
Em agosto próXi,o, 7:lfPt�enie coAnterrâneo, dr. Nerêu Ramos, presid��te ,d� PSD,
será festiv.anlfllft.JU'·' o em. Porto - Alegre, �nde os seus correllgltnarlos da

till' \� ,

do parlldo ' oferecer-lhe-ao grande banquete.----------��--�--------�_.�",�.�--�� .

'Impressionado o preso Outra
'HIO, 1 {A. :{.) � o presidente Duí.na está vivamente impiesstouu

do com as reportagens 'e os comentários da imprensa desta capital, I'lU

lama, da" irregularidades .verírícaoas nó.::Serviço de Assistencia aos

Menores, com inesperada visita elos jornalistas p vereadores feita em

plena madrugada. Assim é que o oh ef'e do governo compareceu na ma

nhã de J10je na sede da organização, onde esteve demoradnmen!e, llrr
correndo tórlas a,,;' instalações; inquirindo 'os íutrcionár ios, alé mesmo

I '\1AL.'l 4.NTIGO O-UIUO DE 8ANTA CATARINA os menores ali internados. O presidente da Repu.blica na visita que fezj

"Proprietário e D. Gerente: Sn:NEI NOCJ<;TI -- Diretor Dr. RUBENS DE AJW'U�A RAIOS ao SAM. dejxo�l de levar em conta a advertencía do ministro da Jll�-
.l.)tIetor 'de Redação A. DAMAt.8CENO DA SILV JI. I iça, .quando cm noLa á imprensa, prometeu castigar aqueles que sem

a utorização especial, foram constatar ali um dos mais esca nda IOBm;
falos verif'icadns na administraçâo publica.

r
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Renunciou o cargo de 1- suplente do, PTU.-Telegrama comu
uista.-Apôio à indicação d8 sr, deputado Heitor Liberato, do

PSD.- CODcluidos, ontem, os trabalhos da Comissão
Constitucional. -Outras notas.

Os trahalhos da sessão de ontem
da Assem])I,éia Constituinte, que
tiveram a dirigi-los o Si', deputa
i'lo José Boaba id, tiveram inicio á"
-14,20 horas, com a presença de 32
senhores deputados. I

A ala foi aprovada, com uma
emenda apresentada pelo sr. dep.
Barros Lemos, udenista, sendo lido"

a seguir, o expediente cio dia, que
constou de telegramas, oficios e de
um rcquor imento assinado pelo sr.
�i lvio Moren-u F'ilhn, da Laguna,
ren unciando ao cargo' cip deputado,
pelo p, 1'. B.

pediu a palavra o sr. deputado J.
:\1. Cardoso ela Yeiga, do P. R. P:,
que leu um telegrama do ex-chefe
do «x-partídn soviético.

AlpÓS, o sr. deputado Saulo Ra
mos, do P. T. B:, secundou as pa
lavras elo orador, por ter. também,
recebido idêntíco despacho.TEU)GHAil\1A COM1··NJSTA

Não havendo orador i nscri I Q, APOIO ,ri. IND1CAÇAO PESSEJ)JSTA
0, ST'S. deputados Max Collin, da

U, D, N:, c Braz Alves, do P. T:
,E:, com a pala-, rn, manifestaram
�e clr acmdo com a indioação do
,"1', dep. Hr-i Im. Liberato, do P. S:
n .. ;�pre,se�l ta do na sessão ante,
rior, p que ,';P refere a medidas em,IPlllR![,S, 1 (U, P.) - () �J'. Mulotov negou-se a, apoiar o plano rle.j fa\'��r dos pequenos usineiros.

\lllÜ'-S,e Ü Fr-ança e oi Gl'ã�Br(1lalllia, ua !Jl'C'11Llt'açi'ío .00 plann geral IHU'U

I
,Nao haveudo orador e nem ma

J'c,[;�lIl'gim"nlo cconómíco rl8 Ir,da a 'Ellropa, Xus reun iões anteriores tej'l�. para a ordem do dia, for a
,

'.

"

.

.,
. , "

,

s(',,;;<lo susncnsu. pm seguida, mar-1I1o,Jul,b\, havia rr'l)f.\llclo, c�[,'gol'lf',aDi'�nte, todo o plano ('.('llllorpwo. que caltjdo, ,0 �\r. )JJ!l'ô1oenl,ifo. nn1í'á P,t'7ro��(', g_:eJ'll 1 para a .Emo'pa. pois os russos temem 'que um 'I>lan"ó nessas Il'a hoje, ú hora regimental.
.

C,)nd�\}o('s ('nvolve, ,a, lTIg,errllC,Ia de po1r�nc�as oClden:tals na polit.iea ICO:\fT.RS.-\'O CONlS'PITUClONALccouonuca dos soviéticos e IpalS'CS ele sua órbija. AcredItava-se em qu-e,. Foram nprecia:çlos, ontem, as
lla ,sc:::sãu de ihoje, ,Bevin e Bida.Lüt, si' Molotov manLivesse a lnesma emendas restantes do Pl'üjeto de
a.ti I url.e fIe aposi.ção ao plano Mars,hall, resol,v,eriam �)arl,icipar do re- Con8�ituição, terminando . .a�sill1,

_

a
ferido pI'OO'J'ama sem a inberv,en\ão da Rurssia mISSa? do,s membros ela Comlssao"', .

.

ConstrLLlclOnal.

-----------_._---------------�--,-, .

Nãu apoia· o plano Marshall

sr .. Nerêu
Alegre

Rio, 1 (A. N.) - Os próceres Ontem, SGb a presídência do
do P. S. D., gaúcho receberam General Paim, teve lugar urna
com muito prazer a noticia da reunião da Comissão Executí

r va, que deliberou homenagear
o presidente do diretório na

cional do P. S. D., com um

grande banquete, naquela ca

pital, por ocasião da anuncia
da visita, em agôsto próximo.
Os pessedtstas gaúchos deli

beraram; tambem, sôbre o ca

so parlamentarista, aplaudin
do a ação da sua bancada na

Asembléia Constituinte.

Ramos

�."._........_-.---.-.._-...-.-.......-_-_.•._-.--..

4pen8S assuntos
de direito
Rio, 1 (A. N.) - O Senador

Aloisio Carvalho Filho, dei,
UDN, abordado pela reporta-

) gem a propósito de sua conte-

pr�'Xima
visita do, Sr. Nerêu' rêneía ôntem no senado com o

R mos a Porto Alegre, por sr. Getúlio Vargas disse:
oc síão da, Convenção d-a) AVal- '"Apenas falamos sôhre aSS1Jn-
M ça daquele partido.' tos de direito".

Homenagem
em

ao

Pôrto

dos ChanceleresCanferência
vV'"I\JSI9.\'(�'JlOl\'", [ cc'. P,) - l<:m cjl'cull}� bem informados exp1'CS-

;: SOlH'e quo' iA ela i::i de 10 de ag'osLo anunciada no lho de Janeiro, será

Para tomar' conta do oove'"r o d F ���it:�;���l(;:SSO���,�ld��T����O��' (/�al�ef�s:e�I�Zari!�li��ér��11g;;���1�:I;ll���·I�
n I a ' ranC!l tal data seJa jJ:'opo�ta pelo governo bl'a41eko e receba a aprovaç�o das

U cJ.emals republlCa.s amel'lcanas. DI,z-se I(I11e o De'Partamento de ]!'stado
Paris, 1 (U. P.) �- O minis- mos que, pelo menos um dos derariam, primeiro, das coniu-: hayia informado ar�LeI'iormente ,o Brasil, durante as recenLes conver

tro do Interior, sr. Adouard lideres agora detidos procurou ll'icações e meios de transl 01'- .saçõeR ']'elacfonada.� ,com a Confer.enCIa, ([l1(\ qualqu.er data dentro da
Depreux:, anunciou, hoje, o infiltra-se' na refe.rida organi- te, pondo em seguida e� li- primeira metade rIo mês de agosLo, segundo 101 proposto pelo BrasIl,
descohrimento de "um complot zação, sendo repelido". I berdade t�dos os cOlaboracio- se-da aprovada pejos Estados Umdos.
diI'eitista, para derrubar a Re-, O centro do "complot" foi. nistas e prisioneiros de guerrpú�lica F'ra�ce�a e general,localizad� em Rennes. q�e, du-' alemães.

b

Para ganhar a próximaGmllau?ot, lllspçtor de �en-! ran�e m�llto temp� fOI ,sede doi Depreux. declarou, ainda, quedar�ena" o conde De VuI!Ha_n, naCIOnalIsmo bretao. a referida organização subver-" P,rinceton, Estados Unidos,1 do colocar-se "em poslçaopreSIdente de uma assocIaçao Os conspiradores projetavam siva tinha por nome um lema 1. (U. P.) - A Comissão J!.�x- mais vantajosas para ganhar a
de. ex-combatentes, George dar inicio ao se.u pronuncia- nazista e seu plano de ata'que traord-inária de Homens de próxima guerra". Dizem mais
I:,oustan,eau Lac.au, _9ue este.vell11ento, durante o mês. de ju- era conhecido por "plano Ciência Atômica, presidida por que os .homens de ,ciência con

lIga.do a: o,:�alllzaçao "

1'eacIO- lho, penetrando em ParIs, 'Pro- azul". Suas operações começa- Einstein, afirmou que a.s )\'a-I sideram que a única forma de
nána dos cagoulards antes cedentes do ,oeste, onde se apo- riam a 6 de julho. ções Unidas fracassaram to-,' impedir nov'8; guerra é criar um
da guerra e M. Janot, comer-"

-

talrnente em sua missão de govêrno universal, com V'erda-ciante-de vinho.s. encontrar um plano paTa o deiTaS pod/eres para manter a,.
As detenções desses elemen- Amea"am a ,·ndepende'"o",-u do "ont·,oente controle da energia atômica e! paz.

.

-

tos foram praticadas, se'Xta- Y u U que dentro de 8 anos pOdel _y _ _feira e sábado últimos. Contra LU.JE, 1 (1;. P,) - O geufll'al Charles DE' Gaudlp decla:r-,ou, hoje, ocorrer �n:::a 'guerra '-atômica Repatr.açao'

Guillaudot e Vulpion foi apre- qU,I' a França df.'YPllfÍ, continuar selldo uma nUf,:ão oC.idenlal ,e Intat· pejo to�al: O I�fo�me da clt�da co-'
Shangai, 1 (U. P.) Osentada, tormalmente, a acu- es(a'1wI,pciownfo de urna EUJ'orpa "composta de hon;cll.8 livr,r.s (�Estados mIssao riOI lldo pelo Vlce-pre- Consu�ado so'ViétijcO informousação de estarem mancomun.a- i nrlCl)Jendentes, " que sh'vam SI,c equilibrio na rivalidade enlTe a .Russia sidente da mesma,

. prof:ssdor que 01 governo da URSS emidos para der,rubar a Rep'úbli- c o,; E;;Lados Unu:los Harol� Urey, da Ulllverslda e
tiu um decreto segundo o qualca Francesa e, caso se decla- J,NlllIl �iscürso pl'Onullcja1do 111) hipódromo dr.;;;La c.idade, p'el'êlnLe de Cnc�gú, entre gestos

.

de
este ano ,será permitida a l'eroem culpados, poderia ser con- uma llliultidão qlle' o' o\'alcio.nou aos gTito.s de "De Gatulle ao Poder" 1, I} a�rovaçao .da parte de El�S- patriação de -três mil familiasdenados á morte. Depreux general d.isse ,que a "Europa pslá presenciando a Jorma(:,ão de '''ele- teln 'e assInala que a Ulllao

:, .

"

d.·,,.,_ russas para a União Soviética,também manifestou que o pla- mpn(,os latentes de ,hl"geml)llia ", l)I'ocedentes do lestr e que ameaçam a Sovletlca tera começa o a fo..
que residem nesta cidade, emno constituia "uma grave i.1Jdejp,elld,encia elo ,continente, duas ,terças partes do qual -, dis"e -- se mar em 1�55. seus estoques de
Tien-Tsin, ou ,sejam toda a 'co-ameaça para a República enconlram atualmente dominadas j)€la Bussia, bombas abmlCas, 'Para acres- lônia russa nessas três cidades.Francesa". E acrescentOou que ceutar que - uma vez que os

o chefe dOo govêrno ordenou- Desordens de anarqu·lsla's dois blocos naciona�s d_e um 1m pé dA, guerralhe que investigass'e o assunto
-,

,mundo decidido terÍ'l\am acu- (J"a.té o fim" e assim o fará, mulada reserVas Ide bombas Peiping, 1 (U. P.) - Fontes.não .importando quem nele es- 'VENEZA, 1 (,U. P,) - A policia informa Ique o sr. A],cid,e de Gas- atômicas -- não' será po.ssivel governamentais dizem que osteja. comp,ro�etido. pori so,fl'eu "ligpirns mallS efeitos" do gás lacrimogêllio, c;J.1C[uanto manter a paz. comuni,stas ,cJhlneses 'puseramDepreux negou que houvesse mai" de' 50 pessoas ficaram feridas, quando a poliCia :repeliu um ata- Os' homens de ciências que agora em pé de guerra, naindicio, pelo.�enos até agora'l (file de elemen�os esquerdistas contra uma muH,idão que ouvi,a um ajudaram a descobrir o segre- Mandc.huria, máis de 140 mil
d: que a .UnIao do Povo Fran-j (llscUI'sO do prlmeJr.�_ mlmstro .os ,esquer.e1ls.tas llwesLn'am contra o do da bomba atômica acres- homens, inclusive co,reanos e
ces, chefIada por De Gaulle, IJll.bllCO na 'Praça c1e ISao Marcos, no momen'lo pm qUfl I) sr. De Gasperi centam que as Nações Unidas prisioneiro.s de guerra japoneestivesse comprometida no pro-, r!l1al'PCel1 no. bal,cão, o(' vaiaram o chefp do governo ao mesmo tempo não conseguiram en'contrar o ses. Os vermelhos dispõe dejetado golpe. ,11111' agTPdiram os jovrns sociais-clrmocralas reunidos para ouvi-lo. Foi controle efetivo, porque todas I tanques e baterias de artilha-FJm verdade - declarou o eslp o primeiro ataque al)prlo contra o primeiro minislro desde a for- as grandes potencias manObra-I ria, bem como aviões milita!,eslllinistro do Interior sabe-: mação rio seu governo não-comunista. ram em negociações, procuran- em grande número.

guerra
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A FOR( p RA I

Condenado
a 13 8IBOS'

Demitit·:
De acôrdo com os ,n,s. V1 e VII, do art.yL(".

230, do decr-eto-lei n. 572, 28 de 01!l'-�'
tubro de 1947:

Leopoldo Públio Ramos de Almeida da ,

func'ão de Coletor, rercr êncía V.·'

(Fcepr'oduz.ido por ter saído com íncor- •

reção ).
Decreto de 27 de jtmho de 1947

O GOV'ERN:AJDOR RESOLV1E
Nomear:

De acôrdo com o art. <1.5, item IV, do
decreto-Is! n. 572, de 28 ele outulbro
ele UH1:

'

.em demora ao conhecim...to de que", .1

I
.
d� direito. recebendo. ... ii. uma infor1llA- I
� do relultado. embora em "lauD" G'"

I �tttHI l1i<I oejam pu!llicado. nem � r!!"la· �
, _çIo Item a P«'ovidbcla llI>1!iI&da., . I',

, ,I

I Deso�edienc'iaa \

a�oCongre§§o
----- �---.---- WAiSHINGTON, (U. P.)

- Gerhart Eisler, cidadão
alemão, comunista, foi conde
nado pela Corte Federal a um

ano de prisão, e mil dólares
de multa por desacat'o ao .Con
gresso - a ,pena máxima no

caso.

O juiz federal -indeferiu um

pedido de novo julgamento e -

um,' pediqü pessoal de cle!Wen-1
.

cia de Eisler, que se negou a

prestar juramento para de!por
peran,te ,11 Comissão de Ativi
dades Anti-Americanas da Câ-

i:t' P u:
�

I G���t���5 ��nh��!�()�
, . 10 GOYERNADOR RESOLVE

LAKE SUCESS, ,- (U. P.), protesto como base para

imp_orl G:recia". ':A invasã? por, Exé_r- Nomear:
, .

.

- O Conselho de Segurança sanções
: contra! a Iugoslavía, cítos armados - disse - nao De a·côrdó com o art. 15, item II, do ,.

d N
-

U'd
..,

h Bulgafía e Albanía. ' é o único meio de ataque à in- decreto-Ieí 11, 572, de 28 de outubroas açoes x rue as rruciou .0-
de 194'[:

je as discussões sobre o proble- Warren Aüstín destacou que dependencia de um país. Hoje ,severiano Waltrick ipara exercer o ear-

ma balcãrríco e Warrcm Aus- o Cor:�elho de�e prirr::-�ramenLI recorre-se encazmen�.e ao em- go Ide 'I101pógrafO', padrão ,L, do Quadro'
tín, delegado norte-americano, te utl lizar meIOS pacmeos pa- prego da força medíants tor- único elo Estado, para ter exercício na

acusou a Iugoslavia, Bulgaria ra acabar com 00 que qUalifi-11 t.UO.BOS. m�todos de i.nul.traçã._o, Diret�)l·ia. de Terras (Inspetoria de La- ..

_ jes), preenchendo o claro existente na
e Albânia de agressão delibe- cou "uso da força" 'para des- íntirnidaçào e sabtertugto. J\!Ja3

lotação em virtude ela remoção ele Pedra "

rada contra o governo grego, truir a "Integrídade territorial, estes meios não engano a nin- de Almeida Gonçalves.

ame.ar>" ndo exigir sanções eco- e a iridepedencía política da guJ2m. Decreto de 26 de junho de 1947.
':."'" f

O GOV'ERNA'DOR RJESOLVE
'

nômícas, diplomáticas e mili-
tares .contra os referidos pat-
ses 110 caso de impossibilidade
de' resolver a situação por
meios pacíficos.
Warren Austin fez as mais

graves acusações jamais ouvi
das no 'Conselho de Segurança
e pediu que se pusesse fim ao

atual estado de cõísas noe Bal
kans por meios ipacíttcos antes

que fosse necessario o recurso

da força. Austín exhortou o

Conselho a utilizar todo 00 "pe
so de sua influencia" num pla
no que tenha por objetíco a

resolução pacífica da disputa
entre a' Grecía e seus três vi
zinhos dos norte. "O futuro
das Nações Unidas e da paz do
mundo - afirmou - depeu-

••••....... ' .

dem da decisão do Conselho. ·VFNDE.S'ESe fracassarem os meios pací- \......, ,

ficas será necessar io 10 ernpre- Um' Ji)redio com �odas as

go de medidas para

âll impoS.i- comedidadés. sllJllidame�te qons-
ção da paz".

. \ truido dando bila renda, situa
Esta é a primeira, T'ez em do em optimo }lIonto, deste

dois anos de existencia das Capital.
Nações Unidas que uma das Aceita se pagamento em ter·

DO-EN'ÇAS NIi1BV��Ab gr.andes 'potenJCÍ3!s ameaça 'in- renos. Para fàutras i�formações
Com 08 procress� 41. _MI.. vocar O ca,p{tulo 'sétimo da \

com A. "L. Alves.
hoje, 11m doeRÇ'&S l}erv08&!I, ,aa.tll Carta das Nações Unidas que' Rua Deodoro 35. - FItelis.lmada8 em tempo, são _.1_ ... - - ,

'eUamenté remediáveill. O ellr�lIul" dispõe a Ímpbsiçao. de sançoes 1•••••••••••••• : ••••••

lIisMO. irato d. ignori�da, rJÓ p"� diplomáticas eeconômioas e A pl'imeir-a� de C�16·Ria feltll
prej1!lldicar os indivi.hlo.'·..at....... militares se for estabelecido a no mundo foi fabricada na eida••
laii �nfe!':thid�dG!IL O 8-.dco. força de policia internacional. de Oolônia pela Fltí4trica de a-oblUt
C!i(ll'i:d

-

de l}oen�u DleltUH J_ •

•• 11m Ambulattid... 4ft ,� Poucas horas antes do dís- MaRa �l'Iu.
tolitlll!mente os dOi!Jdea .itf(olÃII .. ,curso de Autin a,Grecia havia; - ...........................••.

.,q;tl!Illtoell", na R:u DMo:re II... �' apresentado um protesto for- TEUS FILHOSh II ....na. darialub. mal contra seus visinhos do.
norte e o delegado norte-ame
ricano afirmou que o Conselho.
de Segurança po.d'ia, se ass,im
o desejg,sse, utilizar o. referido

, Redio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

I
Montag.m· de I'á!iios. ,Anlpll

, ,ficadol'ea-Tranami••ere.
Mdtel'ial, importad". diretà

�ent�, dOI U. S A�
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Ouro para Dentistas
e Ouriveis

PODE-SE COMPRAR'

DIRETAMENTE;"
-

Remetemos pelo Reem'llol.o
Postal •• a preço do dia. para
lJualquer parte do Brasil.
produto. quimicamente pre
parados e quilates garanti
dos conforme análise da Ca.a
do Moeda do Rio de Janeiro\Quro, Prata i Platina. Ouro
platinado, Sold.as em lami
nas, di.cos ti pinos para fins
odontologicos e para ollrivei•.
Peça lista de preço. paro: �

R. S. MUCCIOLO
Rua São Bento n. 518
l' andar • sala 6.

Fone: 3-19(1(:), - São Paula.
'1

---------------------------

EM NOITt: Df BAU
AMBIENT[ ·Df.SONtIO
'{ SfDUCÃO,COM O
PfRfUMf SUTIL DO

.'

OR."LUCAS
(IRURCiIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO • ÊSTOMAGO - INTESTINO

Consultas das 14 às /16 heras ..
Rua João Pia to n , 7

(Sobrade)

aplaudirão leu gesk,
quando souLerem que ccrla
boraste pró RestabelecimenQ
to da Saude do Lázaro.

I VESTlR·SE COM CONFORTOQltER
PROCURE A

Alfaiataria eUo
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

i

'_dOá H!i n'n� -� lU" � ii A � A t
"

mC:J!n:m�]c1, 'l'JU.NSPOBH� fCifras do Boísnço de 1944:

jClAPITAL E RESERVAS Cr.
, 80,90o�606,30 '

Responsabilidadt-' Cr$ '5,97'8:401; 755.97 i
Reéete' g 67.053.245.30 ' �
Ativo " 142;176.603,80: i

98.68V._816,30 I
• 76.736,401.306,20 �

I
,
I

����I'W'W ..��������'It�.r..�!"'��Ra"'.v-...J!l1fa

Sinistros pegos no .. úktitnOD lu soo.

Rellp01llJabilida det'l

I
"
I

Diretores!
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto d� Araujo
e José Abreu.

Valdemar Matos para exercer, íntsr-í
namen te, o cargo da classe iH da carreira.
ele Oficial Adrnin ístr-attvo, do Quadro.,
rrntco do Estado, vago em virtude da'
promoção de Armando Beck, para ter-

\VA8HINGTON,
.

(U. P.) exercício no Tesouro- elo Estado, preen-
- Carl Marzani, italiano de chendo o claro existente na lotação .com
nascimento, ex-funcionário do a aposentadorta de 'Francisco :Büchele

. Barreto.
Departamento de Estado, foi

Decretos de 28 de .iunho de 1947
condenado a 13 anos de prisão o OmnER.NADOR RlESOLVE
sob a acusação de ocultar a, Nomear:

sua filiação ao Partido Cornu- De acôrdo com o art. 15, item rvi díy,'.
decreto-lei 11. 57'2, de 2'8 -de olltti'br( lnista.

""
ele 19411: {]Marztní fOI acusado de fazer Acácio de Sousa Lopes !para ex.ercei;>fdedaraçÕes falsas sobre \ as r interinamente, o eargo ela classe H da

'

suas atividades no Partido Co- carrelra de Of1cial A.clministrativo, do,
. . Quadro ún1co klo Estaelo, vago em virtu-·,munista, durante uma lllvestl- ele ela promoção de Valdemar iEgidio c;la

gação so.bre a sua lealdade, o Silva, para ter exercfcio no Tesouro dOi
ano passado, pelo.s Departa- Estado, pr.eenchendo o daro existente,

mentos de' Estado e da Justica.1 na lotação com a exon�ração ele Nelsbn
�

Coimbra,. ' ,

O governo declara que Mal'- Hevertel': ;

zani 'é lnesmo do Partido Co.- De acôrelo com o art. 7'8, § 10, '� de
munista e'm Nova 'York, sob o 'cr,eto-lei n� 5'72, de Q'8 de outubro de

nome de· Tony Whales, 'e fez
.

1491:

Dário Garcia no cargo isolado de pro- _

discursos advogando 'a revolu-' vimento efetivo, Ipa.drão M, ele Fiscal da
ção ;social nos Estados Unidos. Fazenda·, do ·Quadro único_ do Estado,

criado pelo decreto·lei ,'11 • .lI, de 2>4 df',c'
·Designal':

De acôrelo com O art. >87, do dec.r'eto
lei n. '572, de 28 de outubro ele 1941:

João Moreira Car'pes, àcupante do car-

go ela classe G ela carreira de Policia Fis
cal. do Quaelro 'Único do tEstado, para
Il'esponder pelo expediente da Coletori�"
ele Braço do Norte, enquanto durar e. ' .'

afastamento do respectivo Coletor. ,"'...abril ,ele 1947. r

,1,1

I
. !

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITo.R: Se o �ue Ih.

t'lS:t:e�-e�sa é, realmente. uma providêncis
,,�ra. endireitar o que estiver erradc ou

pi". que "1""",,, falta do oe repita: fl

NAO o escândalo' que a sua rec!B.mJôçSo
!JS queixa poderá .ir a'cau...... 'enca:zni.
.w.e-a á SECÇAO ,RItCLAMAÇO !s.
de O l!;STAt>O. que O C� oerá lCY..1ia

mara.

Envie ao seu amigo dlstal!lt�
um número da revist.a to VÁ
LE DO ITAJAt, ediçi�1 de4li
cada a Florianópolis, e\ assim

estará contribuindo p(lra
maior dito.sã6 cu1t1ll'!lI 1

de nessa. teJJl'a ;
I,

'\
f

ihelro da ilustraoíl.o a..cima, of6NleeJ'
lhe. em omãvai gesto. tUn cflJice do
..xcelente a.peritivo KNOT, lsmb"...
"" v, Sia. de a.orescentar. ao a.g"ll.de-
oe'- ft· gentileza.:.E$TEE' ?;�i1..
�1.í'1 () i'1EdAPEiUiiVO

P1iEi'J/!.ETtJ!
---

l .

.
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"

)Lira Terrís Clube - Dia 5 de J·ulJ.o - �áhad8 - Grandilsa seírêe organizada
{-pelos «Amigos da' Onça» com apreseataçãe de uma or�uestra de cordas, eenjunte de

/gaita� especiais e um Sketç�. Nú,.eros inéditos para Fleríaaépelis. Venda de mesas
/. . na Joalheria Mordz a partir de Segunda-feira.

Muita 'farinha de trigo para Teatro do Estudante
FI I I

o movimento iniciado por al-

eriauépO I·S e taj ai' guris alunos dos nossos estabeleci-
. montes de ensino, de fundar o Tea-

Está send"o esperado em do, será pela CEP., posta á tro de Estudante, eslá prosseguindo
. . vitorioso ,em sua marchá.

Florianópolis ,o navio Uçá, disposição da Granja leíteíra Embora não lenha começado do
procedente do pôrto de Para- da Ressacada e dos demais alto, das Escolas Sup'eriores, como

naguá, e 'que transporta, para] produtores de leite desta Capí- em outras cidades, nem por isto

esta cidade, 'quatro mil sacas t'aI.·
. será menos expressivo, porquanto

seus, integrantes estão dispostos a
de farinha de trigo norte-ame- -.--.----. leva-lo avante, som perd-er-se em
ricana. Este mesmo navio de- Deso·nre de trem palavras e reuniões estéreis.
sembar-cará em Itajai dez mil _. E' 'preciso, agora, que todos 0<'

sacas do mesmo produto. !Esta I Rio, (A. N.) _ Saindo de que tem o 'mesmo ideal, se asso-

I i ciem á iniciativa dentro da mesma
farinha será distribuida 'á pra- Estado Pavuna o trem eletri- disposição, porque só assim haverá
ça dentro do prêço tabelado: co da linha auxiliar parou na obia construtiva;

, . . . . .. .. - .

pela Comissão Estadual de estação 'I'ornaz Coelho, ali con- fi avendo boa vontade e coopera- ROXY hoje ás 7,30 horas
, I - ção si ncera, sem vaidades ou prc- Yvonb de Car-Io - em SAL'O-

Preç�s. . . . l,servando-se, nao s� sabe por- tensões pessoais, o. Teatro do Es- MÉAlem dISSO, o Moinho Joín- que, cerca de dez minutos. Pou- tudantc sr toruará uma grande I .
'

vile está procedendo a moagem co tempo depois, encontrando [orça cultural em nossa lena. I Censu�a ate 1.4 anos no pro

da quota de fevereiro, de grão sinal aberto na mesma lin;ha, ..
A nossa mocidade. e,sLuc1io,sa_;. �rama cinelandia Jornal atua-

argentino lo trem cargueiro entrou e foi l?eallsma. por excelencia, saberallldades RKO preços Cr$ 4,80
, .

. compr-eender o alcance da orgalll- 3 00 .

A metade do resíduo

resUl-,
chocar-se contra a chuda do zação e não lhe 'faltará com . seu .:...... . .

tante desta moagem, ou seja, eletrico. Em consequencía de apuio. .

2.00 sacas de farelinho, 250 colisão feriram-se dezenas de FlESTTVAL P<RFiPA,RATóRIrO
Mu i Las in iciativas boas fracas-

sacas de farelo e 150 de remoi- pessoas, na maroría operarí os, sam porque giram em torno ele
planos superiores ás possjhilidades
do momento . Para evi t a r. esse de
sastre, o "Teatro elo Estudante; P"[\
�encle ir devagar, dr acordo com

o prohérb io : Devagar se vai longr.:
Assim, ao mesmo lempo qur: .JlJ"""

para seu progrnma de' exLI'I'�I, dt'- Ás 5 e 7,30 horas
liberou a Direloria do '1'. R. <lI'ga- A . LOURA MISTERIOSA

I nizar um ,f.esli\(al pre(paralól'io, Com Bob Livingston Ruth
com peça� ligeiras e llm ('s�olhiclo 'l'erry no programa 1) Visões
alo de va,rieclarle, a ser ['ealizactfl
pos,;ivplmente no próximo dia 15, do Brasil n. 24 naco imp. filmes
na Cnião B. R. Opel'ária. 2) ocupação inusitadas Short
() mesmo �(' deslina a con:ipg-nil' Colorido - preços:

rund()�. p:l1'a as rlrSlI?esas npCPSS{I- S'
.

�
.

. Cr$rias com a exLI'.ea O,flCIaL que pl'o'-
I as. e ....,ntas. . ...

ler�le efelual' em começos de \Estudantes .-- .•...... Cr$
ag-oslo j)l'óximó. Cavalheiros Cr$

.

.

Os l'n�aios conLinuam a sp1'.l·ea-\ "Imp. 10 anos".
II ê 111Z8r10:i

na serle cio PartIdo Demo- .

U av roo craLa CrisLão.
-

genLilmenle cr,clida. As 7,30 horas
.

pelo "eu digno Diretório Esladllal. ACONTECE QUE SOU RICO

�S;ESSAO DE D];RETÜRI�\. No programa 1) A marcha
.

AfIm de lomal' c1ellberaço('s rk da vida 72 naco imp. filmes. 2)mi (,f'PS;;q snr,HII. a Dm�tol'Hl ;10 .

TeaLl'o do E,lmlante rralizar:1 LHná roz aIrplan newf'lS 29 x 46_atua
ses:;ão. na IH'óxima qL1al'la-l'pil·:t. lidades p,reços Cr$ 4,00 3,00
á" 17 110]'a�, na spde ·clo par1ldol Imp. até 14 anos.
Democl'ala ·Cristão.

p,ROVrnENCJAS 1"f:r<:18
Ao mesmo I empo qUi se Pl'('l):;-

1'a a Slla rxll'pa ofi,cial, tJ Teflll'o
do EsLudanlr ('stá ,pro.videnrcia'l·!')
pal'a munil'-sP do material ne';t'S

slário cip. .c.aeatpriza,ção e ,ele OUtl"l�
artigos necc'ssários ás represe'll a
ções.

;;

Yc passar hoje, mais uma

Continua O ESTADO fazen
.do distribuições de valiosos li
-vros, inclusive romances mo,

I

-dernoe, entre as pessoas qwe
<constam de seu cadastro se

.eie I.
As pessoas que ainda .ão

.he iarn preenchido o coupon

.q u» diariamente publicam.�
,poderão faze-lo agora, h.bi
.Jitando-se, assim, a coneorre-

oram a tão in teressante inicie
.tiva realizada sob, o patroci
.niG dli LIVRARIA ROSA, à.

fJ�t;)doro n. 33, nesta Capital.
'í -0-.
} ANIVERSÁRIO:

"TEN GERCINO G'::RSON GOMES
Dafll1i, hoje, a anivauári .. do n .

."2.0 Tan. Gercino Gera0. G ,me•.
.do Exército Naclol'leu, o tuc ; ... '... ce

.enilluilo 'no 14.0 B C.
Datada> de um caraçã", bOl\í.·

s:.. imo leal .. da _m eará,·e,· ilib ...do,
-O Tan. Gareiao c o aqu iat.o u u rr,

-1l7aeto círculO d. amizIIla.u, q..te
..na.te easejo teriio 0;>9ctu.ni:i.d"

. .de lhe demen..tr ... ,' o oprago e;fi
·.ql1e é tido

Ao aniverea rÍc'ln ta, nOIl.cu f.. li
.�ítaçõee.

RITZ hoje ás 7,30 horas uni
co dia Laraíne Day � Tom
Drake Edmund Gwenn.
NO MUNDO D.�.s SOMBMS
Censura: impróprio até 18

anos no programa: Cinelandia
Jornal Metro Jornal preços
Cr$ 4,00 - 3,00

5· M. L. L.
6· B. Z. T.
7· E. Z. N.
8· E. N. X,

Regressarâ dia '5
Rio, i (A. N.) - A Comissão

Organizadora da ,recepção ao

sr. Wastington Luiz que é

aguardado aqui no dia cinco de

agôsto, conseguiu que o ex

presidente permanecesse .aqu"i,
onde será homenageada. Con

forme antecipamos o sr. ,Was

hington Luiz chegará aqui a

bordo do navio "ARG®NTI
NA", que partirá de N. York a

vinte oito dCb corrente .

Resenha dos jlllgamentos
realjzados pleo Tribunal ,Ple

no, em sessão de 25 de junho de
1947.

Tl'al)�ClJlTe llOje, o· 'anivel'�á1'io
nalalício .do sr. ,Jurandil' Linhares,
l'epl'l'Selllanle comercial.

partici.pall} 009 parentes e pali
ueas' amigou o contrato de
CQsotr.ento de auo filha Guie
mar com o Ir. Mário Trilha

\

Florlanópolie, 28·6-1947.
,

portiGipom .0. parente. e

pessooll amigas, o contrato
de co.amento de seu filhe
Mório, com t!l lirita. Gw.iomar

L.marque.
florianópolil, 28-6-1947.

Francisco Martins' l.amerque
e (andida Lamarq,je

José Marques Trilha e Rosa
Peuller Trilha ODEON

MARIO e. (iUIOMI\� -InOIVO. 1,20
2,00
3,00

de
_�uas ,pririlaveras, a gentil senhori

l la If'da Pil'es Gomes, dileta Jillla

11\ do sr. Pio Pires GOlffie�, deligent'€
ii' JllÚC.ion{u'io ela Companhia de Ra-

dio Inl.l'l'nncional e de sua exmu.

.05po"a, 1�. MilJel'vina C. Pires Go-
Visita inesperada do Chefe do

SILVA

,
RIoO. 1 (}�. K) - Sa'be-se agora que foi inc'''')JL'I'acla - lal como

� I'izel'nm os \"et'e'!ldol'es e jorllali,;Las 'cariOca;; �. a vi,s'ila j'oI"ila hojp p-elo
A daLa de hoje assinala o ani- prl'side�·le Dulra. ao ;yprviço de Assistencia aos :\lrnOl'es. O chefe do

H'l",;:'\l'io natalício doe sl;iLa. Ieda guverno, á,; ete hora" e qual'enLa, em carro pal'Liculal' ele aipal'ellCia
Izabel �\lalos, residente nesta ca- modesLa, dil'ig'iu-se á seele elo ·Sé'l·vieo. Nas imerlíaçõl'S mps.lllO fez pu-

pital. l'at' o eaJ"ro. Enconlrando semia-aberta a pOI'Ía cio �A:\l, foi rnll'ando.

.. Era .hora de limpesa. 'Com auxiliar ele porlaria adianlou-sr para o ex-

ti\ (']'emrricle de hoje, regisLra tranho, natul'ulmenlc no inLuilo de embargar':l,he o.s passos. Estancou,
mai.'; uma pl'imavel'a da galante porém, de surpl',esa. EsLa\'a diante rio presidenle da Repllblica. Era o

'menina Zenilcl,l I\dariu Lima, ])l'e:n_!prCSielpnLe Dutra em. carne c osso! Ao funcioTlário disse> s. 0xcia. q'lle

fiaria l'illüt1!ha 'elo sr. Aquino Lima" dl'sPja"u falar ao pncHlTPga.rI'o rio serviço. "Ao (liI'eLo,r?" perguntou o

digno funcioná,rio -da Cai.xa Econô- i IUllcionário, "Não; com quem estiv,el' a,g'Ol'a aqui cip planlão". respon-

mie,; J<'ederal. deli o chefe do governo. O auxiliar de poi'taria correu r foi clhamar o

• l1lPldico de e1ia, Monteiro Barros. Foi em eo�panhia deslCl que o geni'-

l�ste\'P ônlem. em nossa reda- ral Dut,ra ,percorreu lôdas as in.stalaçõe.s do SAM, ouyindo os menores

�ãl), o �)'. Gabl'iel Pizani, 1'epre- inlernado's, examinanelo os dormitórios, o� alimpnlos, e('C'>� só se reti

sentalltp ria 'file Sydney Hoss Com- l'ando üepois de ler percOlTido lodo o pl'éclio.
p:1l1�-, que gentilr,nenLc ofel'eceu aos

f'llncionál'im' dpsGe jornal alg-urmas
amoslrai' cios afamados compri
mielos "!\1elhoral", que aluam rOll

Il'u clores fie ca,beça.
SOI1l0� g'l'alüs pela ciáclica.

xxx
YTAJAN'rE8 :

Ii(l J 7, ,EneA'aDO SANTOS
Pl'OceelenLes cle Porto Alegr'c,

_acham-se entre nós os jo'Vens L,:iz
Eduardo p Doris :Sanlos. aeachirr,i
cos de al'oql1iLetul'a na Faenldq'le
da, capiLal ganoha, qlle 'vêm pas
sai'· na ·compalllhia de seus [1,1,\';,
ra. Cora Oliveira Santos {' Rcllln;'
do ISanLoH, as férias de juLho.
Luiz Eduardo f' Do'ris são desl'l

cádos plemento.s 'ela atual nova '�,�,-
raç.ão catarinense qu'e se pi'eD:))'a WAlSHJNGTON, i (f'. P.) - ACamara aprOYOll, hoje. poe 196 vo
em conhecimenlos para o fUt.lIl'O. I.os conka 133, o prü,jelo ,de lú pe.]o qua.l se eleclara o Hayaí o li90 Es
A ambos as nossas boas vinda:;.

*

.me::;.

FRACOS.
ÂMiMICOS

T0MEM

• CfeusotÜD

M ISS A
JOSf/ DAMASCENO DA

I Dr. LindolFo A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição da .acie·dada•.
Planos contabeis •• Organiza
çõe. -- Pareceras e .erviço.

Cilorrelato••
·Rua Gal. 'BittencClurt nO. 122

Flerion6poH.
Das 17 horoli em dianta

"SILVEIRA"

Gr.nde T6nlco.

A família Damasceno mandará celebrar
amanhã, dia 3. quinta-feira,' às 7 hora .. ,

na Catedral Metropolitana (altar do S.
Coração de Jesus), missa em lntençãd à

alma de seu sempre lembrado filho, irmão, cunhado e

tio, JOSE' DAMASCENO DA SILVA.

I Continua negando ·

lo crime
Rio, 1 (A. N.) � A policia

está p,ropensa a_ admitir que o

pedreiro .F,ran'cisco Gomes não
é o matador da milionária To
mazia Ciamano, ,assassinada
em circunstancias misteriosas,
na sua residência em Tiju:cas,
há dias. O ,suposto criminoso
mantem-se em constantes ne

gativas B reune novos alibis a

seu favor, através de testemu-
nho,s j'á préstados. As autori
dade,s policiais. estão voltando
suas atenções a outros p'ossi
veis suspeitos, inclusiv,e um:

ex-inquilino da milionária.

Resultado d:l �orteio de Amoltiza<ão realisado. em 30/6/41.
SERViÇO DE

METEOROLOGIA
Previ.ão do tempo, até 14 hora.

do dia 2 na Capital: ,

Tempo: bóm, com nebuloeidede.
Temperatura: estQvel
Ventos: do quaalran te norte,

frps.o8.
'lempsratur...xtr.Ma de ontem: i

ftIlQZimCl 21,8 mildma 15.5,

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

TOME APERiTIVO

K N'() T
.oSVALDO GOUL,ART

Pl'oc·edenLe da Capital F,eder'al,
ellcontra-se entre nós o nosso es

limado conLerl'aneo Osvaldo Gou
la1't, que para ali viajara afim de
ultimar um CLU'SO de especiali;r,a·
ção com o dr. Scholl no Ll'atamrn
to de nIecções cios pés.

O sr. 'Osvaldo GonlarL é. o p1';)
prieLário do salão Record, popular
f\sla:belecimento á praça Quinze. As
bons vindas de "() li;stado."

......

,HUGO GRUBEIR
S('�uiu ontem, pa'ra P. Alegre, o

�r. HugO Gruber, chefe ela secção
(Ie (' llltabilidade ela Gia. Santa
CrlF de Seguros, que aqui viera
a sr rdç'O ela mesma.

A todos os que comparecerem a mais este ato de
fé cristã, os agra-iecimentos da família Damasceno.

Novo Estado
••

americano

lado da União,
O proj.ef.o foi enLt'egue ao ·Se.nado.

Cia. Internacional de Capitalização
1·,U.N.M.
2· R. C. T.
3· U. J. K.
4· W. T. J.

Newton Noceti e Sefora
(�Ideira Noceti

participara ••••eU8 JlClreata.
e amigo. o no••imante c.

Elisabeth-Maria
.li:orrido nfl dia 25·&-947

Inspetorias e agencias em todo o Estado.
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(JOMiSSÃO DE� :MS
Si:RVIDORES PWln..WII

E�ÂM
PARECER N. 471/47

Fi.rmino Rosa, ocupam.te da. função de.
Vigilante, referência m, da Penitencia-'
ria do Estado, requer fique constando d�
sua fôlha de assentamentos o tempo em
"erviu na Policia M1l1tar.

2. oonrorme documento de fls. 2, o

requerente serviu na respectíva corpora
ção de 11 de maio de 1925 a 28 de novem-

bro de 1930.
.

.

.

3. Assim, opinamos favoravelmente.
S. S., em 13 de junho de 1947.
Cai-los da Costa Pereira, presidente.
J. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
25-6-47.
(Ass.) Adcrbal R: da SilTa

PARECER N. 472/47
Nestor de Deus Cardoso, ocupante do

oargo isolado, de provimento efetivo, de

Porteiro, padrão F, lotado na Assembléia
Legislativa do Estado, requer fique con s

tando de sua fõlha de assentamentos o

tempo em' que serviu na Prefeitura. Mu

nicipal e na Polfcí a Militar do Estado.
2. Conforme dócs. a fls. 2 e 3, o reque

írente exerceu o cargo de Fiscal, padrão
H do Quadro único do Municipio de Flo

rt;'nopbUs, durante o periodo de 31 de

janeiro de 1945 a 22 de março do corren

te ano, sem gozar licença de espécie al

guma, nens ter tido faltas injustificadas;
e serviu, na Policia Militar do Estado, de

1° de agôsto de 1934 alo de julho eLe 1944.
3. Parece-nos, tem o requerente drrel-

to ao que pede.
S. S., em 13 de junho de 1947.
Car-los da Costa J'ereira, presidente.
J. Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
25-6-47. ,

(ASS.) Ad.erbal R. d a Silva
PARECER N. 513/47

Mauro José da Silva apresentou, dentro'
do prazo Iegal, os documentos que com

provam as Mirmações constarrtes dos

itens, I, II e III, do paragrafo único, do

.art, 20, do decreto n. 3.002, de 2 de junJ:o
de 1944, que reguLa a forma de execuçao
do decreto-lei n. 1.022, de 29 de maio do

m��1 a..:t�tn do exposto, opina1I\1'Os", pelo
julgamento da' comprovação. nos termos

do § 40, do art. 60 do- citado decreto n.

:3.002.
S. S., em 25 de jUn,110 de 1947.
Canlos da Costa Pereira, pr-estdente.
J. Batista Pereir", ·relator.
Gustavo Neves
Elpí(lio Barbosa
Aprovado..
25-6-47.
("'S:S.) Aderbal R. da Silva

PaTecer n. 514/47 _ Mana DelagnCllo
Ealdissareli - Ide�.
Parecer n. 515/47 _ José Sebastião :le

Oliveira - Idem.
Parecer n. 516/47 _ Antônia Baldia

Nesi - Idem. ,

Parecer n. 517/"47 _ ·GlÓria Pomperma
yer Otto _ Idem.
Pairecer n. 518/47· _ Lení costa Pfau

_ Idem.
P",recer n. 519/47

lho _ Idem.
P,arecee n. 520/47 Alceu Ramos Mar-

tins _ Idem. .

Pa.reoer n. 521/47 _ F·elisberto Demarw
_ p�����r n. 522/47 -r: serafim Inácio de

Simas - Idem.
pareceí' n. 523/47 _ Otacilio Nune� _

ld;�'ecer n. 524/47 _ Ro·rr�alino Fortes
_ p���::r n. 525/47 - L1ndolfo Teófilo

de Melo _ Idem.
Paeecer n. 526/47 - Dali! Salím Mansur

_ Idem. .

Parecer n. 527/47 _ Manoel FranClsco

de Sousa' _ Idem.
Parecer n.· 528/47 - Antônio Nunes

Varela - Id'em. \

Parecer 1'1. 529/47 Heriberto Joseph
Mueller _ Idem.
Parecer n. 530/47 � Manoel Quirino

Fer'l'.eira - ]dem.
Parecer n., 531/47 - AIf,redo Bo�'cIc _

Id;�:ecer n. 532/47 _. Isabel Silvestre
BooSlani - Idem.

PARECER N. 461/47
José Schultz Filho, escrivão de policia,

padrão F, 'lotado na Delegacia Regional
de Polícia de 'Mafra, pede sete meses de

licença, para trata'!' de mterêsses partt-
culares. \.

2. A Secreta"'ia da Segurança publl�a
informa que o afastamento em tela nao

é inconveniente ao ínterêsse do ,.o;ervlCO.
3. Assim sendo. e de aCôrdo COm! o art.

168, § 10, do decreto-lei n. 572, de 28 de

outubro de 1941, somos pelo deferimento
do pedido.

S. S., em 4. de junho de 1947.
carros da Costa Pereira, presidente.
Elpídio Barbosa, rejator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neve.::
Aprovado.
25-647.
(Ass.) Aderbal R. da Silva

PARECER N. 4.82/4.7
O Departamento de Saúde, pelo orícto

n. 296/136, de 2()'2-47, pede a elevação pa.n.
referência III, ao referência II do Auxiliar'
de Escritório. Eda Pere�o'oni Ferreira.

2. Existe a vaga, conforme se verifica
no presente processo.

3. Informa o Departamento de Saúde:
"A servidora em questão. que exerce

as runcees de AuxiUar de Esm-itório
referênc�a II. desde 3 ue Julho' de
1945. tem de;'empenhado com zê lo e

CARREIRA: DE OFICIAL ADMINIS
,

TRATIVO
Classe "H"

IOorutJagem d.e tempo na classe a,té 31 dt
maio de 1947.
Lista organizada de aCQI'do com o art., "..._...._Somos'. porisSQ, pelo def'erirr.Jento. -

S. S., em 13 de junho de 1947.
Carlo.s da Costa Pel'eira, presidente. FARMACIA ESPERANÇAdedicação OS traba·lhGs que lhe €stão
afetos, nada constando em sua fôlha
de assentamentos aue desabone a sua do :Far.maeêutiw NILO LAUS
conduta funcionai".

Elpíd.io Barbo.sa, relator. Hoje e amanhá será a sua preferida
J. Batista Pereira
Gustavo. Neve.. DNlPS __ionais e estrang-:ir:A8 - Homeo-pátiu - Pem-
Aprovado. marias _ Artig08 de borTIlClut.
2�-6-47.
IAss.) Aderbal R. da Silva hlla-nte-se a Nata obserTbeia no r�c:eltu'rlo ..é:ÜC:o.

43, do deoreto n. 2.845, de 6 de mla.rço. de
1943. ,1 _ Aldo Rodrigues de Araújo " 1.973
2 _ Osni Lallil '.... 1.890
3 _ Sebastiãio Bbnassvs de Albu-

querque .. ........ l.R41
4 _ Miaria Barbosa _ . . .. . . .. 1.697
5 - Malria d€ Lourd'es Solll.'m Sil-

va .. 1.572
6 _ Conceição Mangan€lIi Orofi-

no 1.-:61
7 - Percival Callado Flores 1.2�6
8 _ Nérica Ferreira de Sousa .. 1.244
9 _ Ollndina Coleta Póvoas Oe-

Icer . : 1.223
10 - Moacir de Morai" Lima 1.171
11 _ Adeladd'e Trindade Müller .. 1.141
12 - Mari'1 Henn Garda 1.079
13 _ Haroldo Barba<to 1.037

Manoel Matias Fi-

IfUI binó�ll.
Grande visãe

\

..

t' j
f I.. ,

I

V4sã. JlI!Iai:.r e malil perfeita
ttae a Oe um ".om �i1aócuJo

aloola§1:l quers tua s'lida
i�.w§q,

••as livros, sobre t edes , os

astlu.ntos:

LIVRARIA ROSA
�ua Deodoro, 33 - Fl-e.riafiÍ>palh

Homens Rejuvene�ddo!
porTratamentoGlandular
Freqüentes levantadas ou micções no....

turnas, ardência, resíduos esbranquiçados
nu. urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas. nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata...
lEstR. glândula é um dos mais importantes'
órgãos masculinos. Para controlar êstee
transtôrnos e restaurar rapidamente a.

saúde e o vigor, siga o novo tratamento
cientffico chamado Rogena. Mesmo que
seu sofrimento seja. antigo, ga.rantimoer
que Rogena o aliviará, revigorizando sua

glândula prostática e fazendo com que
v. se s�nta muitos anos mais jovem. Peça,
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia t a sua melhor proteção.
'Wi) - indicado no tra

�ogelila tamento de nreeta-

tites, uretrites e cistites.

,

LEIAM li REViSTA
., ,� 00 ITAJJUF�IAL V A R I G -';' EDIFICTO LA PORTA _ ·PRAQA 15 DE

NOVEMRàO - TELEFONE: - 1,325

Banco do Distrito Federal S. Ae

Ilrdem dos Advogados do Brasil CONTA CORRENTE POPULAR
Jurol SI/S a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação .

com chequesSECÇ�O DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CO:NSELHO. .

CAPITAL:
'RESERVAS:

Trajano, 23

CR$ 60.iiOO,OOO,OC
CR$. 15.000.000,00
Floffl;�nópCn5

De ordem do Snr. Presidente desta Secção, 'faço publico
[I ue em vista da vaga deixada no .Conselho e na Dldetoria
pelo ex-Vice Presidente Dr. Vasco Henrique d'Avila, o mes-j
mo Conselho elegerá dentro os membros da Secção, o 'subs-Itituto para servir pelo resto do mandato, durante o bienio

1947-1949, tudo, de acordo com art. 73 do Regulamento (De- D I!IIn 'roereto n? 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933, com as alterações �III
que se lhe seguiram).

Para as eleições fica, outrosim, pelo presente, convoca- Os ceus de Santa Catarina serão cortados, pela primeira vez pelos
do o referido Conselho, devendo elas realizar-se no próximo avioes ria Companhia Catarinense de Transportes Aéreos Lida. -

dia 2 de julho, quartà-feira; ás 10,00 horas, na séde da

secção,' (ITA Lá rua Felipe Schmidt, 38. «- .»

:& Após as eleições terá logar a sessão ordinaria semanal, v�.agen5 rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão

na forma do costume. Irangua.
'

Florianópolis, 26 de Junho de 1947. Flor.ianópolis - Itajaí - Blumenau JoinviJ.e.

Clarno G. Galletti. FlorianópoiJs Blumenau - Mafra - -Concinhas - P. Uniãs.

I Florianópolis - Lajes.

./\. I)VOGÀDOSl ça p���I:�i�:P�.' dinh'i'o�V�;;:��
rapidez conforto e seguran

de dias

Ara-

Companhia Catarinense de 'I'ransportos Aéreos Ltda.
Dr, Q\9-V«Â!L<DO BtJ.LC:IIO lI�NNA
Dr, J. J. lJE SOUSt4 6A,B8,A-L

EB6F*J7.éRJO: RU'Q Felipe, Schmidt � - Sala 5
-

. EdiUeio Gruzeil'O - FIo rion6poH••

A União da. Seciedade. B9nefiElentes de Florianópolis·· em.

orgaalzoção,' promoverá no pr6ximo .ábado, dia 5 de julho, das 15'
hora. em diante, Ra sede do Legi,_ão Bra,ileira de Alsistência, à rua

Trajono, n. 5, uma reunião para assentar definitivamente o nome.e

objetivo deDlla entidade a.sistencial, bem como o esbôço do. e.tCltutOS'

pelO qU«;ll deve reger-se.
Convidam-se para êsse importante ato, todas 011 in!ltituiçõell'

benefIcentes e culturais desta Capital,. da mesma ·forma ali pes.ôaa:
que lIe dignarem colaborar numa' verdadeira ação social cO'ntrQ a

mi.ária.

553
551
546

27 - Dirce Pereira Baixo .

28 _ João Vi.l'gílio MarqueIS .

29 _ Vera Vaz . , .

30 _ Ma,ma de Lourdes Cardoso de
Aquino .. 466

31 _ Alcino Fernandes .. 394
DisJ,ilomoli de vario. tiPOB da. a.famadClIi «OLIVETTI». para pronta32 _ Nélio Abreu . . . . 3ô';

E E ' .

33 _ Ari Kardec Bosco de Melo .. 309 entrega, xposição permanente em no..o acritOrlO e ·na

34 _ Luiz Coutinho de Azevedo .. U9 "LIVRARIA MODERNAu.
35 - JaWo Silveil'a de Mattos 192

,36 _ Déa Cunha 183 Distribuidoreil cxclu.ivolI:
37 _ David Gomes Mendonça 179
38 _ Arnaldo Mendes 166 ALMEIDA, BASTOS & elA,
Florro.n.&pooUs, 27 de junho de 1947. '

Carlos da Costa Pereira, presid'mte. Rua F:elipe Schmidt. 2 - }.o ondar. FLORlilNOFCLIS.

1.033
1.026

1.012
873
867

835
830

. 705
694
645
60"
603
550

14 - Ivo Bandeira Côrte .

15 _ EsteT de Melo Lentz .

16 - Ma�'ia Cordélia Gomes de Al-
buquerque .

17 - Urãnia Gentil Bas·toS' .

13 - Alcides Hermóg'enes Ferreira
,

19 - Maria de Lourdes Livramen-
to Carvalho . .

20 - José Rodrigues de Araújo ..

'

21 - Recciotti Queluz .

22 _ Ma:rllza Calrvalh{) ..

23 - Gesa,inb Rodrigues Lima _ ..

24 _ Ma,rina Luiza Goncalves .

25 - Alcides Abreu .

:.l<Ii _ O�mandina Olga Scl).mid.t

Maquinas de .Escrever ,. Novas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� \
Severo Simões, relator.

PARECER N; 241
Avocado pela presidência

O Depatrtamento das MunicipaUdades
·submete à consideração dês te Conselho
Administrativo um projeto de decreto-leida Prefeitura Munjcip"l d.e Indalal. queautolflza (lar .0 nome de Manoel Simão a
u.ma via pública ,da oidade. prestando as
".Im uma justa homenagem à memória
-daquêle que foi um dos primel-ros coloui-

· ezadores do mun.icípio.
'l1rata-se de uma travessa existente em

terrenos a serem loteados naquela cidade
"<e pertencentes à família do extinto.

'

Com ':leu pronunciamento favorável,-<ofereço a Ca�a o Reguint'e
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, n�O'S têrmos em que foi ,redi@idopela Secçao Legal do D. M., o projeto dedecreto· lei . dn Prefeitur9- Municipal de·

.Indai"l. remetido em c{icio n. 149/1.156,<le 25 de junho de 1947.
S. S., em Flo,rianóPolis, 26 de junho de:1947. ,

Se"el'o Simões, relator.'
PARECER N. 242

O Depa.l'tamento das MunicipaÚdades
-encaminha à apreciação dêste Conselho- um prOjeto de decreto-lei da Prefeitura
de ·Mafra. visando a abertura de um cré
-dito especial de Cr$ 27:000,00, de'stinado
-a,o pagamento da contribuiçã.o a'O Estado
'para manutenção do Curso. Normal Re
gional anexo ao Grupo Escolar Duque de
·CaxlaB.

O referido crédito correrá à conta do
sa']do do exercício ante;'ior, que é de ..

Cr$] 49.820.20.
Com palrecer fa·vorável, apresento

-

ao
Flená.rio o seguinte

Projet" de resolução
O Conselho Administrativo do Eotado

"'B.;pro-v8,. no-s tênnos eli.1 que está red.igido
'pel8 Sec·:ão Legal do D. M., o projeto de
dJec�eto-lei .

da Prefeitura Municipal rl o
'Mafra, remetido com () oficio n. 126/1.017,-de 4 <1e junho de 1947.

S. S., em Florianópou.s, 27 de junho de·

1947. ,

JOS,i B. Snl�",!o (le Oliveira, relator.
PARECER N. 243

O D�!}a.rtamento da,s MunicipaIldades-encaro "1ha à, apreciação dêste Conselho
11m PI'�ieto de decreto·lei visando auto,.i
-zar é'

......

';...efeitUlra de Blulnenau 8., wecehe�.
por ('!···'"lqão gratuita d.e EIz1. KllE.'C'R: 1liet�sch u:na área de terras com 1.86.4 me-

SUarra Ia". 2 de Jultlo de t947 5

r PEDRJ\ PARA AFtAP QUALQUER ESPÉC'[ DrffDRA�E.�TA
, . -

CAI){� P05TAl:l�9
,

-4\-
I FLOR�ÀNÓPOLI5

RESOLUÇÃO N. 235/47
E apro·vad.o, rios têrmos abaixo, o p'l'o'_

jato de decreto-lei eLa Pr·efeitura Munici
pal de Caçad1o,r, remetido com ü oficio n.
139/115, de 18 de junho de 1947.
Texto do projeto de decreto-lei nos têr.

mos em que se acha redigido
Atrt. 10 - Fica a-berto, o crédito- especial

de nove mil setecentos e cinquenta e
seis Cfl'uzeiros (Cr$ 9.756,00-), para atender
3D pagamento das seguintes desp'esa'S:
a) - Vencimentos do' cargo

de 'fi.S'ca1 lançadbr, cri,a
do pelo decreto-lei n. 2,
de 19·4-47, e preenohido
pe10 decreto administra-
tivo de 25-4-1947 7.790,,00b) - Pagamento de consl'rt05
feitos no automóvel da
Prefeitura ....

iCONSELHO • ADMINISTRAnV9
DO ESTADO DE SANTA'

CATARiNA.
PARECER N. 238

"O Depa.rtamento das Municipalidaeles
,aubmete à cohsideracão dêste Conselhu

. _�dminj.strativo um pI:ojeto de decreto-leI
«ia Prefeitura Municipal de Joinvile, que
..d!ispôe sóbre a CObrança dos impostos e
.zaxas para os animais abatidos no Mata-

, . .douro Municipal e destinados ao consu
... mo público.

No 'alUdido projeto visa o sr. Prefeito
...majorar O-s 'preços que vem sendo cobra
._dos, segundo o decreto-lei n. 44, de 19 de
j·anei-ro de 1939, e para justificar o que
pleiteia fêz longa exposição em tôrno da
receita e despesa daquêle próprio �unr·

r",cipal, tendo juntado, ao' processo uma

demonstração das quantidades dos aní-
tros quadrados e 8-0 decímetros quadramais a.batidos durante. os três últimos
dos; stt.uada à rua Mato Grosso, naquela.anos bem corno da receita e despesa ve-
cidade.l!'ifJclldas no mesmo período, POI' onde se
Com parecer favorável, apresento ao"vê que houve uma reqeí ta média de

.:.. Plenáaío o seguinte,,'CrJ> .66.671,50 para uma despesa também
Projeto de resolução_nI�Ia 'ç!e Cr$ 85.776;40, daí resultando um. o Conselho Administrativo do Estado'déficit anual"de ors 19.1{)4,90. �s'ses dados

aprova nos t êrmos em que �o.i redigidororanv solicitado-s ao sr. Prefeito pelo De-
pela S�cção Legal do D. M., o projeto elepartamento elas Mun íoipa-lírtades , com d decreto-lei .da Prefertur-a Municipal de'finalictad.e de esclarecer o assl)nto. e me-
Blumenau, remetido com o oficio' n. 1.12/lho!' se ajuíza", ela medida 'Pleiteada. 960, d'e 24 de. maio p. findo.

.

A .Secção. Legal do D. M. depois de eX.9--
S. S., err'; Florianópolis, 27 de junho deminar mínucíosamente o pedido: RI'opô;; 1947.novo projeto de decreto-lei com uma ta-
José- B. Salgado de Oliveira, relator. ,Ibela inteiramente nova, elaborada com

PARElCER N. 244um 'critério tal, que, a meu ver, dá ao sr. 'O Departamento das MunicipalidadesPrefeito meios de aumentar a renda do encaminha à apreciação dêsrte Conselho'Matadouro sem- o grande. ínconvenrent- um projeto de tlecreto-lei visando autorí.de influir nos preços da, carne ali reta-
zar a Prefeitura' de Carispo Alegr-e a aber-Jhada e destinada à alimentação do povo. tura de .urn crédito especial de .

· ·Creio, POT isso, que '0 projeto oferecido
ors 9.571,30, para' construção de umapela Seccão Lega! do D. M. merece aco- ponte no perímetro urbano da cidade.lhida, pelo que orereço à Casa o seguinte O referido crédito deverá correr à contaProjeto de resolução do saldo do exerci cio anterior, que é deO Conselho Administrativo do Estado CrS 53.383,50.'aprova, nos têrrnos redigidos pela Secção Com parecer favor-ável, apresento aoLegal do D. M., o projeto de decreto-Ii.í Plenário o seguinte.da Prereí tjn-a Municipal d'e Joinvile, en- .

Projeto de resoluçãô'"viado 'em ófício n. 139/11/5, de 18 do cor- O Conselho Admin í

st.rativo elo Estado
· l'ente mês.

aprova, nos têrmos redigidos pela Secção19457·. S., em Florianõpolis, 26 de junho d.e Legal do D. M .. o projeto de decreto-lei
. - da Prefeitura Municipal de Campo Ale-Severo Símões, relator.

gre, remet ido com o ofício n. 95/861, de'PARECER N. 239 9 rie mala dês'te ano.O D�Part::-mentc? da� Ml�lllclpalIdades S S., em F'Ior'Iariópolfs, 27 de junho de, encam ínjia a consíderacão deste Oonselho 1947.Adnilrustratlvo um projeto de .decreto-leI José B, Salgado de Oliveira, relator.,da Prereítura Munícípaj de .roínvüs, que

I
PARECER N 215'e :abre um crédito especía

í

de Cr$ 27.000,00, O Departamento das Muntcipalidades,d-estlna?O a atender a despesa com a ma- encamtnha a apreciação dêste Ccnselhonutenç8.:0 do Curso Nor:na1. Re5ional, da- urn projeto dp. decreto-lei, da Pr-efeltura
.. que!a cidade, err, obedíêncía ao disposto de Mafra, visando autor.izar a permuta,·TIO decreto n. 3.679, de 30-11-46 da In- sem ônus para a Fazenda, Municipal, de-terventorla reden-al, que transformou (Om uma área de terras com 79.128 decímetros,'-Cm:so Normal Regãonal o Curso Comple- quadr-ados que possui, à rua Felipe Sch
.. mentar que ali exístta. midt _ por outra. de 2.289m2 35, ele pro-

.

O SI'. C!i�eto� geral do Departamento priedade de Emílio 'Koçh , necessária ao
· das Munlcipalídactes ofereceu novo pro- novo alinhamento daquela rua €f ao pro_jeto em subst.rtuíçã-, ao encaminhado pelo iongament., dia T'raves'sa Lajes na la zo-·

Prefeito .de Joinvile, com cujos têrrnos na burbana. '

.zne man�festo de plen� acôrdo, pelo que Com parecer favorável, apres'ento aoofereço a. Cas-a o segumte Plenário o seguinteProjeto de resolução. ' Projeto de resoluçãoO Conselho Admmlstratlvo do Estado O Con.sell1o Administrativo do. Estado�aprova, noS' tênnos redigidos pera Direto- ,aprova, no-s tênnos em que foi redigido
· ri� geral do.D. M., o ·prOjeto ele d,:creto- pela Secção Legal do D. M., o projeto de_leI d<;t Prefeitura MUll1clpal de <Jolllvile, decreto-lei ela Prefeitura MuniCipal de-envia<io e� OfW10 n. 139/11/5, ,de 18 do Mafra. remehdo com o oficio n. 146/1.139... ,.corrente mes. de 21 de junho de 1947. ....S. S., em Flo�'ianópolis, 26 de junho de- "S., en� Florianópol>s·. 27 de junho de1947. 1947.

Severo Simões, relator. José B. S'IIgado dfl: Oliveira, relator.•PARECER N. 240 RESOLUÇÃO N. 220/47O Depail'tamento daS' Municipalidades É aprovad'o, nos têrmos abaixo, o pro-subn'ete à considera.cão dêste Conselho jeto de decreto·lei do Govêrno do Estado .
.,,,Administrativo 'um 'projeto' de decreto-lei remetido com o ofício n. 293, de 14 doda Prefeitura Municipal dle Curitibanos COl'rente mês, a êste Conselho Adnli,nis,qu!>

.

Qim:lQe �ôbre._.a cob.çança do InilÍôst� trativo.de Exploracão Agríc01a e IndustTial, pelo Texto do projeto de decl'eto-lej nos têl' ..·,-qual a referida Prefeitura pretende ele- "'.
mos em que se acha redigido .

mI' paTa Cr$ 1,40- a. taxa atualmente em Art. 10 - Os juízes de direito. quando'vigor que é de Cr$ 0.80, por cabeca. prowovidos, receberão, a título de ajuda-Da informação de fls'. 7 verso,
-

se vê de-custo. dlestinada ao pagamento de des.,.que em outi'o,s municipios o impôsto' alu- pesas de instaLação, uma imuortâ,:p.cia f'"did!o não ultrapassa de Cr$ 1,00 por ca- xa correspondente a um mês ele venci<''beça de ga<lo. Por êste motivo, a Secção mento do novo cargo, e outta variável.Legal do D. M. foi de opinião que fôsse destinada ao pagamento das despe9as ele:lixado no projeto de impôsto 'de Cr$ 1.20 trans'Pop.·te. na base de Cr$ 5,00 por qui
,.... 'emjvez de Cr$ 1,40, tendo oferecido novo lô1'1etro de percl1'l:so.projeto de decreto-lei. •

Art. 20 - As mesfnas vantagens terão�, Entretanto, tendo em vista o fato· de os juízes, de direito e juizes substitutM,em outros municípioS êsse impósto não nos ca·sos p,revistos nos artigo, 95. n. II.. -lr além de CrS 1,00, sou de pa;recer que e 124, n. VII. da ConEtituicão Fedem].·0 projeto oferecido pela Seccão Legal do e no de remoçã.o a pedido, si esta OC01'-·

D. M. deve ser aprovado, porém. fixando- rer pelo menos dob anos depois da d"tase em Cr$ 1,00 ao invés de Cr$ 1,20 como em que fizer,am jús à percepcão d'a últi-· foi proposto. É neste sentido que ofereco ma ajuda-ele-custo. err.. virtude de nomea-à Ca'Sa o seguinte·
�

ção, pron10ção ou de anteriôr remocão.Projeto de resolucão � JO - Antes de decorrido o ppriod� aO Conselho Administrativo do. Estado que se refetre êste aTtigo, os removidos a· aprova .. nos têrmos' redigidos pela Seccão 'pedidlo só terão direito à verba para"Lega) do D. M., porém fixando-se em . ". .. transporte.
· -Cr$ 1,00 o Impôsto nele referido, o pro- § 20 - Os juizes de direito removidosjeto de decreto-lei da Prefeitura Munici- de uma para outra va'ra na mesma co':-pal de Curitibanos, enviado em ofício n. marca não perceberão ajuela.de-custo.·

'139/11/5, de 18 de junho de 1947. Art. 30 - Em caso de nomeação, os jui-19487'. S., em Florianópolis, 26 .de junho de zes' de di.reito e juí:i,es $ubstitubós, as.s.im
que assumi'rem o exercício de suas fun
ções, receberão, para 0& mesnJo.s- fins.
um mês de vencimento- do ..respectivo car
go. slfm dkeito a transporte.
Art. 4° - Os juí'zes de direito d.a, co

ma1'oa da capital promovitlos, e os adVo
gados e membros, do-, Mini.stério Público
nomea>d.os patra o cargo de cl!es·emba,rgador
do Tribunal de Justica, perceberão. a tí
tulo de ajuda·de-eusto. sàmente metade
do vencimento dêste cargo.
Art'. 5° - Aplicam-se .3JS dispos.ições dês

te decreto-}ei aos casos ocol'ridos a par
tir da pron�ulgação do. decreto-lei n. 307,de 29 de novembro de 1946.
Art. 6° - �•.t·e decreto-lei entr,atrá em

vigor na data da ·sua publicação, revogada'�' aS" -cH:::foo·slções em contrário.
F10l'ianÓTYO'I!9, 24 de junho de 1947.
Severo Simões, pr,esid'ente.
Publicada na Secl'etari'a do C0l1selh0

Administrativo do Estado, em 24 de ju.
n:ho de 1947. .

Nelson Maia Machado, ·secretá1:io admi
nistrativo.

1.966,00

Cr$

A't_. 20 - O crédito a que' SiC .'·efere o

artigo 1 ° correrá por, conta do saldo do
exercicio an terior.
Art. 30 - �ste decreto-lei entraTá em

vigor na data dia sua .publicação, revogd
das as' dj'9po'sições em contrário.
FlorianópoJi.s, 27 de junho de 1947.

I Severo Simõcs, presidente.
Publicada na Secretaria elo Conselho

p. ...lmi'-dc:.f...·.., ... iVO do EstadOI em 27 de ju·
nho de 1947.

Para toncurs.,« E�r(Uhl,'ii,� f)n Federai«
e Exames de Admissão

Esjude por Correspondência
Português,. Matemática, Ciã'Rcios. Gecgrofin,

Ris tório do Brasil, etc.
Inte�essa-o i preencha este GUpão e remeta-o p_a €. Postal 33e'
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DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

METEmo:

Mo ierno. e EfiCiente

AUA ALVARO CARVtU.HO.

Resofvl�9f enfim, seu probléma financeiro J
Adqu.ira. TUDO de 'lua necessitar,

d® UmA só VEZ,
p�l'&nd.o PA!tCELADAMEHTE,

Qom 1l.. VANTAGElfiS da. compl"fl. à ri....,.

.errindo-58 do
,

CRED!ARIO MNOYSiSJEMil
�eu�s

.

�!pdos
"'velti
füdi«t'l
Gelade!nts
Bicicleta.

J61as

U",OS
Chapéu•.
hBltalaçiM fltlétrl...&�
Artllos ,.,.�

.

Pelos
C@UCH
Quahlfluw IIII'tlpe

IHDOST�1A, COMéuiO E SEGUROS KNOT S. A.,

·o'K......

Dr. Henriq�é · E!todieck
ADVOGADO

Rua Felipe
(Altos da

Schmidt 2 t, sobrado-Telefol!l.e 1062
(CASA PARAISO) - FloPiSIl6polis

Nelson Maia Mac·h:j.do, ·secretã:rio admi- vile, il"emetido com o, ofício do D. M. ,sob
nistrativo. n. 139/115, de 18 d'O corrente' mês.

RESOLUÇÃO N. 236/47 Texto do projeto de decreto·lei nos têr·
É aprú'Vadv, nO$ têrmos abaixo, o· pro- mos em que se acha redigido

}eto de deco:etlo-lei da P�,efeitura MUnf�i- Art. l0 - Fica anulada na dotação
paI de Ca.no·inhas, [['emetldo. com o OfICIO 8--02-2 - aquisição de veículos e máqul
n. 145/1.138, de 21 de junho de 1947. . nae - do orçamenro vigente, a quantia
Texto do projeto de decreto·lei nos têr· de Cr$ 27.000,00 (vinte e sete mil.cruzei-

mos em que se acha' redigido ros). . ..
Arti'go único - Fica ptrorrogado, até 31 Att, 20 - Fioa aberto 'por conta d« anuo

de julho ,do corrente 'exercício, o prazo lação de que trata o arot. 10. o crédito es

para pagan'!!ento, sem multa. dos impo·s- pecial de igUJal importãncia, destinado a

tos predilal le territorial urbanos, revoga- atender a·s despesas com o funcionamen-
elas as dispo:sições em cdntrário. ,. to do Cur':;q NO"IlU!Jl Regional desta cid 'l-
Florianópoli�, 27 de junho de 1947. de.

-

Severo Simões, pr,esi<iente. ArL 30 - �ste decreto-lei entrará em
PUblicada na Secr·etaria do Conselho vigor na> data da ·sua publicação, revoga-

Administrativo. do Estado, em 27, de ju- da,s as dis'posições em con.trário.
nho de 1947. -.

� F,lorianópolj·s, .27 eLe junho de 1947.
Nelson Maia Machadil, secretário ad·ml- Severo Simrys, presidente.

nistrativo. Publicada> na Secr,etaria, do Conselho
,

RESOLUÇÃO N. 237/47 Administrativo do Estado, em 27 de ju-
É aprovadb, no's têrmos abaix0, o pro- nho de 1947.

j� de decreto�lei do Govêrno do Estado, Nelson Maia MaChado, secretário admi
remetido com o ofício n. 303, de 20 de jU' nistrativo. (3108)
nho ,de 1947.

. RESOLUÇÃO N. 241/47
Texto do projeto de decreto·lei nos ·tê,. É aprovado, nOS! têrmos abail<o, o ptro-

mos em que se acha redigido jeto de decreto-lei dia, Pr�e\tura Munlci-
Art. 10 - Fica aberto·, por conta do, paI de. Indatal, remetido com o ofício n.

'sa�do do exercício, anterior, o crédito es- 149/1.156, de 25 <ie junho de 1947.
.

pecial de trezentos mil cruzeiros· Texto do projeto de decreto-lei nos têl"
(Cr$ '300.000,00), ctestLrrado a atender às mos em que se acha redigido
despesas feitas c'Om a e1eição de 19 de Atrt. 10 - Fica dénominada "Travessa
janerro do corrente ano. Manoel Simão" i(l via pÚblica existente
.Art. 20 - �ste decreto-1ei ent...-.ará em em terrenos a .serem 10,teadJos nesta cida-'
vigor na data dR sua publicação, revoga- de, e pertencentes à família de Manoel
'd3Js' as dLsPÇIsiçõe.s em contrátrlo. . Simão.
Florianópó).i.s, 27 de junho de 1947. Art. 20 - �ste decreto-lei entrará em
Severo Simões, pr·esÍ!dente. vigor na data da sua publicação, revoga-
Publicada' na Secretaria. do Conselho das as dispO-sições em contrário.

Administra:tivo do Estado, em 27 de ju- Florianópolis, 26 de junho de 1947.
Ilho de 1947. , "Severo Simões, presidente.
Nelson Maia MaChado, ·secretário admi- Publicada na SecI'etaria do C,:>noe1ho

nlstr.atlvo. AdmüIistrativo do Estado, Elm 26 de ju-
RESOLUÇÃO N. 239/47

l'
nho de 1947.

É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro- N�l,n." Maia' MaChado. secretário admi-
j'eto de d.ecreto-lei da Prefeitura de Join- nistr8iJj.vo.

lO' caso da Indonesia
Washington,

-

(U, P.) - Oi
Estados Unidos. oferecerão auxilio
financeir-o á Repuhlioa .da Indoné
sía se esta aceitar as propostas
holandesas no sentido da imediata
criação de um governo provisório,
A

.

propósito, O'S funcionários
.

do
Departamento do Estado anuncia-
ram qu r' urna rota delineando .a
prop·Qsl a havia sido entregue ás
autoridades indonésias, pelo SI\
Valter Foote, consul geral norte
americano na Batávia .

Assim é que o pedido indonésio
dr um empréstimo de 100.000,000
de do lares, d ir igido ao Banco de
Importação (' Exportação e que
'está relido .há mais de 18 meses,
está na rleprn.rlpncia de uma so
lução de "agitada situação poli
tica."

. - �. .. � ..

",
•

on,li
.

"

�a
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sma
Miviada em Poucos Minutos

Em. poucos minutos a nova. receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, {aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando "livre e

facilmente. Mendaco a.livia-o, mesmo

que o ma.l seja antigo. porque dissolve e'
remove o roucus que obstrúe as vias re�

piratória.s, minando a sua energia, arrui
nando sua· saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxjto que se oferece com a garantia •

de dar ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e complet'O. aliviaI do sofri-
mento da asma em poucos dias. Peça.
fAendaco, hoje mesmo,· em qualquer
farmácia. A nossa �arantia é a sua maior
pr9teção.

._

Mendaeo. A�o��mc:.m
Agora" tambem a (r $10,00

Farmácias de plantão
Estarão de plan-Uio, durante o

mês de julho, as st}guintes farma�
cias:

5 ,Sábado - FarmáJcia Bta. All�
tônio - Rua Jo-ão Pinto,

6 Domingo - Farmácia SLo_, An�
tônio - 'Rua João Pinto .

12 ,sábado - Farmá-cia COI. tari�
nense - Rua Trajano.

13 Domingo - Farmácia Ca;lari·
nen&e - Rua Trajáno.

19 SábaJdo - Farm4cia R!lJuli'Vei�
ra - Rua Trajano.

20 Doming0 - F, " Rau. " "

26 Sábádo Farmá·cia Sto.
Agostinho _ Rl�a Conselheiro, Ma
fra,

27 Domingo � """

.

O sel'viço noLurno será efetuado
p,ela Farmácia 'Santo. AnrtôRio sita
à: rua João Pinto.

QUANDo TEUS �LHOS
te pergutarem o que é

Dili lázaro, dize-h que é
um e.fênno çue poderá re

cuperar a saude COIII tIA tea
auilio.

. - .

,

A cortina de
ferro russa
WaJshington, �U, P,) - Fonte

autorizi1da diss·e ,que os Estados
Unidos ,exigirão ,qué a Uniã'Ü' .so'Vié

. tica J.e-'Vante a sua "clOI'tina de fer
ro" econômica em torno da Euro
pa :Oriental. Acredita ·que os paí
ses 'V-altem ás trans·ações nOTmais
no Ocidente e .que a Russia dese�
ja ser beneficiada pelp plano ele
]\f-ar<11�1l para a recon"[l'llcão da
Europa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A RODAi)A PRóXiMA DO CERTA-
1IliE FFl'lIBOLlfi'l'TCO GL'.l'A1J[NO;erá reJJizada, no próximo JlomiugD, Da baía sul, a grande

Irova náutica «Presi,dente Roosevelt», com '0 concurso
·Ie guarnições dos clubes Riachuelo, Marlinelli e Aldo luz.

c \j'liP,T,W.\A·'ttl f)}1; A"PIHc<\.N'J'ms,
Com a ]'f'aljzaçi'io�, sáhartn r do

'rn i ngu últ irrios. de ma is cI�is jogos,
estão assim colocados' os dllues

disputantes do campeonato dC', as-

CONTINUA' INVICTO O AVAli YRO���:ER:ESi��NTE Pir��::,�'\,���)�' dl�O���SD; ��l'd.icl��;llt��·. A inscrição para a prova' - Caravana do- AI', 'O; 20 - Al íé í.i-
". "Presidente Roosevelt" - co, 3; 3° -r+ Ava í, 4.0 - ji'igol'il'l'n-

Bcnído o Cols"g iol por 3 a O ", Volt,a da ilh.a das Vinhas a remo 7; 6° - 1'oola Hamos. 9.,I i

I
� e aratuita. Cada clube po-, - _'-,

, .'.' " .' .0 . volethol, s-endo então, contados doisCom rna is um sensacional Jogo, su ia um quadro .-1<1IS 'llrep.uradC! .colegi,al:
- Brngnnl i, Aldo (H. c- dera inscrever quantas guarm- tos �" 'll' ., d"".

1 1'1
' �"" -

OI • p'Üll u.s a este LI l Il'l O pOI. {"lS-
.rossegum na tarde c o U LImo do- técnieamento. oude ííguram "ases "

linho) c Kalcillis' Biti'l1lho Pedro l çoes aesejar. tê
'

I
' ,

,
",

I
"b '1

'

.' ,
1 A'

. -

derá f'eit
enCla.( o pnmon'o.

'

nmgo o certame citadino de í'ute- qu,e.la rr hararn em campeonatos (' Xazarcno: Renato Molorz inho mscriçao po era ser ei a.
d b I I, , ,

,..

' .

-, Na ,parLida ,e asquetcbol, o101. DO qual foram, disputantes os ht-asileir-os. I (:11, Helinho e Osman. nesta redaçao, com o cronista
I Barr-iga-Verd e após estar perdenrlo,Learns" do Avaí e Colegial. {l {.;olegial Ibaqueou com todas aSI O� mejhorns forarn : ;\'0 Ava

í

_ Pedro Paulo Machado, bastan-
1 em espetacular virada conseauiuJ<:sle último, que teve 'Ü seu cae-: hum-as. ,Soube ser um adversát-io ' Adolfo, F'a�pco Brúulio Darniani do que cada responsável pela d Iat i lt.i

, ul
'o

, . ' " 11 1 leeidi f
' "

' ,

trt I
-

d
�

d
erro ar nos U l1J110S mwu os oel dC' vitórias em-íquecirío ao a'ba-, ea e deci ido rente aos tetra-] Nizeí.a e Tião. No Colegial : Brog- rrpu açao e os nomes os seus
I' 18 1-' f" d isolado, . '. _ ' .'..

'

. �ll'a paI' a I, lcan o "

er o F'igueircnse por expressrva campeo.es catar inenses, ficando re-j nnli, AlrI'Ü. Katcrnis Bit inho Pe- componentes por escrrto, sues- lid, _ ",
"F , , .

,na I erança. '

.ontagem, estava em cundíções sa-I' aJ J.1'll1ê1clo, mais uma vez a alta dro, Nazareno, Motorzinho e He- crevendo-os.
Hoj,e, nos mesmos local r horá-isratór ias de oferecer ao seu

i.nVii-l
elas,!, dos "meninos de OUl'O" do I illlh o. i As ins-crições ls0�h'ãooraesn, cl,enrl� rros serão travados os segu int eso ant,agonista uma lula de ignal Colégio Catar inense.

.

1 Juiz: JOSlé Ridieiro (bom). : radas .sábado, ás
I o dti t I t ,jOgÜis :

)al'" 19ua. ..,.' s qna ''os a nal'am aSSIm cons- Renda: Cr$ 2.357,00" importan- pre enve men e. ','B�I.'I'l'g",l-I ,VokilJol: AlléLico x ti

A:ssim acon�c-ceu, mas até (). ;P1�i- tiluido.s:, cia cnnsi,de.rada como uma das me- CA\'IIPEOSA,TO CIT_-�D!'�O DE \'0- 'V ('J'eI e.
111'11'0 tempo, qllando a lula (',qmll-I, Aval: Ado}�mho: FaLpco e Ihor-es do oe'l'tame ,I LElBOL E BASQUETEBOL Basquelebol: Lbil'alal\ x A{Jé-
)Irou-se ele lal mane].ra qUE', pode- TavHlibo; DamJa.nJ. Bl'allllO e Boas; 'Pl',elJmmar: Venceram os aspi-, v I', I' I 't I I d 1"" , . ' I P Nr' t '1"- A' k'· '-.

"
Icm (lSPIl L1 {O cel ,a�11e oca e ,1C-O.

mo� nllrma[', 101'am "anos os mo- O'rl'one, 1 lze a, 1&,0, 1�1l'l e Zac 1. ranles cio Aval por 2 x 1. I 'b I I I b I 1" I'" I' '-

'G','rl'C(',

.

: \'11 elO· P lasqllP ,f' o, 01 l'('a lZ<1·- "'''1'\'11';]0 como jlliz'c,�: ", T

menlOS ,d,e pânico dianle dos al'-CO,S --,.-!, I
, .. '

MOVIMENTO ,DO CAMPEONATO AMADORISTA
i cio, anle-onlPm. al){'na� 11�1 Jogo de SLl.'a('Lz JUlllOI.' E' 1\'ar,ciso Lima,_jos dois clegladian leso obriganclo os

I lia"queteIJol. 'I'm \'bla rl,(' não t"l' o panll(] ('ncon(l'o cIP, \'olpibol, c
arq'lpiros Ado)'filllho e Bl'ognoli a

DE FUTEBOL
.

..

,

GIlllJp !)OZl' comparpcirlll para 1'11- POllciano \lal'lins 'c Pbil'ájara, pa-:;li ficeis in lervenções.
f[,l'ntal' o t'lJiralun na pal'lirla de I'i) U dr' ha�qudcbol.Os col,egiais lutaram com al.'�lor

e muita segurança, empr,eg3!ndo um Com a realização da 9a rOda-j Hélinho (Oolegial) 2
, padri'io ele jogo tão, bom quanto o da, é o seguinte o mo:vimento Saniford (Cara:vana) 2

do seu ad'versário, do Campeonruto Amadorista de Hamilton (Figueirense) 2
O Colegial par,ecia um gIgante, Fute,bol da Primeira �ivisão: Chocol:ate (Paula Ramos) 2.

frenve a outro gigante, Ambos jo-_ J 1· ad
Cal:eca (Bocaiuva) , 2

ogos rea lZ OS
ga,['am como ,deviam jogar, impres- CarÍ'oni (Paula Ramos) ,.. 2
sionando a ,assis�ência que &0. CO'fi- Bocaiuva 2 x CoJ:egial 1 Ibio (Bocaiúva) 2
�essa satisfl'ita com o empolgaR:te Avaí 5 x Paula Ra,mos 4 l"ornerolli (P. Ramos) 2
-emhale, cujos primeiros 45 minu- Atlétioo 2 x Caravana 1 Nicolau (Figueirense) 2
tos, p.oclem ser conside'rados c.omo Ava,í 1 x Figueirense 1 Renato (Colegial) ,. 2
os mais sensacionais cio oompeona- Carav:ana 7 x Bocruiuva 1 Harley (Figueirense) 1
to. Paula Ramos 3 x Atlético 1 Lázaro (Paula Ramos) 1

'�aul mais uma vez viu-se im])os- Colegial 3 x Caravana 2 Machado (Atlético)
'

1
silbiLitado. de dar sencon:surso 'ao Atléti.co 5 x Figue-iTense 3 Calixto (Paula 'Ramos) .. 1
allVi-celesle, sendo - sua ausência Paula Ramos 4 x Bocaiuva 1 Lauro (Colegial) , 1
muito lamentada. Avaí 2 x Atlétioo 1 Silva (Caravana)· ]
'Ao finalizar o 1° período da lu- Pauia Ramos 3 x Colegial 2. Irassú (Atlétioo) 1

ta o .Avaí apl'cs'enlava vantage:m Figueirense ,5 x Booaiuva 2. Lebetinha (Caravana) 1
mínima no mal'cadol', goal con- Caravana 3 x Paula 'Ramos 2 Duduca (Colegial) ]
quislado por Tião, aos 30 mi,nulos, AvaÍ 6 x Bocaiuva 1 Haroldo (Caravana) 1
em violento "shoot" de fóra da Colegial 4 x Figueirense 1 Perrone (Avaí) ... '...... 1
ár,ca peri'gosa cio Co,legial. Atlético 2 x Bocaiuva O Sanfo.rd (Caravana) 1
'Reiniciaria a partida, veió então Caravana 4 x Figueirense 2 Osmall Colegial) ·: 1

o momento critico para o Cole- AvaÍ 3 x Colegial O Aduci (Caravl;'Lna) 1
gial. ALdo, 'que já no ,1 ° tempo da- -

\II va mostras de enconural'-se contu- Goleadore8 Arqueiros Thzado,s

dido, foi abrigado a wbandonar o Prêmio: 1 finissimo relógi'o de Rubinho (Bocaiuva) 25
gTamado, aos 20 minutos (Ia se-

pulso, instituidd ,pela Re:Jojoa:-: Ad (Figueirense) 161gunda fase, J'acilitamdo, assim, os
ria Gomes Hélio (Caravana) 10

a.[a'ques a'Vaianos, que logo aos 2:2 Leôliidas (Caravana) 8 BrogIloli (Colegial) 9
minulos conseguem o segundo pon- Augusto (Figueirense) 7 Currú (Atlético) 9 ito por interméd10 d,e Zacki, :em bo- Mandico (Paula Ramos) 5 Adolfi"nho (Avaí) '. .. 7
nila cabeça:da. Um minuto p tl'ans-

S I (A ') 4 Tatú (Paula Ramos) 7
cOl'l'i,do quancl'o Nizeta m,aJ' c a o G·�IU (C lval. 1)··········

.. ··

3 Vadico (Paula Ramos) 4
t'

, 1 o egIa .

pl'er1,ro ponto aNalano.
Djálma (Atlético) , 3 Bitinho (Colegia,l) 2

Pl'p"ia-se ai 'que o Co.legial so-
.) 3 Calixto (P,auJa Ramos) '1 'I'

r
' Testa (BocalUva ... , ....

l"C/l'ia uma goleada, ma-s lal nã'()
Capeta (Atlético)se deu. O mei.a es,qLHwda Helinho

. . . . . . .. 3, Árqueiro nã,Q Y8sado
b d

' Medinho (Atlético) 3 Pe{h'o (Atlético)a un ODa sua pOSIção e v:a.i Slel'vil
Abelardo. (Paula Ramos) . 3

na zaga ao laclo, de 'KaLcipis. 'Arí (Avaí) 3
i

.Juizes q.e Atuaram
, Peerl1chida a laeuna deixacla pe- ,

R b
.

8 vezes-Zachi (AvaO ,.. 3 Jose i elro
.

'

lo her:culeo zag-uei,to f'stuclanli!, de "I II 6 v.eze's.T1ão (Av'aí') ., ,:.. 3 Wa demiro Me o .

novo a luta "alva ao SBU ponlo ini- ,.

C Ih 3 veze sNizeta (Avaí) ' " 3 LUClO arva I o .

cial. A.vaianos e colegialinos lu-
H31zan (Carawma) 3 Newton Monguilhot .. l Tez

tam ag-ora com a mesma clisposi-
ção com que iniciaram a partida. SITUAÇÃO DOS CLUBE'!J
evitando os segundo,? 'que ü adver
sá,rio conquistasse mais "goals".
Terminou, assim, um dos mais

sensaJci,onais jogos da temp.o'rada
amadorista. Sem quebrar as regra:õ
00 bom c3!valheiriSlillO, Avaí e Co-,
le'gial brindaram ü público espor
tivo cpm um espetáclllo empolgan
te rnovimentwdo.

De uma ou ele outra forma c

Aya í \'onceria a peleja, já que pos-

Aval \
1- �I 4 91 1 9 1 17 7

,Paula Ramos �o 31 21 O 6 '4 16 12
Atlético 2" 51 3! 2! Q 6 4 11 ).)
Caravana 20 5 3 21 O 6 4 17 10

Colegial 3° 5 2 31 (} 4 f) 1°1 11

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTEFigueirense· 4° 5 1 31 1 3 T 12 16
Bocaiuva 5° 6 1. 5 O 2 101 7 25

.,._ ,-

�

f
/

.

,

CLUBE

•

Cnntinuará, sábado e domingo
próx imus o l;am,peonálo Amado
rista Cila,di!lO de Futebol, com a

I'l:\alizaçülJ da l)/,�lúltima l'orla:cla do
1° turno,

,
,\a "'11.'dt, 'Ie sábado. (J Puula Ru

mos. um elos vice-Lideres . en [,['en
tará o "0l\7,(," fio Figueil'c'IHl' que
sábado ú ll imo l'l'Z UtJH tigtu:u Iieu
,Ip no Caravana do ,A,L

So ('sppLácn]o ria dom ingue ira
,-;f'I'iio urotagonístas" Cluhe Atlético
(' Cologin], cncouu-o ôsse que csl.á
Ik�,[1l'I'lanrio gra ndc intei-êsse nas

I'or!as ill'holislicfls da cidade.

de 1.947

Um flagrante da «Corrida da Fogueira», TFalizada dia
24 último nesta Capital, tomado ante3 dJ i::ício da prova
rústica, 'vendo-se entre as altas autoridades e os atletas.
o sr. Governador Aderbal R. da Silva, a qllem a F. A. C.

dedicou a sensacional corrida.

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE HODEST�' PARA A CAMPANHA

PRÓ-CONSTRU(Áo. DO ESTÁDIO DO
FIGUEIRENSE r. t:.

ESPORTISTA!
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"Deverá chegar, hoje a esta,' C
Presidente da Repú�lica, O' i

.

enll tl
______________..;... �'�,r-• de

1 .. ' que a secretária parti
ular do presidente Franklin
Daláno Rooservelt chama-se

Marguerite A. Le Hand.
2. .. que a lhama pode cru

zar-se com a alpaca, mas exa

tamente como acontece com o

eruzarnento de equinos e -asi
ninos a prole é estéril.

,�, '1"1'IHO [HAltl() 'lfl'!: SANTA CAT '3 .. '. que' em Melbourne, na
� e Jt. Ger_te: ��NEI,NOCETI - J)ke�f'I;, Dr. Austrália, os moradores das

. ,'- .".
- -

-. càsas costumam colocar três

ou quatro louva-deus nas vi

draças de cada janela, para
dar caça ás moscas .

.

4 ... que a maior e mais rica

coleção ele plantas tropicais do
mundo é culticada no jardim
botânico de Buitenzorg, em

Java.
5, '. que por determinação

do Papa Benedito XV, os sol
dados católicos durante a Pri

meira Guerra Mundial ficaram
isentos ela obrigação de abster

se de comer carne nas sex

tas-feiras, com excepção de

Sexta-Feira Santa.
6. .. que, durante a Primei

ra Guerra Mundial, as autori

dades norte-amedcanas encon

tram a solução do problema de

'diwertir' de soldados feridos que
não podiam ficar sentados man

dando instalar nos hospitais
da Europa aparelhos cinema

tográficos cuja projeção 'se fa

zia no teto, de sorte que os en

fermos . não' tinham mais que
fazer' senão ficar deitados de

costas. e olhar para cima.'

I

t(

.

,DI. MARIO WENDHAUIID
'

.
..;"',.- 4. liosp'tal -Nitrê" R_o.r- Dr. 'Ll'I.o....O III'!.'.�,-" -'0_•• '.-'''CI.nnCtt�'M�I:>lÇA�f);B._,ÁDriJ;..;l:Q6, ... P"UlIólMl �

lt CRIANÇAS G�ItE"1
ew.p1tório: R, Vise'onde de Ottrt
!!'ft!:e, :I - elq., da Praça 15 de No- A D V O G A"D O
'ruIltro lalto. da "Belo Horizonte·j Crime e civel

Te!. 1545" GOlllltituição d.e, Sociadadéa
c8unltu: dai 4 i. 6 hora., NATURALIZAÇÕES
�aid�neia: R. lI'eUpe 'Schmidt, II " Tituloi! DeCllarat6rioa

- J'one IIWlW 813'

I
E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.

lo. andar.'

Dr. BrASE rARACO' Re�id. -- Rua Tiradentea ,47',_1•

FO'NE -- 1468 "IDOENÇAS DE SENHORAS -
_ $' *••----.........;

8flI"llLIS - AFEéçOES DA
PELE - RAlOS :!iNFRA-VER
:u:mIJHOS E ULTRAS-VIOLETAS
0MtaI.: R. Felipe Scbmidt, 48 -

Dali 9 às 11 e dos 5 às 7 hra.
Reli: R. 1;>. Jaime C&mara; 47

F,ONE 1648

IRia, 1, (A. N,) - Revelam-se
novos detalhes elo trucidamento da
velha italiana Tommazia Ciama
nos, enconlrada, ontem, morta ,em

sua l'esidencia, na Tíjuca. 100 mil
c['uzeirns em jóias e mais de 150
mil cruzeiros em tíLulo's ,estão de
sapal'ecirlos. A policia .acredit a que
o criminoso conhecia QS hábitos da
ancL.'i" ele vez que o ürime foi pra
ticado com toda a meticulosidade.

I Segundo as ,decla'rações presladas
por lJm menor, que disse ter visto

I paSSal' na rua, á hora justamenLe

-----------------------------I'em que teria sido praticado o cri
me, um homem trajando terno azul

CU'RSO DE MOTORISTA, P de 'Chapéu, a policia preneleu
Francisco de La 1.

.'

Dl. SAVAS LACERDA
'

l� mAkMco-ctmrgica de 0lb0a
..... OIn1dOl. Nariz - GarlfaDCL

Pl'e.erição de lenteil de,
aontato

�RrO - Felipe SchmJ·
ctt, 8. Daa 14 às 18 horas.

16138lDANCIA � Conselheiro __
ira, 77.

'-"- ,II'lIJLIlFONiElS 1418 e 120t
.

Ausente

'I. ARMANDO VALOIO
,

,DE ASSIS
. 'i1lI!U IImtÇ08 de Clinico. Infant.1l M ,

_!.ItenclitL Municipal e de. .

" caridade
�A IUlDICA DJil CRUNCAII

" AD�
,

�RlO: Rua 'Nunee ...
:� 'f (ildHfcio S.' F'rlllJlC,lsClO).

Ci:YMultas das 2 às a hor!p
_

. �NC1A: Rua lfIareé.b.al GUIo
,

lh�e.- IS Fone 'l'8S '

I

q

;

I
,

-:-DlL A.' SANTAELLA
(DIplomado pela Faculdade Na

� de Medlc,lna da Un,lverllldO·
� 4.0 Brasü). Médioo por eoncur
.. do 8erviço Nacional de, Doén
lIIIIIIS -H_tals.,..Ex.,Jn.t�o_2_'1l Santa
� de M1serlc::órdfa, 'e .HO'spttaJ
�r.JJitrlrco do Rio na capital 11' ..

deral '

IPIoD'ICA MlIlDICA - 00111'11'(1411
NERtbSAI!I '

_ Conwttófr!2.=.t Edif1cio AmOüa
,N.l!iTO

_ 11_ J'ellpe Schmidt. Con.ultul
Dali 15 ás 18 boras -

imNl44!!lC!a: R1,lI8 Álvaro de oarn
llIo ne 18 - Florlanópolll.

__ POLYDORO s. TllTA�f't
\'I!6IUOO do, Hospital de OarldaC.

de Florlan6polill
AsBlstente da Maternidade

m.tJ{IOA MÉDICA, � DISTO1&

BIOS lllA GESTAÇ,AO E DO

PARTO

:DIMID.Ç88 400, órgãos internos, -
.

pecialmente do coração
- '

\UoeIlças da tiroide e demais

glãndutas internas
.

1in1J!OI!ERAPIA - ELECTIWCAR

lDlOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

COIUtlltas d1àriamente das 15 ..

, 18 horas

Al.tIII14e chamados a. QUalC1!.'Uf!(!'
--. inclusive durante a noite.
!X)JU!ULTORIO: Rua Vitor MeU.

les, 18. Fone 702.·

IIMJlJ&NOIA: A v e n i d a Trom

powski, 62. Fone 768

BI. M. S. CAVALCANTI
CI1n1ca exoluslvamente de erlançatl

,
Rua Saldanha MaTlnho, 16 .

Telefone M. 732

DR. NEWTON D'AVII.A
C)pe!'aç6e1l - 'VláÍl urlDArlÍllI -
;QoGmÇQ$ dos tntestlnosJ.,. réto Q

"'olI -r Hemorroidas. '1Tli.U:unen.
,

,.

to r da coUte amebíana.
S'isioterllpla - Infra Termelho,
Con'Sulta: Vitor Meireles, :zJ:!.

A.�de diariamente às n,:!':) D&I
v. & tarde, das 16 hs, em duntl

R;!lI1.d: VidJal RamO!, 66.
!rOIli> 1067

DR. ROLDÃO CONSONi
'�UGIA GERAL - ALTA m
BtJmGIA - MOL,1IlSTIA8 DE -
•••• NHORAS ":_oPARTOS "

�-lt.do pela Faculdade' de :M,é4J
einn. da Universidade de �o

ft!1rlo, onde foi assistente por Ta
rZM lil),OI! do Serviço ClT11l'glco d�

Prof. AUplo Correia Neto
�l.!l. do estõmaao .e Vlall �1
� Intestinos delgado e grl3ll!M
ttr6lde, rins, próstata, �a,

�ero, ovãríos e tromoaa.. VF.!<;:I)
Pla, .aídrocele, varízea '. hem_

CONSULTAS:
aNI , às li horas, li -Rua ro!!íP'l
�dt, 21 (altos da Callll PIi

raíso); TeL '1.598.
Jf>JIl!ID:f;:NCIA: 'Rua Estevec Jii

,nior. 179; Tel. AI 7M

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

COdlBUltório - Rua Jolío Pinto n. '1
- Sobrado...!. Telefone 1.4611

Re.ld�ncla - Rua Sete de Setembro
- (EdMfc1o I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

IR. PAULO FONTES
ClInico 'e operadOr

CcwIultório: Rua Vitor Melrelea. :ze
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 I! da.s 14 a,I.
Residência: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.628

e

Serviço de Pronto' �ocorro de Automóveis
Ensine-se. a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoriã e prãtica - conhecimentO do motor.
Atendem· Se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GARAGE UNIAo'-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

J

I

I Es
•

Piasua

Copyrighl da

'rhe NAVE tOUHlAlIIlln'- \ .

- 59 Distrito Naval de Sul -

u

erraa

A.
Rua' João Pinto,

11MTelefone
'Florianópolis I I
Edital de cóncurrencia

.

De ordem. do Exmo. SnT. Capitâo de Mar e Guerra Antão

Alvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.

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

seguintes edificios do 5° Distrito Naval:

a) - Séde do Distrito (edificio de 3 andares);
b) - Residencia do Comandante do Dístcite Naval;
c) - Residencias dos Oficiais;
d) - Residencias dos Sub-Oficiais e

.. Sargentos;
e) - Residencias de Praças e Taifeiros.

II. Os concurrentes obterão todas as informações, deta

lhes, plantas, etc. na séde provisória do 5° Distrito Naval, 2�

,

_' I
andar do I. A. P. S. E. , Praça. Pereira de Oliv&ira, das 9 hs, ás

11 11s. e d�s 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados,
domingos e feriados.
III. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar os

documentos comprobatoríos .de idoneidade, e provas de qui
tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais.

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

apollces da Divida Pública como garantia da assinatura do

contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução será.
de 5% sabe o valor da obra. 1

V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes rê
chados, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito.
A sua abertura será às 9 hs. do mesmo dia.

1

Florianópolis, 18 de junho de 1947.
ALVARO PEREIRA 'DO CAB0

Capitão de Fragata, Chefe da Oomissão de Concurrencía.

NOTA: «Fica alterada para 10 de julho do corrente,
"

a data de entregCl das propo8tQ� para as cons

truções dos obras do 5.0 Distrito Naval, m ::n

tendo-se I contudo; a hora do recebimento».

Ainda o barbaro
trucidamento

«Casa Barreiros» vende:
SAPATGlS PARA HOMEM: fGitoe a mão, vira francesa. lIolado duplo,
aalto prateleira. fabricaqo com material que exist� de melhor,

, preço apenas Cr$ 150,00.
SAPAl'OS ATAMANCADOS: proprioll para inverno, .olado de madeira
especial que reuistem centra toda e qualquor humidade. conlervande
o pé sempre quente. recom&nda·.e ellpecialmente para pelsoaa q119
trabalham em lugares hurnidos cujo aoalho é de cimento e tijoletaa.

Preço apenas Cr$ 50,00.

CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tern_ol grande aortim.nto.
modelo. novos, preço. barati811imoa, Qe Crl.lzelrcu 20.00 a 100,00.

Vendas' diretamente da fábrica ao conllumidor.
CASA BARREIROS Rua Conselheiro Mafra 31.

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

I. RET1!lARAM SUAS CANDlc

I DATURAS
Tôd9.8 as bêbidlls. inclusH'tl d

'abricadas em outros Estailo.a,
retiraram luas candidaturu.
pti'a l'tlinar I

nOi!! laru catllri�
ll-enses, - em vista da eertlmli·
jiU} vl1ól'b. do .p�ritivo KNOT

Tenha .sempre em C(!�G:

I 'o aPERITIVO
uma garrafinha de

«I N O I» '

f'abricante e di9tribuidor8s das 'afamada. con

fecções' -DISTINTAD e RIVET; Possue um gran
de sortimento de cagemiral. riscados. brins
bons e baratos, algodões,. morins e ayiamentol
para alfaiates. que recebe diretament. dai

I melhore. fdbricc:e., A CaGa ·A CAPITAL- Clhama a o,t811.gtlo dOI Snrs� Comerel.ate. do interior no sentido de Ih. fcu:eretn 'Imo,

_

visita a-nt•• d••fetuorem IUCUt'l Clompra." 'MATRIZ em Florian6poli.i "'!3�FILIAIS .m Blumenau .. Lajel.
i ----ESs_anNmGWFm.Ejm����4MnMl mo =-..Emeamm..RR�----- ma BD��..aamg...a.a asazu. ma� gg8���m=..BD���mm�CBEE�__ d4&W"* € Ui. ce· #iA, fiiiiI4
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6 de 1949

;erá realizada, no próximo�omiDgtl, na baía sul, a grande
Irova náutica «Presi,dente Roosevelt», com 'o concurso
le guarnições dos clubes Riachuelo, Marlinelli e Dido luz.

------�----,--- ----- -------------------

A RODADA PRóXli\'[A DO CERTA-
71llE FlíTEBOLIS'l'TCO CJ.'.l'Ai),TSO

C:\,"\<hm�O.'iA·"'l!o r).)'� A"PlH....'\NTI<:','.
Com a l'paliilação�, sábado e do

.m iugu úll imos. de mais rl�?js jogus,
estão assim colocados os 'cl,uües

disputantes cio campeonato de as-

AVA' II
PROVA "'PRESIDENTE p iranf.c, por pontos perd irlns : 1°'
,}l,OOSEVELT" - Caravana do AI', D; 2à � Aí létí-
A inscrição para a prova' - Caravana du.. Ar, 1}; 2° - Atlét i-

. "Presidente Roosevelt" - co, 3; 3° -r-' Ava í, 4.0 - Hig()l'i.I·('Il-

Botido O Cols"g iol pO'r 3 a O
'

, Volt,a da ilh.a das Vinhas a remo 7; 6° - P�ola Ramos. 9.
, i

1-
e gratuita. Cada clube po- ,-

e mais "I
. '

I
'

cI C I 'I B derá inscrever quantas guarni voleibol, senclo 'e,ntão, contados dois
'AYJn. um sens3Cl_ona Jogo, :i�lla um qLHtC 1'0 ..�als 'PI,·fJJ.lCll'a G

I',
o egia :

_ -, roguuli, Aldo (H e-
_.

' -

pontos a óste ulí imn por desis-.rosseguiu na tarde do último do- Leell1Cam'f�nt(', oude tígurarn "a�('s" 1l1J!1O) e h.alCIIJIS,· BILi'lllho, Pedro I çoes €lese]ar.I '

, lência do. <p:l'imeil'o.o íngo o certame citadino de í'ute- que j<Í bt-ilharam em campeonatos p :-:azal'e'no; Renato, Mo íorz.ínho A inscnçao poderá ser feita.
, Na ,parLida de basquetebol, o,01. 110 qual roi-am, disputantes os brasileiros. I (�il. Helinho e Osrnan. nesta redação, com o cronista

Barr-iga-Verde após estar perdendo,Learns" do Avaí e Colegial. I O Coleg-íal ibaqueou com todas aSI Os rnekhoros Iurarn : ;'\0 Avn
í

_ Pedro Paulo Machado, bastan-
I em espetacular virada consegu iuEsle úll imo, 'que teve o seu C3!r-' linnras. ,Soube ser um adversár-io ' Adolf'o, Fatéco, Bráu lio, Damiani do que cada responsável pela

cl ri!' vitór-ias enr-íquecido ao a'ba-,Ilcal e decidido frente aos tetra-I' Nizeta e 'I'ião, No Coleg ial : Brog- tripulação dê os nomes dos seus
cleI'l'olal' nus últimos minutos o

Lira pOI' 18 a 17, ficando isolado
er o Fjguehcnse por expresxrva campeões catarinenses, ficando, re-',1 noli, Aldo, Katcipis, Bi l inho, Pe- componentes por escrito, sues-

na liderança.-ontagern, estava em ('ondiçÕ-p.� sa-I' alirmadu mais uma vez a alta di-o, Nazareno, Motorzinho e He- crevendo-os.
Hoje, nos mesmos local e 110rá-isíatór ias cI, ,e oferecer ao seu in,Vii-I elas.,!,.

dos "m,f'llinos cJ.e ouro" do linho. I' As inscrições serão encer-
C C I ' 'lO-horas, im-

rios serão travados os seguinteso antagonista uma lula de igna+ olég io latar inense, Juií\: José Ri,beü;o (bom). : radas sábado, as
jogü�:),HU igual. "

Os quadros atuaram assim CO<DS- Renda: Cr$ 2.357,00,. importan- \ preterivelmente.,

, Vokibul : Atlét.íco x BnJ'I'iga-Assim aconteceu, mas até o pl'i- íitu idos : cia considerada como uma das me- C.A:\<1'l-)I-"I�-O-.'\-:A-,',-I'C-)-C-I'J-,'-A-D-!-;"i-O-l-)R-�-\-'-O- Verde.nan-o l.ernpo, quando a luta C.ql1ili-1 .Ava
í

: Adolf inho, Fatéco e lhores .do certame
. ,I LRIBOL!� RASQOI!;T'EBOL Basquctebol : Lbiratan x AtIé-

J],Oll-se pc lal manei,ra que, pode- TWl'iOlho; Damia,ni. Bl'áLllio e Boos; 'PI',eIHl111mr: Venceram os asp1-" '

IPld
.

A
.'

, c -

'I' Em riJ�pl11a fio cel'LalJle local ele tlCO.
rno� fi firmar. foram vários o� 0010- ,err:rone, Nizeta, Tiij,o., i\,rí e Zacki. ran es o ,'aI por 2 x 1. I 'I I 1 t I. 1

"

I' , c.;
,- . ' 'D' '

li \'1) ,e1 10, P JasqllP ,('uO , inJ r('a 1za'-1 . r'I'\'lr<10 como J111Ze,s: li, rl{)(�
mpn ·o� ,de pânico diante DOS arcos

MOVIMENTO .DO CAMPEONATO- A'M'-ADORISTA : do. anle-ontl'm. ap('na� 11m jog'o rle SLI'ar'Lz Júnior e i\'aróso Lima,....jos doi� clegladianlf)s. obrigando o,'; 1l,lla;-:quetrhol. I'm \'i�la r].c �1ão t('j' o para ln PII('onll'O ri f' ,'olf'ibol, I}
arqneiros Aclol.finlho e Brognoli a

DE FUTE O.. B L I Cllll)p Doz(' cnmpan'eirlo para ('!l- Poncia!lo ,\Ia!'! ins ,e T"birájal'a, pa-ji riceis in tervenções.
frf'nLal' o l'iJirala!l na pal':ida de ra () dl' ha�qlH'Leb-ol.Os col,egiais Illtaram eom ardor

e muita segll'l'ança, enllp'l'.ega11ldo um

padrão de jogo tão< bom quanto o

do seu ad'versáTio.
.o Co'legial parecia um gigante,

frenle a outro gigante, Ambos jo
gall'am como ,deviam j-ogar, impres
sionando a ,assis�ência que SH CO'll

f.e.ssa saLisf.rj ta com o empol'gante
embate, cujos primeiros 4.5 minu
tos, podem seI' considerados como

os mais sensacionais cio compeona
to.

,Saul mais uma vez viu-s,e im]jos
silbiliLado . .de dar sencon:SUTSO ao

ahvi-celeslc, sendo - sua ausência
mL1 i to lamentada.
'Ao finalizar o 1° p.er-íoclu ela lu

ta o. Ava í apr,es'en Lava vantagem
mínima no marcador, goal con

quistado po,r Tião, aos 30 mi,nulos,
em violento "s,hoot" de fÓl'a da
ár,ea peri'gosa do Colegial.

-Rei lliciada a partida, veiá en tão
o momen Lo cl'itico para o Cole
gial. AI.do, 'que já ,no ,1° tempo da
v,a mostras de enco.nIJ.ral'-se contu-

Com a ,realização da 9a rOda-j Hélinho
.

(Colegial) 2
da, é ,o seguinte o movimento Saniford (Caravana) 2
do Gampeom.amo Amadorista de; Hamilton (Figueirense) 2
Fute,bol da Primeira �ivisão: Chocol:ate (Paula Ramos) 2

Cal:eca (Bocaiuva) , 2
Carroni (Paula Ramos) ..

' 2
Ibio (Bocaiúva) 2
F'ornerolli (P. Ramos) 2
Nicolau (Figueirense) 2
Renato (Colegial) ,. 2
Harley (Figueirense) 1
Lázaro (Paula Ramos) 1
Machado (Atlético) 1
Galixto (Paula 'Ramos) .. 1

1 Lauro (Colegial) 1
1 Silva (Caravana) ]
Irassú (Atlétiroo) 1
Lebetinha (Caravana) 1

2 Duduca (Colegial) ]

Haroldo (Caravana) 1
Perrone (Avaí) 1
Sanford (Caravana) 1
Osman Colegial) ·: 1
Aduci (Carav:;ma) 1

Arqu.eiros vazados
.. I

1
25,
161�� __

10
9

9j
7
7
4
2

dido, foi obrigado a wbandonal' o Prêmio: 1 finissimo relógJ>o de Rubinho (Bocaiuva)
gramado, aos 20 minutos (Ia se-

pulso, instituidd :pela Reolojoa-: Ad (Figueirense) .. , .

gunda fase, faciliLwndo. iJ,ssim, os
ria Gomes Hélio (Caravana) .

ata'ques avaianos, que logo aos 2:2 Leôliidas (Caravana) 8 Broglloli (Colegial) •.....
minutos conseguem o segun.elo pon- Augusto (Figueirense) 7 Currú (Atlético) .

to por intermédito üe Zacki, 'em bo-
5 Adolfl"nho (Aval')Mandioo (Paula Ramos) .

' ..... - ...

nita cabeça'da. Um minuto é tmns-
4 Tatú (Paula Ramos)

'ri cI N' l
Sanl (Avaí) ,

.

COl'l'JIllO quan o j lze a m'al'ea o 3 Vadico (Paula Ramos)
t' L'

Gil (Colegial) .... ,.......
. . , .

enrl,ro pOIl o mvalano. '

3 BT ho (C legi 1)Djálma (Atlético) I lU o a, .

Pl'e"in-se ai 'que o Colegial so- Cal' to (P 1 Ram 8) 'li
f

" Testa (Boca,iuva) ..... ,.. 3 ,lX �u_ a o. . . .

,
rEma uma goleada, ma,;;; lal nã'[J
se deu. O meia es,qu,erda 'fIei inho Capeta (Atlético) , . .. 3, Arqueiro não Tasado
b d

. . Medinho (Atlético) 3 Pe(ll'O (Atle'U'co)a ai1l ona sua pos1ção e v:ai S'E''I.·VIl

na zaga ao lado de ·Katcipis. ,Abelardo' (Paula Ramos). 3 '

Arí (Avaí) ,.. 3
I

.Tuizes q.e Atnaram
, Pl'eenchida a lamma deixacla pe- '8 veze"'.

l Zachi (Avaí) 3 Jose Ribeiro
.

�

)0 h6ifICnleo zaguei,l'o estucian il, de ,

11 6 vezes.Tlão (Av'aí') ,..... 3 Waldemiro Me o .

novo a luta volua ao Sflu ponlo ini- ,

1 3 vez€,sNizeta (AvaO ... '. . . . . . .. 3 Lucio Carva lho .....
ciaL Avaianos e colegia-lino.s lu-

H31zan (Cara�na) 3 Newton Monguilhot .. l TSZ
tam agora com a mesma disposi-
ção com que iniciaram a partida SITUAÇÃO DOS CLUB"�
evitando os segundo'? 'que .o adver
s:í,rio conquistass,e mais "gnals".
Terminou, assim, um do,s mais

sensrucionais jogos da l,emporwela
amadorista. Sem quebrar as regra:<
do bom cwvalheiriSIillO, Avaí e CO-,
le'gial brindaram o públieo espor
tivo com um espetáculo empolgan
te p.10vimentwdo.

De uma ou de ouÜ'a forma c

AWí n}llceria a peleja, já CjllP pos-

CONTINUA INVICTO

Goleadorfl8

Jogos realizados

Boeaiuva 2 :x Col'egial 1
Avaí 5 x Paula Ramos 4
Atlétioo 2 x Caravana 1
Ava,í 1 x Figueirense 1
Carav,ana 7 x -Socruiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 1
Colegial 3 x Caravana 2

'

AtléUco 5 x Figueirense 3
Paula Ramos 4 x Bocaiuva
Avaí 2 x Atlétieo .

Pauia Ramos 3 x Colegial 2.

Figueirense ,5 x Booaiuva 2.
Caravana 3 x Paula 'Ramos
AvaÍ 6 x Bocaiuva 1

Colegial 4 x Figueirense 1
Atlético 2 x Bocaiuva O
Caravana 4 x Figueirense 2
Avaí 3 x Colegial O

o

CLUBE

Avaf I 1- �I 4 91 1 9 1 17 7
,Paula Ramosl �o 31 2[ O 6 '4 16 12
Atlético 20 5, 3i 2! O 6 4 11 ,9
Caravana 20 5 3 21 O 6 4: 17 10

Colegial 3° 5 2 �I 4 fi 10 11

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTEFigueirense· 4,0 5 1 1 3 T 12 16
Bocaiuva 50 fi 1. 5 O 2 101 7 25

.... �

�
•

Coril inuarú, sábado e domingo
p róx imus u (;anw('onálo Amado
j'bla Citadino ele Futebol, com a

rea lizaçã» tia p"�lú]tima (:uilu'lla cio
1 ° turno.

,
.\a 1:,lI'Ill' (Je sábado. () Pu ul a H .. -

mos, um cios vice-lideres . e n I',['ell
tará o "OUlP" do Figl1ci!'rrn:ic que
sáharln ú ll imo h'z UÚ<l íig'uru üen
!r ao Cal'l].\'L111a rio .:\.1'.
,\0 psppL,ícu!o da 'clumingl1'ei1'3

,;('J'iio protagonistas" Clube Atlético
e Colng'iaL cncunl ro ôssc que está
d('�l)(,I'!ancl(1 gra nrle tnleiôsse nas

I'r,rlas ppholi"Lica� da cidarlp.

..
_

.

de 1947

Um flagrante da «Corrida da Fogueira", rFalizada dia
24 último nesta Capital, tomado ante3 d'? i:!":Ício da prova
rústica, vendo-se entre as altas autoridad�s e os atletas
o sr. Governador Aderbal R. da Silva, a ql.lem a F. A. C.

dedicou a sensacional corrida.

PARA TORN:AR REAUDADE UMA DE TUAS,
MAIORES ASPIRAÇõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE,' PARA A CAMPANHA
PRÓ-CONSTRÚÇÃo. DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F. t:.

ESPORTISTA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 .. ' que a secretária parti
ular do presidente Franklin
Daláno Rooservelt chama-se

Marguerite A. Le Hand.
2. .. que a lhama pode cru

zar-se com a alpaca, mas exa

tamente como acontece com o

'cr].lzamento de equinos e -así

ninos, a prols é estéril.
'3 .. ' que em Melbourne, na

Austrália, os moradores das
-�----�-------��......----';'"-..jcàsas costumam colocar três

OlJ quatro louva-deus nas vi

draças de cada janela, para
dar caça ás moscas .

.

4 ... que a maior e mais rica

coleção de plantas tropicais do
mundo é culticada no jardim
botânico de Buitenzorg, em

Java.
5. '. que 'por determinação

do Papa Benedito XV, os sol
dados católicos durante a Pri

meira Guerra Mundial ficaram
isentos da obrigação de abster
se de comer carne nas sex

tas-feiras, com excepção de

Sexta-Feira Santa .

6. .. que, durante a Primei
ra Guerra Mundial, as autori
dades norte-americanas encon

tram. a solução do problema de

'divertir de soldados feridos que
não podiam. f'ícar sentados man

dando instalar nos hospitais
da Europa aparelhos cinema

tográficos cuja projeção 'se fa

zia no teto, de sorte que os en

fermos .uão tinham mais que
fazer' senão ficar deitados de

costas, e olhar para cima.'

IRia," (A. N.) - Revelam-se NOTA:
novos detalhes do trucidamento da "-

velha italiana 'I'ommazia Ciama
nos, encontrada, ontem, morta em

sua resídcncia, na 'I'ijuca. 100 mil
cl'uzeiros em jóias e ma.is de 150 ,

mil cruzeiros em títulos ,estão de- ----------'--------------------

sapal'ecidos. A polida .acrediLa que

H. PAULO FONTES o criminoso conhecia (,)s hábitos da «Casa BarreI- ros»
. ClInico e operador anciil, de VOIl que o c'rime foi p1'a-
CcIurultóno: Rua Vitor Melrelea, 2e ticaclo com ioda a meticulosidade.

Telefone: 1.405 I Se'" do d I
-

L d
OOOsultas das 10 às 12 l! das H �.1.

o nn ,as, ec araçoes pres a flJS

\ Residência: Rua Blumcnau. 22 por um menor, 'que dIsse ter "'Isto
Telefone: 1.623 ll]assal' na, rua, á hora justamenLe

-------------------_:===...:.::=----l'em que teria sido praticado' o cri-

CUSme,
um homem trajando. terno azul

R O DE MOTORISTA, e de chapéu, a policia prendeu
Francisco d,e tal.

,

'

DI. SAVAS LACERDA
� m6ddco-c:!r1lrglca de 0lb0I
..... OUI't14011. Narbl - GargmtL

P....erição de lentell de '

aon'tato
wmR1LTóRro - Felipe Schml·

at, 8. Das 14 às 18 noras,
1itI8lDaNCIA � Conselheiro ...

ira, 77.
.ú.. ,!PJLIli'ONiIDS 1418 • 12M

,

Ausente

J.. ARMANDO VALtiUO
. DE ASSIS

, '_ IIwYiçoa de Cllnica IntantU libI
,

AIIlIlatenctll, Municipal e de, •

,
, caridade
�A IUDICA DJIl CRIANQ411

". ADwtrOS
'

,

�BIO: Rua Nunel lia
:� 'r (JIl4Hfcl0 S.' Fruc.lsco).

C1lZImlltaB das 2 às 6 horltll
�NCLA: Rua tlIareóhal G1do

,

lh�e" 15 Fone ?83

I
,

. DR. A. SANTAELLA
(D11l1omado pela Faculdade Na·

� de Medlc,lna da Un:lveTsldG'
.4,00 Brasil). Médico por eoncur
• do Serviço Nacional de, Doén

.. oJo(entals..-!!!x. interno dIa Santo

iI!lIIII'IiI de Ml.serlc6rdlã;'e��HdspttaJ
�.JIIltrlrco do Rio na Capital "e-

deral
lILIlfICA M:lllDICA - DOIeN(lAII

NERtOSAIiI
_ Co:nwltófr!2:.t Edif1cio AmOüa

.l'j<J!;TO
_ llua Felipe Schmldt. eoNUltalill

Dali 15 ás 18 horas -

iDNI4f!lCla: Rua Alvaro de QarYa.

llIo n. 18' - FlorlllIlÓpoUa.

.. POLYDORO S. rmA(!n

a!6IUoO do, Hospital de OariCla••
,

de Florlanópoli8
AsBtstente da Maternidade

m,nnOA MÉDICA � DISTOB

BIOS DA GESTÀÇ,AO E DO

PARTO

tDoc1Ç8B 'i!.o.s órgãos tnter-nos, -
.

peclalmente do coração
Doenças ,da tiroide e demais

glândulas internas
'

!llI'!WI0llERAPIA - ELECTltoCAR

!DIOGRAFIA - METABOLISMO
BASAL

GoIWUltas d1àriamente das 15 ..

18 horas

,4LMIlde chamados a quaíquee
aen. Inclusive durante a noite.
a»fBULTORIO: Rua Vitor Me1J'e.

les, 18. Fone 702.·

.-zDlINOIA: A v e n i da Trom·

powskl, 62. Fone 766

II. M. S. CAVALCANTI
CUn1ca exolusivamente de orlanc-tl

Rua Saldanha Mar1r!,ho, 16
Telefone M. 'nI2

De ordem. do Exmo. SnT. Ca!pitão de Mar e Guerra Antão
Alvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.

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

seguintes edifícios do 5° Distrito Naval:

a) - ,séde do Distrito (edíricío de 3 andares);
b) - Residencia do Comandante do Dist.rite Naval;
c) - Resfdencias dos Oficiais;
d) ---, Residencias dos Sub-Oficiais e/Sargentos;
e) - Residencias de Praças e Taifeiros.
II. Os concurrentes obterão todas as ínjormsções, deta

,

,PI. MARIO WENDHAUHI �___________ lhes, plantas, etc. na séde provisória do 5e Distrito Naval, 2°
'

.
.;..r__• Hospital wNr,ê .. R.....os" ". R'IU lfP!.

'I
andar do I. A. P. S. E. , Praça Pereira de Oliv9iTa, das 9 hs. ás

�"

'-'"CLnUCA�!1tcDRlCAI<A'N�,f)i,Ç'AB-AS'Ím�Q6 Dr. "LA AG�.
11 hs. e d�s 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados,

.. G�tETTI
Cosl!lltório: R. Visco'nde de Otrn domingos e feriados.

hM. :I - e.q .. da Praça 15 de Na. A D V O G A/D O III. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar os
� lalto. da "Belo Horizonte·) Crimo e dvel •

t batorí d
.

Te!. U45 COlR_tituiçãG d.e Sociedade.
uocumen os compro atorros. e Idoneidade, e provas de qui-

�u1tu: da. 4 '" 6 hotal. NATURALIZ�õEs tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais.
lII_d�neia: R. Fel-ipe 'Schmidt, II ,� T�tulo. DeCllarat6rio.

IV. Os cocorrentes, anexo às, propostas, juntarão a decla-
- J'oDe lIWlual a13'

I
Escrit.·- Praga 15 de Nov. 23,

I ração que depositarão a importancia da caução .em dinheiro ou

Dr. SI/ASE r,ARACO
'

.

.

lo. andar.' apólices da Divida Pública como garantia da assinatura do

Re.id.•- Rua Tiradente. 47.,_1
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução será

.

FONE •• 1468 de 5 % sabe o valor da obra. I

•

DOENÇAS DE SENHORAS _ V. As propostas deverão ser entregues, €m envelopes fê-
8f.lI'1lLI:S - AFEéçôES DA
PimL:E _ RAlOS 1!NFRA.VER.

chados, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito.

W!ruHOS E ULTRAS-V10LETAS Ainda o barbaro A sua abertura será às 9 hs. do mesmo dia.
I

eon..: R. Felipe 8cbmldt, 43 _ Florianópolis, 18 de junho de 1947.
Da_ 9 às 11 e dos 5 às 7 hrl. trucidamento ALVARO PEREIRA DO CAB(i)
Re.: R. P.F.b'#;'�6�sâmara. 47 Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Concurrencía,

DR. NEWTON D'AVILA
()per1lç6e1 - �ufs ,Ur1nArtilu -

DoQ!IlÇrus dos !ntestinos1.. réto fi
1IC".:tII ...,. Hemorroidas. TratamC!D>

"

to \ da colite amebiana.
Slsioterll.pia - Infra vermelho,
eon'lfulta: Vital' Meireles, V!.

Atende diariamente às ll,lI{) Dal
s, & tarde, das 16 hs, em d1a!lU

Remd: VidlaI Ramos, 66.
V'Oll" 1067

DR. ROLDÃO CONSONt
�lTJ!tGL'l GERAL - ALTA m
IlJ11EGM - lifOL:lllSTIA8 mil U
••.• NHORAS ':"'0 PAR1.'OS ..

�"I-do pela Faculdade' de M,e4I
mIma da Universidade de 8.110

II'I!Imo, onde fo'i assistente por v�
r1:M li!l!.OI! do Serviço Clr1kglco d�

Prof. AUpio Correia Neto
�"U:l'JlA do estômago .e viu !ti
�.. íntesttnos delgado e grOllSl).
ttróide, rins, próstata, �a,

'i!lwo, ovãríos e tromoas.. Var!\lO
� ,h1drocele, vartzes '. bem.

CONSULTAS:
aa. , às e; horas, II .Rua rol!ól'l
�dt, 21 (altos da Casa Ps

raíso); Te!. '1.598.
I!>MID:fi:NCIA: RUI! Estevec Jii

nlor. 179: TeI. AI 7M

DR. LINS NEVES
. Moléstias de senhora

C()(!I:IIl1ltórl0 - Rua Jollo Pinto n. 7
- Sobrado....!. Telefone 1.4611

Re.id�ncla - Rua Sete de Setembro
- (EdMfc1o 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

e

Serviço de Pronto, �ocorro de Automóveis
Ensin(:ll-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional"

Teorià e prática - conbecimentio do motor.
Atendem·�e chamados para reparos de urgência.

Auto ..E·scola 1-47.77
GARAG� UNIAo'-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

{
'J

Copyrighl da

'TheHAVE t'OU HIAIII1Jn�

I. RETl�ARA.M SUAS CANDI·
DATURAS

Tôd98 u bebidas, incluslV® ai
t,»ricadas em outros Esta4oa.
fot1raram auas candidaturu.
ilHa ninar I uoa larel cattt.:ri
�ense8, - em vis,ta da eertlbJi·
111M vUÓl'b. do aperitivo 1(NOT

J

I

I
.

E.·guaopias,
de

. ,

a

Rua' J�ão Pinto, 44
Telefone

Florianópolis
11M

Edital de concurrencia
- 59 Distrito Naval d8 Sul -

«Fica alterada para 10 de julho da corrente,
a data de entrego das proposta!il para as cons

truções doa obras do 5,0 Distrito Naval, m ::n

tendo-se I contudo; a hora do recebimento».

vende:

Tenha .@empre em ccr�(1. uma garrafinha de

APERITIVO «KHOI»

SAPATGlS PARA HOMEM: hitoe a mão, vira' fronce.a, .olado duplo,
.alto prateleira, fabricaclo com material que exist. de melhor,

preço apenas Cr$ 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprioli para inverno, Bolado de madeira

especial qlle rellistern centra toda e qualquer humidade, eu!:'!�ervand"
o pé sempre querite, recome.nda·.e ellpeciolmente para pe.soa. ql1e
trabalham em lugares hurnidos cujo .oalho é de cimento e tijoleta••

. __
Preço apeno. Cr$ 50.00.

CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem..o. grande Bortim.nte,
modelo. novos, preço. boratillllimo., fOie CrllzélreJ 20,00 a 100,00.

Vendas diretamente do fábrica ao consumidor.

CASA BARREIROS � Rua Conselheiro Mafra 31.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



��nllí1iVilZaDO blle� e demonstra0 o-se em como os

ontem, desceu áté à·s referências personalíssimas p
Ramos da SUva. Essa fortuna, todavia, nunca 'Iêz ln

. guá ela
.

está mais e meUlor representada, que aquel
o �epQtad;� Jntéress'eiro pensou ludibriar o povo

1

)

n

o

::I
a

�,

..::,."'-------------.:,_-----------:___
IFtor'anÕtloHI, 2 de Julho dE! 1947

Me'liI nos beirados do 'Hospi,tal
e nem nas traves da ponte ...

o chtl.pim é uma avezita negra, da [amiiio. dos icterideos.
Gosta. de milho verde, é rixador � madraceirão. O cluipim. não

-

faz ninho: toma o dos outros. E, também, 'nõo esquenta lugar. A
SU.((. demora, tunci ou. ali, é sempre limitada pelo hüerêsse da S1t

bsisténcia ,fácit. Ovando as roças amadurecem e os g1'ãos 'co
'1I1,cçmn a endurecer, o chsipisn. tronsmiça. E', portanto, ave. de
tu-rihaçâo, . .

.4 desapropriação do Hospiuü "Bom Pastor", de Al'a1'Onguá,
trazida para o plenário Ida Assembléia, onde foi objetivo «ie exaus
tivo exame, .fá recebeu. o veredicto popular. Os debates traua
dos entre as bancadas pessedista e udenista mostram, á sacie
dade, que o' ato do Bxecuiioo el'a tl1na solicitação social é, ao
mesmo temoo, um. imperat'ivo moral. .

As catilinárias reticentes e tartamudeadas do depu/ado
Barros Lemos se alguma coisa provaram, essa coisa foi o imen
suráuei despeito que rala aquele representarüe.

Tudo o mais qurmto o sr. Barros Lemos' aJ'guiu., ,em falas
ou. em numeJ'OS, �sba.I'1jyl'J1rlou-se á réplica imediata que, de do
cuncentos em punho, lhe fez o deputadõ Ylma,r C01'I'êrr..

() SI'. Barros Leuios. de dentro do grande buraco em. que
se meteu, por irresistioet vocação suicida, pretende atirar terra
nos que iicarinn. de 1'01'11 e de cima. E, rux cruciante situaçâo
(nn qu« se pôs, não pode 'm.ais, ver e nem 'alcançar que, ouanio
I/W.iS lôdo quiser tirar dr: sob os pés, mais se afunda e -mai»
Sr' enierra. As suas posadas de barros jli não aiinqem. as \'Jnl/,r

r/éns da cova onde se atundou. e «ecclcitromi para enodoarem, de
coito. 6 P'/·Ó1YI"io. escaoudor.

De má sorte, oliás, onttara as atividodes parlamerüares do
SI'. BW'1'OS Lemos. 8, que lhe falta sinceridade na ação.

O aue faz, não faz pOl' devoção aos, anseios coleiinos. Age
«euipre tangido pelo empenho de aparecer e se »alorizar para
fins eleitoruis, Assim. a sua proposição sôbre (! ponte no rio
Arartuunui suroiu. da. certeza de que, graças aos esforços de 101.1-
t.ros, aquela obra seria realizada dentro em breve. OS?', Bar-
1'OS Lemos. por [orça. do acaso; veio (hsabel' que, na Ca.pital Fe
deral. o eminente conterraneo dr'. Nêré« Ramos, presidente do
Senado e vice-p'residente da Repu.bl-ica, e os integrantes da. j'e
p'l'esentação pessedis/a, conjuuavam esfo'f'ços no seni'ido de se-'
l'p,m inict'.ado's os trabalhos daquela jJonte. A préíensã.o de ter"
mos satisfeita a pl'emente necessidade, qne aque/fI obra de arte
representa, remonta,' aliás, á conferência de Parlo Alegr'e, de
onde partiu o primeiro apêlo 'ao poder central, subscrito pelos
então intel'ventores Nerên Ramos, Conleú'o ele F(11'ias e �Manoel
Ribas. . .

Eqtwcionado, oi, o pl'oblerna, a solução' se retardou por
força das dificuldades ol'inndas do momento qu.e atravessava
mos, em'plena luta, ao lado das Nações Unidas.

Restabelecidas as ,Possibilidades de se'r encarada de fl'e'nte
a. construção da ponte, nem o sr. Nerêu Ramos e nem os repre
sentantes pessedisla des(�ansara1n no 'intento de vê-las por'
o/n'as.

. .

As cartas que abai:J�o inserimos dizem do desvelo com que
o pr'oblema tem procurado. a �nais breve sol'ução:

"Ministério da Viação e Obr'as Publicas - De]). Ncwional de
P01'{OS, Rios e ,Canais - Gabinete elo Di1'etor Ger'al.

Rio, 8 de abr''Í[ de 194.7.
Prezado am'igo e colega Gallotti .. - Meu. cor'dial a.bmço.
De acôrdo com n seu pedido, feito em nome do dr. Nerê1.l

Ramos, tenho o pra.zeri de lhe comunicar que já tomei as de
vidas pl'ovidências junto ((O sr. engenheiro chefe do 170 Dis
trito de Portos, Rios e Ca.nais, bem corno já tive os entendimen
tos necessários C(lm o sr. l�i1'etor ger'al do Departamento Nacio
nal de Estl'odas de Per'ro, nosso colega Gaioso, 1'elativam.ente (la
C(l,SO da [JOnte sutrre o l"io Al'aranguá.

.

Tão Idepl'essa tenha esclarecimentos (/. lhe dar, fa-lo-ei com
grande prazer."

.

Sempre 11,0 seu: dispo'r, .o colega e amiClo .� Clovis Cortes."
.Ministério da Via.ção e Obras Publ'icas -' DeplLrl'lIm,en/;o

Nacional de Estradas de Perro.
'

Rio de Janeiro, 2 de allr'il de 1947.
Pl'eza.clo am'igo dr'.' Gallotti.
Com 'f'efe1'ência ao 'inféresse que, verbalmenl'e, me trans-

" _. rn'iUu tia parte do sr'. dr. Nel'êu Ramos sôbl'e .a conStntção dro
ponte sôbl'e o rio Arara.ngttá, cabe-me c01Jw.n:icar·-lhe que, nes
ta data, estou me di1'igínélo ao sr. diretor da E . .F: D, 'l'eresd
Cr'ülina pedindo info1'1nações urgentes sôbl'e a. s'Ítuarão elo as-
sunto '. ,

Com a certeza do meu apreço, envio-lhe conlial abraço. --

O amigo e' 'cólega - Arthu'I' Castilho.
.

Como se vê, o S'Y', Ba1'1'os Lemos, antes de busc.ar, C.Q111.O o

'1
clwpim, 'um n'inho alheio no Hospital"Bom Pastor". teve '0, sua
ambição previamente dirigida pa.ra os vãos das futu?'as traves
da �oonte sobr'e o Arm'anguá.

Incêndio na Santa (cisa
Rio, 1 (A. N,) - No incên- de construção antiga não foi

dio veri.ficado na manhã de destruido pelo incêndio que as

hoje, no depósito do Serviço sumiu ,pro'porções assustadoras.
:@uner'ário da Santa Cà,sa de As autoridades chegaram a to
Misericórdia, . foram destruidos mar as primei,ras providências
pelas chamas,' mil calxoes para tránsferir os doentes in
mortuários. Os prejuizos cau- ternados na SaIfta Casa, mas
saoos pelo incêndio são calcu- não foi necessário, pois os
lados em dois milhões de cru- bombeiros conseguiram isolar
zeiros. Graças á energia dos as chamas e extinguir o incên
bombeiros, tedo o quarteirão I dia.

•

.l/nl/is/tlldo culto e íntegro. a

IDecorre' na efemér-ide de hoje' ruj« pl/ssl/gem 110S descobrimos, o

o aniver-sái-io natalício do ;;-['. Ma-
einínent e nataliriante será hoje

01'1'-
ulro IIlIs I/I.I/is erpressiras denuins-jor Asl.eruide Arantes, digno .1

cial da .l:<'61'�a Militar do Estado e ll'llç,ir's dr' lIprrço e est inui, dai
. ine ios jurídicos, acadêmicos e so-ex-chefe da Casa Nlili"taJ.' elo Go\'

Ne.rêu Ramos. ,
ciuis do nosso Estado,
Es!« .10'1'111.11, associando-se ásO distinto a níversar-íante, devido

'

, h ometutqens LIa digno juiz e 1JrO-a SPllS gl'ar)dpg dotes de car-acter e

coração, conta com inúmeros' ci,r- iessor, envio-lhe respeitosos cwn-

1 prnnentos.cu os sociais que, na data de hoje,
lhe apresentarão respeitosos cum

pr imentos e aos quais "O Estado"

Major. Aste�91
nrantes

.

se associa.

A· mirgem das
di Assembléia

sessões

Desembargador
Urbano Sales

OB1TllU goverrro .

Mão Tse Tung se encontra
em

.

território controlado peIos'
comuníetas.,

A Iadainh.a pel'sislell.le em

j'oi'1na de ()bsl'inad(� absessâo
em tà'l'no "do Hospital do Bom

Pu,�lo)', em discw'ljos tipo se1'

mDcs-de-encont'J'o, cessou. TOI'
nau-se "Um caso consu1Tw.clo"
na' fmse do deptl.taelo A-l'Inan
elo Calil, 'j.Jamj'1'aseando fl.'lt'Í
Barbosa.

. . .
\

'

Trr:chos de tI,JII. d'ÍScw'so, cni
da.dosa.mente tlalilo_grafa!lo com

37 cóp'ias e que não foi pl'ofe
rido, po'/" conselho de wn no

bre Pa.1':

"NecessUarnos ele ttrn Insti
tnlo de patologia humana, com

urgência".

".() problema (lo ofidismo,
c.omo cnntribuicão no c.ampo

,da bade1'iologia, imunerolo
Igia, ela bioqllimi.ca, da fisiolo
logia,. et.c" etc., está a p.edir
nossa. interv,enção",

O d'isc'u.rso roi lido por' um

colé(J(I do orador, que lhe dis
se e1ll. 1.0111 paternal: -'- Desis
ta. O melhor é você 1l.1'1'Í8car
numa centena da cobl'a, mas,
tenha cuidado. ;Veio pr'ocure o

"Guará".·
E, depois, ;íá temos o Bn

tantan ...

Car[r!z para hoje:
ho?'Os. leitura dI). ata.

Depois, expediente. .Final-
mente: - Discussão das emen

das. A sessâo sel'á emendada
em t?'ês o'l),tr'as, quer dizer':
sessões sel'iadós.

A ninersaria-se, hoje, o nOSSQ

iiustre con/.el'l·âneo, 81'. tiesembor

gado/' [j)'IJWl.O .lI itller Sales, presi
den:le d(} coleruto Tvitnuuü de Jus
I içn e diretor do Pacuidade de Di

reito, d« auul. r5 catedrático de Di
re ii o Pe III/I.

DRRA���LO ,J
Espf'cialist., em mnles- I

tias de Senhoras,
Alta cirurgia,

Horâr io: 9 às 12

.Z(\ do -Congll'es'so

.

o novo partido 'de
Bugo Bórobi
Rio, 1 (A. N.) - Iniciandó

suas atividades politicas no

Rio, o novo partido do sr. H.

Borg-hi realizou seu primeiro
conúCÍo em Santa Cruz .

DIARIAMENTE

Um novo suspeito
Rio, 1 (A. N.' -' Um novo'

suspeito, para quem a policia
voltou sua atenção, em raee
do aIibis apresentado pelo pe
dreiro Francisco Gomes, no.

caso do assassinio da milioná
fia Tomaza Cíamono, é o gar
çon Osvaldo Barreto Silva,
que deve residir atualmente.
em Sãó Paulo. Osvaldo foi in-
quilino da milionária. I

,

Pref. Sylvio Blerer
Acha�se nesta Capital o sr

Sy lvio Bleyer, dinâmico pre-
\ feito do progressista municí
pio de Campos Novos e pes
sua altamente conceituada
nos círculos político e social
do oeste catarinense,
À S, s., os nossos votos de

feliz ,estada em Florianó·
polis.

PREEN(JH;iMEN'l'O DE VAG:�DE AR'l'IFlCE .

Avisa-se aos candidato.s ins�
cri tos para o preenchimento
da vaga de A'rtifice, extrallU-' r
merário diarista, com a diária
de quarenta e seis cruzeiros
(Cr$ 46,00), q.ue a prova de
seleçã<'.l, terá efeito, no próximo
s'ábado, dia 5, ás 8 hs. 45 "fis.,..
na séde do Distrito.

Os candidatos deverão • vir
munidos com canetas tintéirào·
e duas folhas de papel almasso�

Relogio de Poiso
Perdeu-se um, no trajeto

entre a C.onfeitaria Chiqui�ho
e 'rua Tiradentes,
Gratifica-se a quem o en

tresEV nesta Re.dação.

CA.NTO DE PAGINA
XXXVIII '

A ,c.orrente do pMtugués ás vezes � de 0111'0, outras vozes nãor
Deppnde ... Ela tem muita seme1hanoa com a a-titude da bancada uele
lllsta nas sessõ·es .da Assembléia ConsLiLllinLe. lt ·que a bancada uê1enis�

-

ta, embora, algumils vetes, não ·&eja ,eoe,rente, em eompensa�'ão, nas
deJIl1alS vezes, ela. sempre é in.coerenle. É, talvez, a maior das 'virLudes •

da. banca'da Ud81�lsta: persisLil' na c.oel'.êneia Qtl ser incÜ'81'ente. Já é,
alg'uma COlisa. COJ.sa ruím, não hQ_ dúvi.da. Mas Selnpl',e ·é alguma coisa!

I t-lcguindo est.a "linha justa", 11 .bancada uelenista dividi u o trabalho'
de atacar as emendas ·apresentadas pela bancaela ·do ·P. S. D. Não res�.
la _:Júvida que as emendas .elo P iS. D., ipa,s'sarão na Assembléía; disto ..

l'st.;J;o bem certos todos os componentes da bancada udenista. MaR. afi-
nal clt; Icon�a�. é .preciso í'au}l' alguma eoi"a; é precíso atacar, pois os·,
cOITPllglOuarlOs devem ver ou swber que a lJaucada está "rosetando".

Pois bem. ,Coube ao deputado Ramiro Emcr·eLlJciano "rpsetlar"a
flmenda que cria o Tribunal de CoMas, cujas i'llncões a lei deúnil'á.
Como gwamútico revelou-se o deputado Emerenciano 11m 'Péssimo ló-
gi,co. Falo\l ela "escassa pontuação existente, o que possivelmente é
j'piLo fie plana'" (sic); ac.hou' que a emenda "se divide em duas paI>\..
tes ligadas ,pela coujnnç5.0 e" e descobriu que "o fúturo arl. 152 dcsLa:
no,S)Sa COllsLituiícãlo, ,(l!uja C',o'J1lfec,ção podemos chamaJ'. de clandestina
('!?1!!), pella fa'll.a de divulgação dns tralbalhos, traz em' seu bojo dois·
ab,surdOiS". 'Sin1 senho1'·e,,! Vale a {pena ler o Idisc.u11SO' do sr. Ilamiro,
acer.ca da emem:la 78. Há muit.as verdades -ulí: pontuacão feita de
plàno, a c.onjlU1Çlão e, e a "claudestina" (não sabemos si é a .coinstir
tuição ou a redacão elo al'ti:go; a<quele "Icuja" ·atrrupal'ha um poucO ... )

O impo1tante, pOI�ém, é que o 81'. H.amiro, n;pós. profunda anàlise
da emenda, cü.llcluin que "é um crime a cl'üWão de um T'ribunal de
Cantas". Acontece. entretanto, quc' o deputado Emprenciano não pre
tende processar o aulor da emenda. por este Cl'ime, pois, a emenda pas-'
sará.

'

I AIJé aí ,tudo muüo bem. Mas o qne não est1i hem é o. deputado
B\llcão Viana vOltar contra a emenda. O deputada Bnlcão Viana é lo

pai'da idéia. iE o. 'pai votou coot['a a :prúpl'ia ,filha ...
'A elaJboraç.ão do capitulo, .que· na Comissão ,Consti tucío,ual coube

ao deputado Bulcã.o Viana. incluía a criacãõ elo. rr.riibunal de Cont.as. E
eom.o se bateu o deputado Bui'cãü Viana, pela criação. do Tri-bul1Ul d·e
Contas! Será Ique o sr. Ramiro aohà a idéia do' sr. Bulcão Vi!ana, cn-4'
mi,nosa? O deputado Bnkão Via.na, apesar ·dos ,pesar·es, ·e's·Lá com o de

putado- EmerenlCiano. São coisas 'q Ue' -acontecem ...
Aúnal ,é prec,iso ·ser co 81'·ell [·e, 'Pois, do contrário

incoerência será qu8lbrada....
.

�Nada como uma boa cor-rentc: ás vezes

não:� .

'

ML1ito bem, sr. Emerelllciano, mnito bem! A razão está ccim- o ilns
tr.e deputado ... mas também pode ·ser que esl·eja com (l dr. Bulcão
Viana. Pode ser, pode ser... De,pendp ...

a "linha jusLa" da
I

é fie' Ü'uro, ouLras v·ezCls
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