
Afirma O" Piário qae os deputados pessedistas .apartelam «para demoastrar mais
o'be�diência"'do' -qu'e.'�p'r(tpria'menle-'convicçã'�·)�·A Na ·U.,D.N ..·, -coD,tu-d'O-, -há os que .aparteíam
porque às' vezes são contra e às vezes são a íaver .... Quando são 'centra é porque já
foram a favor e quando f sao a' laveré porque já foram contra! Isso não é

obediência e nem é cenvícção, E' Ialía daqaíle. . II

.í:_,

O"B=R' Sl'LrAGAR
NOVA' YORâ, 28 (u.'P:)'� A ata: de constisuíção da Or-,

f'anização ínternacional ge: R,efugiados, será -assinada terça
.
feira próxima pelo delegado brasíleíro, J.oão .

Carlos Muniz.
'segundo anuncia a delegação dó' Brasil, sendo o documento
firmando com a saJva de que se espera que o' govêrne hrasi
Ieíro aprove .•o ;projeto 'e .0 montante de sua contribuição fi
'nanceira". Um porta voz disse e� - o· Congresso 'aprové, oBra..

Eil contribuira com cerca de 2 milhões e 309 mil dólares 'ParaO MAlS &NTIGO DURlO DE S.ANTA CATARINA o orçamento'Ü da Organização .

......áíi•• D. G&r6:u.te: SIENEI NOCETI - Diretor Dr. R UnENS DE- AIMIt,UDA RAIOS ---------"'------

, ---.:....mr.ter d....�• .L DAlUSCBNO DA SILVA _.
•

Guerra branca co.nt,ra' os EE. Unidos
'Ano XXXIV I florianópolis-',Domingo-, 29 de Junho de ,1947 '-I :+1•. -l9.06 2 � WASH1NGTON, 28· (D. P.} _:__ Bernard M. Baruch, conse-

lhe iro presidencial, acusou a Unlão Soviética de travar uma

"guerra branca" contra os Estados Unidos' mas disse que um

conrlíto armado entre as duas nações "não constitue amea

ça imediata.A �!!,�!!�j�. "!!:e�ê��º��,�i!)�ti!��.�!!b�i�·! IU!�;�,�:t�������:::,:nalt-ena �.o sr. deputado Barros Lemos. j�ao f'óra a esuectativa de uma

I nome de inteira e absoluta 'in-41hmmUlçao nas suas Tendas, por .certo que a,que,le r-epresentant.e ude- -,
,

.."
" -

. 'd '

.

-.1" sta " ," .
. ". suspexçao para o u emsmo.

""' Se· sena o '[Jome'lrO a batel' palmas ao ato administratívn dt' 'i')e1'- . _ .. ' .

.
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.' ,.

. '. ,. .

"

:
. c. •

'. '.
. porqu» pariidário eztütado da::!eIta .)UI isdícidade, que v.elO possitulitar a conclusão do B 0-81)) t cLl 310m ' • .

'

....' , I< '1<
-

.• ... ,<.
,Up03'11.:ao, no seu OI't1,(/O de o:n-rasto r, errrperrada por dificuldades financeiras e, pr iuctpalmeute, pelo '

"

,'. \:. '. .

" .'

fle�'�-"o -d 'f lp-ontem, sob o h,tuJo Mmas
, '-*vv I o com que s-e extranhavam os 8·8'US dirig'ent<8s,

O
á procura de 1011. acôrdo", es-:

, sr. Sarros Lemos meteu a boca no mundo pura condenar a in-
, ....' .I.'t'eve 110 "Diilrio de São Pau-
�<e!I"Venção., 'SalV'li\'twra do poder Ipúblico, P ropós-se a provar um 1'01 do

I d I
" 1.0", quo o PSD, a despeito de

rrregu art aoes (J ar-gumentou 00111 halélas de caré, o conversa mole de
.

T ,cindido, possui mais vigorosaesquma.. udo marchava mais ou menos em ordem, na. parulagem do
üu:sLl'e deputado, ALé a lenda de haver ele conh-ibu ido com ., ... ",

rlil'oçqo nacional do que.a UDN.
" Reçistre-se o conceito, para""1'$ 300.000,00 pa�I',eci.'a verdadeira. O consuíouo orador, êllPÓS a perora-
cão, ria 'qual déixava solta a assertiva de SOl' o decreto-lei fl2 uma 'in-

resposta âqu.eles que vivem, a

• '. - , ; dizer que 11,0 »oriido maioritá-rrormssao índsbíta dó Poder em uma iniciativa parí.icula r,' já -S'f, a.IJ1'()1l' rio, 'apesa?' das sucessiuas vitava para receber os .aplausos dos S't\US colégas, quando, lá elo fund-o da
" d

túrias eleitorais, falta direrõo,oanca a .pessedista 'o de'puJarjo Ylrnar Oorrêa pediu a palavra, O .im·'em \ 1
>

....

Ual·s barbaro essesslnatorepresentante do PiBD abríu a boca- '3, .' ahriu a pasta, Da boca lhe IV). um Ui UI UI I
saíram YC;Dda,deR escaldantes e da -pasta os documentos que provavam CONDE-CORADO RIO,' 28 (A. N. ) - Ha dias num suburbio carioca, uma
essas verdades. Os trezentos contos ,com que o dellu!.ado Bom Pastor I ' L, 3exagenaria foi encontrada assassinada no interior de sua;

l)a"S�a�a por ter cü�t.l'ilbllÍido l:an: O Hospilal sofr-eram UDl �batl�nellt{) Rio, 28
....-(.1\1. 'N,) - P�r�!l-t�s l:es.!.de�C'ia. �pUir:au�p a ]_)0Ji.ci�< SI-u·l:l. me9gla foi mort� por um

tJ.e 9 $ 299.700,00. J1� qlH� no- b�J",J�e.t� Il-dtl �Iilelo��, YhHll'!'<', f)tFrre:�1. e�",- al�.s -a-:utOl'idarl'€S "'de' 'ávntçaa' �soorlnliô de crla·ça:Q" -ô qua-!., ,preso: confessou 00 cnme, Ago
ta-va: "Rer,ehi.do. ,do dr. Ant'ônio de; BaFrO!;' J.iemo" C'j:$ 300,00". O bSllan". J)li1itar, lfiaUdade, cadetês:. e ra, out'ro crim,e semelhante foi perpretado em Tijueas. A Ua.
ceLe é.? d-e,,(Jt�;Zerrrl�)l'O de 194(:l.� O I:8!PI:e;8;,e..n.ta11�e�,\H;1>�),lit'!t.a, ,'Dl}.l.içi9 oom a .a tropa, o gen�:ral Oscar Her- liana T'omaza Cramanus, riquisima,' o que resi'dia sózinha•
tmil)lçaO l�'Clal. ,de.sse doCumeÚ'yo, p<ediu l10va leitrú'a. L i'do I) TeU'do o reroB' Walker, comandante� foi encontrada morta, ,sentada na !poltrona tendo a crubeçà
bala,.l1cet;e lO sr, Barros Lemos, mmgua1d-o .'de argumentos, declarlJU ,alto chefe _da força_ -aérea chilena, esmigalhada. O Raqio. éstava ligado e oS, Moveis revolvidos,
� ,em ,�)oll} SÜ'I;l qn-� u mesmo era faJ.::}o! ,Mas. � ba,lancete jr<,\,z -dua.s �S8J!la- receheu das. maos do ministro presumindp a policia tratar-se latrocinio.
ttNift-S, uma d-o. vw.e-rprelsrdente Jja:ulo- Habl e outra do tés'oureI'!''' do da Aéronautica no Campo dos
JiOíSjpi ta-l, sr..Artur C�m'HOS\. que. -ó. eOJ'I'-eügi-cmári.o, do se. Bar:t'os Lt?- .MqIÍsos,. a ,con�ecoração da
J!'o." el secl'et,a!'l-O do dIr�Lót'lO da yDN, em Al'aranguá... Tab!eau! 01\dem do Merito Aéronâutico

O sr. Barros Lemos as'§Eiv:erára 'lue as abras'do HOSl)ital iam..d-e No decorrer do almoço que lhe
'VMLü 'em popa! O sr. Ylmar Co:r.rêa, com os ":maldi,dos" balanoote,: qLle foi. 'oferecido, O ga1 Oscar f�i
(j) diruheil'o e,,,f;éwa exg'oütdb ;C que. 4 ()Ibra e.sta:va' em atraw o,om () colls- Saudado ,pelos or-igadeiro- Edu� Recife, 28 (A. N.)' --:- Os' comunistas tO:p::taram � iniciati
trutorl Twbl:eau� ô�t:ra ';,:_ez1 ..

'
.

.

ardo Gomes, brigadeiro Ger- va de .elaborar 00 regimento inte:rno e e�tender aS imunidades
'.

O sr. Barl'�S, Lem{JB'�J4iôi,;(WeJ'\OLl que a abra €.l'a Loda parti'cular. O vasio Dun'can e. brigadeiro Al- parlamentares aos três primeir.os sú'.pIentes a (Ieputados. Ago
�)':, Ylm:al' -Corr�a, sopesando- (JS ,I:Hl'lane-eL<es "a:n1Í<gos-td.a.-'Üllç,a", pI'tWDU ves Sacro, todos axaltando a' ra, com a cassação do regtstro do POl;3, oS comunistas foram
�ue a Prffi'eitur<t,c1e Araranguá doara, em julho de 1946,' a ·impOI'U\n- tradicional. amisad-e existente logrados ficandQ sem suplentes. Por sua vez,' os partidos que
i)ia de Cr$ '5.000.00, e a LBA em -dezembro -de 1945, a de ür$- 50,000.00, entre os dois pruses. possuem na assembléia _um só deputado, tais como o PT'B e

�m janeiDo de 1946, .a de CT$ j 5;680.30 e, em llcrvombro ti d:lt ,. PRP, passarão a ,contar com três suplentes gosando- imu:-
eT$ 100.00p.00! N-oyo Ul,bl'Ü'au, ,-_ .... - .. -._�-----_.-_ .. ,----- Didí'l-des.

No, dia, seguhl.te, voll.ando ..a ,pasü:wear, o 'd�pu{;a.do Lemos inudou
..

•e tática. ;P3i&SOU a eQnLar horrOI�S d() Hospita,1. Freir.a,s, r�t;.pancad�$, -----.,._---�-���----------------

iirlH',giã:o 'curri.çlo a T.evQly!-,,r, ün.Le1·ycll,çãn .-e desiiiui(\âo",o.a mesa dire- !, 'IIVJAO-eS'_ ,'" CO·'me'rClaal·S· .

8", )-81:0-,'motor't�ta -:: tudo CQilU-G diss(3ra na véspera. ü d-e;pnw.d{) 'XlmaI' -bilJ'l'êa, e, ,qu:e N�j-nsl.i:ficav'l1 (} aLo dn govêruü para qu<e AI'aJ'a!�lá venha t'(, pos'suir um
v.erd;fl<dpJro hospi.taI, a.herfo a todos os. ]11'édi'Ü():g, ,�oud� �. ,�elefplle não

--I
Rio, 28 (A. N.) - Dentro de algumas f;jemanas a Pana...

;t'st"ill.la direLamente ligado para a 'r,asa rio, s-ecr'elárÍ(p 'd<lt. UDN e onde, at.é merkam Wa-rdl' Airw-a-ys imcorporarâ á sua frbta aérea,. pos-.
�u.elfls qU{� não p.erlencam á UDN, possam seI' tr"J:tado-s. E por des- 's;:mtes .a'\"i6es come1;'ciail). de jato 'a motor <.llie devwã,o fazel�
finUl8C@.r o a._"'SUll LO, aludiu -o .dBpul.ado Bart'()S Lemos,. a um. Qfí-eio. da a,s linlÍas da America, dei Sul, cujo� 'Pa.ssageiros· serão o.s pri-
]lJl't1;S,id,êÍlt.e da LP,rgião IOOTttI\a Uffiil, ncgneiata de aulmnoy,el. 'meiros

'

em-todo 'o mundo' a desfrutar. do imp:ort�nte e con-
.

.

CfJRclUil ai' 4a U"· for�yel melh�óráménto em materia de avi�ão.
j" .'f

...

.'

Oferta de uma bandeira do Brasil
BALBOA, 28 (U.P.) - Uma bandeira brasileira foi ore

,tecida hoje ao general Cr ittemberg por um grupo de ofícíals
brasileiros.

�

Falando em nome de seus colegas; o coronel José Inacío
Ver issimo salientou a admiração do Brasil pelos 'Estados Uni
elos e referiu-se a Crtttenberg como "um símbolo vivo- da
arnlzade " entre os dois países. Ao. mesmo tempo, recordou
que atuação de Crittemberg, como comandante do IV Corpo
na Italía, durante a guerra "foi de estreita colaboração nas

horas dlficeis com todos os soldados do Brasil".

CALCULARAM··MAL

,.,_.
.,', r �;'j,

Em fOllLrevista á .imprensa de .8..P�ulo, a proJcssol'lil ..
J'.,.,-"_.� "_ "..�_....". .,. -..,,+••...,.,,,...._••..............A -:"••••••_."-"fhNB:&my <la Silv-eira 'Rll.doHe�', iCat,BtlJ'ática _da Faculdade de ;: �,j �

Filosofia da Univc.rsil(i",),de do .BEa.s.iI, ,l'l'J:e.rin,clo"s�}_ á. .imi-. �. ft -lide s e' os q'"'la-s,'
-: té,j "

g11l:ção j,sl'a,elila, acentuou qiUé nãiJ wl}EJidera o� jud€us J�' vS ,J.... . u' - . .

,,:" � 0"

'll.tlt). "tTUPO- étnIco" maS' um "gr'u1)O cultnra-l".

i,
-

.

ra�i,ais " '.'
�<téhamos -errada eSRa apl'p,ciação. •

,
�" ,"

Os judeus cons1.Huem o' grnpo éLJ�ico de tn'l1.ig- il�ell-
. "'..... ".. :>

tua;da ,d,(_�finiçTí.o de 'quanLoi:i ,eÚ�tam 'IlO: mundo, mais pl'tl- -_.......•...........w.� .:, JOÃ:l·r';Ã�;"''''''''''''''''·-.nMiado, até,. do' qt{e' 'os' j'àcistas t!8>utôúicos. .' \.

Não- Ipo�sllindü 'pátria, rpcssueril, Bnll'etav.t(}'l<1 idéia 81\.0 um grupo <lLnico ülas�ünilaveL.'
ttmfundamente. arraigada. de sua vantagem f� llel\�SRÍdad-e-. O ,caslamel'l,Lo, s;.alvo a.s ho.DrOSl}S 'exi�pcões, só se pro.-

Espal-hadbs -por todo.1!'; os recanLos do -or�fJe, sãü um })lü- cessa -elltrc.:'Í{}I�\, .. Qualquer des'VÍo nesse" senLido. encontra
•• só, a:gudo -detJ,tl'o de um úni:co. pl'ogrmna e l;umo- a um Çl anátema a..ak co.l'etivielad:e.
UIli-CO fim: r,econqlüsüvr uma páir.ia, .e·domi.nar como naç;ão. .B�rgunt�)\:� _

um' jovem israelita, eerta vez, o pOI'qU�
.-\ .rehgião, ,que os iTmana é menos f,SpiriLual que po.- d·!",st:!1I. atit.ude fri1n.ea:rn-entJe an.tipáLica '8 ele - era acadê

!niea, Recebem desde o herco :li or1enl.ação indes:viáv-cl d-e niiw - l'espondé-u-me oa,ssim: :Nós (sic!) .não temos pá
;@& .conside-I�rem judeus e de juct,pus se 'conservar·em a-tra- tl'ia. Preeisarnos, ,assim, conserva;r a :tlOssa naciünalidadtl

v>és me todas as vicissitudes. ','
-

atrav'és das séculos, para' qüe, quando relcoBlquiil1.ar-ill-os a .

.Isso não quer di,zer -que, sob c-erto, áspecto, não li1ejailll indepenrdêTl!cia' da Pale&tina, ;1, possamos povoar co.m MSO-

.n� p,:ürióLas. Pelo contI1áÍ'Ío.
.

JuLa unidade etni,ca" .

.Pejo· seu amor ao es-tuclo, pelo s-eu apego ao traba:lho, É -erro - e, CITO perigoso- - portanLo, considerar os

lI'e,IID seu espfriLo -de inicíaLiva e crupaci-daode r-ealizadora, jud·cus -como simpl-es g'I:tloPo culLural.'

�estacam-c�-e em fodos 'os país-es ,como uma alavanca de
•

O áSlpecto ,püHti,cn":'.desse pr.obIema merece cúidaxio.sfil
prÜ'gT'c1'so, Mas a ma I,poria nacionalista desvaloriza mnit� examé na nossa""le-gislaçâo imigratória.
• valor intrínseco d,e tão rel-evante wo-peração. !Não s� pre.&elldl': nem de l<ollli'-e, secundar o eaprícB8

odioso de" HiLler, Í11v:e�.'tjnij.o .fulmi-m.H\ttlml'lnlie- -f).�f,n a ·ele-.
mento israelita.

As �JOl'las;de uma Dem.acl'a.cia, eomo mnito bem ob

'i';'8l:'va a.1 pr·of.es:{lol'<t tiJm re:f:.e�"ência, devem esta-r abertas pa-
:i,. � �

_

.

� _

t -
. .

,,'
- ,- -_.

1'a
.

todos .OS -PO'\(1!·�1 ,Isto" po.rém, nã.o quer diz-e1' gLl!f,l seja"
inlÍ:'l�essan t-e �b(J Brasit a.c.eitar a' imi�'raCão judai-ca ,ccom.
hen�fic4 ao progresso süeial eJ.,0 Brasil.

.:'1ão' seudo assimiláv'el, o ,el-emsnto jUd-th1 não aceita

senão supEwl'iC\_i.almp,nLe, o-n',m��or, ut�rnamenbli\ (I.
np!3s'Ü� usos -e co�Lumes; l5l11JbClra :1 eles se ,a.qapte c,om utl-

mil'áv-el Jaúli>da-d-e.
'

bí� ii. emérita 'caLedeáLica ,qqe uma lei vis'�ndo uni
eóLmenLe à imigra,ção jtudaioa é "anli-démocr.álilca. Devia•.

lH'sle caso" s·er uma leJ geral,
O fat.o é qLle, com relll.ção'· a· ouLros pov'os, não há ra...

zões quc jllsti.f'i.quem uma lei des-sa natureza, pOf'qu-anto
i'e, nel-es lla lluc).eos doe llacionalista:s exaltados; a Naç:ãl)
nõ'o � &: GOil\l1 os judeus acônbeoc. JusüÍ;n1�nte (} é9ntr:Íl'io.

S1\� tüdoll ",i,udeus" -que, (IUer,em {)'ontiIlU'a;r j. �'er "ju
'd-ells ';, Aliás,' a -própria entrevistada a>dmit.e êS8!\ áSipeettl
do tema.

'Ôomo., :pois, �onsiderar {JS jud'eus, apl"nas mo �'llptl
.. I

cu'ltHl'al?
.! jmi�Taçã:o em m�ssa Sl'ria -aibrir á� fre.. t.Íl'a� a

.ev.'s quisios raciótis, Dai a pren>nç::ín d� I-(�i_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUALIDADE SOB GARANTIA!,

Ao adquirirmos um relógio, devemos exigir, em
primeiro lugar, QUALIDADE! Porque, um reló

gio de qualídade é um relógio de precisão e con

fiança! Alto Watch, suíço, 15 rubis, - de homem
ou de senhora -'- é um relógio de alta qualidade
e de precisão comprovada, vendido SOB
GARANTIA! Adquira, hoje mesmo, um relógio
Alto Watch, e exija o "CERTIFICADO DE
GARANTIA'" de sua excelente qualidade.

,',

Modélo 540-126 - Relógio
cromado, fundo de. aço,
impermeável e antí-cho

que, para homem. DUoWa!àli

...... CMi<liut l .,. ,.
Pi..... S

Jl.katol': RUBENS A. )tA....
Pr.prletário e DV...........

SiDNEI N0CB1
nÍ-ret"" de & ,1.:

.A. DAMüGENO MLY..
Chele, d. p ,.. :

'

PRANClSCO 1 _
Chel. 4. I.p :

IOAQrnI CÃBJUL D.&. 8&...
R�reee.'-a":

RAUL GASA,lIlA.YO.f\
• SUCURSAL D1I'

A. S.' LARA
... 8••41.1' D....... - r

.a.
N· Z2-5'%4 ___,,_ .... J.......
... ·l"êUp. t•......1&0 • -

.......
"eI. �"Ifl - li. r....

Á_IMÃTV_Ã'
Na Ca�ta1

AD•.••.•..••. 0.........
�tt-e e.t 41,..
1H••r. c.t ._..
.............. C. ,..
�••�l Cit ....

. It� ......
Mo ,"'I"•
................ ...
'J1rimeet... .. "'1"
••81'0 .,:alao .. CIt . _t�..

....d...� ........

.. .n.t=_, .
p.Wieade" ....

.devebi'••
A direçie .1. •• 'pp.

Ile'biJi• ...,.. c ..
elai&i_ .0 ..

........
Mol1êle 544-76 - Finíssimo

relógio de ouro de lei,
extra-forte, para senhora.

; . Modêlo 545·23 - Belíssimo

relógio de ouro de lei

extra-forte, para homem.

G. B'LOCH:,
Rua Libero Badaró; 92- 4 .• ando - S. Paulo

Distribuidores � A ta cad is tas:

�ua do Rosário, 169 - Rio de Janeiro *

Inter- AmericanaA \11'-11

Não sabe quand-o
WASHINGTON, 27 CU. P.) - Truman declarou aos jor

nalistas que ainda não foram feitos preparativos definitivos
para a sua visita ao Brasil. Reafirmou o seu desejo de visitar
este país sul americano, mas acrescentou não ser. possível ta
zer isso em agosto. Revelou ele que havia sido convidado a

visitar o Rio de Janeiro .durante a conferência inter-ameri
cana de defeza. Disse que qualquer data de agosto é inconve

niente, pois tinha dúvida de que o Congresso conseguisse sus

pender seus trabalhos em tempo que lhe permitisse realizar
a, viagem no mês referido.

,

vira

"-

É sempre fácil apa-

nhar um resfriado .. �

nas grandes .aglorne

rações. Ao primeiro

sintoma, aplique ime

diatamente Mis to1.

Algumas g
ô

t a s em.

cada narina aliviam,

nLEFONES MAIS I'lJtCltSS!'fADOII
Ihmbeir UU
l!'oUcla ; • • • • • • • IIlU
gelegacia O. P. Sociall .. _ . .. • . .. • • 1511
lIlatenridade 115'
ffoapital l'f b aa_ . . UI

t:d��d.;·S:·S�ü�·:::::: m�
ÃHiatêociá lIhllieipá!

-

••..•.• ,..... 166'
í1I;oapital Militar ....••.••.•••••.. lU'
ilf· B•. C, •.•.••.•••••••••.••.•. 151.·
=- Aér� .' i.............. 7IM

. ,. D, I. A. C. 1 15'�
Ct.1ritaaia d � 1m
"" C. It. . •....... :........ • • • • 16..
.... PoIicilll .<................. 12'1
�ária .••••••••••••••••••• 1511
l!O �- •••••••••.••••••••••• lua
�.�- ••....•• _ ....••••••• 10.
8Dfirló da TaMe- ••••.••••••••• 11"
Lo B. Ao U"
"_. F..nedrl. Qrf:lca... '.... • . �

R. &

Trate das fias i.!.res_iratnrias i
f
I

I
j
:

Aa Bronquit.iI (Almoticol,
Cronicos ou 'Agudol) e os

8UOS monif.lta�õ.1 (Tos.ss,
Rouquidão, CQtarroa,. etc, .),
oHim como o. GRIPES, .ao
mol.atio. que atacam o apa
relho r••pil'otorio e devsm
lar tratadaa cem um medi.
comento .n.rgico q\1e com

Data o mal. .vitando cem

plicações grave•. O SATOSIN
cea-tendo .lemento. ontiss.- i
tico•• peitorais. tcnico•• recol- j
aificant•• e modificadores do !

orgaE).i.mo é o remedia !

����uid��iTgsrN I
nas boas farmacias ::,1e drogarias.

J

Laltaratõrio

I
,

Rep.res[entllnte de Casemíres
: < (pelo sistema de reembolso) .

.À1':rtam.. repre.enta.te.. tllda. a.· ciliad.. do Bro.U pera
\'8•••1' c•••mlr.... per reamb.I.GI.

.

• interel'o.. ClJu.il'a ••cr.v.r .aRd•. refel'encia. para:

CASA ,PATRIARCHA
R.a Riachualo. '65 .- São Paule

as mucosas irritadas.

e permitem uma res

piração normal.

Mistõl .

,PARA A HIGIENE NASAL
Use Mistol·Rub Unguento,
para fricções sêbre a gar

ganta, o peito e as costas.

IA· S M 8 - 9

f
r

-----_....
Ouro para Dentistas

e Ouriveis'
pe»E-SE COMPRAR

DIRETAMF.N1'B-:
Remetemoa' pelo Reembot.o
Po.tol �. a preço do di�. para
IJue!quar parte do EN.iI.
produto. quimicamente

-

pra
porodoi e quilate. garanti
dos co_forme analis. da CaBO
cz1a Meedo do Rio de J�nei.ro.•
Ouro. Prota í Platina. Ourc
platinado. Soldai! em lQmi�
nos. di.cos'"8 pinoa para ftns
odontologico. e para o'llpiveie.
Peça lista, de preço. para:

R. S, MUCCIOLO'
Rua São Bento n: 518

1 ondar·' .010 a.
Fone:' 3'-1966 - Sc1ío Paulo.

-Pesadas responsabili�ades
LAKE SUOCE�S, 27 (U. P.) --Em mensagem pelo se

gundo aníversárto- da Carta da ONU, o presidente chileno
Gonzàlez Vídela, �e é. um dos signatários da Carta declarou
que o vitorioso pâ;J?el dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e

da União Sov1éticlf; na guerra colocaram pesadas responsabili
dades sôbre estes países, acrescentando que as pequenas na

ções depositaram, ,por sua vez, confiança naquelas potencias
df;pois de dois anos. Agora, que est()U investido da 'presidência
de meu país, rati.fi.co a vontade do .. povo chileno de cumprir
fielmente com os preceitos contidos na Carta".

QUEIXAS E RECLAMAÇOES'
PR;F;ZABO LEfTÚR: Se o que lhe

I......a é, realmente, uma providencia
tara endireitar o que estiver enadt' uc

,ara que a�_ falta aio le repita; _

NA.Q o eaclndalo �qce a I". reclamaçf.o
.. QIz� poderá 'rir & e&UIIU. eneamJ..
lIIa�a á S�CI;AO RECI,AMAC01!:S.
ele O ltSTADO, que o caao .erA lenu
_ demora ao eoDheeimeato de que•

de direito, recebe.,,;o. ... I. uma infor�·
çIo de re.ultado, em\'o" em alllUDI ....
_ DIo aejam P�I aom a nela·

f.-çlo aem a preftdtlaCb..........

SNRS.
ASSlNANTES
Reclamem imediata

men,r.e ,qualquer irre
gularidade na entrega
de seus iornaes.

..............................aa..III �

CASA' MISCELANEA dHtrl-'
bt!idera d.. R-ádio8 R_ C. A
Victor. Vál»Ulaa 'e O-JI8eOS.
Rua ••1Iseftleiro Me.fn

Para Industrias. leOle e pes'adC1, fob�icada pelo tecnico FRANCISCO
,BIGNANI. tem lIempra em estoque de todoa OS tipo. e medidos'.

,

I"
tipo fixo. oscilante••eUera de 3/4 a 5 polegadalll, todo. com

.�

.

lubrificação ctutomótica. �
,Eixo para serra oircular, aparelho pOI'O eamel'ir montado c@m

.

. rolamento.
.

JUNÇÃO d� aneil- e a. parafuso. Anei. 'de pl'eaaão.
Eixo para tran!amissão de todaI as bitola.,

E.ta sempre 00 seu dispôr a preço de fabrica à Rua Campos
Salles 676 -- -Fone 466 -- Sal!l.to Andre.

Ou com seu repl'e.en�ante em São Paulo à Rua da Mooca 937,
Fone 2-1371.

'N' E G: R' O I�I N"
Pena pintura 'àe oluaa de madeira, ferr., maqUlnlsmo etc. A
melhor tinta protetora bo.b. a ferru,.m; deatrói e impede a

8ua fermação. Produto altamente imllllrJrl.eabilisante. Resiate a

ação de qualqu.8r á.i•• e agua de mar.

Preapetoll e :meis iftf.r_ações com:

SANTOS à, PINHEIRO LTDA.
Caixa POlJt.1 :rI.. �86 -- SÊÍo Paulo

+_é

f,�
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.0 EM'AI)�-••__.. 29 de JuAlto de ••7
'��----------------------------------------- ------�--------------------------------

Lira Ténis Clube - Dia 5 de Jul�o - 5ábade - Grandiosa seirêe organizada
pelos IIAmigos da Onça» com apreseataçãe de uma orquestra de cerdas•. conj��to, de
,.gaitas especiais' e um Sketch, Números inéditos para Florianópolis .. JVenda de mesas
-'-----""------ 'na Joalheria Moritz a partir' de Segaoda-Ieira ..

MOVIME�N=TO�D�O-CAM-�PE�O!!"'!!'N�AT�O�AM':":!.AD�O�R�IS:="TA
DE FUTEBOL

I' t t
.

J
'

h -

ri f C
Bocaiuva 2 x Colegial J,.

� �por an es .de I.eraçues
.

Ua .';. D. !���i.�QX t�ub���:: �
D.a nota oficial n. _10/47, ex- dividida entre a crônica espor- b) _ todas as despesas a se- Avaí 1 x Figueirense 1

_'PedIda pela Federaçao Ca�ar�.. tiva da Capital e uma casa de rem realizadas fla FCD, deve- Caravana 7 x Bocaíuva 1
nense d.e Desportos, extraímos caridade; rão, antes de ser pagas ter o Paula Ramos 3 x Atlético 1
<os segumte�: .

i h) - Determinar o seguinte "Visto e consequente Paga-se" Colegial 3 x Caravana 2

.

Tornar público aos clubes � pagamento aos árbitros e au- do sr. Presidente; Atlético 5 x Figueirense 3

Jnteressad�§, da. capital, que.' xi liaras:
.

1 c) _ publicar, mensalmente Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1
.sob a Presídencía do sr. Cmte : Juiz de 1a divisâ o � Cr$ 80,00. o balancete da FCD;

.

I Avaí 2 x Atlético 1

AI:varo Pereira d� �abo�' Juiz. �e 2a divi�ão. -Cr$ 40,00. d) _ determinar a seguinte I
Paula Ramos 3 x Colegial 2.

Pr�ldente �esta Pederaçâo, fOl Auxi l iar-as de Arbitro - cada ordem das reuniões: 3as feiras Figueirense '5 x Bocaíuva 2.
Teah��da, dia 23 �ltlmo, uma um Cr$ 20,00; i - reunião da Diretoria da FCD,I Caravana 3 x Paula Ramos '2
.reumao dos Presidentes dai i) - Da renda bruta de cada 4as. feiras - reunião do Tri-I Avaí 6 x Bocaiuva 1
-clubes de. �a categoria, tendo, partida oficial, será destinado bunal de Justiça Desportiva, Colegial 4 x F'igueirense 1
ness� .sessao,. sído !omadas ai a porcentagem de 10% á F.C.D.; 5as. feiras - reunião do De- Atlético 2 x Bocaíuva °
seguintes deliberações: i) - Suspender o abatimento partamento de Futebool, 6as.

.,.
a) - realizar, em prorroga que v.inha sendo concedido aos feiras _ expedição da Nota ' Goleadores

�o. �o atual ca�peonato da 1a as�ocI�dos d?s club�s. disputan- Oficial. Prêmio:
.... , .

Rublnro (Bocaiuvã) : 2_.
dIvIsa� um terceiro turno,.que tes em partidas oticíats ; i e) _ cientificar aos clubes

1 fintsslmo relógio de Art (F'Iguerrense) 1�

se::á disputado entre 'os CInco k). - _As bilheterias da F.C. que, a FCD aceitará qualquer;
pulso, instituido pela Relojoa- Currú (Atlét�o) 9

prtmeiros colocados no segun- D., ficar ..ao a cargo da F. C, D fnscrição ou registro de joga-
ria Gomes Hélio (Caravana) 8

do turno:
a .

e o� porteiros deverão �ser for- dor, até ás 14 horas de cada 5a Augusto (Figueirense) 7 Adolfinho (Avaí) 7

. b) - o,campe.onato da 2 d�. necídos pelos clubes dísputan- feÍ,ra; Leônidas (Caravana) .... 6!.Tatú (Paula Ramos) 7
visao �era realizado em dois tes _3 cada clube -

�s .quais de-
.

f) _ Credenciar o Secretá-j Mandíco (�aula Ramos) . 5 Brognoli (Colegial) .•.... 6

turnns..
. ../

verao �star no Estádio da F. rio, sr. Flavio Ferrari, para na Saul (Aval) ,.... 4 Vadico (Paula Ramos) 4:

c) - fazer realizar, conjun- C. D., as 13 horas de cada dia cidade de Blumenau, regulari-I Gil (Colegial) 3 Bitimho (Colegiad ) 2'

t��e�te com o 3° turno da la de jogo oficial; zar a situação creada com ai Djalma (Atlético) ..

' 31 Calíxto (Paula Ramos) 1

-dívísão, .0 campeo:r;ato In!a�- 1) - a FCD adquirira as �o- renuncia da Diretoria da L. B. Testa (Bocaiuva) 3 Arqueiro não Tasadoto-Jureml; que far.a a prelImI� las !para os. Iogos devendo cada D. em face dos desejos do G. E. Capeta (Atlético) 3 Pedro (Atlético).nar nos dias de Jogos do 3 bola ser uti lizada em duas par- Olimpico em não participar do Medinho (Atlético) 3
=turno: tídas, ficando, depois desses Campeonato no ano curso. Abelardo (Paula Ramos) . 3 Juizes qae Atuaram

d) - somente poderão ser jogos, á disposição dos clubes �rí (Avaí) c 3 José Ríbeiro' ..

-'

.. -. : J 7 vezee,
Inscritos ao campeonato de na FCD., mediante o paggmen- Hazan (Caravana.) 3 Waldemiro Mello .,. 6 Tezes.

infanto-juvenis os' atletas não to de 50% de abatimento; MOLESTlAS DO CERE8RO Hélinho (Colegial) 2 Lúcio Carvalho }2 vezes.

registrados na F. C. D., de. 14 m) � determinar o segulnrs E DOS NERVOS Chocolate (Paula Ramos) 2'Newton Monguilhot .. l Ter;

'.á 18 anos; • fardamento dos juizes, calça
'

e) - Encerrando o Campeo- branca, camisa da F(;D., sapa- •

A Neurastenia e o SITUAÇÃO DOS CLUBE:5

nato. da la Divi.são (depois do to de tenis, e, nos dias chuvo- Sistema Nervoso "'

_

;30 turno)
-

será levado a eCfe�to sos, será permitido uso de sa- A palavra neuJ;"astenia- signifi- CLUBf: I CI.SSifi.IIJ;e�li�•• 1 Vi'órios \ Derrolo'l [mp.r.. 1 PO"IOS/ pnlosl'Go•.16.'I'GOal••'um jogo amistoso entre o am- pato preto ou chut,eiras; éa fraquesa dos nervos. É uma cação �os
.

- �.nho. perdidos pr. eonlra

'peão e um selecionado forma- n) - somenté poderão uti- doença espalhadissima, Geral-

do pelos demais clubes regis-' lizar o campo da FCD,. para.
mente não damos a devida

I atencão á neúrastenia limitan-
-trados na la Divisão. O produ-Itreinamento, os seguintes clu- do-nos a tomar ,"calmantes",
to da renda cabC?rá ao Campe-j bes: Avai, Figueire�1se, Paula que geralmente peoram oestad.

.ão da la Divisão: I Ramos, Bocaiuva.· dd doença. Fortifique seus, ner-

f) - N� sábado posterior ao: Essas deliberações entrarão vos e seu cerebro, com:

da :realização do último do em vigor, dia 18 de julho, quan:::
,-campeonato da 2a Divisão, ha- do terá início o 2° turno. I �or:r-PO'S�!!IlOS-verá um jogo amistoso entre

�
_.

. r.'4 .� .. 1'"4 Fali
'Ú clube campeão e uma seleção SESSAO DA DIRETO�IA DA

-:formada pelos demais Clu:bes :FEDERAÇÃO CATARINENS]!
(2a divisão). 1

DE D�SPORTOS. I HEPIUHft H. S. Da puni
g) - Ao concluir-se o 2°· Torno· pU'bllc.o qu�, dIa 24

.

turno - primeiro domingo I
do corrente, fOI reallzada uma

posterior - haverá um torneio se.ssão da �iret?ria da FCD.'.
no qual participarão todos eis sob a Presldencla do sr. PresI

'clubes da la divisão de amado- dente Alvaro Pe!'eira do Cabo,_
.

res. O produto da renda será tendo sido tomada as seguintes QUANDO TEUS FILHOS
----------------,,- deliberações. te perrularem o q.e é

a) -. comunicar aos srs.
UDI lázaro, diZe-lies q.e é�

Presidentes dos clubes que, em Ad'sendo convocada qualquer reu-I JID e.fermo q.e po era re-

nião, ficam esses Presidentes I c.perar a sR.de c••• tea
ou represen.tantes de,:,idamen-j aDI•.
te credenCIados, obngados

al
o o o ••• o ••••••••••••••

eomparecer a sessão, sob !pena A primena ..... àe 00Ia.ia feita
de ser penalizado _e, em não! DO munde 'oi tabFiea4s _ dela.

comparecendo, não será toma-I l1e Ce1ôaia pela Pálnica 4le IeIlaB
da em co_nside:ação, qualquer, Maria PariBa.

reclamaçao; . . .. . o •• •••• • •••

.... , Direvão de Pedro P ,u1l0 Machado
-"

i

Tlnico da MEMORia e SISTEMa NERVOSO
Produto do Laboratorio da

-

A Vida do Fí-gada

Maiores esclarecimentos escrevâm :

Caixa Postal 3.061 • F.io

L"

E S P O R TIS T At

PARA TORJiAR RFMIDADE. UMA DE ruAS
MAIORES ASPIRAçoES, CONTRmm, WIDA
QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA

PRó-CONSTRUÇÃO DO FSfADIO DO
FIGUEIRENSE ,. to

3

Com a realização da 8a roda
da, é o seguinte .o movimento
do Campeonato. Amadorista de
FUJtebo.i da Primeira Divisão;

Careca (Booaíuva) 2

Nízeta (Avaí) 3
Carioni (Paula Ramos)

'

..
' 2,

Ibio (Bocaíúva) .' . . . . . . .. Z
Fornerollt (P. Ramos) " 2
Nicolau (F'iguetrense) ... 21

Tião (Avaí) o •• 2
Zachi (Avaí) Z.

Rellato (Colegial) o •• o ••• o 2

Hà!!-ley (Figueirense) .... 1
Lázaro (Paula Rames) o ••• 1
Machado (Atlético) 1
Calixto (Paula Ramos) .. 1
Lauro (Colegial) .. o o ••••• '. 1
Silva (Caravana) .. o ••• o •• 1
Irassú (Atlético) 1
Lebotínha (Caravana) . o •• 11
Duduca (Colegial) o o o 11
Haroldo (Caravana) 1
Perrone (Avaí) 1

Sanford (Caravana) 1

Osman Colegial) 1

.

Jogos realísados

Arqueiros Vasados

Avaf
Paula Ramos
Oolegial'
Atlético
Caravana
Figueirense
Bocaiuva

1" 3
31
21
3
2
1
1

�I
1 7 1 14 7
O 6 4 16 12
O 4: 4: 10 2

21 O 6 4 11 9

�I
O 4 4: 13 8
1 3 5 10 12

5 O 2 10 7 25

4
5
4:
'5
4
4
'6

Para Concursos E ... laduf'#-is ou Ft!derais
I

e' Exames de Admissão

Estude por Correspondência,

,

Português, Matemática, Ciências, Geogrofia,
)

-

HiB�ória do Brasil, etc.
I:nte�e8sa-o?

.

preéncha é_te cupão e I'ssneto-. JtCUICl S. fo.tal 332
FLORIAN<i>POLIS - SANTA ""AR_A

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

PÉDINDÇ>
Komer-- .. ·---·--··- .. ·· .. -· -··---··-·-·-----·- ·· _

RDS _ _ _ .. _ _ __ _ _ _ �__._ _._.. _,. __ _».• . _

Cidade _.__._ _ _ _._.. __ _ _ : isWt .

._.__

DATILOGRAFIA,
(.me!�
_Co.er"

DDmQICk
Amélia M. Pigo21i

MM ALVARO DE

t.,,,••
"saN.

CARVAUIO. &5
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TEUS OLHOS NEGROS· Grande Circo
c. G. !'I .- Desde que a Associated Equípment Company, fabrtcante dos P d I

.-

ôníbus 'l�j,eses, rea,ssUi�:U �. produção de chassis para uso civil, quan- en�a' O rmaos
do íLermmqu a gu,erra, Já foram encomendados ti.600 pa:ra os merca., ,.

dos de, ultramar. Encornendas f'orarn recebidas do Iraq, AngenMna, I

Brevemente .eXltreara nesta c�da
U:DUig'uaII�, Dinamarca, Lisboa, Austrália, Africa do :Sul e' NOIVa Zelan- I

de, o Grande CIrco P'e,ns.a�o Irmãos,
dJa� A 10t0:grafJa mostra-nos alguns dos rnuítos chassis para expor., procedente ,�é Monn�ldeu, e q�le
tação na falb!rIca Associatad Equapment .c(i)�mpany, nas, vizinhanças de tem sído .muíto apreciado em todas

.

Londr-es. - (Briti'sh News Servioe). IG?. 11 - TUb,os de 60 polegadas que conduzem o gaz pura para os de- .,
.

PO;s'ltO�. Es,Le e um aSiPedo do interior da "Gaz Lig:ht and Coke com-I
.

[)any de Londres, situada ao no-nte· da margem di reita . alo Tamisa.
(Br it ish News Service). '.

IGR. 5 - CURSO DE LINGUíSTICA NA UNIVERSIDADE DE LONDRES I-- .TJ;sLu,da:ntels da� colônias britâníeas faz.em., atualmente, um curso de
dois anos sôbre línguas na "ISc.hool· 0,[ Or-iental Studies of London Uni-

-

versí íy ". Estuda,m .eles a formação e a construção da-s. línguas, ínclu-
•

SlV'8' a deles propr ia, e 'quando voltam ás" suas cidades o govõmo os

emprega em várias atividades li teráeias. Aquí vemos um estudante
do norte da Rodésia ouvindo um disco sbbre uma aula que já foi

dada. _ (British News ,servioce).
00, 8 - Aqui esta um equipaménto Ide rádio usado durante a º'uer
ra pelos serviços mi ljtares britãnícos. Este rádio tem o la.manl�o do

lL�a carteira de cigarro e o seu inventor, Michael Kassia, que. ser
VlU no exército polonês na 2a guerra mundial. levou 16 anos em ex

periéncias até obter resultado satísratórío. Comercialmente este' apa-
t-elho é conhecido como 'I'ele-Rádio, - (Br.i.tiah : News Service) .

G. N. 5 - A PIRüDUÇ_NO BRITÂlN1iCA D"E GAR;RAFAlS TÉHMIGA,s -

Na fábrica em que tornamos esta fotografia são proríuzidas 70.0.00 gar
rafas térmicas por semana em três tamanhos. _ (British, News tServioe).
GN. 3 - MODERNOS AQUECEDOREIS DE AGUA - Estes aquecedores
de gás" de ].jnhas ael'odinamicas atrairam grandemente a atençãOo dos vi
vitantes na secção de equi,pa;mento d'omésLilco da exposição, "A Grã-Bl'eUt
llJha pode falbricá-lo", uma das mais, importantes eXlposições realizadas, no

tRei.no Unido nooS últimos LeI11ipo's. - (British News Servi'De).
GS, 2 - O 'P-HIMEIThO VôO A PAlRtS OOM ,MO'DORlES A JATO PRO
PUlúSÁiÜ - Temos a'qui o Lancas,Lrian briILânico de quatro mOotores
Me.r.lin dos quais dots foram trocrudos por motor,es Rolls Hoyce Nene
á jato propulsão e que vô,o,u de Londres á PM'ís numa vel,ocidade 'de

301 mil!has 'pGr hora. - (Sri<tish News Servi.ce).
-------

A história ·que o «Diário» .....

COI.t!lul>ã,Q .

"Alu.cl,iu", porque não lh,e rnosll'aT·am alaI ofíci{), que, sé fii�ia,
oonLi'nha ooisi:lJS pesadas!... r

E, lá do fundo, do fundo da pasLa: o d�llLad0 'Ylmar COl'Tea, ti-
l'Otl l,eu e exi.biu a cópia do ofício! Ontro tabJeau!

Eis o teor do -ofício:
'

"Sr. Pres'idente do Hospilal Bom Pa,sLor:

Quando ·V. S. pleiteou um auxílio ela LBA para conclusão das

obras dêSlSIf" HOSl)iLal - e á esta C. E. foi encaminiJa.do pel,o Exmo. ,;:)1'.

Jnl,ervenlol' Fede-ral do Estado e pelo sr. Pr.'efeito MuniCipal de Al'a

['anguá que, ambos, endossavam,' a pr,etensãn, dessa casa ele Carif1.act'8
eu lhe fiz sen til' a mais ,rigorosa 'Ü'bSf)rvância dos. ilI'eceiGos. que a Le�
g-ião. impõe a;os s'eus assist.i'dos qual" o do ,empre-g'o da sUbvençã'o �'Iffi

obra de Assistência à Maternidade e, à InJân.cia .. PüflLeriol'mente, Cjuand.o
em visita á Ara,rang-uá, pude observar que a abra por cq:ndui.r carecia
do auxílio da Legião, por,que não foi suficiente o anterio'rmente dado

p'ela' Pl'esidêncfa da LBA, em SanLa Catarina. As desp.esas dessa casà

uIL1�a;passa'Vam a 'sua receit.a (;' :'le jus-tiãioava, .entãOo, (1 auxíli.Q que plei
leava·!Íl por in!'ermécl.io dos poderes públicos. Fui, no entanto, cientifi"':'
c31clo que se desviara certa importânoia, para compra de um auLoI)1ovel,
o ,que devo ,esLranhar; 1 ° - ponque um Hospital que não está conclui

do não precisa automovel - principalmente s,e ,êste Hos.piLal Eoa no

centro, da ({ida,de -; 2° � porque o v,eílclüo adquirido foi, dias deIpois,
v,endido ,po,r pr/eQo inferior ao da compra e utiliza.do em propaganda
eleitoral, J3)sLrarlhando o fato, l'Oogo as nec'ess.árias {',xplicações ele. V.
S., afim de que s'e �'sclar,eça, de vez que a LBA é um órgão, Ulpolítico

fI.ue visa, e;x'ol:nsiv,amente, ° auxílio à infância e á mruternidade, e,

cujo auxílio foi por V. S. solicitado e atendido com a l'eoomendação
de prestação de contas e. a observân.cia de nossas eiXigênci�� esla-

tu Lárias "',

E Já ·vi·eram os. balanceLes e nrles a 0011st.aLação de que. em julhO
de 1,946, o Hospit�l, do qual é Diretor o sr. Barros Lemos, presidenle
tia UDN de Ararang-uá, comprou um auLomovel PoreI PÜl' Cr$ 2/1.000,00,
e, em dez.embro de 1946, vendeu-o por Cr$ 20.000,OQ sem concorrência

ptlbI ieia, à pessõa da família ndenisGa, da q'ual faz pal'l'e o sr. Artur

Campos, tesoureiro do Hospital e g'erenLe da aelminislração da obra!

Qq.e tableau!
,Qomo s'e viu, e '&e viu sem que o SI'. Barros Lemos Lenha ap1'e

&l(Iltado al'gum número, algum da:do, rügum documento, - mas se viu

po['que o sr. Ylmar-,Corrêa os linha em mãos -. não se 00mprou 60m
os dinheÍl'os do Hospital Bom Pa$tor, nenhum cavalo, não se pag{)u
com aquele dinheiro os sei!s ,presuntos que cerLo fmbricanLe presen

teou e o 'sr. Pre,f,eito Mun�ci'Pal não oomprou aulomovel para a Pre

fei Lq,ra! Que o eligam os balanceLes!

Mas o qu·e o depu lado não contou, o deputado Bom Pas,t()lJ.', o'

deputado que não' pastnr,eou ArarangUiá, é que- êJ.e era indi'i'erente à

l3'uIbSoLi�uição do velho ,prédio, oncl.e,u:ma enfermeira pontificava sob a

ég'ide do escuMJpi'o, por um ho'spital de grande vulto, 'higiêniDO' e con-Ifartável, como mereoe o p-ovo de Al'arangUJá.
'Dos ,seus, 68;182 iha,bilantes, lum ap,enas não gostoiu de ver. surg'Í't"

-

alí um Bom Pastor feito Hos;pital; foi o deputado BarrO'S Lem{)s!

Esta é a história verdadeira que o "Di.ári,o." inN,e.rteu com o fim

único de alimentar o "fogo" udeni\sta do interior do Estado. Mas se

o "Diário" insistir em discordlll', publicaremos: os balancetes par.a, que
o povo analise ,k julgue!

SE.'· FILHe TEM UM
ENCONTRe MARCADf)!

_ ..•. ,

"-

Seu rtlào teM eneontro ma'ca.do" comsc••era ...

,C�pete à an.era fazer «om flbe êle CI'-esfa sadio . �

iwte. As vba.i...s -A» e .D" S'ão mUlte fte€eSSaf188 à
.... das criaJi9as. Estas vitaD,liJl8S as enoonÚará em toda B

a.

OLÉO
DE

DE FIGADG
BA.CAHLÂtJ

&
I'

1

,Soc. de, Iss. aos Lazaros e Defesa
contra

.

a lepra
Conforme fôra préviamente con- Pa-ssando-se a eleição da direto-

vocada por edital publdcado .
nos ria, foram aclamadas as seguintes

jornais desta Capital, no dia 26 do senhoras: Presidente, Carmen Li

corrente, realízou-se em uma das nhares Colônia (reeleita); la vice-

salas elo venerando "Clube 12 de presidente, Saríta Pederneiras; 21<

Agôsto", gentilmente cedida pela vice, F'lorisbela Araujo Figueirede
sua digna diretor-ia, a sessão de as- Campos; 3a vice, Olga Araujo da
sembléia geral para leitura elo re· Silveira; la secretária, Prof>, Maria
latório, prestação de contas do Madalena Moura Ferro (reeleita):

, exercício de 1946 e eleição da dire- 2a secretária Amelita Richard da
teria para o biênio 1947-194\1 da Rocha; la tesoureira, Otilia Pira
"Sociedade de Assístêncía é,OS Lá- curuca Blum (reeleita) e 2a tesou

zaros e Defesa contra a Lepra", reíra, Maria Luiza Hoffmann (ree-
neste Estado.,

.

leíta).
,

Aberta a sessão ás 20 1/2 horas
pelo dr, Heitor Blum e secretaria
da pelo dr. Severino Nioomedes
AIV'es Pedrosa, respectivamente,
vice-presidente em exercicío e 2°
secretárío do conselho deliberati
vo, 'e oorrvidado o deputado dr, YI·
mar Corrêa, presidente da Legião
Brasileira de Assistência na secção
dêste Estado, para tomar lugar á
mesa, foi ILda alta da sessão ante
rior que, posta em discussão, foi
unanimemente aprovada.
Em ,seguida, pela sra. prora, Ma

ria Madalena Moura Ferro, la se·

cretária da diret{)['ia, foi lido Ci re

latório, pi'estação de cOlilnas do
eX'erciJCio de 1946 e pela sra. Otília
Piracllruca Blum, la tesour'eira> fo·
ram ,exibidos .os livros caIxas e

respeciva documem.ação clJas despe
sas e cadernletas de div,ers'Ü's Ban
cos desta cidade, tudo o que exa

minado pela comissão fisoal com

postc'i pelos 81'S. dr. Manoel Pedro
ela Silveira e Barão von Wanghe
neinn, foi aproV'ado, bem como

peJü ,conselho deliberativo.

as cidades onde se apres,e'Illtou.
Além de um escolhido elenco de

artista,s, possui 11UJllerosas fe:ras e

animais amestrados e sensacionais
numeros de aliacão,
O Grande Circo 'está .sendio aguar"

dado c01wmuito in'ÍJerêsse pelo nos·

so 'l1C'V'0.
Teremás; eIl!tãü, 'Oportunidade

dJe a'Pr'e<ciar :ferozes leões africanos,
ursos asiáticos, cavalos' sérvios,
alám de enervantes acrobacias. ar
rojadas trapezistas e outras e).,"tra
oLidinárias novidades.
....- •.."..-_- -.__.--.;;--.--.----.- -.-.J

orO Estado. nâo deve ser

pago em parte alguma
do 'nosso Estado por
maÍ� de CR$ 0,50. Nossos
rel'endedores tem mar

gem sufÍcÍen'te para não

ultrapliss&c este 'preço.
Qualq.,er I maioração é

EXI'LORAÇÃO.

RADIOS
5, 6. 7 e 8 yoivuloil para
Luz, Pilha III Ac.rnulador.

Peça catilogo gratis.
Pregoa .em eoncerrencia 1

A V A -- importadora
São Paulo. C. �&iltal. 4063.

Com a palavra a sra. Carmen Li
nhares Colônia, presidente da di
retoria, expôs a situação da sacie
dade que, a' mingua de recursos,
está passando por fase difícil, soli
citando das presentes sugestões ne
sentido de melhorar aos condições
financeiras da sociedade.
Concedida a palavra ao dr. Ylmar

Corrêa, alvitrou s. s., diversa-s me
didas a serem examinadas, o que
também fizeram O'S drs, Heitor
Blum, Severino Nicomedes AlveS'
P,ed!rosa, Manoel Bedro da Silveira
e Ba'l'�.Q V'0ll Wanghe-neinn, fican'
do dellberado ,elaborar-se um me
mGrial expositivo e dooumentado
dia atual' situação finamcei-ra da s'o�
ci�dade, á ser ,endereçado ao Go-,
verno do Estado.

SNU·-·.-�1'4S&INM4TRS

Agradecendo a atenção que os.

presentes haviam dado ao ed:ital
ele convocação e congmtulando-se
pela eleição da nÚ'va diretoria, e

por nada mai:=; haV'eT a trata\I', o sr;

presidentJe encerrou a sessão ás �

·hüra,s.

Red'amem imediata
melllil - flllalquer irre
gula !1idade na entrega
de s-étu j&J:.naes.

Tom,e KNOT
DR. SAULO
RAMOS

J5sJl�lit. "'11M m>Oiea
(Ii"U •• s.nillft'os.
A.i" _l'UaF;(1,
Jlferiá: � às IQ

."IAM_TE

Associa-ção Profissi'ooal' dos Economistas
de Santa Catarina
(ONVITE

CElJ'lvido, por êste meio, à" autoridade!) ci.vis, mili
tares e eclesiásticas, e o povo em ge'rol, poro (1 pessao
�f)lelll.e de instalação desta Assoeíoçõ.�, C!l realizar-se RQ

dia 31) de Junho corrente,· às 20 horos no Clube Doze,
de Agosto.

I

.

InClugurando OD tra�o:Jlhos' da As�oci�ção o econo

mista Dr. Lindolfo Psreira fará. na :mesma oca·sião.
uma conferência sôbre o momentoso assunto: - ()
BRASIL EM FACe: DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINAN
-cEIRA INTE'RNACICNAL.

Florinnópolis. 2;3 de Junho- de 1947.
OSMAR CUNHA _' Pref;id�nte.

QUU

�-� '. NH� :_ fMllh; I �;i J
fliK('1�'Il!OHN;ll 'I!l l"lj.4N�PO.('f".,

Cifru do Bslauco de 1944:

CAPITA� E RES·ERVAll'
R.eIlPoIl&8bil1dfldl'itll
ReC:ê"E'
Anve

I'"
\.ir.

Cr$
ISo. 900.ó06, 30

S,978Ao1.755.9'l
67 .oS3.245.�o

142.116.603.80
•

SinistrOI pagoe llel'lIt ttiltlt.)(). la
Reaponlsbilidad:ell

!H\O. 98.687.�16.3o
76.736,40' .306.20c

.. -atr.et,(H'es:
Dr. Pampbiio' d'Utra FreIre de Carvalho, Dr, Francisco
de Sá, Ani.io M'SasOt'1'8. Dr. )()AQ\Üm Barrettl áe Arst.ljo
e J09é Abr�ul

'

IACESSÓRIOS E PEÇAS PARA
AUTOMÓVEIS' EM GERAL

I

��:

FERRAG�NS E FERRAMENTAS PARA INDÚSTRIAS

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

<J'OA O··Ii E L G6 t�
- /

Importador - SAO PAULO

Ay. sa� Joie 1276 •• Caixa P.atal. 3283 -- Telegr. J O K E

Teitba E empre em ,co�a ·uma qarratiD'ba

aPERIIIVI -IIOI»
d.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acompanha"'f)
,

Os russos são
assim I

.J!'aris, 27 (U. P.) - MoloLov che-I",feu .á se?e .cIaEml�aixada soviéti-.
0., em limousí De, as 11,30

'

horas,
..e hoje. Os Jornalistas não Liveram1:
permissão de entrar na Embaixada
8 um Jotogtaf'o que ten tau pene
tii';U no ed if'icio Joi retirado a J01'
!,a. MoloLov deverá amanhã con fl-

'

renciar com Bevin e Biclaul panl.:
J)JHClaJ' as discussões em torno do i
IlIl'dgrama de" auxilio americano ã.i
Jluropa, o qual deverá se amoldar-]
a� plàno de reconstrução do cont.i-]
Wl!'llte formulado pelos propr ios eu- i

:»0pells. ,Em f'ontes inglesas p rran-]
sesas SE' u.pi ná que a participação
.� UR,SS é deveras encorajadora,
.HIibot'il, o "Pravda". em artigo 011- ,

1lItBl pub licade, se. referisse C.()lU
..erto ceticismo ao plano amer ícauo '

.,minllindo um pouco o· ol.imisrne ,

�1.I� antes predominava (iam rMe- I

rencía ao exito das discussões, o Brasw

.....
,.

I '

A pasleio ou l1e'lOClOC •••

Em qualquer parte do país
.... que o sr. se encontre ... por todo�. Ist.dl:10Ier•• permanece integralmente
válida a garantia dada ao seu.

Garantia
:aeoc.et.o.l de 2& de jllDhD ti.. 114.7

• QÜ'V®RNAUOR R.:E60LViII

l\"fw,ea1':
]!te :llcõr-do cnm @ art. li, it_ r1f••.-',
«e;(!ret&.lei •. 572, <i'e 2. de Q).lhiJIK'. '

file 1!''{1:

·.J.li� lj�a,nci&Co de �5ílis jila,rJ;l exercer,
_t.ermamente, o C:lll'l'<'l de Suo-Fistnrt c.\!�
,_.JI"li'Aêl\la�, pad'l''ã.. .J, ào Quadro ú'AiC� d..
.ta�l., Ct'i�do !pele decrew-lei 'I!I. 11, >ê!!',
:u de abril d-e U4.7. ,

JJe ,;u::õr.do com @ art.' 15, Hei" V, .<i.
o«ecreto-lei ri. 572, de 21 ele ,"u'tucr.
'à'e H!>!ll:

IS. Silveir-a para exercer, como 8ü·biS>tJ
tll.t�, ,li cal'lCo de Censultor-Jurãdtco, ,pa-1
.....ã. Q, dI> Departamento das lIfm1ic;:'):r.t-

'

']iiillad.es, enquanto 'clurar o ilnpedim.e.lltftl',
4! l-a�e(l�ivo titular, dr. Milton Lei'te .:11

.Ql!ta., que es.t� exercendo ô Gar!:lJ, em
'

.o!elllis8ãa·, �e I"rocur�'dor Geral Oi& .!l-'
U«it.

�r�!tl:..ar &6_ tofeite:

,8' deCll'etl> de <8' (Í", corrente, "lu!" n.

JM,e"xl. Lauro ('"Ql]º"IVes pana exercer _

.a.rg.6 �e CarC�l'eir0, pa.cl�e D, de Quadro>'
lí"Mieo d(} E&tad'IJ, (Cadeia de Tubariio),

11t de.ro:,eto {j" 12 &0 corrente, que na-

1I(t€lIIU Ivo Slrveira para exéreer e -. cill't:e,
ea;t comtssãe, de Deleg:;u;!o, Adjunto, pa
.i·á", Q, de Quadro único {lg ElitadD.

'De�J'etos de 2' tle j1tllh� 'ft 1!!47
• GOVllBRN,".,nOR RíE:SOLVE

Cwwedet' "xo.n"ra�.ilo:
A Sebastião de Sousa Vieira. �() carC8'

«e Addunto do Promotor P11lblicft da ce-

:1llIlarca de São Jaaquim.
.

A Bernardo Grassr, do carze de A_�
junte d6 ProTI'!()tdr PÚJblicll da ce;marea·
ilte Ararauguá,

NonteaI':
.De acôrdo com o art. 16.f�, do decrete

�ei n. 4�1, de 19 de -março de l1H8:
Nerêu d� Sousa para. exercer o cargo

-lie Adjunto dç> Promotor PÚlblico da ce

J!D.aJXlil de Araran;guá.
Rentovel':

De acôroo com o art, 3-8°, do decreto

lei 11, 431, de 19 de março ,d€ IlHO:

Jasé Martins Guedes Pinto, do cargo
'de Juiz de Direito, classe T (comarcil de

.:Bom Retiro, 'la entrância), do Quadro
-wnicG do Estado, ,para o de Juiz de Di

:rei to, classe T (comarca de Biguaç,tI, d�'
'mesma entrâ!llcia), vago em virtude da

;promoção de Osvaldo Arêas HorllJ.

".�

carro pela General Motors,

Para qualquer serviço eu

cuidado, cobertos pela
APóLiCE DE

a

MANUTEN·

çÃO, basta
a apresen-.

tação desta a

'1u.�quer conces-'

• .>-

',.

::q

.s:

sienário autorizado, para que este lhe' dispense a mais desvelada e pronta ..ten�ãe..

)
Mesmo ao cessar o efeito de suá Apólice, adote como norma, nas, cidades em <t�e ':

claegar, uma visita ao concession.ário autorizado de sua marca da General M01:éis •• :
um amigo preparado para servi-lo ... um guia cordial, .. ao seu inteiro dispôr l

�. .�.majs e mais -

-",,_;'

:).,

"

.

1.

quilômetros
cc:)m ...",..n�.
,�� e s.tislâ�·

,
....,

GENERAL DO BRASIL S.M 010 RS

Ford Cltib37 Coupe fft,ACOS •.
'

AtdMICOS
TOMEM

U(Bbc tr!osatatl,
"SILVEIRA'�

Gr.nd. T6n'"

Vende 8e, em otim9 ••tado. Ver no La Porta Hotel. quar'to. 20�.
com Snr Pkt)RO.'

Tombem vendo um onibu. marca DOI)'(§-E, motor recondicionado, para.

21 paslageiJ'ol. Demais informações no endereço acima.

f

\
"

,

Hiivos�' D.eb'ill:
,lados' provocCiIfl1
;iI 'He_urastheni�

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHOf
DEBILITE o SEU OR
GAItISMO, PORQUE
CANSAÇO PHYSIC
E' 'INTELLECTUAL
LÊVÂRA', FATALMEN.
TE, A"NEURASTHENI�

Os primeiros symptomas da
�eurasthenia são geràlmente a

insomn'ia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner�

vosismo. Ao sentir quaesqueil,
destas manifestações previna
se eontra as suas consequen·
ciàs. Trate-se immediatamen
te, com um remedio de effeito
positivo e immediato. Não
tomê àrogas perigosas. Vigona'
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo.
restit�indo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
tude ás ,pessôas exhauridas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li. Copyrigtll da
�. � I. rb!l:HAVE fOUHIAlDl"6-

-
- .

j
1 - que foi Napoleão Bona- i

parte quem transformou 0_ Pa- í
Iácío do Louvre, em París, num!
museu- nacional. I.

2 - que os elevadores . do.
Rockefeller Center, de Nova!
,York, o maior edifício do mun-'
do, percorreram 400 metros

por minuto.

I3 - que os grilos e algumas
€s'p-écies de gafanhotos não
tem os ouvrdos na cabeça mas

sim nas patas dianteiras, logo
abaixo dos joelhos.

4 - que a alímentação de
arroz e peixe, se bem que não

seja a Causa da pele amarela

dos japoneses- é -3. causa 'cíén
tíficamente comprovada da

(pequena estatura dos súditos

de Hiroíto.
5 - que o processo de imper

meabilizar tecidos por meio de

borracha foi aplicado, pela pri
meira vez, em 1791, pela fir
ma inglêsa Charles Mac Intosh

\

& Co., que obteve patente de l

sua invenção.
6 - que "Tíny Tim", cujo

verdadeíro nome era Harold

Dyott, foi o menor homem que

já. surgiu no mundo, pois me

dia precisamente 63 centíme
tnos de altura e pesava apenas
11 quilos; e que êsse anão, ver
dadeiramente fenomenal, mor
reu no dia 22 de setembro de

:1937, com 50 anos de idade.

.... • • • o, •• _ •••••••••••••••." •••••• �

'R,feree as suas,
clefesas •..pnkas
Tendo ai MlU dele8as ,
•••••te•• _...

,
equ1Ubr.du, os orsa-........ . //lI1Mmos fortes II UlilotI-.,. ,

encontram_.natural--:
_te,m_ ."jeitos .

a doenças. ., CIlAlIJldo
aUngif10S por um

re,friado ou ,npe,
reagém com ViCor, libertando-se ta
cl1mente. Mantenha, portanto, o seu

orgarusmo. em pedeito_ equilíbrio.
,Dê-Ihe um tônico capaz de enrique
cer o sl!JlCUe e auxiliar as suas de"
:fe6as na�. Tome "iool, às refei
ções, e continue com o mesmo e..

píríto ,aleSre e saudável, d1spocte
para � luta quotidiana. Vinol é unta
verdi(delr. "tonte" de vitlll1�ade.
Vinol '�u.4a-o na convalescença de
doenças ou operações, aumentando
seu apet!.te e proporcionando-lhe wn

sono tranquilo. Vinol eneontra-se
em tõdas as farmácias e drogarias.
VInGt é a saúde cio ungue!

,
,

1·

l1ivelà -mentenhcs. ..

dom,�,à di.stânci-as!

"

tr•• viagem lIlI. dlreção da um espil,(,lOfID Ford :ÓlO.trltr-Mt�-'
• q'ue .ignifica eoníôrto dé verdade: Eis aqui um earro '1)8

• oferece inteira ilegurauçllc·,f!lll qualquer estrada ... � "file

fácil de manobrar, gostoso .de ,uiar.
$e;tl "ohsseis' estahilisado noa dois ��ntidOfl dfJ8tillll fir

••m:eute mesmo paI! curvas. Suai. novas mola. J),Hi!ti

-fôlh..., extra-macias, suavizam u distâncitll!. AlsenID'B

..:lIlIortáveil .; anatômicos proporcionam-lhe o ruáxiülO de

. Í't!l{:>ou.o-.-"J!Apaç(,} ã-··youiaull... • mais o possante JflOlor

Y-I, t)bediente...aoio e sileuoioso, que nivela mont:a:uhã8

••omina diatM.ncl&lI. Dirija-o 4! ae eonveneerâ d\l lIf1l'"
T.,ril ..tá. .OJllO .elrlpr. Jt� Yan�I�U'da.

{ .

, O R • M O T O R
,

o M.,tCO fOM M;o"O. V-I" J••
H. ,.. IM SUA CI.A�f IJ':P.�'
�te fi:>td fJkrec c:o��
oH fôrça... o Stn�. d_ ..
&rt.o c�ôro�.... a liamoS'Q it6�

...ro._ "VI - o "1ipo Iifflld•.••·5 lIIilM·

..ros eII·t·onu'''efs.

.'

Dr. a.••Mo G.
_ALLEn'

ADVOGADO
Crime ......

CIO_a...o 4.�d..
.NÃ'ftlRALEZN,.lO&S

I
Tft.tOll �fII6IIio.

llecrit. -- PrQgQ 16 th No•. .as. .
A' EMPRESA CONST'RUTORA UNIVERSAL, AVISA A

1... 0IIIdar. TOJ:)QS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
RRta. -

� Tir.aÕMte. 47. I REGULARIZAR SEUS TITULOS DE ACORDO COM O DE
.'

E:O .... :-. l� CRETO-LEI 7.930, AFIM DE .. SER REEMaOr"SAPOS DE
----------- .�CORDO COM ESTE REGULAMENTO. ,

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

PARA MAIORES ESCLARECIMENT'OS PEDIMOS O ES-
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAL
DESTÁ CAPITAL, ·CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFI-
CIO AMÉLIA NETO.

",

.'

'-

..

•

_________________________--r- .,---_

AV ISO

VEND.E·S�
UIlI �rtk1io' c.{)1IlI '.0&8 8S

eomollidedcs, ••1idllm«nte cons

truido tlaDti>c ••a renda, situa

do em Clptilft0 pORte deste

Cspibll.
Aceita le JII,;gamento ellD ter-

renós, P®fII .utrl!ls

inforlBsçiescom A. L. Alves.
\

Rua Deodoro 35. - Fp \$.

�I--------------------------------------_..----,...

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CAB!RAL

ESoiUTÓRJO: Rua Felipe, Scn-midt se - Sala 5
Edific:io ClI'uzeiFo Ftofia"pooie.

, \

SiMl de veUüce
A Leth lWlh.nt. ioz •.t.

tal' e oar n�l P�.G.
(ccsata·Jll.ba, 100N. c1� ...

newl'G) em IIwao t�. Niíi.
" tinturA. Não m,anoh. e ...
auja. e' nu ue. é }i:mjie-L
fcfcil e Ggl'odá••1.

-

A Ú1It� BPilhamte eX!ti�9U.
08 cos·paa. o prurido, G .e},or
rhéa e t'&do. aa ofecgiíea pe
l'a.itebioe do cabelo .. am..
eorno eomJhata Cl oolrioie, r-e

.itáliaondo os ram. co..Pil
res, FCli oproyada p.�lio �
tomento Noó.ional d. Sdl'd.
Pública:

DR� LOCAS
(tRUR<iIÃO

MOLtSTIAS DE SENH.0RMI
.

FIGADQ - mTOMAGO - IN"I'flS'1"1IIO

Comtllta'l! dali 14 h }fi aous.

Rua Jdio Pbt. 11. 1

.(Sobredr;;.)
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,'_rmácias de plantio
E<llarão de ,plmllão, durante o

,"'Mi'Iês de julho, as seguintes tárma-
.

,,�ias: I,

5 Sábado ._ Fnrmácía t8tó, Án-
lõnio _ HUla JoiIo Pinto.

'

6 Domingo - Farmácia .8t.o. An
tônio - Rua João Pinto,

12 IRábado - Far-mácia Catar i-
1l)!en�·r. - Rua 'Traj-ano.
i3 Domingo - Farmácia Catari

lilem;,e - Rua 'I'raiáno.
19 Sába'do - Fatrnácia Rau l ive'i

Ta - Ilua Trajano.
20 Domingo - F. "

Hall. " "

2(1 Sába,do Farmácia 81.0.
Jt.go;;tinho - Rua Consel hei l'(). Ma
fl·30.

27 Domingo -
"""

�
" " "

, ü serviço nO[UI'110 será nJ'í'Ltia,do
;p�I:l Farmáciu RanLo Antônio s'ita

.11, rua João Pinto.

'
,

I·A doce Rosa O'Brady
.

Um dia, famoso escritor re

-par-ou que sua secretária esta-.

'va usando o mesmo alfinete
,áe ouro que êle havia dado a

;uma linda atriz muitos anos

.antes. Seleções para Maio apre
'senta o drama tocante da de

-cadênoía de um ídolo do palco
- e de uma moça leal que
�ri:iscou o amor e a fortuna

para fazer sua avó feliz. Com
-pre Seleções hoje mesmo.

Também neste novo numero:

o HOMEM QUE CONQUISTOU A
"UMA DO- DIABO. NUI'lca mais

condenados franceses serão "D
'víados para o verdadeiro infer
+no que era a prisão da Guiana •

. Leia como um oficial do Exér-
cito d.a Salvação combateu o

plifigo' e a corrupção dos metal!
burocr-áticos, para reformar ""ta
fll'lsã'o internal .. , e fi�te
-eonsegutu que a J'ran�a a aqau
donaSlie.

.... . . � .

::JtA ILHA DE BERLIM. Ptoo:h!s!IOrea
desaparecem repeRthnamente,
me�inos são raptados. - eat""
Sã0 algumas das coisas sur

preendentes que estio sue...

den.do na zona alemã ocupada
pelos russos. Leia 0. que lDIl

especialista em assuntos 'políti- -

<:QS diz sõbre as condíçõés aa

Alemanha - e porque os acon-
, teelmentos ali ocorrentes ,er_
ele tmportãncía erucíut. para
• mURdo,

-
.

I

ilJESPERTA E VIVE. Ela foi UII

fracasso, até o dia em que ctes
cobriu uma fórmula que, em

,
apenas dois anos, �ornou-a ea

paz de afcançar um sucesse

quase inacreditável. Leía a COI'l

oIensação dêste livro de grande
Cixito, que poderá muito bem

auxütá lo a fazer de sua vida

um sucesso.

. .são ao todo 2.1 artigos tnteres
santes e estimulantes, mais llS

- 'Condensações de dois notávei.
livros, neste nove 1'IáJ;nero 4(

, �elE;çõés.
COMPRE

SELEÇ9ES
PARA';M�'O

A venda agora!
,., REVISTA UÜERNACIONAL
PUBLICADA EM 13 IDIOMAS

. . . . . . . ... , ..... ,
.....

Repre,entante geral no 8ra,il:

fERNANDO CHINAGlIA
lua do Rosário, 55-A, .2.0 andar· llie

•••••••••••••••••

TOME A'PER1TIVO
N ( ) 'Tli

5

.
.

VlHO AMPARAR, O DINHEIRO
EMPATADO NUM UIIUL IE lACA'

"

,
.

. Um �elG animal. .. Uma pequena fortuna em perilo ...
s� sebrevíer um acidente ... �omo alcançar uma in-o

denízaeãe ? A resposta é muito simples: um seguro
na Carteira de Animais mantida pela SATMA. Já 08

maiores criadores -do Brasil recorrem à SATMA para

t caRTEtRAS DE Sf:auMlj ,

proteJer 'Os seus- animais de valor. Faça
MtSIRO, par� sua maior tranquiãdade.

,"; �

também e

,

,

�

;Aeid�ntélS 'PetuJ'oai•

bie�ndí.

AutomiJveilll

F'ideltdade e' Fia,u,.

.
-

SUL AMBBIC'A

• .... aT,IMOS
TB.RB-STRBS,
B ACIDa.TaS

Â MAIOR COMPANHIA Oi SlGUIOS EM SEU GtNERO DA AM�RICA DO JIIl.
110 .i JANilA-O

\.

'{

_Mlcaa JilUtlCft9rM'�
ESQl!VA O SEU� Il1O

lll8UIft.1 uf. A ..
CI'IIIA�'lJII

81oUM,CNAU .. S'ANaoi�

-Plano quinquenal no R. G. do Sul
RIO, 27 (A. N,) --" A Comissão de Estudos dos Negócios

'·Estaduais, que ontem apro\"ou o empréstimo para a Prefei
t.ura de Porto Alegre e o plano estadual para a no.va discrimi.-
;:nação. das rendas de acôrdo com os dispositivos da Carta Cons
titucional de 18 de setembro de 1946, vai voltar a se reunk
amanhã, em nova sessão extraordinária, para tomar conheci
mento de um novo e importante assunto do Rio Grande do
Sul.· Referimo-nos ao. empréstimo de 500 milhões de cruzeiros
-que o gov;êrno do Estado ,pleiteia para a exe,cução do seu plano
"tquinquenal de. obras. Neste plano compreende-se, entre outros

serviç,)s, o ,plano de barragens para a irrigação, o aprofunda
l1.1ent0 dos canais a regularização dos rios e várias outras
'obras que visam facilitar e acelerar a circulação das riquezas.

__A-m
�,'

.......
L
_fi,

... já f.a. feires e.-
ta, a' da. tn auílie pa-
ra ,..... nltar á ...

cietlatle. C••bera _ ea.-'
pudta 'ré Reata"" ir 1"-.
_ 5...... J.áan..

�iDis'erio da
Nari.ba CÜ,tIS�

CA,NSADA
e sem 'it:.

,'"
,

;>-
\

_OPE
s. JOiO

Combote o' ·tos8e, o

bponquite e 08 resfrio-.

dos. João O Xd�op.e S.
éeficaz no tratrar,nento
dos afecções gripais e

das vias respiratórios.
O XQrope São João
solto o catarro e faz

expectorar fAcilmente.

CAPITANIA, DOS PORTOO DO '

ESTADO DE SANTÁ C.ÁT..l
RINA

E n I T;"'" L; '''',

r
1. De ordem do Senhor Ca

pitão dos Portos dêsteEstaJio,
faço saber a 'quem "intere�a.r
possa, que se acham a})e,rtu
nesta Repartição até 1e d.

agôsto próximo víndouro U

inscrições para os conCUFl!�OC d.
admissão ao Quàdro de Conta
dores Navaís e Corpo de Inten-'
dentes Navais do Ministério da
Marinha.

2. Para melhores esclarací
mentos sobre o assunto . em

apreço, poderio os interessa
dos na Secretáría desta Capi
tania.
Capitania doe Portos do Es

tado de Santa Catarina, em

Florianópolis, 23 de' junho d.
1947.

.NeIson do Lh__e.:t. C...
tinho, Escriturmo dl4.. olaMe
"G" - Secretário.

As pérfidas ru

, g9s na testa e ae

"'rwor dos olhoe,
as sardas , man

chas, cravos e ... -

pinhas, são tFsiçoeirclI inimigos cl,.
beleza da mulher. 9uando surge...
estas imperfeições; lançando JlU

vens sobre a sua fe1Jcidade. con
f'ie nas virtudes dó, Creme RugaI.
Rugol corrige rapidamente as can

sa! -do envelhecimento premature
da cutis. Este famoso ereme em

belezador , usado todos as noite.
em suaves massagens no rosto.
pescoço, e todos os dias como

base 40 "maqui]')age",' remove "_
• impurez?l/ que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

KOr'e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do Creme
Rugol a sue cutis podecá ficar qla
da, ll�� e acetinada. aumentan
do óé seUl! en�ntoii e protegende
a _JeJ.ic:idaÓe. A fi.'Hcidad-t
de 'amaF .. · e ser ama.1a.,

CREME

ltu6dL

)

_ _ _._ _._ -.,."."
0077ZW . Di .. ti--

VFO la ........a ... c:leMIe' liIaa
M.mieo • iii f'leiIWoàe. &8-
tF� ..... )I8If'a e feirma
tie S·. t' tlM ea�
de oup .,

A.-PMDme-M .... M ...
..� ê PUM_ Ml"......
-lhM _. Ú� da I't'TIsta ..
VA.I,"" llH\ "" .. ,T A "f....,,,...� ...

Il�1o. ••-.
.

,�
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PARA A CONTINUAÇÃO DOS
P.R:OGRA:..1\i.A!S OOOPERA1'IVOfi

INTER-NMElRiI�ANOS
WASHlNGT�ON (U. s: L S.) - O

leCl\8tário 'de Est.ado Marshall ,reco
mendou aO' Cong-resso uma lei que
prorrogue, por mais cinco anos, 'a,
our.àção do Instituto' de Assuntos
Inter-Amer ioanos, como de interes
.8 vital 'Para a continuação dos
proje,tos 'que visam aumentar o pa
rirão geral de vida e a compreensão
entre os povos das repúblicas ame
rícanas.
Em uma carta que acompanha

va o projeto de lei, o Secretát-io
lilarshall disse: "Nesses projetos, 98
Jõstados Unidos, por intermédio do
Instituto de Assuntos Inter-Amei-i
eanos, têm desde 1943, levado a
efeito programas de cooperação
eorn dezoito nações, americanas, nos

sampcs da saúde pública, desenvol
vimento dos supr-imentos locais de
alimentos e melhoria da educação
básica. Por meio de acôrdos, 'auto
rísados pelo Congresso, com outras
repúblicas americanas, o programa
presente continuará em vi,gth' so
••ente até Junho de 19'48. O valor
�l.le os outros govêrnos emprestam
.. esses programas pode muito bem
.'er aquítatado pelas Goiltrilbuições'
srescentemente grandes fei·tas por .

•sses mesmos govêrnos lÍlqueles'
ampl'wndimenLo,s eooperaüvos",

O Seoretârro-Marshall saliento.u
t[ue o Departamento' de E&Lada, a,-

'

l'ÓS encarregar-se da supervisão do'·'
Instituto em questão, veeírícou.I
IlpÓS acurados estudos, a efiCiência'
4 ,:oe utilidade dos aludidos progra-:
luas, "os quais fÍZeram oontr-íbui- .

ção altamente ás nossas' relações
som as repúblicas am�l'.icanàs. ,S{lI'-:
viram adema is, de l1lOIdo direto a' .

milbal'es de comunídades e mHhõe�'
.te Indjvíduos Iatíno-amertcanos.]
sm prol da mel:horia de seus pa-.
drtl€s de vida, alimentação- e edlma-;'
.ãlo".
-

Ao e�pr.ess.a.r sua ,esp·Cl'ançã (jei
fi\:te o Cona;f'esso preste atenção â'
lei, mpresen!ada .o sr. Marshall de-,
elarou : "Em minha opiníão, esses

pl'og,ramas constituem demostra-:
�ões afici,entes e palpáveis dos 0.
jeti,'os da democracia amerícaea.:
E, como j}onstitu.6m ,forte baLual',tce'
cI€ nossa política de, I"elaçijes com

as nações do Hemistér ío e, C,OIlS«-
,

l',\uentemente, nossa "p"aHI íca �xter:aa,!
rfevem continuar".

NOVAS LillNTES F01'OGtiA...FJ..CAS,'
.LONDR.ES, (B. N. S.), - Quando,

há pouco tempo" percorreu diver
sos países uma exposição. ambulan
te, organizada pela Associação de
Fabricantes de Insleumentos Cí
entif'icos da Grã-Bretanha, os in

efusl.riais estrangeiros/ ficaram as

sombrados ao descobrir que, mesmo
antes ·da s·egl1nda guerra mundial,
QS produtores bl'Ílanieos possuia.m
uma �t}cni,ca mais adia.nUi.da ,que a:
dos alemães.
DrlI'ant,e () de,senrolar d�1S ho.slili
da'des, íJzel'am-se novos progressos,
a,góra, as fabricas britanicas têm

que lrabaLhar intensamente para
pooer satisfazer as encomendas
que l'(}wbem, Um.dos melhores cs

].'>ecJ,ialistas em 1ent.es da Grã-Bre
tanha é Chrles V/yne. ReccnEe
:r.nente, projetou ele uma lente com

abflrLura F. L, true pode 1'0tograJar
.ondas eleLri,cas que se movirYlfm
tam numa velocjdat;le de 300 milhas
(480 quilometras) por .segundo,
Essa lent.e será de grande utilidade
'!la indus,Lri a elel.rica.

O ínesmo invenLcir está fazendo
inlV�sLig'ações .com' o processo de
éN.ominaclo "lbloming", nse.e1o pela
primeira vez durante a guerra, e

que consiste em aplicar sobre uma

jente uma {Jamfrda de um composto
fIuimico ,de 0.005 mm e proceder a

sua cvaporaç[o o no vacio.
Com esse meLado, se .conseguiu

J' '�fiIDinar a reflexão, da luz e aumen
tar sua transmissão, Ainda duran�
te a guerra, Clarke� \Vynne inven-,tau len�es telefotog-rancas com M

quais foi 'PossiYel tomar mil,hões.
�

,(
de vistas aéreas a granJeles altltll- �.

des. Atualmente, trabalha para
cons.8igllir lentes para um novo pro-
ees'so de proj.eção de peliclllasem
cor,es e em outras que prrmitrm
uma projeção brilhantes da Irlevi
�ão, nas telas de cinema.

Ao 8'i� ... p�e �8I!UL
Que 84! � II IlI:tIlMe :ds PeWomarill
··l�l'I n.'�h. WaMBa" que iJli (,·MI

J)"i"(!f".ri1J\.'). p�Ja e�)l·t� imp2rial d.
D. Pedre i!I I

.-
, 10m bigí�ll.

Irande ,isi.
,

'

.. f

/

'V_o •••1" e mai., perfeit_
.

� • tle 11111 lJOIll "aóeutc,'"
,

_>()8.� qU�Ol tlIa 19hda
.to..•.

.,al liTrQ.. lIohre t.d8J ,M'"
."WltoS:

LIY�RIÁ .O&A "

.

�1" D��OI'Q.� 33 - Fl.ria.époJis
,

f
um companheiro fiel que regi!!t:ra
com 'rigorosa exatidão 3. :marcha &0

tempo. Adq\lira também um Ome�a
.

- de pulso, mI de b.olso - pa.ra ter

sempre a hora exata. e para possuir,
ainda, um relógio elegantíssimo.

iia, são provas oficiai., rígoresa
_e.te controtadas. A elas çoncor
reIll 05 melhores relógios do mundo.
_lt}'eaidem-nu 0.8 técnicos do famoso
Observatório de 'I'eddington.' na. In
glaterra.. Repetem-se regularmente,
E .ellde 1933 que 08 relógios Qmega,
)U'l811a. competição hanrcsísairna, 'ü"
.:K.êialmeate proclamados o. priJaéi-
1'011 eliR precísâo! Diariamente, ena.
vjt4íri:iI. de precisão se repete e é

cQ}llirmada, em. todo o mundo, p8l"
.llíieJ\ de possuídores de Omega-

'i

li) S�\! GIlCio,Nl;i,..,"'.'
p R e�"s .. \J'� ti;,;"" .

lIMI>E'ZA GÉ'Q""'.'

&.
.

. ,," ,

/<' JWT
*******�

...
*******

Realiz/lm-se em 2'etidington, r�gul(l.nnente,
.

'Pmvlls lie pr.ellisi,s tm!1I1 8S me1Jwrt!s· re7Afii••
do 'muml9. Besde 1989 ]iertenve a "nefl4 ..

1;' lu.,gal' em ]1l'eeisi'8,
,
,.

?
"

OMEGA
.MEGA

PI!0tUTct DA socléré SU'ISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGEJIE
GENEBRA -'- SUIÇA

/

/){/II$'rrlR!l«1fStJfFRE#/Es
;xr(/'t:/rJ!.;/IIt?h'$1e;tW�$

,De acordo !=om os imperativos da
rezão, da ciência e do bom senso:

Edital �e concurreneia
- i· Dismto Na.TaI i. �.l -

De .rdem do Ex:mo. Suer. Gilpitão d. l{a,r e Guerra ARtÁtlif'
AliYarea Barata, Comandante do 5° Distrito Nayal.

I. Acha-se a.oorta ,a concurrencia· paJla a confiltrução ti�

t:��uintes edifi.cios do 5- Distrito Naval:

a) - .séde do D�strito (edilicio d(il 3 audare!!);
b) _:_ Residencia do Comandant� do Distrit@ Naval;
c) - Residencia!'\ doIS Oficiais;
d) - Residencias dps Sub-Oficiais �,Sargento.s;
e) - Residencias de Praças e Taifeiros. j

Íl. OS concurrentes obte-rão todaa as in:Jõ'Jrmações, deta-"
lb.es, p�antas, etc. na séde provisória do 5° Distrito Naval, �"
andar do I. A. P. S. E, , Praça Pe,reira de Oliv9rira, das 9 às. ás--
11 hs. e das 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábad<M\,.
tlomingos e feriadoli.
III. Anexo às prolpostas os concorrentes·. deverão juntaT GE"

documentos complI'obatorios de idoneidade, e provas de qui
tação de todbs os impostos federais,. estaduais e municipais.

IV. Os cocorrentes, anexo às propostas, juntarão a decla
ração que depositarão a importancia da caução em dinheiro ou

apolit:es da Divida Pública como garantia da assinatura d0'.
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução serão
de 5 % sabe o valor da obra.

V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes fe-
0hados, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Dístrib�...

A sua abertura será às 9 hs. do 'mesmo dia.
Florianópolis, 18 de junho de 194:7.

ALVARO PEREIRA DO CABO'
Capitã� de Fragata, Chefe da Oomissão de ('3"oncurrencia.

NOTA: �(Fico. o.lterada para la de julho do corrente�
o data de entrego das propostas paz:a as cons

truções das obras do 5,0 Distrito Naval, man
tendo-se. contudo, a hora do rece'bimento».

SAPÁTOS PARA H6lMElVI: feitoe a mã.o. vira froncela. liolpdo dupie,
aalto prateleira. fabricado com material que axist. de melhor.

_. , ..•_

•

preço apenas Cr$ ISO.file.
•

I::iAPATOS ATAMANCADOS: proprioe para inverno. solado de made:rra
especial qlle re.iatem contra toda e qualquer humidade. con.ervando
o pé sempre quente, re.omenda·.e elpaciolmente para ps.soaa II!rllle
trabalham em lugares hum idos cujo aoalho é de cimento e tij.letOlb.

Preço apenaa Cr$ 50,00.

CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS:_Tel!..1I gra�dG aortimente.
. modelos novos, preços beratillaimol, de en.lra) '20.00 a 1610,00.

Vendas diletamente da fábrica ao consumidor
CAsA BARREIROS ._ Rua Conselheir.o :Mafra 31.

N.O 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bemorragias
e suas conse9..uências.
N.o 2: Falta de regras, regras
atrozadas suspensas, deminuidas
e suas consequêneiEls.

«Casa Barreif9S» vende:�
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MENfNO ALOISIO PEDRO
RIBElRJO

,9

QOCleaI Ordem dos 'Adv,ogados do 'Brasil
� . SECÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINÁ., '

EDITAL DE c.ONVOCAC'ÃO DO CONSELHO.
De ordem do Snr. Presidente desta Secção, faço publico

CI ue em vista da vaga deixada no Conselho e na Didetoria
pelo ex-Vice Presidente Dr. Vasco Henrique d'Avila, o mes

mo Conselho elegerá dentro os membros da Secção, o subs
tituto para servir pelo resto do mandato, durante o bienio
1947-1949, tudo, de acordo com art. 73 do Regulamento (De
creto n? 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933, com as alteraçõessr.
que se lhe seguiram). .da

Pata as eleições .ríca; outrosim, pelo presente, convoca-
do o referido Conselho, devendo elas realizar-se no proximo
rlia 2 de julho, quarta-feira; ás 10,00 horas, na séde da Secção
á rua Felipe Schmidt, 38. .

,

Após f
as eleições terá Jogar a sessão ordinaria semanal,

na forma do costume.'

Florianópo'lis,

Americ�6':Terresfres
f'farjjimos e Actdenses

•

FABIO RAM.oS
'I'ranscor re amanhã mais uma

primavera do jovem Fábio, diléto
f'ilho do sr. Dr. Rubens de Arruda
Ramos, digno diretor da Peniten
ciária do Estado ,e deligente dire
lor deste matutino, e de sua exma.

esposa d. Gessem da Costa Ramos.
Ao aníversar iante, "O .J�sLa,clo"

deseja' sinceros votos de perenes
fpli,cicla,des.

x.xx

O CLUBE RECREATtVO
"AMIGOS DA ONÇA", 'fará
realizar dia 5, de julho próxi
mo, ás 21,30 horas, no Lira

I Tenis Clube, uma grandiosa,
tiuirée, com apresentação de
sua orque1stra juvenil, seu con-

junto de gaitas e um Sketch.
O progran1:a elaborado é o

seguinte:
ÁS 22,30 horas - Orquestra

dos "Amigos da Onça"
Lago após - Um rápido

Sketc
Conjunto de 'Gaitas Especi-

.

ais, q'lle='foi- p:re's@ntBado pela
famosa "FÁBRICA DE GAI
TAS D E ALFREDO RE
RING", num gesto de coope-
ração.

'

Em seguida, a Orquestra do
Lira Tenis, Clube, prosseguirá

Continua O ESTADO fazen- D. Olímpía da Luz Ferreira .

•.do distribuições d. veliose« li- D, Cecília Rego Di Bernardi.
''UJ/ros, inclueive romanca. -0-

Senhoritas:
.,,,, _. Jraccma Cunha.

-dernos, en tre as pfissoa.! qu. Senhores:
-corrs razn de seu cadastro SI)' Luiz Dutra, f'armaoêul.ico.
-ciel. Jovens:

A I-J ercílio Pedro da Luz.
'/. 8 pesseas que a�nda não Inarnar e Itamar. filhos elo

__hai)1I.m' preenclnifio o coupon OLhonicl S, Dinis, sargento4JUB diariamente publicallClo5 Aviação.
,JD'oderiio faze-lo liI§ora Iiebi- x x x

-I itando-�e, .assÍlrn, a co�corre- STA. NILDA POVOAS
f"� t-- t FesLe..ja hoje, mais ruma prima-Jra.m a ao. ln eressante, inicia- vera, a sta. Nilda Póvoas, muito

, tl..�a Ifia]tzafi. sob o pe t roci- apreciada no vasto, ctrculo de suas
.nlo, tia LIVRAlf.IA ROSA à relações.
Deodoro n. 33, nesta Capita.l. x.x x

--o- PAZE:VI ANm<_ A;'v[ANH,,, :

ANIVERSÁRIO: Senhoritas:
SRA. DR: �UGU�ro DE PAULA, Maria Osvaldina Schrnidt, filha
,

A eíeméride que hoje deflue, .as- cio sr. Oscar SchmidL, residente em
.sinala o aniversano natalício da São José. S II exma . sra. D. Olga Ramos de Paula SalvaLína Esp íntiola, filha do sr.: U

,) -dígna esposa do sr. dr. Augusto dé Espíndnla, propr ietário da Casa
Paula, afamado cirurgião médico e Elétr-ica.
-esrorcado diretor do Hospital de, Hilda Rooha Bitteucourt, f ilha do
Car-idade nesta capital. sr. Manos! Umbelmo Bittencourt e

A -dístínta anlversaeíants é f'ilha ele sua exrna. ésposa D. Elvina Ito
-do .sr. Dl'., Nerêu Ramos, dígníssímo cha BI ttcncourt. '

Vice-Presídente da Repúhlica e de Jovens:
sua exrna. esposa D. Beatr-iz Pe
-derneiras Ramos.

Devido a seus grandes dotes de
_
"coração, a prendada aniversariante
conta com inúrneaos círculos de
.amizades, que hoje lhe apresentarão
.smceras hOI1')Çna:g'ens ,e as quais "O
'Estado" se associa prazeirosamoote.
.FAZEM ANOS, HOJE:

Recebemos da Sucursal da' Reserva para Riscos não' . .. "., .. .. "" .

Sul, América 'I'errestres, Ma-I Expirados em 1946 ,.

noxv - f:lojP ás 2 horas

ritimos e Acidentes, neste ES-I . . . . . . . . .. Cr. 34.039.893,90:
1° - CIIIP Jornal Infor.mativn -

,

R IDFB.
tado, um bem apresentado fO-j econserva para Sinistros'
Iheto, com o relatório, refe- avisados em 1946 ,..

2ü - Kirhv Grarrl e moderna
.

."

1........... Cr. 12'.007.891/50 cow-hov.

I
Reserva de Contingencia,.. CASTIU-O ,JHtRECIDO

C 999 3à � Wrlliam Cargan 'e J. Car-
• . ,

I ..... , . r. .702,20

"
Excedente - Reservas Esta-

rol l'j�iS'h .

t tá
.

C 20 248 871 O GRANDE MOMEN?,O'

u anas "" r. . . ,70
Somando as reservas e esta-

5° - Continuação do. seriado:

I tutárias ao Capital de Cr.$ .... '1
BANDIDOS DAS SELVAS

10.000,.000,00, temos um con-
'Censura: Até' 10 anos.

junto de Cr.$ 30. 248.871,70 de Preços: 3,60 - 2,40.

garantias subsidiárias, além
das Reservas Técnicas. I
Admiramos também e nãQ

queremos deixar de realçar a..
aplicação dos valôres da Com
panhia no balanço, abaixo
discriminados: I ODEON - HO-j'e á 1,30 hrs.

I ,Titulos da Divida Pública - Vespel'al das Moças -

Brasileira Cr.$ 3L488.370,70 - MEN.SAGEM A GAlRGIA
Outros Titulos de Renda ... ! Com: John Boles, Barbara SLall

· .. , , . , ... " Cr.$ 7.076.460.00 \vick e Walla.ce Be-ery.
Bens Imóveis i II - MEXICANA - com: Tito

· . ' . ' , .. ' .. Cr.$ 32.201.837,40 Guiz.ar, COll!stance MOOM e Léo
Dinheiro em Caixa e Bancos Carrillo e Lolita Rodrigues.

rente ao balanço geral do" , , , Cr.$ 6.115.737,90'. No programa: - A Marcha da

ex:ercicio do ano de 1946 da-! Prêmios, Juros e Alugueis a Vida n. 69 - Nac. Imp. Filmes.

quela im'po�,tãnt'e següradora�Receber ".'.Cr.$ 22.961.742,10 Preç:of:: Cr$ 3,00, 2,40 e 1,00.

nacional, com séde no Rio de! Outros Valores" Li.-vre' � Ceiança.s maiores de ii

Janeiró. I Cr.$ 12.761.278,40 anos poderão enlI'a'T.

Da leitura dêste documento Soma Total , ., .... .... ..,. .... . .......•

colhemos a mais lisongeira'··'···,·,· Gr.$ 111.705.426.50 IMPERIAL - Hoje ás 2 11O'r.as

impressão, pois as cifras apr�-., Subiu � ..
mais de 39 milhões I - Malinée do BaruLho -

sentada atestam a pujança, de cruzeIrOS o que $atma p3;-1 I - MEN.S.AGEM Á GAiRJOIA.
Joa- solidez e equilibrio da' maior gou, no ano de 1946, pelos SI-' .com: John Boles, Wallace Reei'J'

de todas as organizaçõees de nistros que atingiram os seus e Bar1bara SLa,nwick.

seguros dos ramos ele'menta- segurados. li - VIGILANTES DE DODG.

res que operam não só no Agradecendo aqui a gell.tile- CITTY

Pais, mas em toda AP'}érica do' za com que fomos di.stinguidos Com Bill Emott.

Sul. .i ! pela Sucursal da, SUL AMÉ- II - .�DAGA· DE SADOMÃO
.

Apraz-nos, para conheci- RICA TERRESTRES, MARI- N? progr.ama: 1,) -. IndustrIa

mento dps nossos leitores,! TIMOS E ACIDETES, faze�l
NaClünal - Nac. Imp. FIlmes.

transcre,ver aqui alguns dados mos votos para que cada vez Preços: Cr$ 3,00 ,e 2,40.
colhidos no referido relatóIioj mais se radique no nosso meio "Imp. 14 ,anos".

e que só :podem robustecer a e cresça. em poà�r e rique,za,
I
ODE'çm IMPERIAL

confiau9a e alargar a pr,efe-\ g?za:ndo da confIanJa'.e prefe-!,�
- SimulLaneamente-

rênda de que goza a Su}: renCla do nosso publIco', pre- a� 4,1/4, 6,30 e 8,30 ás 7,:3.

LIVROS ,América Terrestres, Maritimos ferê�cia a que faz j.us p.ela ho- - Sessões Elegantes -

x. x x
O Clube do LI'vrO de Sa-o' e Acidentes no nosso E'Stado. nestIdade e formalldade .com AtOo�'l'ECE QUE ,S:OU RICO

f;RA. ALVTNA SCH:ROEDER, I t d (l1écmoolor) V'
Mi\!CHADO Paulo, distribue, mensalmen-jl � re�eit� geral da Comp�- que a.den e aos compromISSOS

Lack l\tarJ'o�ie -R:o�O:ldS e��mca
Transcorre no dia de ,hoJ',e o ani- t l' l' d V nhla atIngm no ano em apre- assumI os. '

., . y, " ,nny
e, um lvro 8'e eClona o. ,,' .'

t T fts Edd' B kversá rio nata!í.cio da exma. sra, S ' d
' .

t I ço as maiores cifras até ago- .A!proveltamos o enseJo, am- ue' 1e rac en.

,d. Alvina Schroeder MachaHo, dig- . 'Pdo era ser asCm$a�;O pa-, ra' alcançadas num total dei hém, para ressaltar. a brilhan- No programa: 1) - A Marcj:J.a diL
-

na e,sposa do' nosso ,estimado con- g.aAn 0(. aPden.a,s br ''111'vrPoo)rl cent;o e quar�nta' e Idois' 00- te atuaçãO que, â frente' da Vida nO 72 - Nac. Imp,; 2) - Fax:
terrâneo sr, António Vi,eira. Macha- mes quan o rece' er o " '

.

. '_ , C.' lho-es novecentos e, sessenta e sucursal em nOSsa cidade AII'Ip).an News 29 x 46 - Atualida-
do, ,inspertor r,hef,e da I. V. T. P., Peça mf,ormaçoes a: alxa" " . I' de goo.itor,a do nüsso companheiro de Postal 326 _ Florianópolis. cinco .mil, seiscento,s e seten- vem tendo o ?r. Wllson Aves es, .

•
\

trabalho sr P,edro Paulo Mar,hrudo." ta e três cruzeiros' e vinte Pertuo, respetIvo gerente. Pteços. ,Odeou � Qr$ 5,00, 3,0'
P,elas suas belas qualídarl'es de ..,..,.".,........................................................ centavos, assim distribuida: I

Inteligente e possuido de e, 2,00 -. ás 6,30 - Cr$ 5,00.unico.esposa ,e mã.e ,e 'Pelos s,eus 81.l(celen- T I C II

I ��i_�:::r?�PI�� e��:j:J!ç:��:. Julgamento de .. �e.c��� .�e 6;�e����7�Ú·8·6',6Ó! :r:�g���P��i����n�:a���a��� L%��:r1� �Cria:;�s4,�ai���;:��· i
ber. por tão .grata efeméride, as

r " • Renda do Capital Aplicadoj esforço funcional, foi, por anos pode,rao entra.r na sessao de
ma�s �iIequívoca.s prov,�s de admi- CriminOSO .. , ' ..... '. Cr. 4.540.217,20 celto fator de revelo no de- 4_ horas. <

raçao /'e ,aprêç,o, as Iqua1's nos asso-
,

- _

ciamós pr�eirosamente. RIO, 28 (A. N.) - O ttibunal do Participações Diversas .... senvolvimento dos negocios de

F 'Id 'd d O·
x. x x juri julgou onLem o Antônio Mar-

.... ,...... Cr. 952.769,40 poderosa empresa em nossos, ueo II e· e uleU-
Transcorre hoje o anivel'sário ques Silva, que a 16 de' dez,embr!), T'otal .... Cr. '142.965.673,20 meios, tomando-o cada vez .'

I
.

natalício do Asnirante a Oficial no ,ponto do bOUide e no interior do Como �arantia e segurança mais co.n.ceitud.a nos
...

circulos clas ; flOIO-I-aRPedI10 Luj,z de Araújo Bnaga. U lU U •

,Co!1Jclnindo' reoenLem,ente o Cur- veículo, disparo'u o revolver con- dos magnos ,compromissos das comercIaIs. e llldustruus.
. DIRETÓRIO ,AlCADlilMICO.

80 da Es'cola Militar de :Rell'ende, tra JoãO F-erreira. ISantos, f.erindo-o centenas de milhares de pe.s- E"um grande valor com que Devendo se realizar no pró-foi clÇl,ssiúcado no 14° BC onde já na caheça, alcallç,andü a bala a me- soas, milhares de firmas e de conta a companhia e que mui ximo dia 30 (segunda feira) 'áasoube gTang.ear a estima de seus l' Bb' t d a' os'" 80nor . vam aI' asa que morreu IDS-j organ. iz.açõ,es industriais,. ,co- o. se recomen a n, "a -

20,00 hOTas, no. 'Clube "Do"'.gll�"T'inrr',� e a cam::lI1adag'em elos I d
uv

IitItbalternos, pel,os elevados ootes tal1taneamente, pro'vocando o faLo mer:CIaIS e de outros tipos, cledade, pela sua cu tura e es- de Agôsto», a instalação sole--
de '('oração ,e fina ,educação,. indignação popular e LentaLiva. dRj que estão seguradas e protegi- tacadas virtudes de espirito e

ne da Associação dos Econo-"O Estado", cumprimenta-o pra- Imchament.o do cnmmoso . .o JUrI das contra vários im'previstos, coração. .

d S
.

zeiro.samenle. .1
• mIstas e anta Catarma, con-

x x':x
COIlluenOU-Q a um ano 'e se1S meses' fogo, acidentes, infidelidade, vido a to.dos os acadêmicos de

FAZEJf A:NOS HOJE:
apenas de reclnsão, desd.assifican- roubos, etc., provam as cifras IIIAII .A" �A Ciências Econômicos para aa-

Clenhoras: do o crime de homícidío pura le- das reservas técnicas tais'co- • '1-' IJI ftA ""AJ,11 sistirem ao re,terido ato.
D. Flratriz Noronlla Dias. "ôes graves. mo: !II.Ii1LII!I V'lU II .''1 Acácio Si Thiago _ President�

com a soirée.

RegisLa a 'efe-méride de hoj,e o
Reserva de :r;nesas, na

primeiro aniv'ersári.o na:ta.líüio do, lheira Moritz, á 20,00
galante menino Aloísio Pedro Ri-
beiro, diléto filhinho do sr. AloÍ
sio H. Ribeiro e de sua 'exma. es

posa, d. IolaIllda Alves Ribeiro, e

neto matJerno do sr. 8ilvino Alves,
funcionário ,da CE,SPE e üe sua
exma. esposa d. Laudelina Duarte

. Alves sendo avó paterna a eJXma.
sra. ,Hilda Gentil Riheiro..

JI:nLre as mui Las felicitações ,que
D

- Lrav,esso aniversariante, reof)!berá
por certo de seus inúmeros ami
gui,nhos, pelo Lr.anscurso de Lão fes-
tiva data, 'juntamos ás de "O Es
tal(lq".

,

t�ewton Noceti e Sefora
Cal\deira Noceti

particip.bt ••a aeua parel!.�ea
.

II amigoi o nas.imente _e

Elisabeth·Maria
ocorrido 1\. di. 25·.·947

•

Rf'l'Z - Hoje ás 10 horas d'arnanhã
Jornais - Shoi'ls - Comédias.

Censuia : Livre,
Preço::;: Crianças - 0.1'$ 1,00.
Au J l.os : - Cl'$ .2,00.

26 de Junho de 1947.
Clamo G. GallettJ.

RJTZ - ás ;:>, 1, 6,30 e 8,30 horas
Vesperais l' suirées elegantes
ROXY - l l uje as 7,30 horas
Ivone ue Carla, Hod. Carneroa,

David Bruce e WalGer Slezak,
�ALOMÉ

Censura : - Im'P. até 10 anos.
No programa.: Cine Jornal IIl

Ioimat.ivo - Nacional DEB.
.4.l\lalj;!ades RKO Pathé - Ulti

mas nol íc ias cio mundo.
Pt'€ÇO;;: ll i!z - ás 2,1* e 8,30 hrs.

- Cr$ 6.00 e 3,00; Rcixy - ás 7,3i
lns. - uniçn - Cr$ 4,80.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será efetuada, na próxima s,exta-feira, a sensacional
prova dé remo« Presidenté Roosevelt);, com fi concurso
dos clubes náuticos Riachuelo, MarlineUi e ftldo luz

FES'l'IVAL DO ]<'IGUEI
RENSE

,.. �..,.."..��!�
Pi .-ii � I .� 11.11a_

'

Em sua futura praça de des-

-----------------------------------�--------�--------'---_---------------- portos, no Estreito, o Figuei-

Confrontam-se Da tarde de bOJe "Vãl t. t. e II. D. COlegial ���::.:��::·�:�ti��rf:te:l�:
As' atenções do mundo

esPOr-\mai&
uma' vítortà

'

azurra nes-, va, certos, de que alí .poderãol tade: Nadá se espera de feli- tICO c�m. díversas partidas ;�-tívo da cidade, estão voltadas se campeonato que a todo OI' ver alguma coisa de futebol, cidade e socêgo. tr= ,'remlOs. v�r ..;ear:;s, em lj-

para o encontro de hoje no ' confiantes de que, alí,'poderãol Apenas, resta no coração de puta de belíssimas aças.
qual serão contendores, as matar um pouco as saudades cada um, um pouquinho de es-
equipes do Avaí e Colegial. I que já são muitas daqueles perança na grande, bonancia ,

De um lado, é' natural a ex- I bons tempos de futebol quan- que há de vir coroar os esfor- VENENO :\fA1JTICO ,

pectatíva em tôrno desse cote- ! d? a �amiseta valia �udo e o ços daqueles que sempre ,esti- _ ,,' �,
"

n H!l.Jo. pois o Colegial, denotando dinheiro . " nada valia. veram t:3J�alhando em prol dai,' "-',' T, ,ma, gU,ar J1]c�n do
_ �Ja:l,,\ ':

o
..

esquadrão de aço" pelo E o cronista sente-se ma- ressurreiçao dos nossos espor- fez ,1 volta da ilha em (,Ieze,se>u
escore de 4 a 1, credenciou-se geado no seu espírito esporti- teS/., àqueles que, criticados, minutos. ,

a fazer outras maravilhosas vo por não pode fazer nada e miseravelmente atraiçoados � Bem, mas .n cronometro }}OS-

exibições, estando, portanto, em pró I de um campeonato i1inda lutam pelo esporte cata- su ia os dois ponte n-os?
habilitado a enfrentar o

'
..

on-: I mais sensacional,' de uns jo- rinense.
ze" azurra, que ainda assím.é] gos mais técnicos e eficientes. E êsse dia há de chegar.
o franco favorito. Dá pena, sim senhores, as- Sim, há de chegar, si Deus'

Os ..meninos de ouro", co- sistir o fracasso dos nossos quiser, Para isso não faltam e
mo o são chamados os defen- clubes de futeból... não hão de faltar às nossas I
seres do Colegial, naturalmen- ponderações, críticas e elogios,
te que tudo hão de fazer pela Dá pena ,e ao mesmo tempo I às 'nossas crônicas, comentá-
vitória frente ao Avaí sur- dá revolta, E, assim, vão pas- rios e notícias que- aqui sem-I
gindo daí 'a oportunidade de sando os' tempos e com eles os pre estarão ao lado dos espor-'
se assistir um dnélo interes- nossos melhores jogadores, tes, dos esportistas do povo, 1 ° _;_ A prova lconsislirá do se-

clubes e desportistas. em geral.
.

guiute pcrcurso : saída. da ilha de
o EXTREMA SAUL QUE PROVAVEL- Estamos em meio á tempes- ESCREVEU: ACY CABRAL TEIVE

Car-vão, rumu á das Vinhas, contôr-MENTE JOGARÁ HOJE FRENTE\AO' I

COLEGIAL
no desta pelo lado de tora e che-

�usto vai caminhando � pas-IICORRIDA nft FOGUEIRa DE- 194'1 ga��l no 6����n!"� �:r�'��tici'PaIÜe
sos lentos para o seu fmal. ii U n é il im itado, exigindo-se, entretalil-
Desperançados com as pro- ,Lo, insci-ição até 24 horas antes da

messas das visitas de grandes
clubes de outros Estados, co

mo sejam o Botafogo, Inter-

sante renhido e cem por
.oento sensacíonal ".
O Avaí, corno franco favori

to, aparece-nos como sempre,
com amplas possíoíltdades de

vitória, tendo-se em vista a

sua melhor classe, técnica e, BRÁULIO, CENTRO-MÉDIO DO AVAl

poderío. , I
Mas" 'em tutebot não exís- nacional, etc., os nossos torce

te a tal lógica. _ . dores, os. nossos esportistas,
e daí não se podei; afirmar mais do que nunca dirigem
aos quatro cantos 'que teremos se ao 'estádio da rua Bocaíu-

O quadro de ,basquete de,

Clube Atlético Catarinenf;e,
3lpresentar-se-á, dentro de bre

ves dias com um novo elemen

to, que,
�

segundo informaçõe� ..

deslumbrará os meios �sport'l
vos de nossa Capital.

Trata-se do ..Basket-baller'"
conhecido nos meios esporti
vos do Atlético como "Charles"

Mais dois aspéctos da "Corrida ela Fogueira" ele H147. Em cima: O ; e esta eo�penetrado de su�
INTERNACIONAL ;X IPI· tenente Rui Slockl,e.l' de Sousa, representante do sr, Governador Aderbal responsabIlIdade no. apareci-

RANGA 'Ramos ela Silva, Jai entrega, da "Taça Govêrno do Estado", ao sr, te� mento em campo, dIsputan:nente-coronel Nilo Chaves Teixeira, presidente de honra do Clube para o seu quadro, uma b '

No campo de futebol da Vi- Atlético Catar inense, cuj-a equipe logrou novo e espetacular triunfo. Ao classificação no campeonate
la Operáría do Saco dos Limões! lado do Lenente Rui está o dr. Lothár-io Paulo Rotbfuobs, presidente da citadino.

.

será realizado, hoje á tarde, um] F..�, c., Em baixo: ps três primeiros colocados da ,"Corrida da, Fo- Aguarde�os, pOIS, abre;:
.'

,

' ueira" posam pa,t'R, o fotógrafo_ São .el,es: Oldenel Llma dos Santo� apresentaçao
_

de quadro
_

, , enco.ntlo a.mIS,toso entre �Sl g( o e'entro), vene,ador; Francisco Asis Guirnarã.e!l (á direita),. 20 colo- Atlético para" ]ulgar�os, entao.,AmaIlibã seeão efeluadas a� lIe- ai secunda P
t fé Ch 1 d era ser ou,eqUIpes prmclp s e -

cada, <$ Clodoaldo Amaral (a esquerda), 3° coloc-ad,ü': Com ,-08 dOlS 1'0, T�S fii�" ar es "ev - "0',T",'-«uintes partidas: Voleibol - Ubi-
rI'as do Internacional ,., d,o Ipi- oonquist&dos pala At,\éf,i{,lj') J,pa.rec� !AI, rotBm. ·fote I'l sr. I!omandante NI- n_ao, u_m,' nov.,o c.estInha - --

,ratam x .Clube Doze; b,asqueíe'bol'., .,

_ Barrrill: Vorctd! 'X Lira. ranga. lo Caiílw_
. _.�, __ .,.,.., JiA�"' lia, 8,jS81m �eJ:a.

.Ccmpecnoto citadino de
Y91eibol e basquetebol
Na quadra do Lira Tenis Clube"------------

prosseguiu, ante-ontem, o certaml1lcitadino de Voleibol e basquetebol,
t

promovido pela G. A_ C, No hasque
tebpl o' Atlético venceu o Clube Do
ze por 21 x 29 'e .no voleibol o Li
ra 'derrotou o Barriga Verde por
! x, 1.

,

ADOLFINHO, o ADMIRAV�L ARQUEIRO
DO AVAí

<,
"

/

PROVA "PRESIDENTE
nOOSEVEL'l'"

( ,

A inscrição para a prova.
"Presidente Roosevelt"
Volta da ilha das Vinhas a rem",
- é, gratuita. Cada clube

-

po
derá inscrever quantas guarni
ções desejar.
A inscricão poderá ser feita

nesta .redação, com o cronista
Pedro Paulo Machado, bastan- \

do que cada responsável pela
'

tripulação dê os nomes dos seus ,
• componentes por escrito, subs
crevendo-os.

•

PHOVA "PRESIDEJ.'lT'E
ROOSEVELT"

Volta. do ilha das Vinhas

Reçulamenio
'

prova.
30 - A raia' é livre. Será des

elassi ücado, porém, a tripulaçãe.
que trancar ou embaraçar, de qual
que!' forma, o livre curso elas de

mais.
,\0 __

•

Será excluida da prova :L

guarnição que desatender as ordens
rrcehidas ou infringir as regras de

cavalheirismo a que se submete C)

verrlade iro esportista. ,

50 --,- A prova divielir-se-á em,

d uas : , uma de ioles e ou Ira de out

l'ig'gl'rs, Aos vencedores ela primei
ra serão conferidas medalhas. de
pru l a r aos ela segunda, ele prata,
1'10nrad a.

60 -- Haverá inl ervalo suficien
I r '1:'11Ln\, a largada e um c outro pã
J'CO, para evitar-se .ahalroamentos
na manobra de conlôrno ela' ilha .

70 - A prova Lerá início ás 1Cl_,

horas.

SURGE UM "BASQUETE
BOLLER"
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Para • noitada calpuo e_ àOl'l'n1tagem. Q _ S .. P.dro, _ (Comia.ao O,.oJJl.iz.dal'o Glltn.id.••9 81'S. Asso.iodos e elN6as. ia.aia. aUJII!\ i.
Gssiatirem " b.tizadG .1. filho �. o.ompalil'e G••fJC'oso. Ji'o diea ...rar d.. dO:t\ÇIlIIS, ha••r<Í •••tiNa típicas .. .hui••• t..-t•• do••• ,

melculCl, .rar', oipim, lar••jos, ca,l'omb.las, pi.hõ.s - t.do por conta io I'ehllillo .... l.Q co_pouca 0__1'0"'''.

Festa
I

Oaípíra no

-cSAL-VE

............................... "
'

<

�oa. tamb6m..� de lMtic:'Ma de�
-.�ento. e GUtru, de IW'&BtlM .. de peI&IOII!� �.

----
o " _ ••

Dilo SAVAS LACEID!
l� .m6ltco-c1rGlrg1ea de OlhOlil
- �. NarlJl _ Gar&'lDlt&.

. Pll'eIlGrição de lentos de
qontoto

�RR> _ Fel1pe 8cbmI.
.:ii!., S. Ou U às 18 horBAl.

�OIA - (:onaelheJre .....

ss: 77.
!l'!IILcIlI'O� 1418 e 13ft

Ausente

DR.A.SANTAEUA
do pela Faculdade Na·
Medicina da UnlVtll"lIJ4t1o
sl1). Médlco por' co�·

.. \!lO Serviço Nac1ona,l de Doén

.. Jlentais. 'Ex interno da Santa

_ de M1!Ier1.éóró1a. 'e H�
�trico do Rio na capital W..

dera!
IJIDlCA' IUDI(',.4. - DOIil:r.QAII

NJIIB�
_ o.m.ultófrio: Ediffcio Amallll

NETO
_ •• Fel1pe Schmldt. COIWIUltul

Das 15 ia 18 horas -

BlI""A\!!cla: Rua Álvaro de CVYa'

lDIo oe 18 - J'lorianópo:u..

Im. POLYDORO S, THlA(}t:)
lIM100 do Hospital de Omita••

,

de FlorianópOl.ilI
ASIIl.n� da lIlate1'nid.ade

ULDtIOA lIüDICA DIBTOR-

BIOS DA GE5TAÇAO E DO

PARTO

� <108 órgãos 1nternos, -

pecialmente do coração
Doénças da tlr01de e demais

glllndula,B internas

ftIIIO.URAPIA - ELECTltOCAR

ItJOGRAFIA _ METABOLISMO
BASAL

�taB dJáriamente das 15 ..

18 horas

___de cha.mados a. qualGlue&'
..... Inc1U\1ive durante a noito.

IDIOInJ_ULTORIO: Rua Vitor Metz.

les, 18. Pone '70!l.

�mA: Avenida Tram·

powski, 62. Pone '76&

-H. M. S. CAVALCANTI
CHn1ca exclusivamente de .cr1ançe

Rua Sa-l'danha Marinho, 16
Telefone M, 1M

DR. NEWTON D'AVILA
� - f'1IÍí Url:06r1u -

IlIoençae dos l!ntesi1n0ll,'� •
� - Hemorroidas,�

to da coUte amebíana.
�0$-,er8.pla _. Infta ver1IDe1ho,
ComIulta: Vitcf' Melrelee, 28.

AWinde' díartazaente àa 11,3& h!l
.. II tarde, daS 16 hs, em d�tc

Rufd: Vidal RamO«!; 86.
Fan .. 1067

DR. ROLDÃO CONSOMI
mJlltrBGIA GERAL - ALTA Oi
�'U'l&GIA - HOLi!l8TIA!I DILa

, "" NHORAS -o"ART08 ..
• , -

�o-.pela Facyldade de Medi
<lifmla ga Universidadé ''de Bto..., i,.•

?fm1!lo, onde foi sssistente por' '$'a
� _011 do ServiÇO CIiMlrg1co dt

Prof. Allplo COITela Neto
� do estômago til Y1Q IM
�.1 Intestinos deJ.pdo e 1P'OIIiO' i

-orolde, rins, próstata, b4rx:1ga,
�i!ro,,/oVirlos e tromJ)llll. Varleo
�G. bidrocele, varllle., e �

CONSULTAS:
l!U !II ê. ti horas, l Rua VeJ.pt
ítltilm.ddt. 21 (altos da eu. !!!t.

raiso). Tel. 1.�.
ImIlIIJDllIINCIA: Rua Esteve. Ja,'

mor. 179; Tel. H 71M

DI.mIo WENDIIAUIII
vw".". tl. HD8�1 -N....,. R_tW'
CUIUCA M:tDICA. D� ADULT06

� CRIANÇAS
'

Cnúalt6rlo: R. Vi_lide de Oure
�'" :I ,_ efIQ. dI< Praça· 15 de N�
+'�,I>", \� da • !leio Horisonlle'"}

Tel. 1545
c.-!tao; da. 4 ia IS lima••
.....dIIlCia,: R. lfelipe Schmidt, ..

- J'oae maDU&! IJIa

.01-- ...._.1-0 . __
.

_ ........_- ... �__-'

I
Dr. BIASE' rARA'CO

OO1IlNQAS DE SE!I\'HOR.AB -

, 81Jl'IlLIB .AFECÇOES, DA
PJiIDE _ RAlOS 1JNFRA-V&R·
:MELHOS E ULT�s-VIOLET.AS
Co_: R. FeHpe 8chmtdt, 44J _

Ba. 9 à. 11 e do. 5 à. 7 hrllt.
Re.: �. D. Jaime CamarG, 47

FONE 1648

DI. LINS NEVES
Moléstias' de . senhor!!

"Corurultórlo .:.... Rua João J>into :a. 7
,.- Sobrado - Telefone 1.�1 .

Besldênc:la _ 'Rua Sete de Setembro
- (EdHlc1o l. A. P. da �va)

Telefone Mo 834

H. PAULO FONTES
CUnico e operádor

CoIuJuilt(i.rl,o: Rua vitor Meireles, 21!1
Telefone: 1.4Ó5

eoa.ult&s das 10 às 12 � dali H la I'
Ruldêncta: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.ea

CURSO DE MOTORISTA
e

Socorro de AutomóveisS.enfíço de Pronto
Ensina·se' a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSIonal
Teoria e prática - coo-heoimen,to do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-ES cOola '�-47 .77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.f,

I

Clube de «A.LDOR. r.rrz.

OS .EMBAIItQUES PARA AS ZONAS
DE OCUPAÇ.Ã:O DA ALEMANHA
S. H. L - Informam de Washíng

ton, que ·0 Governo dos Estados
Unidos, concordou em pr incipio,
.em desviar por pontos belgas e ho...

. landeses, \parte dos embarques pa
ra as zonas de ocupação aliadas' na
Alemanha.. Observa-se entretanto,
que ainda ,e:x.istem díficuldadee a;
serem solucionadas. antes de ser

realizado um acordo. Espera-se que
a entrevista com os tuncíonar+os
belgas e !holaru:les·es produza "resul
tados ;praticas". Estão sendo reali
zados discussões sobre ·0 assunto,

. atualmente.

�... HOLANDA AUXILIA OS
\ FAZENDEJiROS

.,
S. H. T, - Informam de Enkhui

zon, que o Governo está prepaean
do um plano de 15 anos" destinados.
a auxilia!' os fazendeiros a enfren
ta,r a ccncurrencía de países es

tranjeíros, baixando o cu-sto por
meio da nacionalísacão melhora
mento da maquinar-ia, ferramentas
e mão de obra.

,

.Jairo Callado, relator,·
'PARECER N. 236

Pleiteia a Prefeitura Municipal de Ca·
noin.has a prorrogação, até 31 de julho,
do prazo para a cobrança, sem multa,
do Impôsto Predial e Territorial Urbano.
<Exposta satlsfatõriamente a necessi-

dade dessa medida, nada há que opor,
pelo que envio a . julgamento dos senho-
res conselheiros () seguinte _'IIIl ._. !;........_.__.� -_

Projeto de resolução I IO Conselho Administrativo do Estado

O G!.aprova, nos têrmos em que foi elaborado r.
'

lindolf,.,
.

A.
pela Secção Legal do Departamento das
Municipalidades, o projeto de decreto
lei dilatando o prazo para pagamento .do
Impôsto Predial e Territorial Urbano
remetido com o ofício n. 145/1.139, d�
21, de junho de 1947.

S, 08.. em F'Icr íanõpolts, 26 de junho
de 1947.

Jairo Caltado, relator.
PI\RECER N. 237

O sr. Governador do Estado submete
à apreciarão dêste Conselho o projeto
de decreto-lei em que abre, por conta "do
saldo do exercício anterior, o crédito esc
pecial de Cr$ 3'00,000,00, destinado a
atender às despesas efetuadas com a
eleição de 19 de janeiro do corrente ano,
cujo pagamento, pelos cofres estaduais, .......iK6*. .. t......... �

foi determinado pelo sr. Ministro da
Justiça.

lo
'projeto de decreto-ter do Oovêrno do

PronuncianJdo�me favoràvelmente apr e- Estado,
..

emria<do com o ofício n. 303, de
sento ao Plenár-Io o seguinte 20 dêste mês,

Projeto (Ie resolução S. !" .. em Florianópolis 26 de junho
O Conselho _Administrativo do Estado' 'de 1-9�7.

'

aprova, nos tel'll10S em que foi redigido, Jairo CaIlado, relator,

o VALE'DO IT1JAt
l):ooeurem na Agênela

P:rOg.re.8so,
LIVRARIA �, LIVRAltlA

,

ROSA

P�,eita
Advogado fi Cenlabílista
COnlltituição d. IlQCIiedcad...
Plonos c�ntGb.... Ch-goniaa
çõee -- Pareceres - e' nrviçOll '

Cilorrela toII.
Ruo "Oo!. Bitt.ncoJ,lrt· nO. 122

Flol'Í4IIllÓpeU. � ..

Da. 17 hora. ern diante.

· .

, ,

TEUS FILHOS
apludirãe leu �e.,

......• .-.rem qae ....-
borute pró Restabeleeillilea
to da Saude do' Lázare; ,

• o· .

c ,«

· � _.

",'

I

FILIAL V A R I G - EDIFJ.CIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE
NOVEMMO - TELEFO,Nll:: - 1.3-.ai

..
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A ponte de Araranguá era problema· já equacionado e em caminho de �'oluçãb
Os-r. 'Barros lemos, na sua indicação, outra coisa nao fez, senãó pensar eu:}
«deitár na cama que outros prepararam»! A sua dedicação ao povo de Araranguá"

lião vai além de Cr. 300,00!
!

'Yolveremos ao assunto I ,
A

���Jd����:�'J�!����!���'Recuperacào da ftm�JJt..f(Meil'ele�, qU€ �rooederá neste Es· Manaos, 28 (A. N.) - Chegou a esta capit l-ét1
'l.U"

tado, a instalação do SENAC.
. são parlamentar encarregada de promover E'/�t U1n.aÉ mais um melhoramento a VIr. " -

" " -,,?' Udüs cOll1
, -de encontro ás aepirações do nos.

\- alorízação do vale amazornco. O desembarqJ.,ae d Pa1'a
?o povo e da noveíentídade muitos', ::ompareceram ° .go:,en�ador Leopoldo Neveiõ, e a

a
cOl12is -:

:.}enef�clas podtemmos es'!yerar. .oridades. A Comissão ficou _hospedada no pillaci S
.alt1J_,,g sa

FJ�rl.n6.1)oU" 29' de' 'unho de 1947
:- Bu fi 6ro'ber

onde o govêrno ofereceu uni jantar- intimo o t� R10 N�., alI

gu �
comitiva parlamentar em entrevista. á imprénsaSidellte (gr-?_.

I mos, boje, mais vez, o preito de. _ Encontra-se �m Florianópolis, há linhas gerais dos planos de recuperação da importariüoj, dit_

I
nossa homenagem de sau9â� :.l:l'ias, 0. sr. Hugo G�uber. chefe da Realisar-se-á, nesta, uma mesa redonda para a comissât_">:iã��tde sincera e comovida. ,ContabIlIdade da Cía

.. Samta Cruz tlr, entre outros assuntos, os problemas da tuberculose �IIde Seguros e que aqui veiu a ínte- C
. -

d
- '"

d h�__________.____ rêsses dessa vitoriosa .emprêsa.
iimazonía. A omissao evera prosseguir viagem am a 1

,

lInHos foram os jovens ea-.6uerra de müDores
o distinto patr-ício deu-nos on- para o tenitorio do Rio Branco.

tarínenses que integràram a II \J tem o prazer de sua vísíta. ,-----

#Ioriüsa Forçe, EXlle!1icionária Ponta Porã, 28 (A. N.) - A i-e- A futura. capital d() mundBrasileira. volução __contagf ou até os menores LAKE HLiGES8, 28 CU. P.) � O e.rM'a-da da policia e de outras au
nesta fronteira. Há dois dias con- Inspetor' FI·S9�1' de g-(meru! l\lJal'shall assinou um acor- torídades quando assim 'o desejar
sécutívos, bandos de gal'?[Os cOlO-I, '

'

IJU' do entre os -Eslados. Ún idos e as 5.0 - Exigir proteção . policia
rad�s, de �m lado, e de Jo�',ens d�� Rendas Internas I Nações ,l5ni{Jas, nu, qual f'A\,ipulam- dentro e fora da zona. em que seri
outros partidos, de outro, vem ex.

. . Is,p os (111'e1108 ,f! U� poderes du orga- instalada a capital mundial. assirr
eutando uma verdadeira

gUe1'l'ilh::l.,
.

O sr. MIms�ro da

Fazen�al nízarão mundial :;obr,e o 'local do como proteção contra ineendios
O ',' , di t i L' I desianou O Fiscal do Imposto "

_s pr-imeiros usam corno 18,-111 1\0 b
'. centro rf.e Manhattan 'ou arredores, normais serviços públicos, com

um pedaço de pano vermelho, e \JS de Consun:o da Capital do ES-1 (111([0 Iunciouará permaneuternente iluminação, agua, gás etc,
adversár-ios, um pano azul. .-\. luta tad? do �I? G-rande d-o Sul, sr. a srd.e, 'da capital 'do mundo. o acor- 6.0 _ 'Obter a costumaôa imuni
é ioda feita com pedras, unica ar- Altmo :rIe�ra, para o cargo, (lo- entrará em 'Vigor ao ,,0.1' ratífí- dade diplomática para. os principaíj.
ma do que dispõem esses "guerií- em conussao, de Inspetor F'is- cado pelo Coneresso dos :Estados funcionarias da organização, dele
lheiros"

' . , ' cal neste Estado. ,,' o . :
,rerros , mas aSSJJrl mesmo ja exis-

A tí f
.. lJ11J'rlo� e pela Assembléia Geral gados e toda e qualquer pessoa cu

tem alguns feridos. li IgO uncionario, o sr.
'I ,"1

-

c c U 'da O pacto perrni - jas f'unoõ "S 'na organização se,'Ja,r,Alt! V" h
.

d ,I c as l,açocs Jnl, s. "" , ,'J ' v v 'V "
mo lelra, a maIS e 25. A '

,

'

'F' 1 d C I to as Nações Unidas o segurnle : consideradas importantes.

N'
-

I n�OS e. Isca e.., onsumo nOi ,'l.0 - 'Ésta}wlpccl' suo. pl'opl'ia 7.0 - ProibiJ' qualquer (lisc]'I,'ao ez 10 Gla�de .do Sul"sendo que s(af!áo ele rá(lio e antros meios de minação racial 011 relig;iosa na Zi !�'
eDteDdl·men�8S

deste 1.938 llltegra o quadro I cOlUunicação; ,I na que -ocupar.. ' II
'

da CapItal daquele ESt�d.? �o :!.O _ g"ta,belecer 5('11 p1'o1)1"10 80 _ ,ft.e.ahza,l' YIa.gens e oult'.'_
São Paulo, 28 (A. N.) - O ano .de_1943 exerceu �qentlCal :,;ist,ema postal, ·utilizando selos, das funcões necessárias 'Clentl'o e IÜ'] I'

PCD em recente comunicação, comIssao de Inspetor Flscal D;0, �acõps Uni,das; ! da zona. sem qValquer obstáculo.
reafirmou a sua posição elU Ef:?tado de �ern�mbuco, dep�lsl 3.0 - Solucio'nar aR �is'PuLas! O acórdo especÍlfica que as ::.

tiface o govêrno Adernar Bar- d? que' se�lU,. am?a em COU1I'.3-, com os Estados Unií10s IJOr meio, ções Unitda,s não poderão abnsar de;
ros, desmentin.do os ,rumores sao, �a �lscahsaçao,

de Bancos dr. I

lU,1,
Tl"ibunal de Li'k\s

'P,
e 53'OH'; I:'S- Pl',iVilrég{_?S {3speciai? c,onced id 0,,de qU€ estaria em entendimen- no Dlstnto Federal.

.
I 00!'hidas 'pelas alias [Jnt"Les conlra.- Jlem serVIr ,de N)lfuglO as pessoaVál'ios deles, .uão reg·l'essa.- tos com o governo paulista. O ,no;-o I�spet?r .FIScal, em I.anles; 'que procurem .fugi'!' á 1)risão d

"ram á :�,hia. . Ontem, entretanto, ° deputado Sa.n�a vatanna e fIlho desta; -1.° _ Expulsar dos tCl'I",cnos que parte de au�orIdades nade-ameI'

S,
a,cl'IfIcaram suas VIdas nos Manoel Vitor, membro do

di-I
CapItal" onde 'conta �om Ulu, (,elmal' qu.alquer pessoa .e prai·bir a canas.

campos san.g'rentos �a luta �m retorio central PSD, falou no vasto CIrculo de relaçoes. I

�5'I.?causto aos,le�itl1nos J?nn. prog:ram� .radiofonico dos CANT'O ,DE PAGIN J\
Cl�Os da so.belíl;llla e �a. mte· Campos Elisões, exaltando a n...,.
g'l'lda�e naCIonaIS 8Jlleaçadas. figura e a obra administrativa 8ft bar o D olal XXXViJtlllltOS foram � que retor-

do sr. Adernar de Barros. Isto uH am e x I .Quem rucol111Janha de perto os traba!'ho:s da Assembl,éia Consl':&.aram aos seus lares, trazendo, '

'd·
.

j dé verdade, n-o peito, 'medalhas p��' que o P. D. C. l?or seu pro� a nOiva r
luio,l!e, 'dia.nle da atua,ção ria ,b1l:ncada .ude�lIs a, se t::(m.v�nce e que, na

dI' i d h
•

lid pI"lO programa, apÓIa, sem pre- quela casa, a UND pracma., umca 'e sItillplemente, resrg'uardando as ap ,

e gol' as e e erOls1mo �- cisar de acordo, os atos admi- rllccife, 28 (A. N.)· - A crônica.1'êncí.a,s, salvar o J?ê.lo e conLemporizar a deno�aua.
,

.

ram pa,ra sem.])re ,elD p ena prJ� uI'strat'l'voS quo ID'ere'ce1'Yl <>nnl'o !J'oUcial regista um fato pit'Üresc,o el Quando do Il1lC'I(l ,dos l.ral�,lllO's COITstIt.t.1\!1tes, � bancada pessedls
d v ..� "'Y� •

'

'

! (a llUt;Il ,gesto nobre, d·emo.c!',á Lwo e construllvo, OliÉll'Clceu aos udem:,;mavera da VI a., '

smgu,lar: Ga:llJno:�, penetl'aran.l ua, i.a.� ü:portunida.de de se. l'ea�i1ilaoom, pal'ticip&ndo da. ,go;vêrno" se
Entre os últimos, eIíoontra- t'rsI-denCJa_ da nOIva do sr. \\í alde-I ([l1,eibra Qa a.l.itude ()iPogl�ion�,sta e COIlstrullva 'lue d'eV13 ,earactrIzar

1'3-8(' O jovem, contelTâneo mal' Falcao, rnuhaTlJdo ,0 �m::ôv.aJ 81 ol'lle>nt.ayao �a ba,nc!l!da u.d,emsL�. .
'

. . .

.João Batista de 'Almeida, 1Iá Podera-O ser outros ob ·Mos. O 'MS meni. roi I _POi a;mmado d,ess.a ll�tença{) que o PSD faCIlItou �.UDN a apr

pouco falecido em Campo'" .0_
" J a, (}

.' ,I "'a�\a(l fie algl,1;l11as mdIcaç.oes, esperando em troca a únttca de proh1.'" ...'1 llidiado ('Jl'J, wnsE�quê'nr.ia de un-J mas ,qllé nrg�m so.JuCÜ,o imediata. A €�er.a f.oI l'onga: Longa dem!ll'V'os.
'

I.·cenc.-ados previsto ,de úlLlma Il'01'a. ! NEm,hum só d-e},1utrudo udellÍsta levantou a voz para dl:zer que, ,p_,_'ns_l'llllO de tI'adicional fam.iUa f tal J)l'oJ)lerna ,e ,que a solução seria esta (lU aquela. �1:UJt() ao. contrán
cata:rinense, o heroico e deisti,.. Rio, 28 (A. N.) - O Mini.s- � Numa ànsia incOlltida< de criLiC'�r 1)ara desü'ull', a 'banc.ada ud

B�ido pracinha fez parte d.o tro guerra ·baixou aviso auto- Congresso\, Jurl·dlco' I nisl.a, facamos justiça, be've a agilidad'8 visu�l �ufitCtent8, para. JD{)

d tral' -os prob�ema.s 'qu� afligem o 'Estado, � p1'opmo país e, aL,é mesm
,4lninto escalão da g'l'ande For- risando os co�ndantes. e

o mundo; PNblelllas &st,e.s que os próprJ,Sls oegos .e�X!el�'am .
porqu

:ç-a, }Jxpedicj�-.n'ár�, t'()'JIla.Jl�O c���pos e r�partlçoes, a l!cen- tRio; 28 .(A, N.) - �(}i baixa?o J,[)<tlS .fel'em () (:'wpo' q\W é 'senív'el "com� os d�s demaIS 'mortalS.
"·.jârtê, em váriÓS combate's, sen- ciara.ni -3J'l. praças (e.nga.Jadas �ecrie.to a.brmd? () Cf"�l,to- 'especml :Entí'(etanto, !para (l"eoopcão do· pOlVO ca�armens'e? do povo que e� ..

tindo 'e presencia,ndo ilOm ale- ou rren.gal13das, que 0. d-equ,e- 0_6 d,u,.;entos 'lU,lI cruze'Iros para
_

o parava v.er n.a U\DN uma Q'Posiçã.o l}O�stTuLFva, a ,banrcada 1Jdem�ta s'
lenc"iaü 'quanto âs soluções rque poderIam l'e�olver Q prdbIe�a, Chego

gda, com �� ccjfup�n.h'e;i..os"'d,, r,erelU, )desde,. que. satIsfaçam InstlLuto dos Ad':Dga4'ÜS da. Bl�hr.a;
me.�mo a tal POl1tQ,:,que qm d,eputa:do pess,p"ciIsta se VIU ol:mgardro � p

.Juta, O -:dto:r1oS0 !1i:asteamcltto as -condições expressas em, paI'� {} 1',eneiro Congresso- Jurídico dir à banca'da. udenist,Q. que além do ;probl-e.l'{1a apr�sen:tas'se ,ela, ao me

ela ,iBan�e'ira verde-am,8:r�l8J, :Do lei. 'NoolOnal. nos uma s'olu.cão. :I)afinindo Q pet�samenLo.'8 a fmahdade da ban.ca.d
üdenist.a um ilust.re deputado da UDN, edIfIMdora e 1!01lstruhyam�n·t;erre•• conquistado com bra-

,O O' N ,T' I T E
disse ,que' a UDN nã{_) podia, apres.en(ar solu�i'res �ollQ1.1e o elelt? tmh

V1I.r&, saerIfieJo e 1lel'ois,mo. 'sido o Dr. Ad-eil'bal R. da ,silva e não o S'1·. l1:meu BO�IlI1�,ausen! '81'111 se

Lá no teatro da guerra, li nh{)l'es, si o ,papel 4a O!pQtS\Qoo .na �ss�I�i])léla v.oustIt1.!mté é êsLe-, �Il
.

pé :d.
•

tão (l, hancada udenista ·pons.(,it'll'e muLlhda.de dlsp,e.ndro:ta aos (Jo:l'l

J1l00!.;.,,�ma:Pt�'t'a'��A' IOm·!i'd�.q_!lldrloll 'I�ISTITUTO 8RASIL-ESTADOS UNIDOS pÚbliÜ{)s. .

1<IN' '.o ..,,' t.. ",..,...
- I�

- Na:s quesw'es pOlÍticas, qw�se tooa$ fundamentadas em. Sl1np éS
6B.Ç8j qu.e O- �o. pua o leIto, • I_titutta Bra.il-i:'tadoe Unido. tem o pllazer de convídQ,r ao. corri,queÍIl()s lCaso,s polidiais, hwan(,à-da,s 1»81la ruancada uden�sta,. mm
:por mni. :aes�� até �r-lhe .euI di.tÜ\t...6,010' paro o••i.tiNrn cá ••ri. de oonferência" que .nê pO\lt}e 'li, rbaooada, (pessedista (\.l'S'\llI'.ll(',llLar ,e,des'Pert,ur, a ,1�{lnsClênCIa OPeI

• , .•fereciio na .'de .ocial pelo iluatre Prof..so!' Henry HaH 'Oart.r, siciüJ.1Íl;>t.a. Is!.o é V'erdard,e� Nãu apeItav;:IJIl ar-gumelltos, desp.reZ<"'l.vama vl-da. 14��, t __L Adida Oultur.l d. C.,naulado Geral Am.ricano .m Sã. Paulo. razão e' iIOipeí1i�m oom a'Parl.�� que IClhoyiam, .a.o mesmo liempÜ', d� L,Fale�lt, �IU& o, -- •• - AI conf.ranciaa .erao prof.rido, em portuguê. e começarão ã. dos os ladt),s, que qualquer pe$soojsta, ,eJq)us.es�e e conven�esse a ba�daq.el�'- � taBto CQ.trJJ.... )i,30 horOa, .ubordilt.ndo·•• ao•••guint., título.: cada {)pl)s\,CioIli�tl;� do ê�'ro em qU\I ela ij)�l'Slstla. A bnltahdade. da d\
raJll pela. pAZ e pela l�e Sepnà.-f.ir., 3. d. Junho'- «O MOTIVO ,q(,).,UM NO FOLKLORE l'eif,o çe hlwrar- e eí\-pernear e nfi,o a 11'�:l<I't;\;1_da argume.nl.acoo, I!l1:Petl\
ela Patria re('A}Jlhecida.. A ele

�
BRASILEIRO-NORTE AMERIC�NO» que qualquer a..s�i.stel1Íe OUVIS!'!H a eX'p,?slçao 'f'. a al',gumentaçao (l

• todos 6S ,racinJut.s. i. F,nrça TerqG-feila. 1." ti.. Julho'- cALSUNS ASPEOTOS DA LINGUA detft&.'?n·,j., .ast" "tnu,-j",� "colab01'aciQnista", a baooada do P,l;)D d{l'vil\ tE...:n...J�·-
,.

B i 1�
, AMERICANA».n CO u. "" C< \.I'�

A:!"-' .....clolu.rla l'AS e.a.u.__' q... Se:zte-feir.. -4 •• Julh. -- «O DIA QUA'J;'RO DE JULHO» maa' medit(las (\n�I',g'ü>a�1 afim de ,qQ'e se não fiz·esse,oa Assembléia C\iI%
tombal'am ou Ino:rreram em Sáboll. 5 de Julho -. «A t:JNIVERSIDADE PARTICULAR de lo'Utc,os.

,

ceBseq.eD.eia da g'tl6lTa, re,nde-' NOS ESTADOS UNIDOS» Ademais a sit1,.lacão "l'alCÍonal" da bu,llea;da udenisrt.a enten�eu d
,hwantar ,prle�1issas falsas 'e demwgógicas .no .s�nlido ,?'e se. d�\�l\(.l-er "

incoerência. ,Oheglo1.\-se, mesmo a ,qll'e\'cr JUsLl�fwar � eODN�Cºao amb, .

gua" 'e a aÚiL\lde "Qomum de dois'.'. 1., I ,,,
Foi quandO :a ba.ncalda peSl&edlsta. ap,erIou pal:a a uDN: oU' Ll'abíl,

111'0 -construtivo com argument.ação serena 'e convln'een[,e, -ou 'o peso �
maioria .

•-\ UDN pr·ef.eriu o ,oog-1.mc1o tCmminho, 'uma vez que r� banc.ada ud,(
nis'La ,fallruva razão e contra (ela esta'Va a veI1dad'e! ,.Por ISSO. tudo, pd
des-oriell1acão, !pela in,ef'l,e:xão, a in toJ.e.râooia. e a llltranslg�nrcla, _

bancruda udenista chora: - "só t.emos perdIdo; .n�I1�\lm� lRrdlcaQ��,
HNlr!Juma :emenda da nOS8Ja ban.cada p.lssou1 Que InJustIça. O qu(e �."
que nÓs fi,zemo.s, ,que não- mereoemos .a resmola .de., um If,.aVOT'?". ,(J1;

ISempre é tempo, senUlOres depuLrudos udeJ1lsIas! SenYpl'c ! ir. �

!po! Entrem na .linha e o PSD est.udará, com c,wmho, ,a sll.l1ac� tl,

hancarla udrn isla! Quem sa:be... E>empl'� resta a El-f'peJ'an\:,a! l)'.õIi,a "p
ouLra menda ... \)Jade, pod� SeI'... �,

João Batista
de Almeida
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