on ,em, um iMo" , ,,' >. ,. <::.
'"'... Aro.ldo 'Canralhu, .Paulo Fontes, -

digno de no�a foi verif'íeado pelo! �)r�1,elll1 J_J.::lla\l'a, Jll"Lli�.canr!o a
Antônio de Barr-os Lemos, Artur

cron:sla: lodos os representantes i:IIJ:1eSE'I]tacao ,eI�\ uma rmelJJ�a, /0 Müller, Konder Reis, Ramiro Eme- Acaba de regressar á Eloriomá- âicações im-portantes, ent1'e' as
da OtU:\' estiveram, pela ,prImeIra

art. 11·[ do Pr-ojeto de Constituição. r.enctano ·e, W. Jlll'P'I),' Braz Alv18S l' D L b L G F" ,po tS o 1'.' eo erto . eai, ilustre
j quais a que suçere ao ovêrno e-

VE'Z, reunidos na Assembléia o que EMENDAS e ,Saulo Ramos, ,do P1'B., êste pro- 'Serrcuirio de Estado. dos Negócios I derol a reestruturação ,completa,nos parece algo de signif'icadivo, .... pondo ainda a oiiação do
_
Banco I �

, ,.

,
.

'

.quandq as emendas ao projéto da .A sugu,ih o 1<1". Nunes V3r·e,la h- 'do Esttrüd .dc f-iHllllVCa(,rCriÍla, oe. fi- da

Vi'O.Çã.O,
Obras

PÚbl.i�as e Ag1'i- no País, úo organismo das CO?JtÍs-

Conslieuiçãio, al)re-senladas dentro der majol'iLado, a,p-J'.esenlou, ·enu- nalmenGe, ü sr. ele-p. J. M. Cal�éJoso CUll'Il'I'a, e (/,u,e, na Capdal Federal -

l P f
-

d t
:prazo o,ntem a 8x-pürar, não. ,demo- mera.lUdo-as, várias emendas ao da Veig'a, ,rlo PRP. êsle desistindo I'epl'esenton nosso Estado na 1'eu�' �oes úe

; re�os, cotm a ,1tSaO ,e :0-

rarão a entrar em voLacão. , . 1'al- Projélo de Cons,ti LuiCfío. ,de wllrest1nta1' emenda ao ar.Ligo nião dos Presidente das Comissões I: ladOS os °drgaos an ,arqtbltcots �Onl1'tO-vêz, {i'agora em diante, alé q'Ll'C se- O sr. J. J. Ca!bral, lid<)1' 'llldelJ1isLa, que rE'ge a sillll'<1Cão dos extra-
E tI' 1 p.

ores e pl'eços, a aS',ectmen o,
ja promulgada a Carta Magna, os a·presentou, também, as ·emendUis nutlllerário-mc'llsalistas e diaristas s ai 1W1S c e 1 eços. 't

-
"

,.
_ '

pür ser maléria já do pr,ojéto COll- �'í. s, clesempe�lwu, de maneira �:t�1tua:l��e1:t/mp01 taçao, exuten-

A Confere"nCI·a do 1'''0 d�'e
"

Ja-nel"ro forme soube ao trocar idéias com bnlhanle e destacada a

1,ep1'esenta-1os seus pares de t6das a:s :ban(m,elas. d
.Q sr. dr,pli ta:do Pedr-o Lopes ç�o e q�te foi inCllrr:bido, havendO jJ;ste matutino que, p01' seu. 1'e-

Vieira. do ]:ltSD, wp,lesen,tou, tam- sulo des1.gnado Prestdente ele duas i p1'esenta.nte, acornpanhou todo o

bém, e-mendas ao ref.t:wido projé- das q'uatro Comissões que funcio- desenTalar da imp01'tante 1'eunião,
lo, jusLiHcando-as. Uma delas re- nal'mn d'Umnte aquele Congresso. está pl'ovidenC'ianclo urna ent1'ev(sla[,cre-se á -criação ele uma i11stitui- Da aUvidcule da.s Comissõe que com S. s., que se1'á op01'lll,namenteClio que, com mm10r desconto, possa
atende.r à Jamília do soldado, a.fi.m presidiu, 1'esnltamm decisões e in- divulgada.
de que não seja ·ela d,esélJffilparada
pelo Estado. tendo o Sr. d�pu.tado
\Valdemar RUlllP, secundado as pa
lavras do oraclol'.
As emendas, reunidas em núme-

ro, sãe:
'

PSD Oi
UDN

'

.. 51
PTB 9
PRP .. , . 4

Rio, 23 (A. N.) ..:_ Pouco an

tes do meio dia de ontem desa
bou sobre o bairro da Tijuca
uma violentissima tromba de
agua prüduzindo efeitos' que
desde logo podem ser conside
dos graves.
Assim, ria rua Ferr:eira Fon-

RIO, 23 (A. N.) ° Prefeito Mendes Morais visitou hoje. tes verificou-se o desabamen
jnesperadamente varias escolas d.a municipalidade. Os estabe� to de um prédio. Os bombeiros PONTA PORÃ, 23 (A. N.) - Esta cida:de está supor
lecimentos visitados graves irregularidades foram constata- estavam prestando socorro, tando o peso total de população de Pedro Juan Caballero refu
<las peo general, inclusive referente's aos horarios das aulas, não se tendo ainda nenhuma giada aqui desde a ocupação das forças legalistas. A maio
{lue não eram observados. E,m certa escola o prefeito constatou informação sobre se teria ha-I

ria dos foragidos são famílIas pobres que estão sem qualquer
que os exames estàvam marcados para as 9 ho-ras, e não. ha- vida vitimas. meio para enfrentar a quadra invernosa que atravessamos,
viam tido inicio ás 11, p(�r não acharem-se presentes as dire- Em diferentes outros pontos, curtindo duras necessidade,s. ° representante de As,apares to-
tora e as examinadoras do éolegío. do bai,rrlo, vjerificara:m-s,e ou- mou a iniciativa de organizar um acampamento no local, e

tros desastres de meno'res pro- resguardar com barr-acas cedidas pelo comando do 11 RC, o

porções. maiü'r numero possiv,el de famílias, fornecendo-lhes assim
Em virtude do alargamento assis-tencia medica e alimentação. Com o auxilio do 11 RC,

das ruas o trafego estava in- foi possivel preparar o acampamento onde estão numerosos

RIO, 23 (A. N.( - Noticias vindas de São Paulo aqui di- terrompido. As autoridades po- paraguaios devidamente amparados. O refe.rido correspon-

vulgadas, dizem que ainda esta .semana será celebrado o liciai", os bombeiros e a assis- dente. alem d.isto dirigiu um apelo ás ABI, LBA, Cruz Verme

ac!rdo. Afirma-se mais nos circulas politicas paulistas, que tecia foram chamados a in- lha e entidades particulares desta cidade, para organizarem
.serão cassados os mándatos parlamentares dos comunistas. tervir. uma comi.ssão de assistência.

.
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RIO DE, JANEIRO, 23 (A. N.) - ° Brasil deverá marcar

definitivame·nte a dàta da realização da conferencia inter-ame

rica'na para a manuten'ção da paz .e da segurança continental
na próxima semana, ifestrinrgindo. a agenda dos trabalhos ex.

clusivamente ao tratado defensirvo do Hemisfério. Circulos di

plomaticos autorizados fizeram essa previsão, hoJe, aQ éorres

pondente da "Associated Pr,ess", e acrescentaram que as con

$equencias militares e as medidas dessa natureza que o trata

do possa sugerir serão examÍ11adas mais tarde, n3> confeTencia

inter-americana de BOlgotá, Colombia, a realizar-se no ano

vindouro.

Requereram habeas - corpus Total ..... 125
Asessão foi, ·em seg'uida, sus

p'ensa, devendo essas ·emenda,s se
mm discutidas hoje, à hora r,e

gime,ntal.RIO, 23 (A. N.) - ° advogado Alfredo Trajan, deu entra

da, hoje em jui,zo, com um pedido de "habeas-corpus", em fa
vor dos cinco sargentos, um cabo e dois soldados indicados, ao
todo oitQ, como cabeças da c<Jnspiração a que se convencionou

V· I t t
'

b·(.hamar que::emista. _ ... . . .• 10 eu a rom a
A petiçao que nao contem maIS de vmte lmhas, se lImIta ,

a alegar que aquele reduzido e insi,gni.fica�te..: mesmo, . �um�- d agua
1'0 de militares, se encontra preso a dlsposlçao da polICIa CI-

vil, .sem nota de culpa.
Sustenta o advogado que contra seus oonstituintes exis

te, apenas, um ofioiü de uma ,repartição militar, comunicando
li policia civil que os mesmos fOl\am ex.pulsos (;10 Exercito.

"

·Graves irregularidades

Serão cassados os mandatos

Saqueando casas brasileiras
Ponta Porã, 23 (A. N.) -:- dade de seus ocupantes. Desse

Continuam os saques pelas tro- modo, varias brasileiros resi

pas governistas, nas restantes dentes em P. J. Cabalero fica
casas comerciais de P. J. Caba-i ram apenas com a roupa do
lera, apesar dos ingentes eMor-1 corpo, por terem confiado em

ços do presidente do Partido que suas condições de estran
Colorado ali, sr. Vito'!' Ramirez, geiros sejam levadas em con

e de seus irmãos, que, com ris- síderação.. Os srs. Benigon A.
co da própria vida, têm tenta- Costa e Aureo Maciel Espíndo
do impedir os soldados do ge- la relataram que até as roupas
neral Morinigo. Entre os prín- intimas de suas esposas foram
cípaís estabelecimentos ataca- carregadas.
dos, estão os pertencentes aos

srs, Luiz Freire, Silvano Fran- VI"suas nlJoSI·dftOill·8'"�co e Mobamede Abdu, cujos es- lU "li I � U li ..,
toques eram de 700.000 300.000 Rio, 23 (A. N.) - O presidente
e 100.000 cruzeíros, respectiva- da Itepúhlica visitou esta manhã a

mente. ,
casa comer-cial do Engenho de Den-

Outras
. importantes firmas 1.l'0. Depois assistiu ÚS 10,30 'horas

conseguiram escapar ao saque; ás instalações 'do Tribunal de Re

porque passaram antes da ocu- cursos.

paço de P. J. Cabalero, seus
--------------

estaques para Ponta Porã, não Roubos em massaconfiando nas promessas, de
Rio, 23 (A, N.) - ,Os ladrões

manutenção da ordem, feitas oontinuam operando com verda-
pelos governistas. • deiro desassombro e desafiando as
Quanto 'ás residencias par- autoridades. Na madrugada de

ti 1 f t t I t· hoje assaltar-am a firma N1gri Ihia,ICU ares, oram ü a men e In-
b I 'd' d Ali ,r'

. . . . esta: ,e ,eCI, a Ia .rua a
c wnuega

v;aclld�s pelos mIl:ta-res. se� 279-,281, levando jóias e dinheiro
respeito nenhum a nacíonali- num Ito.tall de 350 mil cruzeiros.
_______-_c.. �� . "_._

I. visita do presidente Videla
RIO, 23 (A. N.) - Partiu rumo a Santiago do Chíle, o

avião brasileiro que foi buscar o sr. Gabriel Videla para tra
ze-lo ao Brasil. ° avião voa'rá diretamente até a capital chile
na, fazendo, pela primeira vez, a rota Rio Santiago sem esca
las.

o Ministro da· Jusfiç;. explica
. RIO, 23 (A. N.) - ° gabinete do ministro da Justiça dis ...

tribuiu, por intermedio da Ag,encia Nacional, a seguinte decla
saço do titular da pasta:

"Um dos vespertinos de hoje publicou uma entrevista do
deputado João Mendes, atribuü:�do ao ministro da. Justiça o

gasto no devido da verba secreta de 500 mil cruzeiros, que lhe
havia sido consignada no oTçamento de 1947.

Não existe 'semelhante verba consignada ao gabinete do
ministro da Justiça, naquele orçamento. A.guardo a volta do
deputado João Mendes, que se encontra na Baia, para lhe de
Hlonstrar, documentadamente, que nenhuma verba, no meu

gabin·ete, teve aplicação diversa da que está fixada em lei" .

Auxiliando· os refugiados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I QUEIXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO ,LEITOR: Se o Que lhe

IDteI'essa é, rCalmento, uma providência
pra endireitar o que estiver errade Da

para que al�"'" falta náo le repita; I
NAO o escAndalo: que a lua reclamaçAo
.. Queiu poderá vir a causar, encami
DIa..a á. SF;CÇAO RF;CLAMAÇ01!;S,
de O Jl;STADO, que o GUO _á levallo
.em demora ao conhecjmetlto de q_
de direito, recebelldo Y. •• uma informa.

. cio do re.ultado, •..'mora em a1iaDl _
- Dlo leiam publicado. nem a nela.
Í!IIIÇIe nem a P<rovidinda tlIIiIIadj.

lM.o.
N,oo
Ii��
....

J. W. T, - 7.�49

TO DA STA.NDARIID BRANIl>S O

G'��1!���7 ��ai��eT1�OIInspetor do Ensino
o GOVERNADOR RlESOLV'E ,(Concurso aberto até 16 de junho, na Delegacia do D.A.S.P

Con.�<le1· exoneração: I ii rua. FeliDe Sthmíl!t D.O 8)
De acôrdo com art. SI, § l°, alínea a,
do decr·eto-Iei n', 572, de 28 de outu

bro de IS41:

A Elza Knoll, do cargo da classe F da
carreíra de Professor Nonmaltsta, do

QU8Jc!l:-o único do Estado (Grupo Escolar

"Duque de Caxias", de Mafr-a).
Deceeto de 19' de maio de 1947

O GOVlEHJNADOR. RESOLVIE
Nom.ear:

De acôrdo com o art. 18\5, do decreto
n. 3.674, de 23 de novembro de lS46:

Germa,no Borrattl pira exercer o caro

gD de Professor de Educação F'íslea d�
Escola Normal "Maria Auxlhador.a", do
Rio do SuL

Decreto de ,211 de maio de 1947.

I
O GOVIE'RJNADOR RJESOLVE

,Nomear:
De acôrdo com o art. lS2, do decreto

.n. 3·.'674, de 23 de novembro de 1946:

I·
, os professoras Rodolfo Gerlach, Joa
quim .de Sales e Joaquim 'Floriani para
exercerem, respectivamente, os cargos
de presidente, secretário e tesoureiro da
08JbGa escolar da Escola Normal ·"Pedi'Io
Ir", de Blumenau.

De<;ret?s .

de 21 de �laio de 1947
O GOViERNADOR RESOLVE

Remover, a pedido: , ) .

De acôndo corn o art. 14, aãfnea a, do
decreto-lei n. 317, de I) de dezembro
de, 19<46: (

Selma Sfeir, Professor Normalista,
cla's;e F, do Grupo Escolar "Raulino
Horn", De Indatal, para o Grupo Escolar
"Proressor Paulo Schieffler ", de Caçador.

Conceder dispensai
'

De -acôrdo com Q art. 92, alínea a, do
decreto-lei n.' 57\2, de 2& de outubro
de 1941:

/

.

A ISelma, Sfeir, Professor Normalista,
classe F, do exel'cício da função gratifi-
cada de Diretor do Grupo Escolar "B,au- ,Viuv. Aliee, Kimel, filhas e genro; ciprofundamente consterno·

Uno Hc.rn", die Ind'aial. dos com e prema,turo 'falecimento de lau marido,: pue e sogro, MAX
Decretos de 6 de junho de 1947 KIMEI:., eçeÍ'liào. no dia 12 do E:ohente, no HospitEll de Caridade. por

O GOV®R:N.ADOR RE-SOLVE eSBe meio, ':aglllCldecemos o de.v�lo e carinho �HllpeRlados por parte das
Conceder exoneração: Ravmai. bmõs', enfermei,roll e demais fU8ciel'láriol do Ho.pital, em es-

De acôrdo com Ç) art. 91, § 10, aIíne'a JUlcial'.ao humanitárie médico sr. dr. Augullte de Pcula, que'empre
a, do decI1eto-lei n. 57·2, de 28 de ou. góu todas e, esforço li . 'possiveis }Dara salvar c vida preciola de nOll8o

tubro 'de 1941: ente ·Ilueritló. Agradecemo. tombem, 001 vioinholJ. quo foram incan-
, A I)iná Destri Duarte, do cargo da la.vjI)is, auxiliando-aes em tudo.. finalmente, a toda. a. penaQ. que

O 'Ia" 6
·

classe F da c?rreira ,de Prof.esser Nor. e.viaram pasam... e aeGmpanharam o corp0 até a última morada, aUII 10 a recla�alisua" do Quadro únLco do· EstaJdo
\

(Grupo Escolar "Professor Lapagesse", Fl.,rionépolis, 18 de Junho de 1947. \V'3fihi,!]!gton, (U. P.) A-
de Cresciuma. 'Grécia assegurou o,fi:�i.almente aoi!'
A Branca Flár de S. Thiago Melo, do , ( Eis ladüs Unidos. mão u'vr,e de aju-

cargo da classe F da carreira de Proífes· da, e, cO.I1Cürd<OLI também oo,m uma
sor Normalista, do Quadre único do Es- Viuva Olga Oliveira Antônio Antunes dos
tado (GrUipo Esoolar "Conselheiro Ma- SI' Santos e Senhora

ampl'a pUib]j,�idade sôbre o ,empre-
fra", de Joinvile),

i Vil.' . g'o do dinheh'ó. Estas garantias es-

Decretos de 17 de junho de 1947 Participa aos parentes e pes- ,participam ao. parente. B tão ,eoritidas num aco,rdü anuncia-
o GOVERNA1D,OR RESOLVE soas arni�Qs o contrato.de pessoas' aIl)igas, o contrato

do aqlü e ,em Ate.nas, depo,i's de ter
'I'ornar sem .efeito:, c_amento de .ua filha DUL- de caBamento de seu filho

o cIoecr'ete de 17 de junho. do corrente CIN'ÉIA, com o 1111' Paulo An- PAULO, com a srita Dulci- sido assinado FeI.o ,embaixmdor Lin-

ano, que reaDmitiu Osmar Borg'es '110 tune. dali Santo.' néia Oliveira Silva BoIn' MüEveag�h, .pe,lo,s Est3Jdüs Uni-
ca,rgo de Sub-Fi,scal da Fazenda, padrão. F1o�anópolis! 8-6-1MI. Tubarão 8-6-1947 dns e por ConstanLine Tsa.lclaris,
J, d�o:�:�!;O ún,ico de Estado,

I
I' --I I

mi'nistro do Exterior grego. ,IJI
De a'côrdo com o art. 15, item III, do DULCINE'A e PAULO a,côrdo compr,omete l} govemo �(,;-
decreto-lei n, 57'2, de 2'8 de eutubro I noivo. go a exe,cutar eeformas econômicas,
Ide 194�: fin a IlIBe i r.a.s, inclus l,ri ai e g,overna-

Osmar Borges a>a'ra exercer o cargo ment,ais.
de Sub-Fiscal da Fazenda, pa{!ráo J, do ;;..;'__....__• ......1 '.' .. • ",

Quadro 'Único. do E,stado, 'criado pelo de. -,t
cr,eto-Iei 1). lI, e 24 'de abril de 1947"

"""...,� , ........- L. ==

Decreto de 19 de jrunho de 1947
.

@ GOV®RNAJDü:R RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art, 15, item IV, de ,

decreto·lei n, 572, de 2� de outubro l'

de 19<41: I

Honorato TOIÍlelin para eX'ercer inte- í
rinamen.te, o cargo de Sub-Fiscal da Fa
zenda, padrão J, do Quadro único do Es.
tado, criado peto decreto-Irei n, 11, de, 24
de abril de 1947.

Peça hoje mesmo' ao seu forne
cedor um "Cartão-Royal", que
apresenta fôdcs as instruções in
dicando como f'azar para receber o
famoso "Livro de Receitas Royal".
Se não encontrar o Cartão,
escreva para: Caixa Postal, 3215

Rio de Janeiro,

IiRAZIL INC. RIO DE JANEI"U

Secundário O comerciante
desepareeeu

o CURSO GENERAL OSÓRIQ, em Porto Alegre, manterá,
a 'partir de 1-:0 det junho, um curso especializa<lo de
preparação a slue concurso, sob a 'direção de dois Ins
petores Federais, Para 08 candidatos do Interior e de
outros Estados será proporcionado um curso. especial
por correspondência, com ,a remessa, das' aulas taqui
grafadas e de tôda a legislação cuja consulta é·

permitida.
Informações: Caixa Fostal 1401. End. T�leg.: O T A C

Pôrto, Alegre.

Rio" (A. N,) - A onze
do corrente hospedou-se lla,
Novo Hotel, procedente da ci
dade mineira Visconde Ria,
Branco, o comerciante F'eh<pe
Curí. Domingo, porem, Felip-e
desapareceu, Presumem al
guns de seus parentes, residen
tes no Rio, que o mesmo tenha
sido vitima de cilada por" parte
dos ladrões que infestam a ci··
dade, sendo atraído a algum lu
gar ermo afim de rouba-lo. A.
policia foi notificada dó fato ..

estando em diligencias pará.
descobrir o paradeiro do nego-
-ciante mineiro.

.

Para f oncursos Estaduais ou Federal ...
e Exa,!,es de Admissão

Estude por Cerrespeaâênele
Portu!,u$s, Matemática, Ciências, Geografia,

His t:6ria do Brasil, etc.
I�te",essQ.-�? pi'��nçhà eBte cupão e rflmeta-o para C, Postal 332

'FLORIÁNéPOL,IS - SANTA CATARINA Dores nas Costas.,
DesaparecemfjRapidamente'

Se V. sofre de dores agudas ou sensa-

�ão dolorosa nas costas ou nas espáduee,
':. precisa eliminar os. germes em eeua-.

rma, causadores dêsses sofrimentos. Ou
tros sintomas de desordens nos rins e
no aparelho urinário são: urina escassa \'.�
e ardente, freqüentes levantadas notur-
J�as, dores nas pernas, lumbago, nervo-

sismo, enxaquecas, tonteiras, reumatis-
mo, _perda de apetite y de energia, in
checão dos tornozelos; etc. Cystex'
ajuda a eliminar êstes transtôrnos, re
movendo sua causa. Começa a agir em
24 horas e acaba com 08 transtôrnos-.
rapidamente. Peça. Cystex em quai-·
quer farmácia sob no!!sa garantia de
que ,0 aliviará. Experimente-o e verá.
como se sentirá melhor em pouco tempo ...

Nossa garantia. é sua maior.proteção_

Çystex na tratamento de:
'

" CISTITES, PlEUTES E URICEMIA .r

r·
._........- .....----_.�--------_..._....-.._---......._..-_..._-

\\�P(�DINDG
HOM.e =__:_ �.:..- - -- _ , __ _ , __ � , .. _ ..

; .\:

Rua, .. ,

;
,_ _ . .':�: ·�.. � _ , , , .; �. .' _ __ .. N. 0_•• _ ,._•••••••...•.•_

C id�e _._ .. _ .. _== _ : . _ � .. Estado _ , _ __ _ , .

, -

INFORMAe0ES:

AGR DECIMENTO

- .....

o SEu OQGANISMB"

I

i

II80.900.606,30
5.978�401 ;755,97 "

67.0530245,30 I

142.176.603,80

(lU"llua� .. 1118,- WGI: I/d J)
nUJJUfDiOA II TllANSPOIl'l']UJ

Cifras do Balanco de !944:

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidade.
Recete
Ative

Cr.
Cr$
"

"

98.687.816,30
16.736,401.306,20

Sinistros pagos no� último! 1\J anol

Responsabilidades .
•

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

I� de Sã, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo

I
e José Abreua ,

� n ......�&!II....,zn"·m i'4'Ympa���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u..����o�·��• ..IAssistência aos realmente necessitados
comodidades �o;id",rnerite co ns

"trUldo d,máü bôa renda, situa
110 em oprime ponto" deste.
,Cspital.

A terceira reunião da U. S. B. F. tecidos populares adequados à es- S. Excia, que o seu govêrno está á
trutou assuntos de relevância so-I tacão. disposição Ida comissão designadaciul .

- Campanha de incemo para ,�pTovada a ata ela segunda roo- para pleitear cotas de tecidos em
o agasalho dos vndiçentes. - Os mao, IPOI' unanimidade, propos o favor do povo. Lembrou, Igual- RITZ hoje ás 5 e 7,30 horasestatutos ela nóvel sociedade ele Sr. pres ídente que, nó intuito de mente, que a Prefe itura Mumcípal Sessões das Moças Wiliamueneticéncui. poupar tempo, não se leia mais a recebeu Ipl'Oip08ta, ainda n-ecente, de
Como vimos noticiando, um gru- ata, como acontece no, Rntaey Club 'uma cota maior de tecidos poputa- Cargan - J. CaIT.oI Naish

po do itlealizadores está promo- e outras institu ições, o que foi ple- res para a estação. O G·RANDE MOMENTOvendo o congraçamento de Lodas as namente aceito, com o aditivo de Passando a outro ordem de as- Censura livre no programar]entidades de beneficência desta ca- que uma vez lavrada ficará á dis- suntos, o ;:k presidente fez um
p ital, sem distinçã« de CÔl' política posição dos interessados na secre- apêlo ás sociedades para' que orga-

Cine Jornal Informativo D �
ou caráter religio-so, para a práti- taiia. nizem com urgência os seus fichá- B Metro Jornal - atualidades
ca

_

intensiva de uma verdadeíea Reabeito o assunto sôbre a aqui- iíns, corno fi-cara assentado na pri-, Preços Cr$ 1,20 2,00 3,00açao social em favor dos realmente sição de tecidos populares, cogitou- meira reunião, ao que o Rev. LLü- .' .

necessítados e, por Igual, assentan- se da sua entrega aos necessitados bm'beck demonstrou a necessidade
do medidas capuzes de remediar o controlada pela União, com a pro- de se 'preparw1' o fichário duplo, o
pauperismo dos menos ravoreci- positnrra de varias sugestões, tais de caria uma elas sociedades e o g'e,-

Continua O ESTADO fa'zen- dos da sorLe. Um movimento dessa como: a de se dividia' a -cidade em ral da União, de mudo a atender a

,.BO distribuições de valiosos li-
natureza havia do contar com as zonas .a de se Jazer ·0 censo prévio verdadeira iden.tiifieação do indi-
simpatias gerais da nossa socieda- das necessidades "in loco", a da rgE)'Il;te e de sua prole, com as ca

,fros, inclusive romances mo- ele" sempr-e Ipront.a ás manifestações tíislr-ibuiçãn por intermédio das rater ístícas da ação social que te
,d.rnos, entre as pessoas que do bem coletivo, rCOiIIlO vem demons- ororessoras .púhlicas, prevalecendo, mos em vista. Com a palavra, pro
.conoStam de seu cadastro soo

h-ando pelo incentivo á campanha então, o ponto-de-vista ela corrente rpôs o orador fosse designada urna
.

1 de 1I1'''Cl'no para o éll?,asalbo dos ne- lieLel'a.da pelo deputado Biase Fa- comissão para convidar os jornais.cuu, ccssítados e seus filhos, em boa raco, também presente, no sentido e os deputados das diversas cor-

.l
AoS pessoas q ue ainda não hora lançada na sessão anter-ior da ele ela!' ampla liberdade ás associa- rentes polílicas a comparecerem ás

..............•......

-, ":hajam preenchido o co upon União das Soci·eclades Benef'ícen- ções nesla emergência, pois o tem- r-euniões da União, sendo designa- RITZ amanhã no palco ás
que diariamente publicamos Ie s rde Elor iamópolis. po urge 'e carda qual sabe danternão cios para ése fim o orador, o Dr. 7,30 horas Grandioso recital de
d A terceira reunião. da nóvel as- a quem beneficiar. Biase Faraco e o sr. Clito Dias. Ain., VICENTE CELESTIN.. po erão faze-lo a�ora, habi- soctacüo d:e benefícóncia realizou- 00 ,sr. Clilo Dias pediu a palavra da com a palavra, transmitiu uma

' I! O
Jitando-se, assim, a concorre- se sábado ú�timo, á rua Trajano, 5, para revelar aos assistentes que indicação do :S1'. Jobel Cardoso, no a voz orgulho do Brasil) In-
.sam a tão interessante inicia- na séele da Legião, Brasileh-a de As- determinado negociante cl-esLa lJ'J'a- sentirdo ,de ser dado, outro nome à glresós a partir de hoje na ge
tiva realizada sob o patroci- sisLcncia, anele fFunciona i<g'ualmen- ça s·e [Jl'O'põe ,forneoer á Uniã.o to- União, pal'a evitar-se passiveI con- rencia, deste c·ineina.

'

.

d t.e a sua· secl'elaria, havendo com- dos os tcc,idos !POpL1hl,l'eS necessá- fusão com a cong-êner,e espírita, o�!11tJ iíI LIVRARIA ROSA, à LJall'ecido' muilas p'essôas gradas rios á campanha ele inverno, bem que fiocOL1 pal'a ,ser r·esolvido pela�Deodoro n. 33, nesta Capital. Adula,do como foi o si·stema do ro� como trouxe a ,seus pares a noLí- Comissão fie Estatutos.
.

,

-o- dízio n,a -presidência, de modo a cia d·e qL1e é pemrsamento do govcr- Foi mapeada nova reunião' paraANIVERSÁRIO: se.t' desempenhada p'010s reiprescn- no fed'eral substil uil' flS cl1amadas o dia :5 dE' julho próximo, a fim d�
,lVIE:\'Ii\A ALClO2\'ÉE BATISTA tanLes d·as sociooardes inLe,ressadas, fazendas do povo por outros t,eci- se, da,r começo á di·sCL1s,são dos es- HITLER
Trans'col'l'e ,hoje o aniv08Tsário .cada um ,·por sessão, coube desta rios já l.l1l1 entendimento com o Sr. tatulos. A BESTA DE BERLIM'vez CIH'lgll' os trabalhos ao nosso Governador elo Eslado para q,n,e denatalício da inteligente menina AI- confrad,e Sr. Si'clnei Noceti. fuluro a nossa <>a:pi'tal' seja CQontem- Consoll-da·ndo

Com ALAN LADD Roland
'CllOnée BatlsLa, aluna do Coloég'io De ínício foram col,hirdas novas plarda suficientemente com as cotas Ddew Steffi Duna no pro.gra-
COl'acão de Jesús, filha do dr. Al_! adesões à humanitária camp-anlha inrlisp\ll1sáveis. Plrolpôs o Sr. presi- Ponta Po�'ã, 23 (A. N.) _ Che- ma: 1) Uma Região que Pro-
f]',edo Damas:ceno da ,Silva direto.ri de lavemo,. �om o regl�tro das en- deilt,c que se faça, de acôrdo com o

gou 8 Peelro Juan Caballero uma gride Nac. Imp. F. 2) F.or Ak-
- ." ,,' comendas fel las pela -SOCIedade 'de pensamento ,c),,1)0510, um memo-

,

,
,.

.. fie ,Thedaçao ,do O :Esta.do • Pl'ol,eç,ão ao Berco, da Cate?!l'al 1\1·e- ria I que a União ,encamin,harrá em esq,uurdJ'llha ele trcs apare.]J]los go- plan News 29 x 44 autalidades
A dIlosa amvers'31'1aJnbe será Lmj)o!Jt.ana, Lam1)H,nh,a 'pro Neües- Lempo oportuno. O Dl'. Heitor Blum

I
vermstas. Tudo mdJoca que () g'pne- . pr·eço Cr$ 4,00 (único) geral

mui lo (lLl'mprimenlada 1P�las suas. s!Lados e rSocIedade �. VI'0eillte de acres'cenlou que. num llO'COll'tro for- ral Morinigo !])l'OC1lra a toda [Il'es,sa Cr$ 2,00.
. .

I Paulo, depOIS acreSCIda, no decOol'- Luilo jà teve ens-ejo de tratar com; [' I ,. ';- d 'Im.1mel'osas amlg'um las.
reI' da reunião, com o ,surbs'lancio- o Dr: Aderbal Ramos sôbl'e a 'cam-

canso IC a1 a pOS1Çc10 aque a <pra-
AJR:TUrR RUDOLFO so pedido de Cr$ 5.000,00 el'1Lr.egue panha de i.ny.er;no rflemonslran,do ça, ante a ameaça dos rebeldes.

F,esleja seu aniversário, hoje, o pelo Sr. CliLo Dias, que o jusLifircou
> .

menino Ar.tur Hudo.1f-o, filho do sr. para aLender princi'palme'lliLe aos

prof. Milton Su,lIivan. PObl'E'S elo inlerior da ilha, que cla
mam pela distl'ibu'iç,ão urgenle, deJM.ZENl A..\lOS, HOJE:

- o Sl'. Lucas Correia de Mil'an- .,..• .".••••••-•••- -----••-�

Aceita se pagarnento em ter
renos, Para outras informações
.com A. L. Alves.
Rua Deodoro ;35� - Fpe lls.

ze

-
ci-
I·

�
aI--

ln-
rra

�e

�.
�o,I�

,{Ia, funcionário público alpos·enlado.
- os Sl'S. João J-osé Rodrigues

'"Gonea, João Balista Evangelista,
" João Correia de Amorim, João Ma

.c.,bado Solslel', João Cassio de Amo

rim, Osni Batisla.
- () Sl'. Fl'anci8'co Berto da Sil

veira, l1abi I Li,pogl'al'o.
- as sras. Alcina Formig'a, Alyi

llia AIYCs. Joana Alves Coelho.
- a menina Nancy Tel"ezüllla,

,mha ,do sr. João Capistrano Cal'
.:(j·oso (' a,p'licaela aluna do Instituto

Coraçãa de Jesús,
- (1 sr. Guilhel'me Urball, in

dustrial e ,pessoa grandemenle l'C

laciona:cla ·em nosso Esta.do.

'VIAJANTES;
OSCAR DA NOVA

Procedente de Joaçabs, onde
é intluente procer pessedista.
>está entre nós o sr. Oscar da
Nova.
,.,_,-•._-......- .......-.-.-....-.-.-.-_-.-_-.-Jl.-.-.

Senhorital ,

Ao escolher seu perfume verifi·

·.que se trás a marca da perfumaria
�Johan Maria Farina" que já era

,preferida pela corte imperial d.
'D. Pedro II

Molé�tias do Bparelho
Respiratório

ENFERM:D&31E Di.i UIHmGE

ROUQUIDÃO
As doenças da laringe podem ser -

rouquidão e tosse: A tosse da larin_
ge é a tosse mais rJesgradavel em

consequ_encia da cocega e o ardor
que deixa na garganta
QUando há rouquidão. e sendo � la
rige o orgão produtor <ia [ala. o me·
dicament.:> deve agir alivlando tam
bém sua inflamação
O doente da laringe. alem de ir per
deodo a vÓz. se eniraquece aos pou�
CDS, porqJ.te nào se aUmenta normal
mente. perde as coreS e parece rtl ui
to mais doente que realmente está.
FIGATOSSE é um xarópe pl'epac"':!o
com glicose -e s VItaminas rio 0!eo
de {[gado de bacalhau que allvlando
as tosses. agem sobre as parlE::S do
entes dos OI gãos respiratónos, como
um verdadeiro tónico,

FIGATOSSE
e um produto do laboratório da

'HEPATSNA
ri.Soda Penhar

A.V;DA DO f'1GADO
Maiores esclarecimentos escrevam:

Caixa Postal 3.061· Rio

,Associação Profissional dos Economistas
de Santa Catarina

CONVITE
Convido por �ste meio, àlJ autoridade'l CIV1S, mil i

- tares e I3clesidsticas, e o po'vo em geral, para a 8�ssão
..o Iene de instalação desta Associação, a realizar-se no

. dia 30 de Junho c-orrente, às 20 horos1 no Clube Doze
de Agosto.

Inauguran510 09 trabalhos da Associação o ElC��O
mista Dr. Lindolfo Pereira fará. na mesma ocaSlao·

uma confer�ncio sôbre o momentoso ,as!!unto: - O

BRASIL EM FACE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO·FINAN
.. CEIRA INTERNACIGNAL.

Flodonópolis, 23 de. Junho de \ 947.
,OSMAR CUNHA - Presido!'nte.

No romântico ftllgor
de suas ionalidades estilizadas

- At Ease, Honor Bright
e Proud Pink - CUTEX dará,

às suas unhas, a beleza arrojada de

jóias raras. Use o nOllo CUTEX -

tem maior brilho, seca ràpidamenta IS

permanece longamente sôbre as unhas.

SEMPRE NA VANGUARDA EM NOVAS IDÉIAS

ROXY hoje ás 7,30 horas
Clark Gable Thomas Mit�

chell � Lina Romay
AVENTURA

Censura até 14 anos no pro
grama: Cine Jornal Infortma
tivo ,atualidades RKO Pathé
Preço ún ico Cr$ 4,00

_.....-.-_-J".....-.-_..- -.,.,.._-_-_-_.•-_-.-_-....

Ás 5lj2, 7lh, 83/4 horas
"Rigorosamente proibido até

18 anos".

7% hOTas
I

Rox Rogers em

CORAÇÃO DO OESTE
Com Ruth Terry

II
OS SEGREDOS DE S.cOTLAN:Q

YARD
III

ADAGA· DE' SÀWMÃO
Com Rod Cameron 11/12

Eops. no programa: Cine Jor
mll n. 51 Nac. Imp. F. preço
Cr$ 3,00 (único) "imp. 14
anos".

PrograDlas da D.D.V.
para .0 'Brasil
'J.'erça-feira, 24 de junho:
19,00 - Sumário dos pro-

gramas.
19,05 Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Rádio-teatro: "Al

Cruz Azul", de G. K. Chester
tono

20,00 Palestra.
2.0,15 - Orquestra de Teatro

da BBG.
21,00 - Noticiário .

21,15 - "Aoontecimentos d�
Momento", comentário.

21,30 1.eon Goossens,
oboé, e Elsie Sudda-by, sopra
no.

22,00 - Rádio-,panorama.
,

22,15 - Notidário .

22,20 - Comentários da Im
pirensa Britânica.

Florianópolis escutará VICENTE CELESTINO, a voz orgulbo do Brasil, que estreará la.-Ieira no RUz•.
,

Ingressos à venda na 8erência do cinema. a partir ,das 15 horas.
As cadeiras não são' numeradas. - Ingresso CRS 10,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSELHO ADMIMSTRATlVO
'DO

-

ESTADO DE SANTA
CATARINA

RESOLUÇÃO N. �1�/47
,

=* aprovado, rros têrrnos abaíxo, o pr-c
jeto de decreto-lei do Govêmo do E&tado,

.

remetido com o oficio n. 285, de 12 do

corrente IDeJ. a êste Conselho Admirits
wativo.
Texto do projeto dll deereto-Icí J10S t êr

mos em que se acha redigido
Al't. 10 _ É d:ecla'ndo de utilidade pú

blica e ficai a Fazendd do Estado autor»

zada 11 adquirir, por doação, da Prereítura

Municipal de Campos Novos, nos têrmcs
da letra m, do art. :>d, 'do deoreto-Ieí fe
deral n. 3.365, de 21 de julho de 1941, um
terreno sito no munícípío de ,Camp;)s No

vos, destinado à consta-ução de um Gru

po Escolar palra Ptratuba e 1p.,·:;',
Art. 20 _ O terreno é de propr ícdade

de Leopoldo Freitag; tem a área de .....

10.00.0 =2 e faz frente, a oeste, na ex·

tensão de 100 metros, com a futura �s

trada PLratuba·1pira; de fundos, a leste,
em igual extensão, com terras de Leopol
do Frettag; extremando, ao norte e a?
sul. com terras do meS'IDO Leopoldo Frel'
ta também em extensões de 100 metr-os.
Art. 30 _ :Il:ste deoreto-Ieí entrará em

vigor na data, da sua publicação, revoga
das as disposições em contrário.
Florian'ôpolis, 19 de junho de 1947.
Severo Simões, více-pr-esídente em exer

cicio.
Publicada na Secretaria 'do conseino

Admini�rativo do Estado, em 19 de ju
nho de 1947.
Nelson Maia Machado, secretário admi-

nãstrativo. '

RESOLUÇãO N. 213/47
É aprovad-o, nos têrrnos abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da PrefeItura MunICI

pal de Joinvile, remetido a êste Oonselh')

Administrativo,. com o ofício do D
.• M.,

sob n. 128/1.041, de 6 do corre'ó'te mes�
Texto do projeto de decreto-Ieí nos têr-

mos em quc se acha redigido
Art. 10 - As ruas da cidade de Joinvl

Ie classificadas pela lei n. 19, de 3 de

Dútubro de 1936, em ordem alfabética,
com indicação de categoria inferior à I&
tra "A", passarão para esta .categori_a,
uma. vez beneficiadas com pavtmentaçao
de asfalto, de paralelepípedos, ou seme

lhantes.
PaJrágrafo único _ Para efeito de Ian

çarrzento do ímpôsto, são mantidos os

excessos de terreno previstos no art. 50,
do decreto-lei n. 38, de 27 de dezembro de

1938 e relativos aos e<Uficios construic1os
nas' ruas atangidas por êste artigo.
Art. 20 _ Os terrenos da zona-urbana

da sede do Município tenão a categorta
H. .

A<rt. 30 _ Os terrenos srtuados nas

Iruas das sedes dos distritos passarão a

ser classificados como segue:
na categoria "H" - os do perímetro

urbano
"I" - os . do perímetro

suburbano
Art. 40 _ :Il:ste decreto-Iel entrará em

vigor na data da sua publicação, revoga
das as dísposlções em contrário.
Floria,n6polis, 17 de junho de 1947.

.

. �evfro Simões, více-presídente em exee

CICLO.
Publicada na Secretaria do oonsc'no

Adrníndstraeívo' do Estado, em 17 de ju-
nho de 1947. ,

Nelson Maia Machado, secretário admí
nrstratívo.

RESOLUÇãO N. 214/47
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decreto-Iei do Govêrno do ElEItado,
remetido com o ofício n. 286/47, de 12 de
junho de 1947.
Texto do projeto de decreto-Iet nos

têr-,mos em que se acha redigido .

Art. 10 _ Fica· criado, no Quadro trnt
CO do Estado, uma função gratificada de
Auxiliar de Farrnácta do Departamento
de saúde Pública.
PlIArágrafo único _ Exercerá essa. fun

ção, mediante designação do Oh'efe do
Poder Executdvo, um prático de farmácia
habilitado na forma da leL
A,rt. 20 _ Fica fixada em Cr$ 2,400.00.

a gratificação de que trata o artigo an

terior.
Art. 30 _- l!:Ste decreto-lei entrará em

vigor na data, da sua publicacão, revoga·
das as disposições em contrário.
Flor!:an6polis, 17 de junho de 1947.
Severo Simões, vice-presidente em exer

cício.
Publtoada na Secreta.ria do Coriss.Iho

Admtnfstz-aüvo ao Estado, em 17 de [u
nho de 1947.
Nelson Maia Machad-o. secretário adrní

nístratwo,
RESOLUÇãO N. 215/47

É aprovad-o, nos têrrnos abaaxo, o pro
jeto de decreto-ter Ll'emetLdQ a êste Con
selho Admdnrstrat.ívo com o ofício n. 284êlde 12 do corrente mês, do Govêrno d
Estado.
�exto do p"ojeto de decreto-Ieí nos têr

mos em que se acha redigido
Art. 10 _ É declarado de utilidade pu

blica e fica a Fazenda do Est!lJdo autori
za;d:a a adquirir, por doação, nos têrmos

'Ida 1etrr-a m, do art. 50, d!o decreto-lei fede
ral n. 3.365, de 21 de julho de 1941, um
terreno sito no município de TubaTão, Idestinado à c;:>nstrução da E!õcola Esta-

Idua'l de Guarda, no mesmo município.
Art. 20 _ O terreno é de propriedade Idos herdeiros de José Ricard-o Comelli e

ternt a Ílir.ea. de 2.400 ms2, .medlndo na
parte 'sul. 40 metros. com frente pa,ra a IAvenida projetada; na parte norte, me.
dindo 40 me1Jroo. extrema com terras Ipertencentes aos herdeiros de José Rica,r
do OomeIH; no lado le�e. medindo 60!
metros, extrema com terras pertencentee
ia, Angelo Florindo: e no lado oeste numa. !

extensão de 60 metros, confronta' com a
TLl'aveS'sa projetada. .

Al't.. 30 _ ll:ste decreto·lei entrará em i
vigor na data da sua publicação ;revogadas as dt:>posiçôeSi em contrário.'
Florianopolis, 17 de junho de 1947.

cí�i��ero Simões. vice-preS'idente em eJ<er-

Publ�cada na Secretaria do Conselho
Admlnlstratlvo do EStado, em 17 de ju-1nho de 1947. .

Nelson Maia Machado, secretário admi
ni:strativo.
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PEDRA PAQ,A AfIAR QUALQUER ESPECIE DEfERRAfVíENTA

CAI){A P05TAL:l'?)9
,

.. �- FLORIÂ,NÓPOLI5

CID�e dos FUDcionários Públicos. Civis
de

.

Santa Catarina

Llvros Técnicos
em g,eral

TECHICOS
ASSEMBLÉIA GERAL EZTRAORDINÁRIA

EDITAL o Brasil para seu

.desenvolvimento

necessita de técnicos

em t.odas as

prtlfissees

LIVRARIA ROSA

Convoco, a requerimento da Diretoria, os associados do
Clube dos Funcionários Públicos Civis de Santa Catarina, pa
ra a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se. na séde
social, rua Arcipreste Paiva n. 5, no dia 28 do corrente. ás 15
horas, afim de deliberar sobre o seguinte:

a) Situação financeira atual do Clube

b) Aumento da mensalidade

c) Outros assuntos de interêsse do Clube.
Não. havendo numero real á hora aprazada, a Assembléia

funcionará 1/2 hora depois, com qualquer número de sócíos

presentes art. 28, paragráfo único do Estatuto).
Florianópolis, 21 de Junho de 1947.

(UBALDO BRISIGHELLI: Presidente do C. D.) .....

FIA

Ru c Deodoro, 33 - FpolisA
Atende pelo Serviço
Reembol�o Postal

Trumao aceitou
o convite
Washington, /U, P. )- 'I'ru-

Crime e cí'Vel
mau aceitou o convite que lh€ foi

COIl.tituição de Sociedad••
dirigido .pa,ra visitar breve o Bra- ,NATURALIZAÇÕES
sí). �'l aceitação pelo lp-r,esident,e í'oi Títulolil Deolarct6rios
anuncíada pelo emíhaixador

braSi-1
Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23.

leiro Car-los Martins, quando este l0. andar.
deixava a Casa Branca, após ter' R.. Id, - Rua Tiradente. 47. I,WJÜl'l'enlCiado .c'om. 'I'ruman: Mar- FONE •• 1(68

tins declarou aos jornalistas que o ...--------------....

presidente espera Ü· ao Brasil "aS-lisim que -IM possível". Informou o

embaixador Ler tran-smitido a Tru-:

mun o convite oficial do presiden
te Dutra e que o mesmo havia si

do aceito, com a declaracão de que

o chef'e do govêrno ncrte-amer í

cano Lerá muito prazer em k ao

BrasiL Martins citou o presidente
corno lendo dito que não pOdia fi
xar a data exala desta visita, por

enquan lo. O diplomata brasileir-o

mauií'estou 'a esperança de que a

viagem pudesse &e realizar dentro

do-s próximos ·meses. rÜ .convite ele

Dulm inclui !.ambém M-rs. 'rruman

e a filha do presidente i\tI.argaret.
Esla s'erá a primei,ra visita de

Tl'uman ao Brasi-l, 'e ,ser·á a sua se

gunda visHa ofitcial a um país la

Li D o ameri,cano. Trll'maJil visitou o

México no- comeco de ,março, du
ran Le I;.rês dias a ,colnvi,te do p.resi
denLe Miguel Alemán. Naque,la
o-porLunidélJde Truman 'e.xIPressou
aos jornaListas mexicanos qu,e de

sejava visitar um ou mais países
la l ino-americanos "brev-e.mell'Le:'.

LEIAM A RFpVISTA
O VALE no ITAJ4f

ti...? r ........·._ ..... '

DAT�LOG
(orrespondencia
Comercial

Confere
Diploma

C1ARNO
GALLE1f1'1

ADVOGADO

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:
Mo:ler'no e Efic1snte

Dt. G.

RUA ALVARO

•

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social:
'do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso «PÓ Digestivo DeWitt
tilesaparecem tais vexames e as.

dôres, pois este remedio modema

corrige o mal no seu inicio. graças
• sua formula moderna: Diastast!

I de mali:e para estimular a digestão�
Kaolin para proteger as mucosas

gastro-intestinais, Carb. de Calcio,.
Carb. de Bismuto, Carb. de mono

Bodico para neutralisar a acidez ex
cessiva. que é a causa principal.
da azia e das contrações gastricaa.
Para livrar-se da mdigestão, .peça

p -

ft 111.*..,
DIGESTIVO V'e """"

Vende:m-se
m6veis de mala de jantai' e quarto,
Ver e tratar à Rua Souza. Outra

Nn 1'19 . 'I=:......P.;t."

,
... _._.. _-

_"

\\(,�
\

"VIRCiE DE"
. s��Ã2 yJi?CfJ..

4,. '..
'7

'rORNA. A RO
[SP ECIAiJDA.DE

,_,., " _"' "'

,,_, _ _ _:. ""_�P_·_A_�R_A_N_O_m_p�Sf.,.�� �. __ _,._ "' -..__

1

WETZEL 1NDUSTR IAL-J'OINVII$LE

/)/1/1&rClftl/P1I1S/)I!FR�#I{�
,«T(/t/pçIlll?��ere#kG

De acordo com os imperativos da

razõo, da ciência e do bom senso:

N. o 1: Regras abundantes, pro
lon'g'adas, repetidas, hemorragias
e suas consequências.
N.c 2: Falta ele regras, regros
atrozadas suspensas, deminuidos
'e suas consequências.

o tI.hã.

I'
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e complete sua nutrição�·'··Itt

Rico em Vitaminas

118 defesa da liber�
dade econôllica
Washington, (U. P.) - o

presidente 'I'rurnan vetou o proje
to d lei trabalhista, dizendo que
constituiu uma viciação dos princi
pios '·esscllici.ai,s ao nosso hem-és

tar publico". 'I'ruman deelarou que
lal l,egislação é "completamente
contrária á politica básica nacio

nal de "liberdade econômica". Os

lider-es republicanos já congrega
ram loelas as .suas forças no Con

g resso para uma rápida aprovação
do p1'ojeLb de lei, de modo- a ven

CCl' o veto presidencial e assim fa

zer 'passar a lei mesmo com a de

saprovação do- 'presidente 'llruman.

Numa mensagem .de 5.500 'palàvras,
o ])l'eside,nle declarou aos congres

sislas que tal legislação é "uma

evidenle ameaça ao trabalho 1)1'0-
ve ítoso de nossa sociedade demo

crátioa". Declarou ainda que "s·e

melhante legislação terá um 1'e51.11-
lado mais nerasto, pois ,e,nrfraque
ce ria o nosso movimento sindi-ca

lista P .destruiria a nossa unidade

nacional. Erguendo harr-eieas cn

tre o trabalho e o patronato e

injetando consjderações , políticas
nas decisães económicas, a l,egis
lação a I ingu-ia seus fins por uma

ação politica direta".

16" CIRCUNSCRIÇÃO DE RECRU.
TAMENTO

Requerimentos despachados por esta
Chefia

Mu�icípio de Lajes - Artur de Mota
,Ca-rnelroõ Pedro Teodoro da Rosa. Pau
'.Umo Jose dos Santos, Cesar F'Io r.iarri
-C'hr isto-vâo Cândido, Doutel da Silva Ri:
-veira: 'Ot'Ival E-duard-o .Broering, Noé Pi-
',res d'e Melo, todos pedindo certificado de
'.reservIsta de 3R Categoria: "Indef'erido
por não terem apresentado seus documen
-·tos em ordem";
,Municipio de F'lorranépolts -, Sebas-

·

tJ,ão Fr2nCJSCo da Rosa. Manoel João da
-----,-�-----

S�Iva e Manoel Nunes da Silva, todos pe- I I,�ll.ndo _cert. de 3a categoria:: "Lnde.ferido D Lindollc A Gpor nao terem apresentado seus do- r. • •

-eumeritos eru ordem:'.
Município de Itajaí - José Antônio p' t

Vicente, João David Rhenius e Donato erelfa I
'Santana, todos pedindo cert. de reser- IIdvogado e C"otabl·ll·"tavista de 3a Categoria: "Indeferido pot n ....

não terem apresentado seus documentos 'Constituição de 'sociedade•.
-em ordem"; PlanGs contabeia " Organiza-Município de Curiti·banos - Luiz Dias
• de Sousa, Francisco Antunes de Sousa . ,õell -� Pareceres e aerviço.

· Júlio Sebastião do Nascimento, Crecên: cmrralatoe.
·ClO Alves dos Reis, Dezembrino Carlos Rua G"al. Bitiencourt nO. 122
<:Gomes, todos pedindo certo de 32 Cate- FI
-gor ía: "Indeferido por não terem apre-

erianópolis
. sentado seus documentos em ordem'" Das 11 horas em diant-e.

Município de Blumenau - Todos' pe
-dindo certificado de reservista de 3R Ca-
'tegor-ia: José Anan ias Castellani, Hermó-

.-g�nes de Amorim, Alfredo Metzger, An
tõnío Mueller, Otto Keunecke, Joaquim
Bento da Silva, ALfredo Otto, Alfredo
'Safanelli, 'Walter iEva,d, Elfonso Rudi
ger, Humberto Goldacher, Raul Rechel
'berg, Ponciano Quintino de Almeida,
_Ângelo Dalmo lín, Helmuth Willy, Gus
-tão Zemke, Curt ,Evald, Ralmundo AI'bi·
no" Bruno Veiss, Rauâ veíngartener, Al-
"brecht Just, Reginaldo Leite, Consta-nte
�SawlUlski, Rodolfo Kooh, Alido,r Müller,
Indeferido por não Iterem aJpreseiltado
·.seus documentos em ordem". José Iná
�'cio dR Si'lva: "Indeferido P01' ser insub
misso indultado. Requeira de acôrdo com

',�. .portaria, n. 9.704, de 4-1'0-1946".
Município çle Gaspar - Fra,ncisco AI·

-ves, Francisco 'José Oecheler, Francisco
� Sansão, t<X1os pedindo certificado de 3&
'·Categoria: "Indeferido por não terem
;;a,presentado seus documentos em or
·1dem".

Município de Joinvile - Todos lPedin-
.-.do certificado de 3a Categoria: Calisto
Manoel Bitencourt, Otto Finder, João
MartÍ'ns, Carlos Doge, João Justino de
Ramos: "In'CIeferido por não terem apre
sentado seus documentos em ordem";
Inácio Dolny: "Indeferido por não estar
·.alista'do. A]i'ste-se, pagando a multa de

'Cr$., 50,00 �I?a-ra então poder requerer seu

',certJfJcado , I

Munidpio de Campos Novos ._- F1'an
.cisco Bonifá'cio' Mancon, Carlos Mati<as
,Juchen, CIaudino Ackermann, Dário Va-
lério. Lima, tooos ,pedindo certifi1:adQ Õ'?
reservista de 3" Categoria: "Indefer1do
por não terem a,presentado seus do
:cumentõs em ordem".

Município de Jaguaruna - Dário Osó
';rio Tebreira, Fra'ncisco José Pedro da
.Silva, Antônio \Emídio Ricardo, Eugênio
Na,n�:li, todos pedindo oertificado de re

servista de 3R Categoria: "Indefer1do por
não terem apresentado seus do.cumentos

..€m oJ'1d.em".
Município de Ara,ranguá - Mário Bar

,bosa, Luiz Scariot, Osv'aldo Cr1spim Ma-
.·chado, Octávio Scarabelot, Osório Antô
lI1io Marques, Idergil Marcolino dos San
tos, Ledio Savi Mondo, Nelso,n Antônio
Vicente, Manoel Duarte, Manoel João Pe

.reira, Teadoro Eufranio Elias, Doílio Fel
trin, Pedt·o Barbosa de Oliveira, Sebas
tião Barbosa de Oliveira, Ademar Ma
noel Lopes, Angelo Dami,n, Arino Vital·
vino Vieira, Mecias Dias da Silva', Deo
:nilo Toretti, Custódio Manoel Leopoldo,
Ber,nal'dino Antônio Gomes, Renato
Somari'Va, Angelo Argeuroth, Retilio Fa- ..._....__..... """-.."""-......--------------..•__ ' ...__

1va,ro, Natal Dandolini, Dino Pedro Pôr- í
to, to,dos pedindo certificado de niservis-'

"I [ll," .\/-v l �,. -�. D,
.--

ta de 3" Categoria: "Indeferido por l1ão 11 \ \'-l f

� fj' � '\ ( )a;,i�e�,,�,presentado seus documentos em
r 'Ue _ _ y, _

.' '--J �j\_. _ _ '"�
Município de Tubarão Frederico I

Bez Fbntana, Geraldo Francisco da Sil- 1
va, Bra'sHino Antônio Alves, José Antô- I
nio Richen, Zeferino Bressan, Olavo Bu-

I.. 'rato, Maneei Pedro Antunes, João Ga
briel Rodrigues, DOO11Ülg0S Teixeira da
Rosa, Amân;dio Antônio Estevão, ViIi-

,bal<do Fridolino Picl,les, Cecília Francis-
·co da Silva, Benedito RaLdi, Biasi Sil-

. I
vestri, Nestor Pereira Habckost, todos 9
lPedind-o ce,-tificado de 3R Categoria: .... - ..................mr"""........","""...........__........__....__..... -::

, "Indeferido .por não terem apresentado

se� dO<:u�l1e�tosoe�n_ Ordem'j 'M II Tenha �empre 'em, casa

E���;riiJiV�;�:ft�;t�jEt�i��:����: I ftrER iii Yo
tifica':··· de 3a Categoria: "In.deferido
<por ,n" (} ter.em a'Pr,�sen tado sellS do-

I,cumeLlos em ordem.. . "'_ ----.--�------------------_

r---
- - - '- -

-:.,
- -...___-

SELEÇOES
t
f

atua,lidada t

COMPRE SEU E:XEMP�AR I
H-OJE MESMO!

" I.
, •

$ 3' (
CUSTA 80 Cr ,00 ,
-�----'---Delicioso suco de 8 vegetais,

numa feliz combinacão sele
cionada, Cocktail V�8 com

pleta e enriquece a nutrição de

pequenos e grandes, pois é de
nco teor em minerais e vita-
minas. Sirva-o gelado ou quente, Tomates
como sop�. * Cenouras

Peca * Espinafre

COCKTAll'V- 8 ,

! :���:e�*Alpo
- puríssimo suco de 8 vegetais!, I{� * Beterraba

* Agrião

com

COCKTAIL'

Produto da Standard Brands of Brazil, Inc.
Rio de Janeiro

::28 Sábll.do
-29 Domingo'

O serviço noturno s8I!'á

plantão
Farmácia Moderna Pra9a 15' de Novemlbro
F'aJI'mácia Moderna 'Praça 15 de Novem.<bro

afe1m.do pela Flarmã.cll'J Santo Antônio, sita à rua João
------------------------

..

DR. LUCAS
(IRURCiIÃO

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

Rua João Pinto n , 7
(Sobrado)

o NOVO HORARIO DA VARIG

Aproxlmê.se mais de seUl

amigos e parentes enviandO.
-Ines um número da revista O
VALE DO ITAJAí, edição de-

.

d....ada a FrorlanópoUIl

,N�1�
'PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA o SEU ENDElIEÇO AO

UBliRiTÓRIO 00111 S. a.
CAIXA POSTAto 36

SLUMENAI) • SANTA CATARlNAI

A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA A

TODQS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE' ACORDO COM O DE�
CRETO-LElI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS PEDIMOS O ES
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAL
DESTA CAPITAJ;." CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

.

V I 50

Dr. OSVALDO SULCA0 V1ANN>A

iDr. J. l· DE SOUSA CABRAL'

ESCRlTÓR]O: Rua Folipa S-chmidt 52 - Sala 5
Edific:io Cl·Uz.ei:!r-o FloriC1?-"t6pooa.

DE PtONEIROS
A SERVtÇO i)E V.S.

zas. - De Eloríanópol is para Cu�iti,ba, São Paudo e Rio de JaneirO.

Decolagem ás 10,40 horas.
'

Sas. - De Florianópolis para Porto AI.e,gI'<e. Decolagem ás 12,30 hrs •

4as. - De Ftor-íanóoolis para Curitiba e São Paulo. Deco'lagem

ás 13,00 horas.
I

5as. -, De FJ.ori,am,óp<ülis para Porto Alegre, Decolagem ás 10,20 h1'8.

6as. - De Floeianópolis para Cur�tÍlba, São Paulo e Rio de Jaoo1ro.

Decolagem ás 10.40 horas.
Sab. - De Florianónclis para Porto Alegre. Decolagem ás 1.2,30 bes,

PASSAGEIROS - CORREIO - CA.RGAS - VALORES - REEMBOLSO
FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARA:

EUH.OPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDIFTCTO- LA PORTA _:_ PRAÇA t5 DE

NOVEMRRJÜ - TELEFONE: - f.a.2S

Fabrica da Caixas
de Laminados II SNRS.

ASSINNATES
Reclamem imediata

mente qualquer ir,re
gulas;idade na e-ntn.ga
de séus jornaes.

V�nde·se uma em Curitiba,
funcionamentoatualmente em

naquela cidade. '

TratHr com Gondiri & Cia,

Rua Conselheiro Mafra D.O 33

em ,Florianôpolis.

Tela plara fecularias, Ibronze·fosforosa,

Importação diréta da

Inglaterra
,:Malhas - 60 - 80 - 100 -120

largura - 92 cms. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Te:egr.: MARILEY
Caixa Postal - 575"6

São �aulo - Brasil,

'QUARTO
Aluga-se um para solteiro

ou casal sem filhos. a A venids

Mauro Ramos n. 28,

VENDE-SE
Uma maquino de fazor tij6los

comuns e tijólos furadoll e telhas

Ichatas, a fôrçCi:' animal
Vw e tratar na Palhoça, com

Germano Berkenbroch
........... < •••• •••• o:.---------_.....J

ALUG.A-SE ltB-TIIMR,:4.M Sf!AS CAJllJI. •

IU.TOOU
TM..'lS a4 bebidas. melus" d

'

«.IIIbrie__ MIl eutr� &t.IId.ea..
• 0Ül'at"'1Ii!lII. AaJaS candidatut"tllilo
1.f'l'3tl . M:1IIIl" IlM "refi catwl
t:iia� - ela .virittI da cerulI,&i·

.

_ vHtrit 40 tt;perltivo ICNOT,

Quarto 0 sala, podendo lavar e

cozinhar, Ver e tI'otar-á rua Lou'

ro Caminha' Meira n. 14,
...... � .. .. . .. .. .. ..

QUARTOS
Precisa-se de um ou mais --------------------------

ALUGA-SE
CO:MmW:iftNiIS: Dá um. ti

vre ii B� do CeatFo Nba

dhniee :!-I � Fe� Gtm-

4ri00!illcíll. assft, PlW'll a fORBa�

.9éo � dM ca�

ee a�ã I

('�a r�"
C. 'li. ]lU de Fevereiro-).

Uma sala terree sita à rua

Jeronimo Coelho mobiliada.
Dá·se prefeiencia a quem in

tere�aar os moveis
Trat&r nesta redação.

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Finalmente hoje, às 20 horas. o . mundo exportiva de
siasmo com a realização .da: grandiosa e sensacional
será disputada por mais de 56 atletas. Esta é

FIIA.C.. e será dedicada ao Sr. Governador

1.,-"
.

Florianópolis vibrará de entu-
«Corrida da Fogueira», a qual

iniciativa da valorosa
Ramos da Silva.

CONOORllENTE - NOMES -

\marãeS;
49 -r-c- .Osmar ,d,e Ol iveira;

frente á sua meLa. Os zagueiros

A F' C 'ENTTDADillS '50 - ALdo Josmo da SIlva; 51 -

Procópio e Mongurlhot foram fa-
• A. "entregou Os troiéus CL'UBE ATLJ!,'TlCO CATARINEXSl!} Heilor Barbos,ada Fonseca; 52 --:

lhos e inseguros, deixando, pm' 1 _ Clodoaldo l�.maral; 2 - )/i- Mozart L .. OSOrIO; 53 - �nLenOI.
v'ezes. em complet.a desorganização S US

.

a p 0- rival ppreil'a; 3 - José Tomaz da José P,ereIra; 5� -:- Al'l DOmmg�les,
ao � e c m e es Hosa' I! - João Custódio Vieira, 55 - I�.a_'Uro Lld10 de Andr�de, 56

a zaga e ,facilitando as inv-estidas �
5 _ 'Alci José Fernandes da Silva; - BemclO ,Manoel .Pulceno, 57 -

dos aLacantes contrários. Procópio A F. A. C. E?\TREGOU OS TRO- Torneio Aberto de Yoloiboll e Bas- 6 _ Clarisdino HOlldão dos SanLos; Jaci Ber.nardes da Sllv�; 5� - Deo-

abllsando do jogo vio:l'ento vizava FÉUS AOS �EUS CA,iVlPEôES quelebol e aos primeiros cOllocados 7 _ LoarençD João Vieira; 8 - clldes FranCISCO da SIlva, 5,9
.

CrisLov�lO JoãO Minna' 9 - Airton 'Deodoro de Souza; 60 - Jose Ata-
mais os pés dos jog'adores do quo Em sessão ",\]Jado ultimo real i- nas provas de Competição Livre de

Manoel
<

da Silva; lÓ _ AmilLon nási.o Goveia; 61 - Artur .. Pedro
H bola. Dos diallte.iros nenhum

I
z:ada, a Fede·ração ALléLica ·Cat.ari- Atletismo, reallzada a $ do C01'1'en-'

Ha"dll' 11 _ Lino Joaquim Xavier; rIa SIlva; 62 - José Natalmo Ha-

cOl'r,esp-onde�l. 'nens·e fez entrega das Laças, diplo- te. 12 -:_ AnJal'o Manoel Amorim; 13 - mos; {j3 - Adernar Perell'a.

A Lurma do C01-egial enLrou no mas, medalhas e p.rêmios devidos Estiveram presonLes as figuras Dina,rle ·]\'i·dêncio da Costa; 14 -I CA�A VA,NA DO AR
.

gramado disposta a repelir a sua aos v,enl0eldores da Corrida de São I mais repres.eolltaLivas cio mundo .To�é Domingos fia Silva; 16 - Pe- 64 - Jose. AJ)III� M3Ichwdo; 65 -:-
ImmÍnio Lázaro Sagaz; 17 - Aldo' Manoel P,erelra; 66 - Walmor,'!'I-façanha de· maio 'UHimo, quando Silvestre de 1946, aos I(}�m�eões. do I cJ.es·J?ürIJivo. caLaeinens8. Nascimento; 18 _ Al,cides José de jlpla; 67 - Harold� do .ESPI:ltolevou ;do venci·da o fOTte "onze" do Oliv.ei'ra; 19 _ Silvio Belarmino SanLo.; 68 - AdtÜCI. VIdal, 69 -

Caravana do Ar. O triunfo cm1SoC-
ATLÉTICO 2 X BOCAIUVA O DEHHOTADO O VASCO EM

Alv,es' 20 _ Sm1Lisla;u Albertino AraUJO Hu:nlberto Lmhares; 7q -

gui(]o frente aos alvi-negros na
Em 00nLinuação ao Campeonato P·O:HTUGAL Con"tâ.ncio Ma,chado; 21 - Início Paulo de Sa Lucas; .71 - LeoTIlldas

tarde de s?bado, foi belo, expres-
Amadorista de FuLebol, preliaram, Lisboa. 2� (U. P.)) - O 8por- Costa; 22 - Acy ICosta; 23 - Di- Palma; 72 - ,L.�nglI� Ma'f'.0ei4 da.

anle-onlem, n'o .esl,�.di·o .da F. C. D., t'ng d L �,·t�l de' ato ontem narte Jovino Vi.eira; 24 - Nelson SIlva; 73 - TI ar an:oe, .-
sivo e insofismavel. - " 1 .', 'es a C",1)1 ", ,Ir U .

Jo"é Inácio.' Otav1O Boav,entura Jo,se P·erelra.
os quadros do Atlétiüo e do Bocaiu- o esquadrão profissional do yasco LIRA TENIS CLUBE FLORIA-
va, v,encenldo os tricolores por 2 x O. d.a. Gama, do Hio de Janeiro, pela NàPOLIS
Os tentos foram consignados po·r oscore de 3 x 2. 25 - Odenei Lima dos SanLos;
Capeta e Medinho. Esta é a primei,ra derrota ,sofri- 26 - Edi M,eira; 27 - Carlos Blu- VASCO -,- dAMPEÃO DO TORNEIO

Amanhã daremos maiores deta- ela pelo conjunlo Ida Capital do menbeng'; 28 � Djalll11a F·enari; MUNICIPAL
29 - José RoCiha; 30 - Mdo HlbCI-

lhes sobr,e Ü' jogo. Brasil em g-ram3Jelos ·europeus. 1'0; 31 _ Vitor Testa;. 32 - Miguel
Lop.es; 33 - Ai�canJo M. SoaI'es;
34 - Paulo i\1.edei'ros; 35 - Rober
to Martins; 36 - Eurico Setém
hrino; 37 - Dil'ceu Pi"res; 38
Homeu Dawes Melo; 39 - Abelar
do Blumenberg; 40 - Homeu Bo
telho de A'breu; 41 - Hudlson Hosa;
112 - Adernar BiUencomt; 43
Eduardo Jorge Huttzosky; H
Adolfo Picolo: 115 - Edson M€lo; .

Com ,ess'es resultados, o Vasc,o
�() - \Valtee Ouriques; 117 - Fran- da ({ama 'sagrou-se camp·eão do
cis'co José ele Souza. Icertame, seguido pelo Bota,fog'o e

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRIGA
"�l no'o ambos com igualdad'e'VERDE I L' ame 'O ,

48 - FranJCÍisco de Assis Gui- de pontos.

Direção de PEDRO PAULO MAcH.A.D6

HRIL OU A EQUIPE DO COLEGI L
Tombou mcns um vice-líder

Mais um vice-Iider tombou ines-
-

quando faltavam apenas 2 minutos Juiz: Walderniro Mello (bom.)
peradarnente. O fato deu-se, sá- para o encerramento do jogo. Anormalidades: No segundo tem-
nado ultimo, no jogo inicial da; Os quadros aluaram assim COl1S- po o exbrema Renato foi atingido
rodada numero oito do certame Lituidos : por Procópio," ficando alguns mi
citadino amadorista de futebol, I COLEGIAL::_ Brognoli, Aldo e untos fora do campo, levemente

O Figueirense constituiu mes-: Kalcip is ; Bitinho, Pedro ·e Nazaré- contundido.
mo 'uma presa facil para Oi valoro- J nó; REmato, Motorzinho, Gil, He- Preliminar - Venceu o Figuei-
sa equipe da Assoeiação Despor-j linho e Osman. renso por '5 x 3, tentos de Isaias

Líva Cclegtal, que, apresentando um

I
FIGUEIRENSE: - Ari, Procópio' (3), Damiani e Bodinho, para o

jogo mais' padronizado onde as e Monguilhot; \Vilson, Jair e Pires; i vencedor, e Paulinho (2) e· Nauro
suas linhas funcionavam com in- Mando, Hartey, Augusto, Nicolau e para o Colegia l.
crivei perfeição o acerto, levaram I Hamilton. I Renda: 1.131 cruzeiros
pura o Colégio Catarinense uma vi- \

tória hr ilhante, pr-émio justo e
------------------------------

merecedor de todos os aplausos. 4 VE E'UO N. tUYACO"a 1, acusou o marcador TIO final � ii
da ,parLida.

- Durou pouco a "mascara" dos
Sem exagerar, díremos que 1\ rapazes da Rita Maria .. .'

partida ela sabatina não foi das
_ E' verdade : a sua supremacia

melhorss.. Faltou ,equilibrio de não passou de um sonho de vera-
forças. Oornhatividade e técnica
faltou ao F'igueirense, coisa que os

estudantes possuiram em todo o

desenrolar DO embale,

Gostamos, apenas, .110 Figueiren
se, ela sua linha média, anele se

sobressaiu Jair, auxiliado muito
bem por Pires e Wilson. O ar

queirn Ari foi outra f'iguru desta
cada do conjunto alvi-negro, pelas
intervenções seguras e coragem de
monstrada nos 'lances per-igosos

níco de maiu.
- Agora des dizem que vão pra

cabeça.
- Não saia a emenda ...

Escola de Aperfeiçoamento
A valorosa e benemérita Fede- Foi uma reunião utílissirna sob

ração Atlética OaLarinense, em ses- os mais diversos aspectos, tendo
são solene .realizada sábado ulti- falado vários oradores que exter
mo, com a presença do autorídades nru-am os seus pontos de vista, lo

civis, militares e desportivas, deu dos construtivos o visando o aper
inicio aos trabalhos para uma

in-J
feiçoamenLo técnico ,e o engrande

terp relação melhor das r-egras ele cimento dos esportes cm ;-;anla Ca-

Basquetebol e Voleihol., tarina. /

Brognoli no arco fez a sua me

lho.r parbda. kldo, muito calmo e

inl,elilg-enle, não dava tréguas ao

pr.rigoso con tro-avante AugusLo
que, assim, vigiado consoLanbemen

I
te, panca podia fazer. Kabcipis foi
o mais esforçado de todlos. Bom' o
trio-médio BitiIlho, Pedro e Naza- Volta' da Ilha das Vinhas' a Remo
rena, principalmente o primeiro, 'DeVle a, maLar I1epercUJssão nas rodas rnáu'tÍIoas da ca,pital a idéia
que fez ·uma partida de gal'a. Re- c!Jo nlOsso oonfrade 151'. Waldir GrLsaI1d de r,ealizar .a 4 rue julho pró'
nato e Mo,torzinho bastante

ráPi-,.
.

.

•. .,. ,

tl f· li 1'·. h O Xlll110, DIa da Inc1epeIlidenc]a dos ESltad:as Umel'os da Amenca do No�"te,os e e Jocaz·es.· .,e 111 o e sman

Clol'l'iesponderam e Gil, o inimitavel uma siC'J1.6acinnal .I1eg;ata a remo denominada "P.r.ova Presidente Ro'Ü·

Gil, foi o atacante n. 1 da tarde,! s'evelit", cujo pemuso ,será a volrba: da ilha das· Vilnhas, niUrria ext·ensão

agO-Nl, sem iQorÍt-estação, o mais de mais ou men:us 4.500 metr«)s. Sabe-se Cjue, além do Ri.achuBlo, é
perfeito comandante de ataque da Denta a presenca de diVle;I1sas guannfições dio Mar11nelli e Aldo Luz.
çidade.

"

---------- _

'Com esse ·esquwdrão o COle!gial. I
.

.

t 'd r li M ". I r
:s� l���, � �e.I:�:����0� ��l:\li�;'� lA rega a o LN .10. arllneul

I, "I, mos compromissos no 10 turno. O iSIl". Jasé Elias, les�orçaruo -presLd!e.nlJe do C. N. Ma:rtiThelli, fa-
�. ,;,�tl, O.s t�mif,os fora� <Conquistad�sllaJlldlO á nossa -reportagem, declarou le&tJar .s3Jtilsfe1tissimo com a bôa

i �,II··1
por. GIl, aos 5

mmutos,.
aprovel-

.

maroha do Remo local, advamtancl!OIl1.os que é pensamernto do clube
I II�

I tando uma falha de 'l\Ionguilhot· I
. '. .•.

,

II O ma 2n' t
.' patr10emar UIIDa :sens:ac�Qinall 111egata no dia'3 de agosto Vhl1douro.

I s n, aos ;(, mmu os, em v101en-

I i I
'

lo pelo,Laço; Augusto, aos 28 mi�'U- Fa?!emo,s votos pam que a inioiativa lSe torlllJe uma realidade,
'iii tos; IRenato. aos 39 minutos e, Gil podl2'Thoo des,de já 'Ü sr. JOlslé Elias oontar oom o a1j)oio desta fol'ha.

. , -

I',

.

mais uma

Aderbal

Corrida. da Fogueira

•

Um espécto da «Corrida da Fogueira» de 1946, cu io
sucesso foi enorme. Conseguirá a sensacional' pro.va

rústica de ho ie alcançar o mesmo êxito?

nrnEç.;;O 11:. AHBITHA.GEM GmRAL - Di'. Lolbário Paulo Hol.h
fliCh:-' r Dr. Osmar Curuna.
Apontador Geral - Rubens Pinto Vilar.

'��:��;'�?e cl&p;�?�l� pel����'S�1J� l�I:�tI�':�IOdeofc�r���,�idemanlel, Tle_
.Hélio Jcsús ria Fonseca e Nazareno SilllflS.

Juizes dr pa'l'li-da - Tt c, Nelson Cur-lhn.
._

Juizes de chegada - Oap ilão Oswaldo Varejão da Fonseca, Lir,

He i í

or Fo rrari, Jorn. Hélio Miltor» Percua, Joru. Pedro Paulo Machado

e Pr(JL Plávi o Fl.'lTal'i... .

.

Crnnornctcistas - Jorn. Waldir Grisa.rd, Haroldo Pessi ve Er ico

StracLz Jr., Arão Cunha Junior e Silvio Nei Soncini.
.

10 Poslo - ESQUTNA TTE.. SILVEIRA PHAÇA 15 - Haroldo BoJ'.u

da Ril'va, Walter Mussi B Marcos iSwei,deon.
, ...

20 PosLo - ERQUINA FEHNANDO .MACH:;\D0" Praça 15 - Danl

Pet-ei ra. João Pedro Nunes o GLllmer,cmdo 'IOIO'l111Ottl.
_

.

30 Posto - JO�O PIN'l'O, Esquina Praça 15 - Abrão Rach ewski,
Rllll:JC'U" Lange c Hll'bens Silva. .

!!O .Posí o _ CO:'-o!SELHEl,HO MARRA, 7 ele. Se.lembro - Oswaldo

Silva Hlls�del, Guslavo Zimmcr e Serafim, �austo Fa,usz. .

50 Posl o _ FOGUEiRA - Esqui na RErE DE SE�EMB�:W com

FELifPE RCHJlrDT - Oswaldo SilYcil'a, Edgarrl Arruela Salame e Ondr-

naldo Pinto de Oliveira.
.

ENTIREGA DOS Fi\lCHO.s - Agapjtc Veloso Rodriguqs o Edwal1d

Born da Silva e Pori'ciano Martins, ,

..

�,_------------------....

Riu, 23 - Acusaram os r'esulta
dos seguintes os jo·gos da rodada
final do Torneio Munic1pal:
Bo'laIogo 6 x Amériüa 1.

Olaria 2 x São Cristóvão 1.

Flamengo, 8 x Bangú 5.

Bonsucesso 5 x Canto do Hio 2.

Va,,00 3 x Madureira 2.

Competirá em Blumenau o Riachoelo
O glodoso C. N. Riachrue�o está lenvitdand'O enormes esfôrços

palra Levar a Blurrnena'U, ·em meados de 'agôsto,· diV'e.tsas guarnições"
Mim de com:peÜr leom as falla.mges do América e Ipi.raThga.

O booquLsto lelspm'ltLsta, s·r. Chalr�es E. Moritz 'está tomando todas

as prmritdienICltas ·pa�a a concretização de mais esta 11l0tável iniciativa ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedimos &Os B{)8S()8� leitoces. o obséqWo de pruneãer o
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�_tea, � n08llQ DIO� CadaMlre SocUII.
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Awadeoeriamos, �.� de noticiu de�
�entoa e 0011'88, de p.ventu 011 de peIIIOU mni&aI.

DI.' SAVAS LACERDA
mIIIIea m6ddco�ca de 0ID0I
- 0un4oa. Narla - Garg_ta.

Prelcriçã.o de lentlll de
efontQto

'lIf.IlIlHtJIlI.'õBIO - Felipe Schml.
di, 8. Daa 14 às 18 horas,

��CIA - Conselhelro ...
tra, 77.

7JB.lJ.d!lP'ONES 1418 e 120.

Ausa"'\!'

DR. NEWTON D'AVILA
Opt,raç6eo - "lái! Urln4rln:s -

Doenças dos IDr.mln08!.. réto ..

IDWI - Hemorroidas. 'lT�
to da colite amebíana.

J'ialoterapla - Intra Termellio,
Con.'ifuJ.ta: Vitor Meireles, 28.

AHnde diariamente às H,ao .1!6
.. • tarde, daa 16 hs. em dumtt

Rellid: VldJal Ramoa, 66.
FOll.. 1067

DR. ROLDÃO CONSONI
Sill.UBGIA GlilRAL - AI/FA m
IIIm1GIA - MOLÉSTIA8 mo 1Mb
.... NHORAS -oPART08 ...
J'ennado pela Faculdade de MedJ .

é.nna da Universidade de 3f.o
lI'?'lillo, onde foi assistente por' 1ft
11'_ _08 do Serviço Clrllrg!co do.

Prof. AUpio Correia Neto
mrur&,12. do estômago e via. til·
U_, intestinos delgado e ATol!l.lO
tli'6!.de, rins, próstata, bexlgt,

m.ro, ovãrtos e trompas, VU'Jco
w1o, hidrocele, varizes e hflM!.l

CONSULTAS:
CU J As 15 horas, à Rua Fel.ps
IIDobmidt, 21 ('alto!! da Cssa p",.

. raíso) . Tel. 1.5GB.
iWWMIDlI:NCiA: Rua E·stevee .1'11.

nlor. 179: Tel. 1!l 74M

COMiSSÃO UE ES���
KERVUHJRES F'ti�LIo.s

E�.AN
PARECER N. 464/47

Atil10 Vargas. professor oomplementa
rtsta pede seja esclarecido qual é o seu

�adrã.o de vencimento, visto os tnspeto
res escolares d'eclararem per-tencer êle
ao padrão D e a' Coletoria, Estadmil pagar
lhe o vencimento correspondente ao pa
drão C.

2. De acôrdo com o que consta de SU:l.

fôlha de assentamentos, transcr-ita a fls.
2 o requerente exerce o cargo Isolado,
extinto, quando vagar, de Professor Com
plementa.rista, padrão C, cujos vencírnen
tos' são de crs 700,00 mensais.

3. Fica assim respondida a consulta.
S. S. em 13 de junho de 1947.
Carlós da Costa Peren-a, presidente.
J. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa

Aprovado.
13-6-47.
(A-ss:)'- Aderbal' R. da Silva

PARECER N. 465/47 /.
Luiza Lorenzi Valle, viúva de Francisco

Valle. requer lhe seja concedida, a titu·
lo de funeral a importância corr'espon
tlente ao proveruto do mês, nos têrrnos
do art. la, do decreto-lei n. 1.045, de 11 de
julho d'e 1944.

2. A interessada apresentou o atestado
de óbito de seu marido.

3. Assim, nada temos a opor ao que
pede a requerente.

S. S., em 13 de junho de 1947.
CIlr10s da Costa Pereira, presidente e

relator. ,

Gustavo Neves
.J_ Battsta Pereira
Elpídio Barbosa
Aprovado.
13-6-47.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 469/47
Acetino Xavier Godinho e outros,

ocupantes de cargos da carr-eíra de Auxí
llar de Laboratõrio, do Quadro único do
Estado. pedem elevação' 'do padrão de ven
ciment.o.
2. Em ref.erência a êste processo, opl

narnos aguardem os mesmos o estudo da
reestruturação determinada por despacho

�el������entori.a federa.l, em pe�ição se-

S. S., em 13 de junho de 1947.
Carlos da Costa Pereira, presidente e

relator.
Gustavo Neves
J. Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Aprovado.
13-6-47.
(Ass.) Atlerbal R. da Silva

PARECER N. 470/47
Osvaldo Damiano Lenzi, ocupante do

cargo de Admíntstrador dJo Serviço 'de
Agua de Lajes, do Quadro 1)'n1co do Esta ..

do, pede elevação do padrão de venci
menta.
'2. Em referência a êste processo, opi

namos aguarde o mesmo o estudo da re
estruturação determinada por despacho
da Interventoria rederal, em pet.ição se
melhante.:
S. S., em 13 de junho de 1947.
Caulos da Costa Pereira, presidente e

relator.
Gustavo Neves
J _ Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Ap,·ovado.
13-6-47. .

IAss.) Aderbal R. da Silva
Salários-família despachados pelo sr.

Governador do Estado
12 DE JUNHO

Ondina Nunes Gonzaga. - Concedo o
salário-f.rumilia na importância de ..... _

Cr$ 80,00.
.

Missiota dos Reis Pitta Ma,rinho -

..

Cr$ 80,00.
Rosa Pereira Mazuco - Cr$ 80.00.
Aristides Carlos dle Sousa - Cr$ 40,00.
João BenjW!!.in Bo.rba - Cr$ 40,00.
Raquel Pacheco Rosa. - Cr$ 40,00 .

Ivo de Ca,stro Gandra - Cr$ 40,00.
Desauda Bosco da Costa Pinto -

....

Cr$ 40,00.
Domingos Fernande& de Aquino -

..

Cr$ 40,00.
Ester Baixo Fernandes - Cr$ 40.00.
Aderbal Corrêa da Silva - Cr$ 40,00.
Leda Balbino Corrêa - Cr$ 40.00.
Maria Conceição, Rebêlo - Cr$ 4",00.
Donato de Sousa - Cr$ 40,00.
Nilo Borghesi - Cr$ 40,00.
Maria Fraga de Sousa - Cr$ 40,00.
Marçal Oardoso Neto - Cr$ 40,.00.
José Sebastião de Sousa - Cr$ 40,00.
Júlio Pedro da Silva - Cr$ 40,00.
João Sizenando de Andrade - Cr$ 40,00.
Genésio Ferreira - Or$ 40',00.

.

João Camilo Ferrel·ra - CTS 40,00.
João Ma.ria CBipi&trano - Cr$ 40,00.
Nilza Silva Guenther - Cr$ 40,00.
Ema Corrêa Pacheco - Cr$ 40,00.
Ângela Sandini Búrigo - Cr$ 40,00.
Sára Bom Moretti - Cr$ 40,00_
Euridies MatIloel Wolff - Cr$ 40,00.
Gregõl'io ChupeI - Cr$ 40,00-.
Hermógenes Pra>zeres - Cr$ 40,00.
HiJ.da Nunes Cardoso - Cr$ 40,00.

\ Lory Reis Mendonça - Cr$ 40,00.
Ma_rla Flora de Sousa Pa,us'ewang _

Cr$ 40,00.
Lúcio Pedroso Júnior - Cr$ 40,00.
Maria Borges de Mendonça - Cr$ 40,00.
José Ferreira Ramos - Cr$ 40,00.
Dilma S. KUl1tz - Cr$ 40,00.
Hercília Rei,s Lea" - Cr$ 40,00.
Emílio Is·rael -' Cr$ 40,00.
Osõrio Manoel Senhorinha - Cr$ 40,00.

«Real» SIA Transportes Aéreos
AVISO

.

A AGENCIA DA "REAL" TEM o PRAZER DE COMUNICAl'I. SEU�
DISTINTOS CLIENTES' O HORARIO DE ESCALAS:
FLORTANÓPOLIS .- CURITIBA •• SÃO PAULO·· RIO DE JANEf1ItIt)

SÊGUNDAS E 'SEXTAS-FEIRAS .; CHEGADA - 7,30 HORAS
PARTIDA - 8,00 horas.

FLORIANóPOLIS - PORTO ALEGRE - CHEGADA - 11,08
HORAS - PARTIDA - 11,30 HORAS.'

PARA MÁIORES INFORMAÇõES COM 00 AvENTES OLIVEIRA i;
CIA - RUA JOÃO PINTO - 18 . TJ!.LEF. 1 _358

II. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

... IIarTlÇOll de CUnica Inlantll liIII
�ncla Municipal e d.

Caridade
IIIiDIOA H1l:DICA DIIl CRIANç..u

ADULTOS
JIIOJ(1ftJLTó'BIO: Rua N1UlM ....

� 'I (Jildl.ffclo 8. Fr_clIIoo).
eocD.wtas das 2 la 6 hõr.1I!lI

telllID1ilNCIA: Rua l!arechal Gudt
lherme, li Fone 788

DR. A. SANTAELLA
UlSplomado pela Faculdade NIl

,}I5i1ImIl de Medicina da Unlver.ld1!·

j!l;a do Brasil). Médico por coecue

,. &> Serviço Nacional de Doea

.. J4entai8. Ex interno da Sante

*- de Miseric6rdla, " e HClIPltaJ
�trl.co do Rio na Capital ...

deral
SUlI'ICA KADIQ(i - DO!llNÇU

NlilRVOSAJJ
_ O&llBUlt6frio: Edlflclo .&.mtil'll

'NETO
_ llua Felipe, Schmldt_ ConllUltul

Da8 15 ás 18 horas -

�: RUi& Álvaro de Car7li'
ao n" 18 - J'lO!'IBnÓpo:.1a.

Ú" f'OLYDORO S_ THIAGO
� do Hospital de Oari<2ad.

de Florianópolis
A!lII1stente da Maternidade

OLtNIOA MÉDICA DISTOB-

BI08 DA GESTAÇAO E DO

PARTO

lIOançaa \'i0Jl õrgãos internos, elto

pecialmente do coração
.Doenças da tirolde e demaIs

glândulas internas

,..IOlrERAPIA - ELECTItOCAR

.IOGRAF.JA - METABOLISMO

BASAL

DoIWultas dlàriamente das 15 lo.

DI.. lIARlO WENDHAIJHI
Vrlftw tio Hospito! "NIN2. R""'K
CUNICA M:tDICA DE ADULTOf<

E CRiANÇAS
CouuIt6rlo: R. Visconde de Ouro
!'reto. 2 - elQ. da Praça 15 de NI>
_"no lalto. da -Belo Horisont.t-)

Tel. 1545
Coaaultaa: dai 4 á. 6 lIoral_
......dêaci.: R. Pelipe Scltmidt, 13

- Fone DWlual lua

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gestei,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelecimen
to da Saude do Lázaro'.

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

8tFllLIS AFECÇõES DA

PELE - RAIOS IINFRA-VER

.MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cotut.: R. Felipe Schmldt, 48 -

DQS 9 às 11 e dos 5 às 7 hrll.
Res: R, D. JQime Camara, 47

FONE 1648

I
I------------------------------------------------------,----------

QUER VESTIR-SE ''OM CONf.OaTG E U!tiWCI'A 7

PROCURE. A

ftHaiatiria Uu
Rua Felippe &bmidt 22 - Sobrade

DR. LJNS NEVES
Moléstias de senhora

00n.wt6rto - Rua Jo1l.o Pinto n. '1
- Sobrado - Telefone 1.46<1

Relldêncla - Rua Sete de Setembro
- (EdJlflcio r. A_ P. da Est.1va)

Telefone Mo 834

Dr. Henrique �:todieck
ADVOGADO

Rua Felipe
(Altos da

Schmidt 21, s obrado-e-Telefoae 1062
(CASA PARA1SOl - Ftorianôpohs

18 horas

alm14e chamados a qualflUE!1'
__o inclusive durante a noite_

'OOlftIULTORIO: Rua Vitor 1I4el�&o
les, 18. Fone 702-

�8NOIA: Avenida Tram·

powskl, 62. Fone 768

só
as

VERDADEIRAS

PASTILHAS

·«Casa Barreiros» vend.e:
SAPATOS PARA HOMEM: feitoa Q mão, viro f� ...nce"a, solado duplo,
salto prateleira. fabricado oom material 'lue exish de melhor;

preço apenas Cr$ 150.00 .

SAPATOS ATAMANCADOS: proprios parQ inverno. lIolQdo de mQdeira
'"special que rlllistem contrQ todo e qualquer humidade, conservando
10' pé .ampre quente, recome.ndQ·le especialmente paro pessoas que
trQbalham em lugQres humidos 'cujo .oalho é da cimento e tijoletal.

Preço apeno. Cr$ 50.00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem•• grande lortimento;

modelos novos, preços barQti•• imol, Q. Crcz.I&-OI 20.00 a !CIO,OO.
Vendas diretamente da fábrica QO consumidor.

CASA, BARREIROS - Rua Conselheiro Mafra 31.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farm.acêutlco NILO LA-US
Hoje e amanhã será a sua preferida f

Drol'as nacionais e estrangeiras - Homeepátlu - P.rta·
marias - Arti�os de borrJleba.

•Gar_nt.... a exata obserTância. DO receituário .ilHe•.

H. PAULO FONTES
Clfulco e operador

eoa.uItórto: Rua V1tor Mefrelea, 28
Telefone: 1.405

OotImlltas das 10 às 12 e daIS 14 '1.1.
Ruldênc1a: Rua Blumcnau, 22

Teletone: 1.623

CONTA CORRENTE POPULAR

Juro. 51!! a. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

Banco do-DisJtrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

.Rua Trajano" �3 � t=BorianÓDOUs

------

81. M. S. CAVALCANTI
ClfD1ca excI'usivamente de .crlançae

Rua Sa1danha Martn'ho, 16
Telefone M. 7lI2

'CURSO DE MOTORiStA
e

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 1-47.77

GARAGE liNIAO-PR'AÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Fabricante e di'Jtl'ibuidor",s das afoma::{o& con

fecções -DISTINTA" e RIVET. PO.!Jue um gran
de sortimento da ca\gemiros, ri.cado.. brin.
bon. e barato•• algodões. morio•• a"iamentoll

_
para alfaiates. .que recebe dil'etamenh d'l..

Snr.. Comerciante. do interior no .entido d. lhe fcna rsm '1m",

Floriart.6polilJ. � 1FILIAIS em Blumenau a Laje.. ':C:-;�
melhore. fdbl'icall. A Ca!l!Q -A CAPITAL- chama a' otengtlo do.

vholita ontee d� efetuoran'l IHUi!! compras: MATRIZ em
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Em Bom-Retiro, segundo o
mos!

«Diário», registrou-se um caso policial ! Hão acredita-)
A bancada, da HUM, na Assembléia, não o explorou ! 1 Claro e evidente"

está. que o. falo. não
.

é verdadeiro'!

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

IUlnlraum DtlDQnetro;Conferência do professor Cárter
i

portugUês f.. FJ�ria�ÓPolis hosperará dentro de' breves dias, o ilustre�
Rio, 2::; (A. �.) � Encontra-se I fllolo.go, PI ofessor. Henry Ha're Car�er, profundo .

conhecedor

aqui, há tempo, o Iamoso hgnqueí-
das lmgu�s ne?latlll.as e. q';le se dedica corn entusl�smo ao es--

1'0 porbugués Alves Reis que h a
tudo da tilologta � ltnguístíca e �olklore: O conhecido homem

cerca de 20 anos esteve em ovidên- de letras tem lecionado em varres Institutos do mundo, va-'

rios idiomas.
.

cia em PurLugal, implicado num t

sensacional caso de talsi rícação de Das obras que publicou, poderemos fazer'menção, por'

notas do banco 'porLuguês. l::leg'undo mais conhecidas, couros e Anedotas no Brasil-publicada em.

noticia -o Globo", o. sr. Heis vela

I Boston. e:n 19.42�. .

.

. .' A

ao Rio empreender negociações, Edição Dlplornatlca do Cancioneíro de AJuda,_ Estudo sc--

EnLr.eLanLo lEll'mirmdo seu prazo de
I
bre a língua portuguêsa da Vida de S. Bernardo, etc,l .

t;81,manêrr;ia no Brasil como ex- O professor .Carter a esta Capital, via Panaír, dia 30·d<r"

trangeiro, recebeu ordem de embar ,

corrente e virá acompanhado de sua espôsa Da. Glória Maria

ban- Castello Branco de Gouvêa Carter. Fará nesta Capital tres.
que, Negando-se, porém, o

que i ['0, pediu habeas 001�PUs, que conferências, sU1bordinad�s �os seguintes �itulo�,: ,," O Motivo

deu entrada no 'I'ribunal de Ape- Comum no Folklore Brasí le iro Norte-amer-icano . Alguns as

lação tendo este resolvido soli-citar pétos da Língua Americana". "A. Universidade Particular n08::;,

I infoe;llaçõe� ao chefe
.

de Polícia. r Est�dos Unídos ". A� conferên�ias serão, feitas em p�rtügu'êS,:
.

Segundo "O Globo", esl.ar ia a polí- realtzando-se no salao do Instituto Brasil Estado Ul1ldos, sob

cia marítima cedendo a interês- seu patrocinio.

o pleito
RESOLUÇ,W. N. 1.976

"00'<10ã·o não provada não pode
ser aceita como suficiente para de

cretação <de nulidade. --,- Art. 104,
nv 8, do Decl�eLo-l'eLIlP 7.566, de
1945".

'

Recurso ,no !d 7 - Sm. Catarina.
Recorrente - União Democrátí-

ca Nacional.
Reoor-ido

Eleitoral.
Tribunal Regional

III

catarlnense
O afastamento temporário

dos prefeitos ou mesmo seu li�
cenc iamenbo não constituem
razões que possam mvalidar o

pleito.
.

Contra o resultado geral do plei
to d€ 19 de janeiro ú1timo e a ex

pedição de diplomas para GOiVerna
dor, senadores, deputados', suplen
tes e deputados estaduais, deferi
dos ,pe,]o Tribunal Regional Eleito
Tal do Estado de ISanta Oatarina, -

reoorreu para êste Tribunal a

União Democrátiea Nacional.
Alega a reoorrente. para pleitear

.a anulação de Lodo o pleito, "ter
havido, 13m todo o Estado, coação
PO'l' parte do Poder Público, evi
denternen te -pôsto a serviço do P.
Social Demoru-ático. Acusa ainda,
diretamente, o Exmo. Senhor Dr.
Vice-Pr-esidente da República que,
a serviço do P. S. D. percmre,u o
Estado, fazendo ameaças e coagin
do o eleitorado".

.

O Procurador- Geral 'proferiu o

seguinte parecer '(fls. 368/9):
"O que se' alega neste recur

so é a. nulidade 'do pleito no

Estado de San La Catarina por
.ter haVido coação, cal'acteri
zada esta pelas CinCL111stâncias
mencionadas na p.eti.çã,o de
fls. 2.

�
.

Não me parece, entretanto,
que existam nos auto,s prüvas
de/ssa coação, isto P, de que te
nham as auLoridaiCI.e" estaduais
exercido IJ,r,essão sôbTe o elei
tora,do ou mesmo influirJ.o di
reta.merrte sôbre o mesmo de
maneira a impedir a livre ma

nifestaoão. do voto.

Já em OULl'OS pareceres exa

minei a questão e procurei
mostrar que a coação só vicia
a votação quando atinge p1'o-.
cesso eleitor-al e contamina tô�
da à v:o>tação, tirando ao eleito
rado a sua liberdade.

Os falos devem se revestir
de excepcional gravidade, mor
ment.e no sistema do voto se

ereto, não se devendo concluir

'por mera presunção.
Ora, a lprova dos autos não

conduz, ao meu vér, a nulida
de do pleito, motivo pelo qual
penso que o recurso não deve
ser p.tovído ''.
'Considerando que, como bem

esclareceu o Procurador Geral
e se vê dos autos, não ha qual
quer prova da. elagada coação;
Considerando que o Vice-

Presidente da B.epública é pre
sidente do Partido" Social De
mocrático, não impedindo êssc

fato que faça pr'opaganda po
titica de seu partido,
Resolve o Tribunal 2up.Cl'j',r

Elaí.íoral negar provimen Lo ao re

curso ,1P01' falLa ele pl'�',a ;la ('(Oação
alegada, como bem e�ig'e o nO 8 do
art. 10� do DecreLo ·l;�i nO 7.986,
ele 1945.
.Sala dias Sc;:;sJ,�s' ,!o Tl' l.nmal Su

perior El·eitor·a.l. Ri,) rJ(l .I::uw.'l'o. :?

oe jllJ1ho pe 19;7.

Anl.ôn ia Carlos La.fay!Jt),I' ri f' An

elrada. Presidenle - C â n d i d o

Lobo, Relator. - Alva:',) iVtolltinho
Hiheiro da .Co.sta. - .T••\. N::Jgu·,ira.

:Moção de
confiança
Roma, 23 (U. P.) - O go

verno do primeiro ministro De

Gasper í, o primeiro a excluir
os comunistas desde a'Tíberta
ção da Italía, recebeu um voto ROMA, 23 (U. P.) - A Policia informou que está agíndc
de confiança. Umberto. Terra- contra uma nova organização neo-tacísta ·que se adianta pa-
cini, o presidente da Assejn- rece ser composta, na maioria, de estudantes. Foram efetuadas:"
bléia Constituinte e membro do dez prisões e confiscadas diversas arma's, inclusive metralha-'
partido comunista, anunciou doras portateis, fuzis automaticos, pistolas e granadas de'
que 11o.s 509 deputados presen-. mão.
tes 274 votaram a favor do go- ,_
verno e 231 contra, abstendo:"se' Vu,I""'.5.o. emde votar 4 deles. Entre . .os que '"'U.
se abst�v�ram de vo!ar figura a"'l·vidadeo ex-mmlstro FranCISC.o Save- I 1l

rio Nitti, que tentou o'r.ganizar
o novo gov,erno da Italia, n.o de
correr da última crise ,p.olitica,

ses de estranhos.

D�A1��oll
EspecialiSlt", em moles

tios de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

DIARIAMENTE

Guimm'ães
Fui Ipresente, ThemisLocles

val]ican1 i, l?rocuradlJl' Geral.

CAMINHONETE NOVA �(Vbassis)
�,�CAPA(IPAOE 1.500 Ks;.

�

���,��� ,VENDE-SE

I
O" •

REDÁÇÃO
--

Quer superar os Estados Unidos
WA:8HINGTiON; 23 (U. P.) - O· senador Martin, repu

blicano da P,ensyilvania, descreveu a Russ-ia "fazendo gran
de esforço" para construir sua industria do aço, para um pas
siveI desafio á. lide'rança de predução mantida pelo:;:; Estados
Unidos..

• '

Martin, que está dirigindo o inquérito especial do Senado'
na industria do aço, declarou aos reportes, que "está aborre�
cido com isto" e acre�centou: "Nos demos modernos equipa
mento de ,produção do aç.o, durante à guerra, quando ela era

nosso aliado e quando a Alemanha havia destruido muitas de
suas fábricas". Acrescentou ele que os lidelr·es da indústria do

aço e autoridades do governo. acredi�am que a Russia, atual
mente tem uma eficiência de um sexto apenas da eficiência
n.orte':americana na ,produçã.o do a·ço.

- F. ,sá Filho. - Alfr.ejl0 Maehado porém ,facassüu.

INFORMAÇÕES NESTA

NUNCR EXISTIU IGUJ:.il

Ca- QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dize-lhes qne é
um enf�rmo' que poderá reM

cuperar a saude com A ten
auxilio.

Hoje, <como on.tem; a UDN procura ,dividir os bra!sileiros em d'llaEF.
classes; os' gram-finos e ,os ma.rmiteiros. Na campanha ,eleitoral de-
194,5 a UDN r.egeilo.u o vüto dos marmiteiros. A UDN não se mi·s,lura"
pois, 110' f'urudo, não ·é, 'um partido nacional que !prO/cura c.ong-regar to-
,dos o.S hrasi.1eiro.s, .sem di.stinção ,de. Icúr, de classes ou de .crenças. A
UDN é mais um partido de >Classe; pelo meIlOS é êsLe o ICaJ�ater que im
prime às Sluas atitudes e à sua orienlaç'ão. Na época a�ual, quam.do s,e'

Rio, 23 (A. N.) - Uni' des- .pro.cura ,ree&Llluturar a sociedade, no -se·nlido de quebrar arestas p�ra;!'

paQho d:a "Asapress" de Pon- slKwisar o de;snivelame,ni.o, n�o se compreende que um partido políLico,.
ta Porã anunciou que cir.culo con:Lra ° ,es,pl.rJLo somal-cnsLao da ,aLuahdade, püssa ipreterui·er a'Vlva,r

,
. ,

m.aJs essas arestas, pr·egando o e&plrlLo de ,c,!a'Ss·e .que .ctliVld:e ·e r 8ipara'
chegado ao PartIdo -Colorado o's brasileiros. A UDN catariJ1lense, seguin,do a linha 'lraç.ada pelos me:u- �

informou que um a.parelho bi� tO:1'·es de lá ,e de ,c.á, com oJensa à di,gnildade e à cult-Ulra dã terra barriga
motor aterrisou em Pedro Ju- y,f"rde, .afirma ,que teve vitória naqueles lugares, cujo nível ed'Lwacio-

C b II p' nal é de elevaldo índice.
an a a ero, n� araguaI, choi"ií. a derrota 'que f/eve em dois pleitos afü'mando que se deve'
com numeroso eqm,pamento be- ·ela ao fato do P.SD LeI' v,el1lci.ctü nos lugar·es onde os ·eleitores .mal sa
lico para' os legalistas, que bem él!ssinar o nome. A coerôl1lcia, em vista da vitó'l'ia do 'PSD, nos 'leva

aguardam ,a imin'encia de um a ,wnclui1' gue � maimia do povo ,catar i'uens e. é ,quase analfabeta. Tal

contra-ata:que das forças revo- lógllca 1J.del1lS,ta e falsa, ,co:!l1ü falsa é a sua alltude.. '.

, •

.

,Q PSD na verdade contou com o ,eleItorado ,bum1Lde, ,com .a IClrus.se:
luclOnanas. ACl1escenta o des- meno,s favo1"elcida pelos bafejas .ela JorLiuna. Mas daí, at.é a conclusão
pacho que patrulhas do gover- de que ês'te ,e'leüo.rado é ,maHalbeto, vai uma grande distância. AUDN

no, que haviam deixado aquela prectsa ,s.ruber que a fôrç,a .econôm.i:ca e o dinamismo ·catarinenses as

cidade para Capivarí ,pediram sentam, .Jlu'stamer;te, no traba1?p :e1lc1ente e :CO'ns.tru�lvo dos I�vrwdores,
,

� pescadores, 'operarlOS, cümer'cmrlOS. Estes, 'e .evLdente, por If.orça da,s
reforços, enquanto o tenente 00nti,gên-cias e.conônüéas, não. tiveram a sorte de uma educação, esme

coronel Gregorio Moriningo �"a.da; :não .citam os clássicos, nem compõem v,ersos. Mas são 'êles que
partiu para aquela zona, afim n?,s ipr?iporcionam as possibiHdades �e .conse�lürrmos o pão de cada

.

.

- dIa' alem dlsLo, êl'es pe�lsam e racwcmam: dl'stmg'uem o bom do mau
de obserrvar a sItuaçao. e o.'bom d-o mal. São suficie,nteme'l1;te capa.z·es de disLinigLlir aq'ueles que"

���------���--��--��----��--����--������������--�----�--� ��ão·à a�ura de fawr a�uma coisa d� que são iThc�pazes de produ
zir. Foi na cons!Ciência desta .gente ,que o .PSD a[i,cerç.oiU à sua vitória.

Mas, por isso, niio pode a UDN menoslwezar e ridicularizar êste'

povo hunüllde, bom e 'ÜaJpaz. Caipaz e efiei·ente, Analfab?Lo nunca!
.

Não pense a UDN que a sua .Clharanga na Assemlblela Cons'tllmnLe,
aipesar dos ares fila,r'l1lônicos, -conv·enceu. O pov.o humJl'de e consLru

,tiiVo, que a UDN ofende, sabe ver, .ouvir ,e pensar.
Aqui do nosso canto prÜ'cRwamos defender o povo 'Que mal sabe as

sina?" o nome. Nós estar,emos com êle, Icontra a UDN e Lôda a sua bVR

cada.
A ibancadinha do s·eu 'Tomás, d·esafina.da e barulhenla que

com os gfan-finos. Nós preferimos úcar co ma maioria do povo

rinense, que para os udenisías "mal sabe assinar o nome". Nós

mos com ,êles, porque a verdade está com êles!

Pediram reforços

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS"
E S P I NH AS, E TC.

'i

I_

DURANTE TODO DIA.

nos VAf)rJOS
�

1

._1',

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

Novos fascistas

Vitimada num
de§i1-sfre
Rio, 23 (A.. N.) - Foi vilimadai.Son Salvador, 23 (U. P.) -

O vulcão Sou Miguel começa a

dar sinais d:e atividade, vendo
.se uma coluna de fL{maça so

bre a sua cratera.

por desastre, toda uma . família-.

norte americana qua.ndo três ver..

culo,S se clboca'ram, Os am·ericanos·'
sofr,el'a.m esco'ri ações.

DE.PAGINA
XXX!

fique
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