
Herêu Ramos, ontem,. pu'ude mais uma vez aquilatar o consagrador
l:onterrâoéos, que o acolheram,. ;como s,e·mpre,

manifçslações de júbilo.

ROOSEVELT,

Os Estados Unidos da, AOlérica do Norte co

mêl1oram� na data de hoje, a sua independên-
;

cia política. F com imenso júbno ,<que sauda-
mos o gran�e povo co-irmão.

•

o sr.

'aprêçu -em que' o têm os seus
-----. : ·entre calorosas

. �
,

..".,.,... ...,.�•.- .- .J""rJ- ....;........:...,......... _,......_.._,.. ......,......-.-.-.__
- w_.....,.;.r_-_-•...-.-.- -_-_�_-.,.....,...�_ ._._._.- .,..._.,._ -.........,. .r.r.r_ _ -.r.-a -.-:--"" _.-.......,

,
, Ao

DR.- EREU
F'lorianópolts hospeda, des

de ôntem, ,S. Exa, o sr. dr.
Nerêu Ramos, preclaro Vice
Presidente da República.
Viajando em avião da FAB.,

i, �M''''' L1\l'rIGO DURIO DE SANTA CATARINA

P1'oprietário e D. Gerente: SIlJ NEI NOCETI - Díreter Dr. RUBENS DE A·RROOA RA.MOS
Diutor d. Redaçio A. DAMASCENO DA SILVA .

ARO XXXIV I . HorivlnópoHs .. Sexta-tet:e, 4 di! Julho da 1947
,

I H. 10.066

Dl E I'A C O N S·T I TUI N I E
,

Na sessão' extraordinária. de 8ntem foi votado o Título .l �3:, ·qe!,s�iJ'S!:ç�� ...
até a

,.em-end_a no' 19. - O s,r ... -deputado Antenor TãvQres;'°pórque pena0 'democrahcamente
e democraticamente procede", retirou a emenda n. 17,< da sua autoria. - O ani
versário de D ...Jaime, Car4ieal C�mara. - Voto de pesar à fam ília João G�imarães
Cabral. - Nomeada uma comissão para cumprfmentar o ar , Vice-Presidente da
República. - Cinqüentenário de Corupá. - O PSD não caíu na armadilha ude-

nisto, tendo deliberado não aprovar o telegrama à Câmara doa Vereadores
do Distrito Federal. contra a UDN e o PTB. em companhia de sua exma.

espôsa D. Beatriz Pederneiras
Ramos e do sr. Vidal Ramos O Eg·,to e a II-braL H Júnior, S. Exa. foi recebido, '

. .

,

em'Anta o' fracasso ' omenagel!l aos aB's 13 h?ras, no aero-porto da: ·Londl�es; 3 �U. dP,) d
-

lO
..

E 1,.1110 U Id ' ase Aérea, pelo exmo. sr. Egito, esta retíran o o terri
LAKE SUCCESS. 3 (U. P.) - O Secretário G-eral da Un, S (LU S D OS Governador Aderbal Ramos tório finanoeiro a libra ester

.:Trygve Liedeclarou ôntem em entrevista com a imprensa que ,:1' • João Frainer

I da Silva, Des. Urbano Müller lina, pelo menos temporária-
lamentava que a c.onferência dos ministros exteriores em Pa- A independência. dos Esta-I Sales, Presidente do Tribunal mente, de acôrdo com os ter-
ris ouvesse terminado sem um acôrdo sôbre o plano Marshall [dos Unidos que hoje comemo-! de Justiça, co_mandantes ,mi- mos do tratado monetário an

para a reconstrucão econômica da Europa, mas asseverou ele' ramos não é apenas uma efe- lttares.: altos dignatários ecle- glo-amertcano ôntem divulga
não podia crer que se tivesse dito a última palavra. I, méride cara aos filhos da; síástícos, Secretários ct"l!']'stado, do. A proposta do Egito para
.--------------.-'------------ grande Democracia I' - - - - -. - - - - -._.... - -. - - _. retirar se do bloco esterlino s�

Grave para o íutu "'0 da cívílízacãe ,E' .tambem; data" dígna fie 4ui;iêürsao -d--a-uorn- ·tomari efetiva a 14/7, e foi
.

l'
, "[reg'ístro em todo o universo;' incorporada no acordo de

onde Impera o espirito da li-I sr!:l Poro,n seis meses, segundo o lI.ual a,.WASHINGTON, 3 (U. P.), - O Presidente Truman, re-' 1, 1 1 II. ti
I d 1 b rt'

.

G'
",er( ade e' onde os lomensl' L dr 3 (U P) A E Ing aterra concor ou 1 e arcebendo as. credenciais do novo embaixador paraguaio, tn-

quertam viver dentro da di-g.ni-, b . o.nd· I es, ntí 'd �l' llf:= oito milhões de libr�s do saldolherme Fundo Veloso, na Casa Branca, disse que a época dade humana. �llxa atarg�n ma

1
ec arat?1 acumulado pelo EgItd durante:atual "é de grave ímportancia para o tuturo da nossa cívill- •

.

, era men e, nao rece oeu no reia .

A

d SIm, porque, quando o povo d dT
-

d I d
a guerra, que monta a quasização, exigindo que todas as nações trabalhem de acor o para norte-americano 'como se er-I' � 'tmo ,1 'Gwa_çaBo tOS hP adnos a
quatrocentos milhões de li-

Ú bem do ....o ......em" .. VISI a, a ra- re an a a sra.U H.l.'" •

gueu ,,(]hl'ante na luta pela m-] E Per bras.
il dêncí d Pátrí

�

t
va eIOn. ------------�-

nomeação z;t·��e.:::l�iê:ci: .��ó �;�::�! ;i;;;;;;-;-;�iiti��
...

i;�t;;;�ci�.,Será hoje.1) gl'ande -valor da lIbel'da,d:e COo! '.rornaram-se fodes e pOde-I R' 3 (A N) _ Anunci, doRIO, 3 (A. N.) - Interpelado pela Meridional sôbre os letiva, mJl8->·ain.da, o ineSfJmá-!l'OSOS, mas, fiéis aos princíPios, 1O�
t

. .

"
• .

d
a

boatos, correntes na Camara, de que seria nomeado ministro vel dom di): liberda,de· indiYi� de sua existência autollomo, p�rat on emd·· atCetladlmoonlantl'a aso-., � .'

t'
. . � ", I •

'
, I SIna ura ° ra 'e e{ta JUS Iça em substItUlçao ao sr, Costa Neto, o deputado Bias dmll. .

I 8, forçn. e o I)oder, so o usam B'1 Ch'l f' t' f
'

"'Ortes ' d . "N- d' .' ."
, li I raSl e o' 1 e 001 1ans e-.l. ' respon ·eu· ao acre Ito lllSSO, alras so acreditarei Um povo vre denh'o (le uma ])al'a. flue to,([os ,os povos

-, 'd h.!. F" .

,depois que ver publicado no Diário Ofidal a nomeação pát.ria Jlhre roi o lema quel' graindes e pequen:os, sejam li-, rd1' a parad an:an a. 01 marcda-'iCe tu d' N- t d
. ,

.
.

. . o para ommgo ° regresso o<.li n an o,. ,ao vou a raz e conversa: Sou homem que deita gUIOU os apdsto10s (la md'epen- Vl�es e como povos Uvrels pos-, 'd t d Ch'l
.

:DO chão para não cair na cama". dência. dOS'.Esta�os Unidos. E sam. decidir de seus p:ró�rios' �:l�:ln�nr:.es�o a�i�� q��e t;��=
se aS�Um o planejaram, melhor {lestJlllo:,;, long'e de despotIsmo J

BrasilPreferiram·· perder a nacionalidade o executaram. internos e. de tutelas escre-va·lix_e_a_o
.

_

(' ',Livre a tens, ° l!0vo tam- g'istd.s �ternacion?-is., Na-D tro"ou de,RIO, 3 (A. N.) - Um matutino informa que acabam de bem se conservou lIvre, er- .. A ,êstatua da LJberdade ele� , U ti
(leixar o Brasil vinte' carpinteiros navais c.om destinos á Vene- gue�d()o a, m�is ;g'�oIiosn llemo- a.modelaram não para i�npres- p'.lrt·ldozüela e Argentina, alguns' deles já contratados como sub-ofi- cracJa da HIstorIa,. sJOnar, mas como um slmbolo U I
dais da marinha de gueáa, outros como 'oficiais da marinha Foi porque compI'eenderam sag'l'ado que tem em cada co- Rio, 3 (A. N.) - "�ão 4
mercante, renunciando to�'Üs a nacionalidade bl'asileira para e amaram a liberdade como su- ração um aUar 'inviolável. verdad� que {) senador Marcoultomarem-se cidadãos daqueles, paises. O jornal cita €ntre os premo bem que o's fi1:hos da Que esse culto á dig'llidade des trocou o PTB pelo PSD".
brasilei'ros os srs.' Joaquim Ferreira, Jorge �arbosa, Pedro poderosa nação' amig'a pude- )mmana ,se espau{la e conduza declarou á reportagem, o d€)'
Norato, Augusto Porto, Pedro Al-cantaroa Santos. raJIl crescer em valor e em toi!'os os povds e o voto que putado Eurico Sousa. Interro,

Adhl;uta que trabalhadores, tendo sido d�sem,\:>a,rcados sem prosperidad(},· a ponÍ() de

a:ssu�, formulamos nesta data, como

'.
gado se trocará, o sr. EUriCc.1pncontrar emprego estavam passando fome e r,esolveram emi-,lllirem em no'ssos tempos, a a melhor homenagem á Pátria afirmou: "Quem sabe? Tal!grar.

'.
J liderança incontestável do mo-; de Lincoln e Roosevelt� j vez". -

NA aSSE�,
f

..

Testo na 3.& página

acredita naNão

/

,

diretores de repartição e ele
vado número de amigos e ad
míradores. Um grupo �e exmas
sras. apresentou cumprimentos
á sra. d. Beatriz Ramos.
Durante o dia de ôntem,

sr. lIr. Nerêu Ramos foi aiI."\\
procurado por numerosos all\
gos e correligionários, que Ih
foram apresentar votos d
boas vindas.
•••-_._ _._- _ -_••••...J

Apêlo aos oficiais
ingleses
Nova Delhi, 3 (U. P.) - Q

Gomando do' sxércíte 'indian
fez publicar uma /nota oficial

__ íia.-qÚ-a'Í apela para oa oficiai�
brltanicos que servem ou ser

viram na India para que in

gressem como voluntários na

exército da Indía "afim d�
assegurar o êxito de dívisãd
das forças armadas indianas,
quando Se separarem o Indus
tão e o Paquístão ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associação fios Ecenemístas
Santa Catarina

Dentro, de poucos dias·
Os ceus de Santa Catarina serão cortados, pela primeira vez peles ,

Seguudo ha \-Ü1DlOi:i UI] uhc'iado;' prod uçüo, sugestões para f'ac ili- 'aviões da Companhia Catarinense de Tr-ansportes Aéreos LLda.
real izou-sê, no Oluhc 12, a insLa-'Lal' a circulação e'lJllCllsIl'lcar

oSIEconomistas de Santa Catarma.lnesoctos morcaut is, dentro de um «(IT AL»
cum a presença de numerosos as- plano ger-al de coojietação SIl1CC'lla, Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara-s-
sociados e altas autoridades, exponlauea e desinteressada, .'

lar-ão so lone da Associação dos, E outro n50 ri q nosso intuito rangua.

, �8! referida sessão o sr. dr. Os- Se1l<10 o de colaborar com os po- Elor.iauópolis - Itajaí - Blurrienau JoinviJ.e.

: mar Cunha, presidente, pronunciou deres CO!l:'ilillllrJOS e com as ,cle�ais Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoínhas - P. União.
o s,cgmnte discurso : aSSOClaçOeS. ,no, sentido de solida- Florianópolis - Lajes.

'

Senlhor,es: r iedade pro l'issional e de sua ab-, . . .. .

,::lenharas: soluta snbord inacão aos interesses Ganhe .íempo e dinheiro viajando com rapidez, conforto e seguran-e-

As atividades ,prúLicu.::l no rnun- nacionais.· ça pelos aviões da
do conternporaneo andam orienta- Agora mesmo, reconhecendo a

elas pelo sisterna de planejamento. necessidade d'l) homens que se de
Planos polil icos, planos .adminis- diquem, lw.r.manenteme,llLe, ao exa

lrativos, planos educacionais, pIa- me, pr-squiza e solução dos pvoble
nos ecollônücos.' mas econômicos e dada a necessi-
Tudo isso, porém, está em run- dade ríe imprimir um caráter téc-

ção do desenvolvimento da técní- nico e racional ao desenvolvimen- - d E Nca de administração, que' coníaco-: lo da economia brasileira, o Go- MaqUInas ue screver,. ovas
mo pr-imeiro passo de qualquer. veruo Federa l elaborou um ante-
estrutura social dir-igida pela inte- projeto de lei em Qlj.C assegura os

Dispo�o. d. vario. tipo. da. ,afamada. "OLIvETTI.. para pll'ontCl...
ligência : prevert e planejar. direitos -da especià lidade sconómt-. entregg. Exposição oermananta em no••o Elcritório e na

No campo económico, dois tipos co-financeira aos bacharéis em "LlVRARIA MODERNA".
de planejamento são comuns; o cíõnoias ,econômicas.
das empresas parl.ioulures e o dos E, objetivando desde logo, a

'governos . Os planos elaborados e cooperação tão necessária ao de

executados pai' empresas privadas senvolvimcnto nacional, os econo

-tern chegado a extraordinárdas per-jmislas de ;:;an[a Catarina, exponta
feições técnicas, principalmente; noamente, pelos seus estatutos. se

em certos países como os- Estado. obrigaram a "colaborar com o Es
Unidos, a Grã-Bt-elunha e a Ale-I tado como órgão técnico e consul- A bomba estourou
manha, anterior á guerra. Hessen- i tivo no estudo e solução dos pro- III

te-se, entretanto, ela limitação do blemas que se relacionam com à Rio,. (A. N.) - O jornalis-
ambibo de influência, pois que, I cat.�goria pro,fissional do·s seus as,.. ta Carlos Lacerda, eleito ve

amd,a ,que se estenda por v'astos sOCJados.
, _

. d d U D N. ando par-
&f3rt'litqrlOs, :l'estrmge:-se apenas ai A' Assocwçno Protf. dos Econ. de ?-:� o,r a . .

: qu

lJ.,n�a ,\)eque,ryina pal'Gela elo comple- i_Santa Catarina inicia os: seust tra-: tlclp8_:va dos festeJ�s em honra

x,�-'�Iste-wa- -eGS'.)jTQpt;�CO q-uc ,rege os, balhos na c'ert,eia de que es� CO-' de Sao Pedro, pISOU numa

poyos o o ffi'un�o.,
- \." ,

_ I' opcr�ndo Ipara a grande'lia de um bomha que estourou, fI'aturan'-
"

Os, Pl(tll{j1s.,estat.a.1� . .c .lnt�I'IeSLatals BRASIJlr sornpl'e n:e1hor, para fe-
d -Ih d d d

'

f '. d'
gozam da va.,ntage.m de eübnrem hCldade elc sçns fllhos e pum 01'- o e o e o o pe o enn o

LIma ál',ea an{pla de' aLivitlade, ,com- g\.l].ho de sua gente.! outros.

\l)1·.eel1dendo. 'muliL�p'los
-

*e-Lo,res da I

economia. '.Não alcanyam, pOl'ém,

1--------------------------a pel'feição dos .p. rime'�.l'os.> já pela QUER VUTIR·SE COM CONFORTO E EHelANtlA 1
compl,exidade elo probJeml\ que ata-
cam, já pelos düfeiLos humanos, PROCURE A

G���ã���e0�� ,�;��r;ls0 l�u.:rJ��nJt Ilfalillat,arlaa el.lol'eção e .no funcionamento de uma
_

só empresa.
A carUicLeri-stica d'a democracia

é que Çl E,sLado é servidor do poVO
e não o

-

povo servidor elo ]!ls�ado.
P01' isso, a iniciaLi.va, fllnetamen
Laltl1ellte, deve CalDeI' ao povo, ás Dvozes da Oilimâ,o publICa, ás asso- l.
ciações livres de CIdadãos,

unidOS)pela VI'ofi,ssão, pela culLul'a, pelos
.

interesses econômICos.
E, a Associação Prof. dos Econ, Rua FeMi>e Schmidt 21. 8obrado-Telef'61le 1062

de Santa ,Catarina foi fu.n.dada, (Altos da (CASA PARAISO) - Flo�aDópolis
,meus senhores, VIsando a mais ai-I
ta i(' eficaz -colaboração com o po-, �;;;;;,;;,;;;,;;,;;;,;;,;;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;=;;;==:;;;;===:-;;;;;=;;;;:;;;;;
der publico, visando o objetivo de
levar a segura,nça econômica a

todos, ,de elevar o padrão de vida
tias populações e de trllizer-lhes:
conforto ,e 'f,elicidade, conjuganqo i
esforços e apr.esentando 'planos aos

I

poderes competentes pat'a uma

produção mais intensa e lIma dis
l.iÍhui('ão sempre meIho.l' da ri-·
,queza; preparo d·e um plano g,eral! Ide . fomento e melhor apl'lTYeita- í
m'ento dos meios e eJ.ementos de: ....__...

ASSINATURAS
Na Capital

lUto ...•...• • • . Cr$ 8&,0.
8emestKtJ Cr$ 45,00
Erlmestre ••.... Cr$ 2I,e.
attls ', . . . CI' '..e.
NómeJo avulso ., � ••�.

�, , No Interle,r
Ano . . . . . . . . . . . tJrt 10....
Somestre' Crf 51,..
Trimestre .CTf 15,••
Número avl,l4�o .. crS ',"

A.nóncl,03 mediante e••trate

. o. originais, mellme ai."
publicados, ni. serl.

devolvidos.
" diréção não se NIIIlt-.

ubiliza pelos conceito.
emitid,os nos artigos

assinados,

de

,

Distribuidor•• excluaivo.:

ALMEIDA. BASTOS & CIA,
Rl.1a Felipe Schmidt. Z. - L° andar. - Ff.ORIANÓPOLIS.

Fí\rmátias de plaDti.�
Estarão d,e plantão, duraw,r,. til·

mês de julho, as seguintes farm21-
cias; . '.

5 Sábado - Farmácia 81.0. �""1l
tônio - Rua João Pinto.

6 Domingo - Farmácia 8to, All
tônio � Rua João PinJo.

12 Sábado - .Farmá-cia Catari
nense - Rua T,rajano.

13 Do.rhingo - F,armá:cia CarLui
neps,e - Rua Tr,ajáno .

19 Sábado - FarmráJCia Raulivilfi-
ra - Rua 'l"I'ajano.

20 Domingo - F. " Rau; ." ,.-

26 �ábado Farmácia St9_
Agostinho - Rua Conselheiro 1\{.,
ira.

27 Domingo-
O se['viço noturno será efetuada,

p.eJa Fa'rmácia SanLo AllILôIÚO sit&>
à rua João PinLf:! .

-

Dr. CLARNO G.
C$AtLETTI

ADVOGADO
Crim. II cível

COEl.tituição d. Sociedad..

NATURALIZAÇÕES

1'��EFONÉS MAIS ,l'lECESSI'fADOI
"""""i'r08 ....•....•••.•••••..••• 11 11
Nlcia ..... _ ... . . . . . . . . . . . . . • . . • . lCJI
Dolegacia O. P. Social ......•...•. 1$71
KAt.!rnidade _ .. . lISS
tlolpftal Nerêu RamOl .••.• • • • • • UI
.....is Casa , '," _

_ UUf
Ot>aa de Saúde S. Sebutil.o ..••.. iUI
A.uistência Municipal •....•••• ,_.. 161.
Bo,pltal Militar .• • • • •• • • . •• •••• 11"
,•• li. C. llU.
.... Aérea 1..
,. :8. '1. -A. C. •.. , ••• : ••• lo...... 1st'
CapitalliIL doá, Portoa ••••••.•••••••• use
.'" C. R. • •....•.•••'. '.', .',..... 16ft
,� P?!i�� '•. ',_ ,.'.. !li"
l'eaiteDai'na .,.. • • • • • • • • • • • • • • • • Ull,
-o _lItédo· ••••••••••••••••••••• 1121
I&A Qoaeta· •••••••• _ ••••••• ; • .. 1.,.
"Diiríó da Tardo· IR'

.,.. B. A. � •..•..••••••••••••••• !l'"
"_.� Ortla••• -- •••••••_,

DOENÇA.S N(EBV��A.b
Com oe procr_ott tia .Mi"_".

boje, NI doenÇ'H nén'osu, caa.
,natad. OI &.m,o, do .....
feitamente re_�.iáYeu.· (') e.n ..
.Ülmo, frllto .... iporbcia. IIÓ p••
•r�j.dlcu o. l•.uri.......... t14

. tala eDfarid41a4l... 6 Seni�. M,.
clORal d. D.,l!IIlCu ...... ...,0.
... um Ambulatória. O. ateatla,�.
'atiameute •• .onte. "" _,

1iJa", _ ... DH4 a. ... t
.. 11· ....ru. 4lJl ...

Laboratório

Rue F'elippe Schmídt 22 Sobrado

QUANDO TEUS FILHOS
te perfUotarem o q1le é

UIIl lázaro-, dize-.es fl1Ie é
1lIB enfermo que potierá. re..

. cuperar a saude co. li teu

aWlÍ1io.
'

.............................. - .. ,. ..

QUEiXAS E RECLAMAçõES 1('PREZADO LEITOR: Se o que 1lI.

tuteressa é, rea1u:.en�e. uma providéneis
C\"ra. endirt':itar o Que estiver erradc 0'4

\)u.rGl Que aiRlllIlA 'falta do me repit:l; �

. NAO o e.cÁnda:;: que a lua reclamaç50
itIl quei... poderá Tir ,. 'cauaar. .IlcanU

uht>-,. á SECÇAO RECLAMAÇQ�S.
d� O !tSTADO. que o """" 0'11" lendo

",m demora ao conhecimeuto de que",

d� direito. recebe"d<>, Y. I. 'uma informA' �
� do reoultado. embora em .Jgunl - t
''''' n.li.e leiam lIublieado. ""'" s rec;"',

'I...a«:to nem " lK'o�dêDCiIl tmuda.

Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

I
Montage.-n 'de" rádiQ., - Ampli

ficadore.-Tlan-mi".ru
Material importade> direta

mente do., U. S A.
Proprietário

Otomilr Georgas Bahm

I
' Elecbe - Tecnico -,ProfiuionaJ

formado na Europa
FlorianópoU.

filuQ Joilip Pinto n. 29 .- Sob.

Ouro para b�,riti,ta,
e Ouri�eis

PODE-SE COMPRAR
DIRETAMBNTE :

Remetemos 'pelo Reembol.o
POltal • - a preço do dia. para
lIualquer parte do Brasil,
produto. quimicamente pre

parados e quilates garanti
dos conforme analise da Caaa
ljIa Moeda do. �io de Ja,neiro.
Ouro', Prata; PI�tina. Ourb
platj.nado. Soldas' �m l;;uni
nas, dillcos e pinos para fins
odontologicoa e para ouriveia.
Peça listEI' da preço. para:

R. S. MUCCIOLO
Rud. São Bento n, 518

l' andor . saia 6.
Fone: Z-19Sb - São Pau'o

Envie ao seu amigo dlstallto'
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dooi
cada a Florianópolis, e assl»$

,

estará COllt ibnlndo para
maior uHu�ão (,lIItm"r.�

de nossa t€l.Ptil
�--------------------------

Henrique �todieck
ADVOGADO

f

-

23.

Título. Deolaratórios

li
E.crit. -- Praça 15' d. Nov.

A I)V()GADOS
.

_

Ruld. -Fg�E·��i.�n....7. ,
Dr. OSVALDO BULCAO VIA'NNA .�'-.-.......

-

..-.-..-.-..-.-,.-.-.. -,-..-.--
Dr. ]. J. DE. SOUSA CABRAL

ESCRITÓR!O: Rua Felipe, Schmidt se - Sa-la 5
Edifício Cruzei·l'o -- Floria:n6po]'i••

Em conierênciaCONTA CORREN'fE POPULAR

Jurai 51/, Q. a. -- Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

B-anco do Distrito Federal S. 4.
RiÇ>, (A: N.) - o Ministro

da guerra, recebeu, hoj�, em

conferência o general Oswal
do Cordeiro de Farias, coman

dante da quinta .,região mili

tar, e sr. João Lima Filho, se
cretário da prefeitura do Dis
trito Federal.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,900,00,
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Tr:1Jj&ftO, 23 50 FRorlanõpoUs

«Casa Barreiros» 'vende: Audiencia reservada
SAPATOS PARA HOMEM: feitoe a mão, vira francesa .•olado duplo, Rio, (A. N.) - O minis-
lIalto pliOteleira, fabricado com material que exist� de. melhor. tI'O 'da GJuerra, general Canro-

preço apànas Cr$ 150,00.
.

I
bert Pereira da Costa recebeu

SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno. "olado de madeira
'

.

especial qne retistem contra todo a qualquer humidade. con.ervando onteln, a tarde, em seu. gablne:
o pé IlB'mpre qUf>nte. rt:comenda.lle e.pecialm,ente para pelllloas que te de trabalho, em demorada
trabalham em lugares humidos cujo .oalho é de cimento e Ujoleta•. I ,reservada conferência, Ó gene-

Preço apenas Cr$ 50.00.
.

.

traI Rolou embaixador do' Pa-
CALÇADOS PARA CREANÇAS 'E SENHORAS: Teftl.OII gr'2nde sortimento,! 0" 'f 'ha

modelos novos, preços harc.tiltSimOIl, de CrulIefioo. 20.00 a 100,00. I'abUal que.se ez.�COln?an .1'
Vendo9 diretamentE)' da fábrica ao consumidor. I do coronel Ramadlll, adIdo mI-

CASA BARREIROS � Rua Con'selheuo Mafra 31. pitar. .

.

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1'ADO- Sexta-feira 4 de Julho o. '�,,7 3

Na ssembleia •• 8 Fracassou a Conferência �e Paris
A SEBS,�O EXTRAORDfNARIA gu ida, o expediente-do-dia, que Paris, 3 . (U. P. - Sómente cada oficial a respeito deverá.

.

AS 9 hoeas, ,yl'eolsamenLe, 001l-- constou de Lel,egommas e ofícios. ás dez horas da manhã de ho- i ser publicado hoje á tarde.
rói-me convocaçao do sr. Presiden-'

Con tin ua O ESTADO Ineen" Le,.I'euniu-se, em sessão exlaaordi- HüME,NAGE'M A D: JAIME, CAR- je divulgou-se a noticia que

-do distribuições de valiosos li- nária, a Assembléia Constítu inte, DEAL CAMAlRA Motolov partiu para Moscou ás Paris, 3 (U. P.) - Toda a

.<lHOS inclusive romances mo- -pal>,a terem inicio os I:na:halhos de Corn a palavra o sr. NUllJ�s Va- quatro horas da manhã. imprensa teceram comentá-

der
'

,
.

I
discussão e votacão do Projeto de rela, na hora-do-expediente pro- P

.

3 (U P)
.

1 d 1
o'. nos, .en tre as pessoas, que Constituição do

.

Estado estando f'erru
'

um discurso, propond� í'el i- aris, ..
- A entre- nos amentan o o ma agro da.

<tC�nstam de seu cadastro so., presentes 35 senhores cJ,�putàdos. citações ela Assembléia a s. eminên- vista Bidault-Bevin começou conferência dos ministros ex-

..cie l. I 'Não. houve matéria na hora-do- cia D. Jaime, Cardeal Câmara, por ás oito horas da manhã no terrores e procurando prever

As pessoas que aínda não expediente, passando-se, logo, á motivo ;da .passagern, ônl�em, de s-eu Quaidorsay. as consequências dos resulta-

ha] . Ordem-do-dia, anrversario natal icio .tendo tarn- P' 3 (U P) M 1 d
.

'. Iam. p�eenchldo o co upon Scgu iu-se á votação O preâmbulo bém, usado da palavra, apoiando o
arrs, ..

- o otov os negativos.

uque diarismen te p ublicemos ela Constituição, o qual Io i aprova- r:eq�1Jer]m�ql.u do representante pes- regressou na madrugada em
----�-------

I.poderão faze-lo agora, hebi- do, unanimemente, sem discussão, sedista, dos srs. J. J. Cabral e Braz aviao especial da URSS. On

.Ii te ndo-ee assim a concorre-
tendo SIdo girande o entusiasmo AI\'81S', das saneadas udenísta e pe- tem á meia noite, o chefe do

'iIam -". .' . .. dos senhores const.ituinles, que sob tebísta. respecí.ívamenta. , I
'.

a .ta,: Interessante lnlola.- vivas palavr-as, deram ao
á

ío, Sig- O telegrama aprovado está assim protoco o do Quaidorsay es-

tiv« realzzada sob
......
o ps t roci- n if'icativa tradução de sentimentos rertigido : "A Assembléia Constituín- teve na embaixada Tussa para

"mia da LIVRARIA ROSA. à

I
euístãos.

rrr r r

.

t� .de S. Ca,t.al:ina, honra-se sob:I'em�- apresentar votos de boa via-

...l)eodoro 'n ...33, nesta Capital. "
TITULO I n�lra ,pm apresentar 'a Vossa Emí- gem enviados por Bídault, e11-

_J\-.
'\ otado, eng-Ioba:ment,e,' tendo o nencia, na data de seu, natalicio,

· ,A.NIYERSARIOS. I ��'. dep. J . .T. Cabral, lide]' da U. D. suas efesivas felicitações na cer-
tretendo-se longamente com o

. ,

• '.. N. 'J�I:aTI'do sôbre 'O 'I'ibudo 1, o mes- tesa rie homenagear ao grande ca- Embaixador russo Bogomolov.
Senhorttas i

. !110 I azendo o sr. dep. Antenor l.'a- -tar inense que, por suas atividades Molotov deix.ou a embaixada, e

.�ANILDA lrAltIASCEYO DA vares, que cloncluiu dizendo que, socta is e' patr-ióticas, na Capital Fe- partiu sem acompanhamento,
SILVA por ocasião da votação da emenda deral, I:Rm sabido elevar ·e dignif'i- dada a hora. O avião voou ás

A efeméride que hoje defluo 1.10 '17, iria requerer, verbalmente. car <a -''LIa, I�:r'l'a e a sua gente" ..
. . .

1 a Mesa. a sua retir-ada no que foi "oro DE PEZAR quatro horas.
assinala mais uma primavera, vivamente aplaudido. Comunicando, á Casa o faleoimen., Paris, 3 (U. P.) - A entre-
da aplicada aluna do Colégio Em seguida foi aprovada �or to. ó

n í.em, (Joorrido na L,aguna de vista Bevin-Bidaudt terminou
Perdeu-se um, no tra;eto

Coração de I Jesus, senhorita un.animidade a única eml:mela cl'o João (-i-uimal'1\Jes Cabral, fal·ou � sr. 'ás 11,10. Decisões concretas
entre aTC;o"dfeittaria Chiquinho

· cAnild:a Damasceno da S'lv O�pltnlo 1°, da .al1l�Ü'I'Ia do sr. dep. dep. Os\'�ld.o Cabral da U. D. N.
t' 'd d

,e rua Ira en es

d..
1 a, v" Igancl P,er·solln. que 'J)'I'OpOS um voto de pezar pelo erIam SI' o toma as no de-I G t'l'

IIeta fIlha do sr. dr. Alfredo CAPITULO 11> lnial1:Slt.o aOQn[.eicimenLo. Também correr da cpnferência entre os t }:a 1 IC8t-seRa dqu_am o �n-

Damas,ceno da Silva, Diretor Em notação, p01' s,ecção _ Emen- f.al,a',ram os Sl��. depuLado,s Arma,nrl-o .

i
re15sr nas li . 8 açao.

de Redação deste matutino, ,e rI�,s ap1'o!!ad�s _. nOs. 3, 0, 10,' 11, Calil � ,SanlO Ramos; do P. S. D.,
d01S chançeleres, e o comuni- ---------------

<de sua exma. es ôsa 13, 14, 1;). 1o ,e .1R. e do P. T. B., que, ·em nome de su,as O d·· p . Emendns ?'eJe'!.Iaclas _ nOs. 2, II, bancada� apolaq'am o r-eql1'erimrn- "aron e 'I"e-• .. .. .. . • • .. .. .. • • .. • • .. ... .. • • • • • .. • • .... 7, 8 e 9. tO'l' .

\J YV ..,

Fazem ano's llOje: IÚllendas pi"ejlldicad(ls _ nO,;. 5, Cl':Yll\R.I,;VIEIl\AO AO SR. VICE-PRE- governadnrSenllOres: 12, e 19. SlDEN'J'1� DA REPÚBLICA ' "

J 'G Quando da discn�.,;ão da emen- A. s(\g'uil'. o SI'. N'Lmes Varela li- G'
.

3 (A N) A
ase eminiano Cidade, ca.p. dia nO 1í, o SI'. dep. Anue-noJ' Ta.va- d('1' do P. S, D" pr'opô" a nom8l�ção Olama, ., As-

-reformado do Exército. tes, �f'u aut.or credenciado pOl' sua de uma Comi"são para ap'nes'ent-ar
sembléia Constituinte aprovou

Enio SelVa Gentil,
'

fundon'á- bancada para d(�con'el' sôb.l',e o TiL e.l1mpI·ime.nt.os ,ao' sr. ,dr. NeQ'êu Ra- em primeiro dis.curso a emenda

rio da Agência Ford. ]0, ela Constituiçãu, Ll'açou dedo as- mos. Vice-.Presidente da RepÚiblica, do ante-projeto da Constitui-
.'

L' O d C 1
sento. demonsLrando, rJe modo bl'l- (.lu.e ora vl�lta ,a sua tena, 'o qu,e

- '.

d "1U1Z scar e arva ho, al- IhaDILe, os alIocl'ce" elll que s'e fun- j 01 aprovado. unanimemenle. ça.o que cna p cargo E\ vlce-

· to funcionário Estadual. Jamenvam os aJ'ligols ria nio�sa Cal'- A ,combsãa nomeada compô'e-sle governador de Estado,

deYOndOIJos,é Tolentino de Souza ta ,Magna.

I
(Jos s!�s. deputados Nunes V,a;rela ser feita pelo voto direto,

'

funcionário dos Correios e Te� Definiu o 'orado'!" as idéias pred'o- lider {lo p. S. D., lider .T. J. C.a.bral: juntamente com as
. él€ições ---------------

'1.égrafos.
' 11.1Jr1anl,es na contesLl1Jl'u cios dlVe,l'- da t. D. N. oe ,�aulo Ramos lidcI' municipais, que de'verão reali- •.-._ _. �

::;05 c,a;pitulos. qllie ::;ào, como disse, do P. 1'. B.
'

.

A gentil aliiv€rsariante con- "f,OTmados dentl'o do mail-' alVo es- zar-se 120 dias após a promul-
ta com inúmeras, amizad�s que pirita dle.mocl·llti-co que norLe.am e CTNQCRN',l'E)iÁfUO DE tCORCPA gação da constituição.

d I·
.

I" 'a' Sôbl'e () cinq'uerrLenál'l'o d,e OOl'll-
na ata de Toje lhe apre.senta- qll{, f lT'lg,C'm Ia'" mo[,cl'n"s SOcl JS

_ . dl'mocl'acias". Tl'açou o� ponLos de pá falon o .si'. dep. Al�Lllr Müler. ela

ra� �lnceros votos de perenes contat.o ,enU'e os [>]'ô" pO'r!e,res que, Ü. D. �., que se ,ocupnu em hislo

felIc1dade� e· os quais "O Es- denl,,·o de ;;'e'llS âmbi,f,o.s são incle- l'iaT a viela ecorrômiC!a-social daqtlA-
tado" se associa prazeirosa- pC'ndenLes, sem cunLm]o [pril' fi. llat'- le dlSLT'lto, pl'oponflo um volo de

'mente. I m'cmia ql1P cleye hav,e.r (';nll'·e os co,ngTa(ul,açõe.s aü Ex,ecuLivo l\ümi-

V 1,· D t Q'
. mesmo�. Após nO'WIS eonsi,rJeJ'ações, cil:aJ. 1\. qnH, foi,.a.p,r�:y�dº, j,el)do o

,

a ena uar e uelroz, fI- a.inda si1br.e o TiLulo r, () illlslr;e d-e::' SI' . .dc�. (i'tílFhen(JIP Urbano d;o P,

lha do ST. dr. Manoel Lobão de pul.adu passou a 'analisaI' a rm8'l1- H. D .. la.mlJpm t,evp. a palavra 'Plôbn
.-J Qu�iroz, provecto advõgado em da de s·na auLc<ria llU,(; lomoll o o aconlecimen'!o .. Este propôs, ain-

"Tubarão. nO.
�

17 .. Disiif', p.nlão, qur-,a\fizcra fIa, quI' SI' tf'lpgrafa,ssle lalo sr. Otto

.

I n:'\o qnel'e,ndo wb ronnoa alg'uma, Hillbneohl. ou foi o primeiro ooli1-
- Leda Andrada, fIlha do e�condel' jnt,ento� partidários. Via nio chegado úqllPla Lerra, .tendo

sr. Nereu Andrada, funcionário em comêço-, tfLO sómeu;Le nLlm pl'e- sirlo apl'o:vadü:, os l'equ,e.rimentos.
"do Banco do Comércio. ,.

�llm
...
iwl direiLo eI.a maioria. Nlas - AR;\IADfLHA UDENISTA

Jovens: (',onllil'uou _ apo�
..

() ,examr que O sr, deputado Kond,er Reis, ll-
.

. pat'tlcularmpnl,(' llz(.'.l·a, esLudando c1e'nisLu. OCLlpoll-se em consid,e'l'a-
Valmor Schm1dt, estudante c'llirl.ados'amentl' {] caso, viu {) pprig'o CÕES ;;("11'[:' a auLoiJ1:omia do Disil'ilc

...da Academia de Comércio. 1 qlW E'I:i.Lavão NH'l'pnclo os lwincipios Fedel'al, $,alienlando o fat,o ,de ha-

�gon-Arno, aluno do Colé- clel11ocrá[joos "abjamrll�e, cons�l�s- vpr :sido, ali. hosleacla a bancJ.pira ,a

'gio Catarinense. I' Lnnmad:o-s
em nos;.;a LOI�S,llllIlG:.JO, mei-o pau P.J11 ·sinal 'de j)I'ütexlo con-

C ""g a{I" essa Lra Ia lJ. ,e'rda da all'lono;rrrita, propon- N. e o ,p. T. B.
L· M" '''''lh' do

eas-o "].psse a ser on..;" ',[', n',

·

UlZ ano, 11 mho sr. pmencla, Alegando que lais medid,as do. 'a.o final, Ll'led'rqf,e a Ass,embléia ORDEM DO DTA

NlYaIdo Machado. I I i·n.clina,d() ,a,os gl'and(' principio.s da bipole,cand{] .';lJlidal'ledad,e á Cama- Na ordem-do-dia ,foram subnw-

Norton Candemil Per'eira, Df'nlocracia, o ü.l'ador
.

esdrur,eceu ra de V-eJ'l'<l:Ic!ol'es do Dis'trilo J:;led,e- Lidos á \'olaç.'io: Secção fi. _ Apl'o-

dileto filhinho do SI' Oscar dos I.lão f'l'am rio �,eu j eItlO, s'empre ral. \'!lida.

•
•

A a Casa -Cill·e, quandO tosse chegadlÜ Com a palavra, em votação. o Emenda apl'ovada _ nO. 20, ao

Santos PereIra, e ex,rna. espo- u momenLo r1'e "oLação da ref'erida sr. cJ.ep. !\nn.e,,, YaJ'el-a, lideI' majo- -ad. 23; 21 ,no ,arL 21, nO 6. 32, Lel1'
Ba d. Zulrna Candemil Perei- pmenda ,ê].e a. ,reliraria porqu.e _ l'ilár10� -g,iTliciLoLl ·ás suas mã� a do o sr. Ri'bas Ramos votado con-

Ta. . Lerminou - "penso demo-cráLica-
.

)-ia do Leleg'rama. o que foi i',pi- tra,

ENIJACE SAGAZ _ 1\''[ONT'DIRO nwnLr e democní.ti.camenl.e pI'ocê- lo, 11€'qUPI'pnçl'0, rntão, a suspensão _ DII Secção J[ _ Cap. 20 _ AI>-
Á �

do". da sessão, para melho.r apr,eciar o ligos 26 e 27 11.0 12 _ Aprovado.
Na residencia dos paes da As suas palavl"a� fÔl'am calol'o- sell Lpxlo, 'e j)ron'unci.ar-se a sua Emendas aprovadas: _ nOs. 23,

noiva, realizou-se, dia 1° do' samenle ,aplaudidas pOIl' lôdla,s as ball'cada. a,o art. 26. nO 10; Jlo 24, ao art. 26,

, 'Co�rente, o matrimonial da ban.cadas, s,enclo Ia emendà nO. 17' Reabpl-Ja a sessão, o lideI' ma,io- nO -12, l,eLra "b"; nO 25, ao al't. 26,

,.o'entil senhorita Eurydice M n-
l'p',LJrad,a. Fal�ram awda, ·encaml- l'iLál'i-n c]ted3lr',ou, 'em uüme ela sua nO 13; .n. 26, ao- arL. ,26, incisü H;

.-o
.

.

o nb:ancj.o vo'laçao. Oi' SI·S., di8lp. Nunes bancada., qlJ,e vota'ria 'contra a ex- n. 27. lao arL. 26, nO 5, I,en.do .e,sta O

leno com o snr. Aldo J. Sagas Vflir,el:1, Ribas Ramos, All'malldo Ca- pedição d,o 'l'ef',e.rid'o �elegrama, por é\'utO'l' solicitado .a ""Ll,a retirada, o

funcionário da The Texas.lil e Ronder Heis. As 12 hüll'as foi ser a Camal'a dos Ver,eadores cio qu'e foi apl'ov.adO'; emenda nO 28, ao

· Company. Foram testemunhas a ${'ssã,o suspr_:nsa.·
.

lO

DiS'trito F,ecleral, ,f.o'rmada, ,em arC 26, nO 7; nO '20; aJO! art. 27 nO 3,

do at oS' HT M t' I'
A SESRAO Ü'RD1NARIA maioria, '!)01' comum,istas. pedindo o lideI' Nnnes Val'pla j)I'P-

o
.

nI. : la on e1r.o e A,; 15,30 horas os seDlhor,es de- Em assim sp,ndo, ü "g'olpe" ude- j".erên.ci.a ele votação á ,eme.nc!;a 'ilo

.a se.nhorIta D1rce �tJ:onte1ro. plllado." ]'euniram-se ,em s'essão 0'1'- nista não Leyp o resulta;do espeTado 43, �() al'L. 55, nO H, já qne há,
Ao Jovem casal "O E�TADO" elinár-ia. Lendo a pnesldlr os Lraba- pelo.s "cabeças" ela bancaoo da U. como parpcp, r,elação com o n,o '29,

'. deseja felicidades. lh.os o .8\'. dep. José Boibai,d. ,D. !\. tenelo o s,r. dep. Osva.Ido Cabral, qne
Foi lida e 'apl'ov,a,da a ,ala dia' ° sr. dep. ,Osvaldo Ca:bl'al. llde- "olou oontra a essa 'emenda, pedin

spssão extl'aol>c1inária, slendo aJpl'ü- nista, não cone·ol·dando com o pl'O- do seja I'eg'ist-ado em áta o seu

varia, como J'pstríções d.o Isr. dep. cedi;menlo da mai,oria, da siUla tri- voto. Em .seguida, laJ ,em,errd'a nP 29,
Osvaldo Cabral. ,,,endo liclo, em s,e- buna Ie:sbrnvejou, diZlendo que "já ao ad. 27, nO 3, sendo aipI'ovada.

'8;sp,I:Wava ,que ês�e fô,s's.e o proccdi-- Emendars nOs. 30, a-o ar!. 2'1: nO 7.
"'--���. menta ela bancada da maâoriR". Da Secção IV - (lOS Artigos 28

Apünteando-.o, o lider Nunes�Va.J (I, .Ui. Capitu.lo IT _' Titu.lo-r
l'ela, ,disse ao iQ,I�a;do1' que "a sua Ap1'ovada..

• ballC<ada [)'assa,ss,p. :e11ltão, o Lel'egra- Emendas aprovadas: _ nO 31, ao

lná V.il'8 Soares ma" .. , arL 30, r §§ 1 e 2, sendo I'Pj-eiLaoda
Um. pr.cu oi. partici ..er Em voLação, o nedierido "Lelegra- o § 4°, t.endo a vota.ção 'd-es-Le último

a.. seu. p.rentall • }IIU.&C1. I ma-atômico", 'não foi: apr-ovado, sido J1Iom "nal, v,el'iJ'i:canclo-·se a. re�

A extinta deixa os seguintes d••ua.. rolqçõe. o n••cimea- contra a brull'caba ucl'enis,!;a,""que, as- je.iç6es por 13 "não" e 21 "sim".

filhos: _ Darcy Linhares da to d••eu filho sim. peep.a:l'Oll mais um g-o-lpe. _ Da Seccão V _ Ar'ligos .'17 a

Silva _ casado com a sra. Ma- PAULO ROBERTO -o sr. dep. Saul1o' -Ramos, ,lideI' iH _ Apr·ovoda.
FpiliD.. 29 d. JURA0 d. hl47. do P. T. B., pl'onuncio'U'-s,e f.avm,á- Emendas aprovad.as _ nO 34, ao

· ria Antonieta da Silva, Enge- v,el ao pensamento da U. D. N .. Cap. 20, do Poder Executivo, 68c-

°nheiro João Batista Linhares concluindo 'j)OT afirmar .qUle, nês,te ção I _ Rejei-t3Jda a. criação do

da Silva - casado com a sra. sada com o sr Vital' M y r e
easo, '\fiCia,v,a com a. ba:ncada. vel1.- cargo do Vive-GoiV,ernador. O sr.

Ar S'l'
°

M " d S'
. ...L e e

IClda!"
° sr. Koruder ReIS, alltoT do dep. Osvaldo Bulcão Viana s,e insu'l'..-

acy , I ve1�a artms. a 11-1 Irene da Sllva Beck ____! cas,ada referi.do despa'oho ,que nã'Ü logrou giu contn8- a rej,eiçã>o dessa emen-

va, Engenhe1ro Levy LInhaTesl com o sr. Hubert Beck. aprovação da maiüria _ e que da, que f.oi, 'PoT ma iOl'i a, com os

'da Silva - casado com a sra.1 A familia enlutada convidalprm::ocou tanvo silêncio ,na.fiIllaI da vitols do P. IS� D. ,e do P. T. B., [·e:..

Francisca Thibes da Silva I aos parentes ps' I f'ocs,sao --: Lam'bém ,eslbr-arv,e:J'o'l1, oon- jeiLada e apr-ovacla
Mal'i .':

e e soas amIgas, tea a atItude tomada p,e,la bancada ÁS 18,35 hora,s, o requerimento
·

- a d� Lourdes Lmhares da para seu sepultamento, que se. do P. '8. D., que não oonv,erth.l que do sr. Nunes VareLa, lideI' do P.
S11v'-' Pe1xoto - casada com o' efetuará hoje ás dez horas, no a UDN, na AssembLéia, ,en;sa,i-as's.e S..D., .f,oi suspensa a s ess>ão, sen

sr. T> ias Peixoto, Violeta Li-
I
cemitério municipal de Itaco-I mais um "golpe":.. . .

eLo marcada o'ut,na se.ssão para ho�

'nha,'es da Silva Meyer _ ca- roby , .Q [,alegrama fOI r,e,leJt�ado yeli' jP. á!f' 9 horas, afim de se dar pros-
. maJOrIa, sendo a seu f.a-\'Ul' a L. D. &E'g'llimento ú \'o�ação elas emendas.

,.

'J

'� ISNoiU!ilNAs':i�Atalham-se Ptontal'lUll1tt�
friccionando o :vsscoço e
o peito con estt agradá·

.... velunguentovaporizante.
Um: aplicaçãe ao deitar

evita, quasi
sempre,'um
ataque.

l
I ,

l!'ALEClMENTO: .

Faleceu, ôntem, na �esidên
'da dG sr. Vitor Meyer, \á rua
,

Esteves JÚinior n. 149, 'ás 11 ho
ras, a veneranda senhork, do-
na Argentina Linhares da Sil
va, viúva do sr. João Candido
da Silva.

Deraléeio Soaras

SERVI�O DE
METEOROLOGIA

Previ.ao do tampo, até 14 hQl'Q.
do dia 4, na Capita!:
Tempo: in.tevel, com chuva.,
Temperatura: estave!
V ..n'ow: de .ul a óe.tll ·fresao•.
T.mpsroturaa extremas d·" ontem:

�Clximo i G 9 minixna 16 Ei.
I

'

t

Pulso

DR. SAULO
RAMOS I

ESJ)e,c.j,a,ftllt-", em moles
!tÍios .-fI Seniwrcas.
Ai_ ••ul'9ia.

H«)tárM: 9 às 12

'DIÀttrAME.NTE

HewtOtl Moceti e Sefor.a
'Caldeira Noceti

partieip._ ......u. perelllt..
e .mi... a n••• iment·. d.

E���ºb.e.th-,Nçria.'
ee.rrid,o .01 IH. 25·.-$47.

s. "

Au _ _� "'""
,til,. " a -- .. p .......
. J..�....n qae � era

p<m__ ,... .-rie ,.... _
O. Pecbe n
............................

.,0 E�ta.do. não deve ser

pago liJl'! parte al4urna
do l'Iosse E�tado per
mai� de CR$ 0,50. NOflSOS
re"endedores tem mar

�em suficiente para não

ultrapass&c e-$te preço.
Qualq.er ma ;ora9lio é

�}[l'LORAÇÃO.

lllel.re da UW!ltr&OlLo.,lWlima, of6r,o_
•

lhe.... o.mlL...é! {!'eSta.' 11m 'oilice do
""laRte aperiliilTo K i:'iOT. lem_
.. ,. Sia. de a.ore9Contar,...,�
- • gentil,_.:ESíEÊ TAl'1-
B1"I1 O I1El/ A.PEOITIVO

I'i1ElJILET(J!
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I '- Esguaovias
de

, .

Jvfaãeiva
• A.

Rua João Pinto, 44
Telefone 1114

Florianópolis
,

-----

OON,TITE
A União da. Sociedade. ESneficentee de FI,nianópolill'" em

or.onlzoção, promoverá no próximo .ábodo, dia' 5 de julho, das 15
noras em diante, ao Mede do Legiõ,o Era.ileira de AIsisténcia, à rua

Trajano, n. 5, urna reunião para assentar defin,tivamente o nome e

objetivo deua efttidade a18istencial, bem' como o esbôço deli elJtatutos

pelo qual deve reger-no
CenvidClm-Me para êua importante ato, todas aM inlltituições

beneficentes e culturais delta Capital, da muma ferma ali pes.ôas
que lie dignarem colaborar numa verdadeira. açõ,o locjal contra a

mi.éria •

.t

COMPANHIA' fiAiJANÇA DA BA1A�
�b4&da II. 1111 ._- Md8! 11 A! "
11UJ�1O)iO'" !i! ".A..n8F'�HiT�!"

Cifras do Batanco de 1944:

CAPITAL E r�ESERVA�

Responsabilidade,
Recete
Ativo

Cr. 80 90(1.606,30
.

c-s 5.9180401.755.97
67.053..245,30

" 142.176.603,80

Sinistros. pago's noto últlmol 11) 8ll0D'

Responsabitidadea "

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Díretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, A'tl'isio Masllorra. Dr. Joaquim Barr ero de Are'J.jo
e José Abreu.

..."·�·......���-----------.....�_........""•..,,l\t!' ..__u

Camisa.. Gravata., Pijames,
Meia. da. melbor,eI",,;Pcloe me

ROMa preoo' a6 na 'CA� MlS
CELANEA - RUGe. Mafra. 6

A primeira .Agua de Colônia feita
no mundo �oi fabri\-'1lda na cidade
de ColôlIlia pela Fábrica de Johu
Maria Farina.

Para ( (IHt�'UI·SO.'t- E."iIOdUflis ou Fcderm«
e Exames de Admissão

.

Estude ,or Correspondência
Portu,quês, M�temático, Ciências. Geografia,

His tlilria do Brasil, etc.
Inteus8Q-o? preen<:hll IUlte cupão e remeta-o para C. Postal 332

FLOR�ANOPOúIS - SANTA CATARINA

.---------------------------------------------=----

PffiDINDCi .INFORMAlC,?0ES>:
Nome _

Rue .. _ : __. .. __ ._._. .__._. N. 0__

(idade __ ._.__ _ _._.. _. __ ._ _ _ Estado
__._._.__�_

IF!'"-

E

i'

-I

0/
/0

•

� ..

FARMACIA ESPERANCA
"

-

.'

, .

.
to. '7\
·,··t

FilLLAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRA.CA 15 DIG

NOV:I!WBRO - TELEFONE: 1.325'"
';

A REPUBLICA INDONESTA..
PRETENDE NACIONALIZAR

A INDUSTRIA
i
I SIRS.

ASSINNATES'
Reclamem imedÁüt.a

mente qualquer irre

gula�idad.e na
.

entrega
de seus jernaes.

-

S, H. I. - Informam de Ba
tavia que foi recomendada a.

n aciona.lização das industrias
do papel, químicas e texteis pe
le dr. Dipkoesmo, Preso do
Conselho Industrial RepubH-
sano, ao passar em revista a si-·

tuação Industrial. Declarou ele

que as' dificuldades nas tro

cas com o exterior estavam

dificultando grandemente o es

tabelecimento de cortas indus

·triais projetadas e que a inefi-·
ciencia das empresa.s industri

ais' da Republicá, resultando
num baixo nivel de salarios e

numa capacidade aquisitiva
baixa por parte: do povo, era

uma das principais causas da.

pobreza geral na arca republi
cana. Sabe-se e trementes, que:
o Governo republicano estabe
lceu um Departamento central

para di:r:igir as plantações do

Estado .

o caso dos menores
Rio, {A. N.) - Como 1'e-

.

sultade da visita do presiden
te Dutra ao velho pardieiro da

Irua São Cristóvão, onde fun

ciona o Serviço de Assistência Ia Menores, ficou resolvido nu

ma reunião entre o ministro
Clemente Mariani, titular da

Educação e Saude, .e o prefeito
Angelo Mendes de Morais, a

transferência daquele serviço
para O' prédio do antigo Hos

picio Nacional, na Praia Ver
melha.

LEIAM A REVISTA
• YALE DO ITAJAlIf:MBRA-TE!

lnúlIleros seres humanos,
Que .já feram felizes como

ta, aguardam teu auxílio pa
ra que possam voltar á 10-
.ciedade. Colabora na Cam
panha Ptó Restabelecimento
da Saude do Lázaro.

.

do Farm�cêutfeo NILO LAU�
Boje.e amanhi será .. sua preferida

DrogaI!! nacionQ.is e estrangeirNf - Homeopli.tiu - Pj)\rfll
marias - Artigos de borP'lebL

&s.raate-se a exata observâBeia no receituário litiGUe".

ESPECI
\VETZEL I.NDlJ�'rl-{IAl-JOINVIlJ.R IMtrc,

.'
.

TORNA A ROI1PA BRANQUfS�trvL\ ..

�
,

.
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e FSTADO-

ira Tenis Clube

pelos «Amigos da Onça» com

,gaitas especiais e um Sketch.

na Jealhería

Dia 5 de Julho .. Sábado - Grandiosa seírêe

apresentação ,de uma orquestra de cordas, conjunte de

Números inéditos para Florianópolis. Venda de mesas

Morilz ar partir de Segunda-feira.

-

organizada

"GOVE.:RNO DO ESTADO

.

,

CAI'XA P05TAl:l�9'�- FlOQ,�NOPOLl5

Decreto de ao de ·junho de 1947

"O ,GOVlERNADOR RESOLVE

Nomear:

De acôrdo com o art. 16e, elo elecreto

lei n. 431, ele 19 de março ele 1940:

José Daura para exercer,
interinamen

te, o cargo da classe.M da carreira de

P·romotor Público, cio Quadro único do

Estado, 2a entrüncta, da c6marca de Ara-

Vranguá.
Decl'etos de 2 de julho de 1947

-o GOVERNA,DOR. RESOLVIE

Noul.eal':

De acôrelo com ó art. 2°,' do decreto

[.ei n. 1.27,6, de 9 ele fevereiro de 1945:

Antônio Neumann para exercer, vita

ljciamente, o cargo de Escrivão de Paz

-do 20 eub-d istrito, do distrito de 'São Pe

dro de Alcãntara, do município e cornar

.ea .'t\\! Silo José, vago em virtude do Ia

J-ecill1énto de Roberto Bu.chmann .

Lucas Pr-ates para exercer o cargo d e

Escrevente
Juramentado da Escrivania

-ríe Paz do 20 sub-distrito, �lo distrito de

São Pedro de Alcântara, do mun ícípío 'e

. comarca �le São José, com a atribuiç-ão

-.de fazer reconhecimento de letra e fir

ma, cujo serventuário vitalic ío é Antônio

.

Neun1ann.

De acôrelo con� o art. 7°, item rt, do

decreto·lei federal n, 1.202, de 8 de

abril de 1939:

Sílvio Neves Bleyer para exercer, em

-corntssão, o cargo de Pr-efeito Municipal

de 'Campos Novos.

De acôrdo com o art. 16,9, do decreto

lei n. 431., cle 19 ele março de 1940:

Artur Schiefler para exercer, vitallcia· r
znen te, o cargo de Escrivão do Crime,

'padrão F, Júu'i, Execuções Criminais e I

Feit-os da Fazenda, da comarca de 'I'u-

barãõ.
I

Conceder exoneração:

A Antônio Neumann, do cargo ,de Eo

erevente Juramentado da Escrivania de

Faz do 20 sub-distrito, do distrito ele São

Pedrp de Alcãnta-ra, do município e co

"Faria ele 'São José_� cujo serventuário v;· '

f_,tlício era Roberto Buchmarm. (3,1831

A Lucas Pr-ates, do cargo de Juiz de

Paz tlo 20 sub-díatrito, do distrito de São

Pedro 'ele Alcântara, município e comar

ca dê <São José.
(

Designar:

O doutor Joaquim Made lra Neves,

membro do Conselho Penitenciário elo

Estado, para representar o Estado ele

Sant? Catarina na Conferência de Cri

minologia, promovida pela Sociedade

Brasileira de Criminologia, sob os aus

piciQS dos :lUnistérios da Justiça e Ne

gócios Inter-ior-es e da Educação e Saú de.

O Governador do Estado, tendo em

vista o que consta do processo ri.

1.170/19<47, ela Secretaria de Estado dos

NegÓCios ela Justiça, Educação e Saúde

resolve

Aposentar:
De acôrdo com o art. 45. parágrafo

.
único, do decreto·lei n. 614, de 2 de

março de 1942, e art. 189, do decre;

to·lei n. 572, de 28 de outubro de,

1941:
I

Fanar de Freitas no cargo de Escrivão

L- T
_, -

<lo Crime, padrão F, Júri, Execuções iVrOS eCDleOS

Driminais e Feit.os da Fazenda, da co-
j

em geralmarcn de Tubarão, com o provento que

lhe competir:

.

(errespendencla
(omerohrl

(o,nfer.e
Diploma

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficiente

RU� ALVARO DE CARVALHO. 6S

.'ECHICOS
o Brasil para seu

desenvolvimento

n eceasita de técnicos

em todas as

profissões

ItIVRARIA ROSA

Ru.G o."doro, 33 -Tpel-ia,.
A....de pele S.Cvi9.
Reemeol.o Postal.'

f_' :J.!1SP'HtM regu!a!'�s de cargas do pôrto da

Florianópolis
-- Cer.l<ls Hoepeke S;A - CI- Teletone 1.212 I End. teJeg.

São Frarl(.iKo do Sul - C ados Hoepcke S/A - ex - TeleJone 6 \MOOREM"ACK

SUL NOVA VOIII

�--------.�----------

...
------- ��.

�""""""""""""..

RADIOS o ESTADO

para

Informmções COIYl -0& .!-'ig-6ntas

5, 6, 7 e 8 vo lvu los para

Luz, Pilha o Acumulador .

Peça catalogo grau.s,
Preços aem conoorrencia !

A V A -- importadora
São Paulo, C, Poatol , 4063,

Eocolltra-se !tO Posto de

V�·n.éi fia uvrane Rasa

no Mercadu Páhhco.

Os Germes
da Coceira
Combtidos em 7 Minutos

A na pele tem oêrca de 50'-:milhôes
de mjuÓ8eulos ...Icos e poros, onde se

escondem OI cermes causadores da. terri

vel coceira, "rachando", erupções, "des

C8BOlWldo". ardência. àcne, impigens,

p�r(a8l$, cravos, eapi�. frieitae: 00-

eeira do. pés e outros males. Os trata

mentes comuns só forneoem um allvi.

temporãric, porque nio combatem o

germe causador. A nova deseobeeta,

NilOdor.... faz pa..... a coceira em 7 mi-
,

natoe e oter..,., a prantia de daz-Ibe

um.. pele lill/o. limpa, atr"""", e mada

- em uma _llA. Peça hoje mes

mo "" oeu farmseêutíeo Ni...,.".,..

e elimine ... v<Jl'dadei,.... eawi&. dae

"fc� eutânea& A 110MB gaJ'1W1(;ia

Rmoderm,!..uo� s:
'IU'II ......� Seção_

11.(9. d� Economistas
de �. VaulrloH
ueccuemos e agràueccrnos a se

guinte oomuníoação :

1 - Ternos a �<!L),'ir,kiio 'dl' co

muu icar-rhos qUi", l!)ll a6�, _, ..�,,·,'I

gel'al reulizudu em \- cio eL)l'l'l'llle,

pl'lu,; "}1)Clllllllllisül.,;" ticslL' .í'�sladu

rui Iundada a "Associação Profis-

,.;io:wl tios Eccuornistus ele Santa

l�aL��L'i�ia", que, oxcrnplu de suas

Ctll1g\\)lf'l\l'S, [L'lIl 1)01' '_rinalidade
cuoruenur, ('�llldill' I' derl'!lrle,l' os

inll'l'!'SSPS prníissiunais dos "Eco

nomisl as". bem ramo o cstarto c a

pcsquiza rios assuntos ecouórn icos

«m geral.
:2 - A primeira diretoria ficou

assim const íf.u ida :

Presidente - ])1'. Osmar Cunha;

10 Vicu-Pres idente - Dr. Wigand

MiDj�teriQ� lia
Marillha

Persulm ; ZOe Vicl'-J'1'e"ir!('n[c - Dr,

Lllb\d io Paulo Hui h Iuchs ; �l'('I'clá-

riu-Gcru l - D1'. Túlio Pj n lu

CAPITANIA DOS PORTO� D�

ela ESTADO DE SANTA C.ÁTA

RINA

-E D' I 'r .Â. LLuz ; J à
Cabrul :\'('\I'S; :26 �ecl"etál'i(l Dr. Jo-

1. De ordem do Senhor Ca

pitão dos Portos dêste Estado,

faço saber a quem Interessar

possa, que SCt acham abertas

nésta Repartição até 1· ••

agôsto próximo Yindouro ali

inscrições para os concursol! d.

admissãe ao Quadro de Conta

do:res Navai� fI! Corpo de Inten�

dentes Navais do lliaisrerio da.

llarinha.

2. Para melhores esclareoi..

mentos sobre o assunto em.

apreço, poderão 08 interessa

do� na Secretária desta Capi

tania.
Capitania dos Portos do ma

tado de Santa Catarina, em

Floria.nópolis, 23 de junh{) àe

1947.
Nelsoll do Liu1t..ent. 0.0.

tinho, E!'\criturtkio
Iila cl&§e

"G" -
Secretário.

56 Dias; 10 'I'osuurciru Dr. Luiz Eu-

gênio Bo írãn: 20 Tesoureiro

nra. Hela Fanny Kubhcr: Consul

tor Jurídico - Dr. Lindo lto A. ('i.

Pel'l'i['a; Conselho Fiscal - Dr,

Palllo Ola Scheidcmanlpl; ])1'. Ivo

Rei� Mo.n[,eneg-ro; c Dr. Alvard de

f.,ima Veiga.
Suplpntf' da Direto.ria - Dl', }[ú-

rio Laurinda; - Dr. Elias Mansu-r

Elias; - Dl'. \Vilsoll Andl'iani;
-

Dr. Huhem Lira; - Dr, Erneslo

Albf'r( o R ilg'g,enba.ch;
- Dl'. Alfre

rio Pinheil'o; _.Dr. J08P Vieira

DuLl:a; - Dr. Célia Ferrari; e -

Dr. ATno Sehmidi.

SUpll'l1li'S rio COJlSelho

Fis,cal - Dt. Teobaldo T:lissra

T-eixpil'a; - Dr. Oscar Zommer; -

Dr. Procópio. Dario Ouriqllf's

:1 - Para a instalação dl' sellS

[l"lhalh(]�, p8f.a As�ociar.ão I'paliza

r,'1 uma se"si'ío ,,01e1](', nu próximo

dia :30 rio eOl'l'en[p, (to; 20 horas,

11,)8 8a]iips do Glulle 1:2 de Agosto,

ocasião 'em q no o rcol1omista Dr.

Lindolfo A. H. Prl' '11':1. fal';') uma

i ('onf('['.Pllcia Sllhordinarla 8') I('ma

I "O BRL\.f!lL EM FACE D,\. �[TL\.:-

I
ÇÃO lWONóMJ.C_\- -

Fr::-;,\.:\CEIRA

I
INTEH:\ACrON_\.J,".

I
,[ - Tr'mo,; a saiis[aç'ii.o dr con-

I
-viria-los a assistir ú ses�ão refen

ela contando que seremos honrados

I com::i sna .presnça, para maior

I
bl'ill1anlismo da ml'sm<il.

I'
5 - Esp.erando que a recém-fun

daela AsSO'ciação mert',eerá o bo.·''11

acolhimento S'f'mp1'e dispen.sado aos

i
em.pl'eendinwntos CjllP. concorram

1·
para o progresso e

de�en'VolYÍmrm

I
to de no.sso Estado, aproveitamos

I o ensejo para <;,pr,p�en[aI'-lhes

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

I. RETIRARAM SUAS CAN11-J- •

! DATURAS

,

I TM5tS RS bebidas., inclu31'f4il at

I
�&hI'icadali em outros Estad-oa,

11"<!-'tiraram suas candidaturu,.

'�I. t'ftnar no. lare. catllrl

!i.etI8eS. - em vista da eertiMi-

..� do aperitivo KNO'!.

�_
.... - ..,----

•
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,

Ü' VASCO NA EUR.OPA
LISBOA, 3 (A. N.) - A Delegação do Vasco da Gama re

pessou ôntem da Espanha. Provavalmense segunda-feira re-·································
toa nará ao Rio de Janeiro, via aérea. Samuel Gracie, ° novo

embaixador do Brasil aqui, acompanhado do pessoal da em

baixada, ônt.ern visitou a .delegação vascaina, com, cujosmem
bros palestrou.

Pata melhor atender ROR espor- cía e à capacidade de conhecidos
tes que super intende 'em território, e antigos esportistas conterrâneos,
catarinense, resolveu a nova dire-1 que muito já. tizeram pelo espor
I (leia da F. C, D., em sua última' te oatarinense nou Iras ocasiões em

reunião, reorganizar os existentes que arcaram oorn as iesponsahil i-
e criar OlltJ'O·S departamentos e:::pe- i dades da sua direcão.

FROTA "PRESIDENTE cializadus. '

�OOSEVEL'l''' Futebol. rerrio, tênis e natação ,E� ,.alg:lO�S �:parLamentos no-

A inscrição para a prova serão dor-avante dir-igidos pelos
ta-se a pr,es·e.r1\,-a ,�e ,algun.s nomes

respeol.ivo» departamentos, que te- des,cOnllec!,dos P�I a o no:so es-

"Presidente Roosevelt." rã 0, cada qual. o ;';Pl}' presidente, porte, mas ternos a certeza de que
O assunto pvíncípal nos cír- Volta da ilha das Vinhas a rem. escolhido clenlr'(, os seus .memhros, I et;s,e.s ,el,eme��os, n�vos entre nos,

culos náuticos é a grande pro- _ é gratuita. Cada clube pe- e que será o 'pleme'iJto dI" l igação C01.1 esponderão cabalmente �os de

va marcada para domingo pró- derá inscrever quanta.s guarní entre 'll departamento e o presi-: s�Jo.� ,do,s es�orll�La:s. catarl.nenses RITZ - .Hoje ás 7,30 horas,
rlente ,ela '''I) Iidad e. I,la Lar ela que. lhes 101 cometida, de

P t L fximo, na baía" sul. eões deseJ·"'r.'
.'

"

.' ...
I ab 11' I d I t e er aw 'ord - Donalâ,

_... Ào,,, departamentos caberá, por- T, a, ,al':·m fe o esenvo :'l�,en o

'I'amanho é o interesse pelo A inscrição poderá ser feita tanto, a f.nl'('!:a ele dirigir: a: moda-
e ;p'�_l� "ape��':'lçoa,�:elllo tios es- Crisp e as maravilhosas caní-

sensacional cotejo de remo, nesta redação, com o cronista lidade csport'iva que lhes toi con- por lés da no. ,a terra, nas LADDIE e LASSIE em:

que ántigos esportistas al- Pedro Paulo- Machado, bastan fiad.�.t. iApoiemos, pois, sem res-tr'ieões O :FILHO DE LASSIE

guns afastados há váríos anos elo que cada ·resl·)onsável 'pela 0" departamentos acima pnlLlme- o trabalho dos novo" orientadores Censura, até 14 anos.
rados foram entregues à exper.iêu- rios depai-tamentos da F. C: D. N P Ndas Iídes náuticas, voltaram a tripulacão dê os nomes dos seu.

o roga-ama: - otícias

tripular ioles out-ríggers, não componentes por esoríto, subs- da semana - Noticiário Uni-�
pelo. desejo, naturalmente, de creveado-os.

versal.
.

conquistar vitót',�as, mas só- As inscríções .serâo encer Rompe" co o gove n�drA
Preços: - o-s 4,40 - 2,40.

:,�n�ed:!,�!����O p:l�,en!��:�� �����:ri������t:� 10 horas, im- ". ra m·' ,r u u r ..

R'ÓjÓ� .: 'H�j� 'nã�
..

h����i
-,

ti
-

o. qu 'sem dúvida • sessão cíuematográríca ...eompe Iça, e e '

RIO, 3 (A. N.) - Nada transpirou sôbre a reunião reali- �

motivo para os aficionados' re- Volta. ela. iilia das Yinluis za.da ôntem pela comissão executiva do PSD fluminense, pre- A -.,.... -

viverem as grandes emo- Reunlamento sidída pelo sr. Amaral Peixoto, 'Segundo se anuncia, a reunião. ssrsrencre
ções do passado. 1°· - A prova eorisistirá do se- deve ser considerada como um fato da maior importancía, U -..

IA prova "Presidente' Roo- guinLe peJ'curso: saída da ilha do sendo provável que sejani tomadas proviqências capazes de rV.lUDIClpa .

sevelt", em aproximadanlente Carvã.o, rumo á das Vinhas, contôr- modificarem profundamente o ambiente politico do Estado. Foi o seguinte o movimenttiF
4.500 metros, a maior dê' quan- tio desta pelo l:1do de fora e che- Insinua-se que o PSD, descontente com certas atitudes do· da Ass�s.tênda Munic'ipal du---
tas já se realizaram em Santa gadll no ponto ele parLida,

go.v,ernador M.·a�edo Soares, ·estaria... di-sposto ao rompimento

l
rante o mês findo.:Catarina, reunirá várias guar- 2° - O número de varticipanle� dessa agremiaçao. Doentes matnculados

nições dos clubes Riachue- é ilimitado, exigindo-se, entretan- , 145; Consultas de clínica rrié:""
lo, Martinelli e Aldo Luz, tan-.lo, inscricão até 24.l10l'as anLes ela

N ri d ma d t .,te sen ..... r'" nç�ldica - 533; de pedialuia
to em ioles como no barco in- prova. 'e68 O O . n a o 11 �". a {J. 300; de operários e familias _

terllacional, ãs quais estão
-

3ã - A raia é livre. Será des-
RIO,3 (A. N.) _ A "Liberdade-filmes e gl'ayução LLda" requ·ereu 203; Visitas - 34; interven-

em francos preparat-ivos, ten- classificaelo. porém, a Lripulação ,1;0 j'uis ele primeira \ara da fazen:da pública ,e{l1 mandado segurança ções cirurgicas - 2�; ins.pe
do nesta sémana os treinos que trancar ou embaraçar, de qllal- Clontra o Serviço ele Censura de DiversÕ'e,8 ,Pnblicn;,; do .Departamen�o ções de saude, 2; obstados _._'

mais apuràdos.. quer foi-tna, o livre curso das de- Federal de 'segu,rança Publica, arim de ser-lhe garantlda a ·eXlbl\laO
Ipúbolic.a elo filme ",2ft anos de lutas", docl,menLos p.ol.iLico que 8'('1 2; curativos dentarias - 92;

Tratando-se de uma prova mais. .

élicba retida naquele sel'v-Íço oom nota "censLH'arlo". O tiLular da vara extra1iõe,s de dentes -:-- 243;
que requer ta.nto de fôrça 4.0 - Será excluida da prova a. ,denego'll -o. pedido, alegando Lratar-se de propaganda politica dum Aplicações fisioteráipiClaS di
quanto de inteligência, não se g'lIarnição que ·desatender as ordens partido que ,Leve �e-u rf'gbtro cassado ))m' decisão do Tribunal S'l1PC-

v'ersas - 62, Exames d:iverso9J.
no,de f.azer· progno·ti·cos a res- !'ec�bi,das ali infringir as regras de 60r Eleil.o['alc O hliz l'econhe'ceu ainda a legalidacle,s rI:e censura do�
y'" I I d"

-

'bl'
- 132; cur'ativos comuns

pel'to do seu l'esultado'. cavalheirismo a que se sub;:nel e o espe acu- os e Iversoes pu lCas., '.

449; injeções - 1.258; recei-
Conforme vimos noUciando, verdadeiro esportista,

.

Sa-O eles' únicos I d tas 2.078.
haverá do,is jogo.& de meda- 5° - A prova dividir-se-á em OS U 11 CU pa .OS -------------
lhas p�ra os vencedores: um duas: uma de ioles e outra de oul.- ' VOCI PRECISA COLABORAR
para o pareo de ioles e outro riggel's. Aos vencedores da primei- ,lHO, 3 (A" N.) - DeVE'Tão falar J1a Camam, hoje o P,ead-o K'elj",

na Campanha Pró Relia-
ra serão confeeiclas meelalhas de lidei' dE:' C. D. N. em fac·e da cassação O'll exLinçã,o dos mane�atÜls ca-

para o de out-riggers, sendo de muni·SiLas.' e. ;51', Cirilo JuniM, lid,e[' da mai'olnia, r>e:alfil'ma.ndo as mzõ·e,�· belecimento da Sa_ de.
prata 'para aquêle e prata-dou- praia e aos da segunda, de praLa elo s,eu partido '->[)'Rl'á Ia ap1'es1entar,.ã,o ·enviada sôbl';e assunto ao TSiE. O Lá2tar
rada para êste. dourada.

'

deputado Alio:rnar Bale,e1ro acusou O� comunistas como nnicos respon-
•.

Primeiramente. sel"á dada a 6° - Haverá intervalo suficíen- saveis pelo caricelamento dü r,egistro do P. C. R, adeantando que os
-------------

>;a',I'da ao.s co.n'co,rrentes da p,ro- te entre a largada e um e outro pá� ,membros do p, C. R! desde a a,ssembléi'a wnstit,ninte, toma:eam atitudes Deverr50 dll}'tIIl,lver
_

.. que pl:üvocaram al1l1J1os1clacJ.es (-mire mUllo-s p1:trlament.ares, destruw- .u {j·v..U
va de ioles,' é, algun:s' minutos I'eo, para evItar-se abalroamentos cLu 'Ü ,simpatia ,qu,e muito podleria s,e]'vi-lo,s agora, qlUando pell's,e-guidos.
após, aos da out� prova, evi- na mano·bra de conlôrno da ilha,

I.
'

.

tando-se assi.m qualquer aci- 7° - "� prova tera início ás 10.

C· ,"" P T B ."
dente que pudesse ocorrer horas. . Isao no • iii • paUI.lsta
com os barcos nO' momento de x :x: x -

3
.

t lt 'lh :
/ Áutolidades \ SAIO PAULO, (A. N.) - Há. alguns. dias divulgamos

execu arem a.. vo a na I a I . . '1 •

t d t d t d PT
d' V' h U "-I

Árbitros de hO'lll�a: Dr. Wil- que se mICIava um mOVImen o en 1'0 os qua ros o B,
as

d I-llt' as. ma v'�z quet.a pIO

n.lar Dias e p.r.ofessoT Monto·o- que poderia levar o partido orientado pelo sr. Getúlio Vargas,
va es lna-,se a lncen Ivar a I o. ,- .

'tá I t' t t- d
't' d I mery Memimam ) a uma Clsao meVI v-e, os acon eClmell os es ao se suce en-

pra lca o remo, qua quer pre-I -'.' '

. 'd d f t" d'd O bl d
.

.

. .

t' 1
' 1; b

,"Starter" e fiscal de raia' 00 no senti o e e e, lvar-se a me I a. pro ema o vIce-go-
JUIZO ma ena aos cu es so

. .

'I
�

," d
'

b'
t' It d d f 'Dr Heitor Ferrari vernadoT esta agltan o profundamente os pete Istas tendo
rara resu a os es avora- . .

.

'd f 1 d ... ·d t' d d V'
"eI's, b d _ tá Juizes de ch�gada: cronista"atm,gI o ·orte a a -o pald o com a nega "lV,a o sena 01' ar-
•. sa en o se como es I '

d'd t M d F'lh
' .

,

d'
- Pedro Paulo Machado Hélio � gas a can I a ura arcou es ,1 o a vlce-governança pau-

em precfalrlt·a cton dlçoes o- ma�
Milton Pereira e AC,·Y' Cabral! lista. Este, que já descorda da posição �m que permanece o

terial u uan e os nossos • .

f 'd f d I d
.-

clubes. Teive e senhores Charles IE. sr. Baeta Neves, tena .so rI o pro un o go pe com a eClsao

Moritz José Elias e Sidnei NO-',' do presidente de honra do partido. Em consequência, segundo
QUER '150 ltIIL CRUZEIROS cettL

'

informações que colhemos" o próprio PTB estari"3. disposto a

Rio, 3 (A. N.) - OrlandQ Por nosso intermédio, pede-' p�ssar-se ás fileiras de outra ,corrente politic.a. Ape,zar disso,
ainda não renovou o contrato se o comparecimento das ,pes- intensi,fica-se o"'movimento a favor da cand�da:tura Marco��
com o Fluminense, pois o clu- soas acima emmeradas, do- (les á vice-governança do Estado, podendo adIantar-se que Ja
be quer dar-lhe 120 mil cru- mingo próximo, ás 9,30 'horas, foram procurados sôbre o assunto os diretores de vários par-

zeiros ele' quer 150. no trapiche da Rita Maria. tidos .

. Será realizada, no·pr1Íximo domifl1lD,·na baía std, a grantle··
prova náutica «Presidente Roosevelt», com o concurso
de

.
g'uarnicôes dos clubes Riachuelo, Martinelli e Dido luz.

Dli},P i\JR'l'A.i\>lENTOS

E S P o R T rs T A r

rARA TOMAR REALIDADE· UMA DE TUAS
MAIORES ASPlRAÇ()ES, CONTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
PRó..CONSTRUÇÃO DO ESTIDIO 00

FIGUEIRENSE r. c.

REORG:\.NIZAJ)(),:-; os SEUS

GRANDffi, ENTUSIA:SMO PE
LA PROVA "PRIDSIDENTE

, ROOS'EVEiLT"

I!

1\\

..

onEON
(EXCEPCIONAMENTE,

TENDO EM VISTA A ESTRÉA
AMANHÃ DA COMPANHIA'
DE COMÉDIAS JOÃO RIOS):

,

- Ás 41/:2 - 7% hs.
}_(;ON1'E{�F� QUE S'OU RICO

(Techuíeolor)
O SEGREDO DO A'l'AúDE

,

com:

Paul KELLY
GREY.

A ])AG�\_ UE SAL01IÃO
No Programa - A MARCHA.

DA VIDA - Nav. Imp. Filmes.
- Preços: Cr$ 3,00 - 2,40-'

- 150 -'- Ás 7% - Cr$ 3,0Q'
(Único),
"Imp. 14 anos".

Virgini�

IMPERIAL

-�s.7% hs.
LEGIÃO- ])0$- RE.RÚIS.,
- No Programar . "T'-'�
1) - Visões do Brasil - n6- (

24 - Nac, Imp. F.
2) - A Voz do Mundo

Atualidades.
- Preços:
Cr$ 4,00 - 3,00.
"Irnp. 14 anos".

Rio, 3 (A. N,) - O DASP:
acaha de firmar normas em

màtérias sobre a qual até ago
ra havia comissão na Iegisla-,
ção vigente, relativa aos fun-,
cionários removidos ou' qlle'
necessitam. de viaj'am para as

sumir' o cargo ou função, caS0

tenha sido tornada sem efeito
a remoção ou l1<:>meação depoil!.
do recebilnento de ajuda de:
custo. Segundo a exposição de
movimentos, aprovada pelo go
vêrno, os referid;os funcioná
rios terão de devolver as quan-,
tias recebidas correspond�nt�
a ajuda de custo.

CASA MI� dial:'I'i�
buiden de, � �.,fc. A
W"etI.� �e .1Un\�
RIJa ...�o 1\4·s'[.'!lI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fi �.@(lIAf)O- Seida telf'8 4 de .lulfl. da �,,'l
------------------------------------.-------

Edital de concurrencia

, ,

.:"59 Distrito Naval d. 8.1

De ordem do Exmo. SIlT. Capitão de Mar e Guerra ,Antão
Alvares Barata Comandante do 5(') Distrito Naval. '

L Ac:p.a-se' aberta a concurrencía para a construeãe des

1'€guintes edificios do 50 Distrito Naval:
a)

,

Séde do Distrito (edificio de 3 andares) :

b) Residencia do Comandante do Distrtte Naval ;
c) Residencias dos Oficiais;
d) - Residencias dos Sub-Oficiais e Sargentos;
e) - Residencias de Pracas e Taifeiros.
II. Os concurrentes obterio todas as ínjormações, deta

ltles, plantas etc. na séde provisória. do 59 Distrito Naval, 20
andar do I. À. P. S. E. , Praça Pereira. de Oliveira, das 9 hs. ás
11 .hs. e das 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábados,
domingos e feriados.

.

III. Anexo àS' propostas os concorrentes de-verão juntar @8
-ãocumentos comprobatoríos de idoneidade, e provas de qui
ta,ção de todos os impostos federais, estaduais e municipais.

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

apolices da Divida Pública como garantia da assinatura do
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A' caução será
ti,e 5% sabe o valor da obra.

'

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

.

Florianópolis, 18 de junho de 1947.
ALVARO PEREIRA DO CABO

Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Concurrencía.

,�,

NOTA: «Fica alterada para 10 de julho do corrente,
a data de. entrega das propostas paro as cons

truções dos obras do 5.0 Distrito Naval, m a rr

tendo-s., contudo, a hora do recebimento».

Tenha ,�empte em Ci"'f�a uma garrafjnha

'ftPER'ITI VO «Kt� O I»

Não linid' pUlseira DR. LUCAS
; Rio, (A. N.) - Apesar: de dRURCiIÃO
\1.volumar-se suspei'ta contra MOLÉSTIAS DE SENHORAS

.

Francisco Gomes, acusado da FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO
mo.rte da sexagenária milioná- Consultas das 14 às 16 horas,
ria Tomaza Ciamanos, a: po.li- ,RuÍiC' Joã� 'Phitô .;;. -7 '-

.cia ainÇla não descobriu o au- (Sobrad.)
t.or do latriocinio, ,_pois Frl1n-

:���ec��t;��:n,������oi;����=
_.,M'

\fFj�i'D'E�'SE
v '.'.'

gatório.s a que foi submetido
.

.pela policia, tendo feito alu- Um. p.redlo �om- todas as

sões 'a um engenheiro que vi- con:odulades. sQ}ld.mente, �ons
�itava com frequên,cia a casal truldo dando. \>oa rltoda, situa

,de Tomazia. Revela-se que o do �m optnllQ pooto desta

criminoso depois de perpretado CSPlt.�1. .'
'.o crime não viu uma pulseira Aceita se "agamen�,Q em t:r.
de our'Ü cTavejada. de brilhan- renos, Para Dutras tnformaçoes

tes, avaliada em 70 mil cruzei- C0m A. L. Alves.
.

1'.oS, que. se enco.ntrava no 10- Rua Deodoro 3S. - Fpohs.
.cal do crime.

I LindolFoDr. A.FRACOS.
"

'ANÊMICOS
TOMEM

Ulito Cr20s8ti�D
"SlLVEIRA"

Pereira
Advogado e Contabilista
Constituição de sociedad.s,
Pianos contabeis •• Organiza
ções -- Pareperes 'e aerviços

ecl'rrelatos.
Rua Gal, Bithncourt nO. 122

Florii:J.n6polis
Da. 17 horas em' diànte..

Grand. TônIco

N�vos espan
.(!amentos "Quem, extraviar 011 i1Hrttliza.r •

certificado de alistamento ,..-ri
Rio, (A. N.) -'A Policia

I d 10 50
•

tmu ta e a -cruzeu.os, ou roII-
fluminense continua pratican- sim incorrerá em multa de 20 a 1..
do no.vas violencias. Desta

cruzeiros aquele que extraviar ••
yez a vitima é o operario Ci-

inutiliza'r o €e.tificado de ReseI-
"cero Silva que por motivos fu- vil!ta".
teis, foi espancado por um po- (Art. 129 da Lei do Serviço MIJj.
1icial que serve na assembléia'

Ilar).'

TEUS FILHOS

<

do Estado do Rio, co.nhecido
por "'Pernambuco". O presi-
dente da assembléia, cientif�ca
do, dos fatos, suspendeu o po
licial dos serviços de casa,
apresentando-o á Secretaria deJSegurança.

aplaudirão teu gestes,
quando souberem que ccrla·
boraste pró Restabelecimena
to da Saude do Lázaro.

COMíSSÁO DE ESTUDOS DOS 'Cadastro Social do (O Estado»
S:ERYIDORES PúBLICOS U • .

ESTAl)O
.PetItm08 aos D08IlOtI distmtea�PeS. o obséq-.JJio de preencher G.

llOIIJ.I)QD 8IbaiLw e remete-lo • DOMa Redaçio afim de eomi»etarmGII

� antes, o DOfIIO DO'VO� SociaL

� .... · .... ··· .. ·:'·?�':1:·��§r�··--

P}\R1WER N. 246/47
Avocados pe la presidência

Em oficio n. 311, de 24 do cqrr-ente,
o sr, Covernador 'do Estado enviou a

'este Conselho Administrativo um proje
to de neereto-lei que autor+ i a Fazenda
elo Estado a vender ao Governo ela União
um armazém de propr-iedade do Estaelo,
sito no pôrto de Laguna, pelo pr-eço de
01'$ 200'.000,00, ';

'
,

'Nada tendo a opor, ofereço à Casa o

seguimte
Projelo do i-esojúção

O Conselho Administrativo elo Estado
aprova o nrojeto de decreto-lei do Go
vêrno do iEstado que autoriza a venda
de um imóvel, anvlado c�:lln o ofício n.

311, de 24 do corr-ente rnes.

S, 08.. em Florianópolis, 30 de junho
de 1947.

'

gever-o 'Simões. relator.
'P,\HECER N. 247/47

O Departamento elas Municipalidades
encaminha à coristdez-açâo dêste COl1JSe·
lho Aldministrativo um' projeto ele de
crero-le

í

li, Pi-ef'eitur a Mu n icipa l, de Blu
menau. que dtspõe sôbre a majoração
do lmpôsto Tel'l'it.orial Urbano, de que
trata o decr-er o-Ie i n. 33, de 3t de de-
7,en,hro de 1!1�8, daquala Prefeitura. Pr e
tende o sr, Preefito a elevação da taxa
de ].-1-% atua lmerit e em vigor para a de
2,5%, e para just if icá-Ia diz o sr , Pre
feito ser irnprescinrl ível em virtnde da
riecessirlade ele serem aumentadas as

rendas do m u n ic íni o para que possam ser

.aterrd idos os rnúrneros problernas.
Como se vê das peças do processo, o

assunto foi objeto de minucioso estudo
pelo Departamento elas Municipalidades,
tendo o sr, Consultor-Jurídico apresen
tado um parecer opinando pela aprova
ção do projeto, mas com a elevação para
2%, em V'eZ de 2,5% por considerar ex

cesstva a majoração pleiteada .• '

Man ífest.ando-me perf'e itamerite de
a côrdo C01T'. o parecer do ilustre Consul
tor-Junídtco do D, ,1\1., ofereço à Casa o

scguin te
, Pro.ieto dc resolução

O Con se lho Administrativo do Estado
aprova o projeto de decreto-let da Pre
feitura :vrunidpal de Blumenau, que
eleva a taxa sôbre o valor venal do Irn

põsto Territorial Urbano. de 1,�% l?ara
,2%, ,e não para 2,5,% como fOI pleítea
do, o. 1":0C€8S0 tem o n. 22'8/47, e foi
env íado em ofício n. 147/1.14'5, ele 24 de
junho de 1947,

,

S, S" em Florianópolis, 30 de junho
de 19'47.

de,

G. I

COMERCiANTE: Dá um ü

vra à Biblioteca do Centro Ac.
d{:mico XI d\e Feve.rei;ro. Con·

. tribüirás, assim, pa,ra a forma

ção cultural dos catarinenae.
de amanhã!

.�
_.

� �

�deoeriamos. também,·. poWea de D4tÜCioU de n,lII8da'n4!ftl'ort
",oi..,m�nirnl � 9UtrÚ. de pru-entu eu de pMiIPOItll a.miigu.
-,'" -_._.------_

..._--

DI. SAVAs LACEaDA
.,..�lca ,de Olhoa
- OIn'1étos. Narls - Gti'gaDta.
Preserição de lentes de

aontató
ISJI'fil'JJ1'6RIO - Felipe Sctlml

clt, 8. Das 14 às 18 noras.
�CIA - Conselheiro ....

m. 7'(.
.

�NE8 1418. e)2{14
Ausente

�I. ARMANDO VAtOlO
DE ASSIS

.

\lftIiI Dw'rtÇOll de Cllnlca IntantU oU

�cla Municipal e de
Car1dade

IIItDCA II1I:DlCA DlD cRIAN:€laa
ADULTOS

�RIO: R_ NlUlM' ...

'� ., (J)dUfclo 8. FraJle_l8co).
(loIuultas das 2 às 6 hor�
�NCIA: Rua lIlarechál Qui!

!berme. II �one 783

Severo Simões. relator.
PARECER N. 248/47:

O Departamento das Muntctpalídades
submet€ à conslderacâo dêste Conselho
um projeto de decreto-lei da Prefeituea
de Tubarão que dispõe sôbre apreensão
de animais vagando nas vias públ icas.
Segundo consta do parecer do Consul

'tor<Jurídi-co do referlelo D, 1\1., o proje
to foi' elaiborado de acôrdo com o modê
lo oferecido á tôdas as Prefeituras e es

tá sendo pelas mesmas aelotado.
Oomo o assunto depe·nde de aprova·

cão <lo senhor Presidente da República,
éJ:eve constai' no fim do preâmbulo "mais
o seguinte: ue devielamente autorizado
pelo Presidente da República", DR. A. SANTAELLA'"COl1cJI1sões
O projeto de' decreto·lei da Prefeitura (Olplomado pela Faculdade Na·

M<."üGi-p�I:..,.El.e '1'1J'?;:lt'á"Q." C1�t;jisp.�_�b.!� _.-.I de Medicina da Ull?lver.l�
apl'eensãü de al11malS và,ga'nelo.lna's:.",:"a1j' iIÍ dO Bras1l)·.,Méd1co, por"e�· ..
núblicas, é considerado C(01)10,.t te\1Ô'õ 'a !8 do Serviço Nacion81 de Dõen
sua Vig,êocia condicIonada à aprovaç-ão !IMI' Kentais. 'Ex Interno dia Santa
do I'xmo. sr, Presielente ela R-epü1;lli,ca, ,.. de Mlsel"lc6róla, 'e HospttaJ

,

Ms
..

tê'i"'nioS-'do -"ãt<f:"'32;-n,-"V'l1.i;'i:t'0-r-cféc""l"é· trlco do Rio'n. Capital :t-...
to· lei federal 1.202. de 8-4·39; deral

O '0o'nselho Administrativo opina pela 1llID10A IIl!:DI(lb. - DOJIlNt)AII
'"

d'
.

d NJIlR'fOSAiSsua apl'üvação nos termos re Jgl os,
n_--'tófrlo: Edlficl0 Am61lll

frtas com o preâmbulo alterado como fi· VV>Ut...

NETO
cou dito acima.

, .... Corurultae
08, S,. em Florianópolis, 30 de junho • Rua l"eRpe Scbm1"L.

Du llS 68 18 hora. -
de 1947. IM14enc1a: Rua Alvaro de cam-

Severo Simões, relator.
filo ne 18 _ Florlanópolia.PARECER N. 249/47,

O Departamento das Municipalidades t1f8 POLynORO S. THIAGnsubmete à consideração dêste Conselho
Administrativo um projeto de decreto· � d� Hospttal de Oaridad.

lei da Prefeitura Municipal de Joaçaiba,' de FlorfoanópoUs
que d-ispõe sôbre o aumemto ,ele venci- �stente da Maternidade
mentos -dos seus funcionádos. '

O assunto foi ,examinado pelas Secções JL!!O:OA MJ!:DICA ._ DIST'Q'B.

de Contabilidade e Legal do referido De- BI08 DA GESTAÇAO E DO

partamento, conforme se vê pelas infor· PARTO
mações que compõe_!D. o processo. te
A, Prefeitura €m aprêço dispõe do ne- "0lIl1988 'ioa órgãos ln rnos, -

cessário recurso pat-a atender a desp€sa peclalmente d,o coração
com o a'llm€nto de vencimentos ora pIei· Ooenoas da tlrolde e demais
teado e que corista da tabela anexa ao

glândulas internas
projeto, Já em 1946 dito aumento deve·
ria ter sido feito a exemplo de idêntica (lIIlOWlERAPIA - ELECTIitOCAR-

medida leva'da a efeito. com aprovação ItIOGRAFIA _ METABOLISMO
dêste Conselho. por outras Prefeitu.ras, BASAL
o que entretanto não foi possível por
falta do necessário recurso, �ta's d1àriamente das 15 lI.s

Segundo a infDorma<;>ão da Secção de ,q h!'Jras
Contabilidade. o projeto de aume11to, de lhlUl. chamadol!l a qualquer
vencimentos em aprêço está dentro dos
limites estiipula'dos pelo decreto-lei 11, WII'8, inclusive durante a noIte.

189, que rege a matéria.
.

I7OR8ULTO&IO: Rua Vitor MeJ.re.
A Secção Legal eJoaoborou novo projeto leso 18. Fone 702.

ele decreto-lei a respectivas escala-padrão .-rDaN0IA: A v e n 1 d a Tram-
e tabelfl que elêle fazem parte integrante ..

Nada tendo a Dopar. sou ,pela aprova- powski, .62. Fone 7611

ção do p,'ojeto no� < têrmos em que foi
redigido pela Secção Legal do D. M., pe·
lo que oferecoo à Casa o seguinte

]>l'o,jeto dc resolução
O C<ynse�ho Aelministrativo do Estado

aprova, nos têl'mos redigielos pela Secção
Legal do D. M., o projeto de decreto-lei
da Prefeitura MuüiCi,pàl de Joaçaba, en·

viaJdo em ofício n, 1501/1.1&3, de 2,6 ao
corrente mês.

S. S" em Florian6polis, 30 de junho
de 1947. •

Severo Simões, relator.

("Campanha pró-livro"
C. A, XI de Ft'Jvereiro).

do

BI. II. S. CAVALCANTI
f:!lfn1ca e'xclusivamen te de crlançac

Itm. Sllldanha Marl.nho, 16-
�.ol-PMT1P M �?

.

Dlt NEWTON D'AVILA
� - f'1II'ií ,Ur1!W'I•• -

'

� doa mteBtln08L. �ti) _e.
... - HemOlToldaa. 'lT11Wl'I1l«D

, tO da colite ameblana.
'�er.apl. - Inlra 1'emnelho,
�: Vitor Meireles. 23.

AtIDd.
-

d1ariamente U 11,30 U.
.. • tardeJ daS 16 hs. em cHal"

Bula: VIda! RamOll, ee.
J'� 1067

DI. RmJ)AO CONSONl
11I&JJltGI.4 G'ilRAL - ALTA oa.
1!11SGI.4 ',"_ M:OL1l:� D. _
••••r"NIfORAS -oPARTOS ..•

'

lIJ'ermado pela Faculdade de lI:tcII-
dm1a da Unl1'ersldade de �o

lIl"IIuiIo, onde foI assistente por�'"
___08' do Serviço Clrtlnrtoo •

Prof. .Alfplo COITela Neto
� do estômago e ""1 w.
lIfInIt, Intestinos delgado e IlTCMIIOIo
Ur6lde, �. próstáta. bexfca.

MIro, oVArlol! e trompu. VQ'Ieooo
Rle, hidirooele. varlJ!ell, e hWBII

CONSULTAS:
eu lt li II horas. à Rua r.Ipe
IcJIm1dt, 21 (altos da Caga 'pa

ralso). Tel. 1.1598 •

�NCIA: Rua Esteves J.
nlor. 179:_ Tel. li: 7M

'Jló ,miO WENDIlAUBI
DWMw. H HD$�'tJl -Nwê. R�
�IÇ! ��tQLc"A_ mt ":Q:UkTQ8
.

:rt CRIANÇAS
Ceutdt6rio: R. Vieconde ele Oari
I'nte. iii - ali. da Pra� 15 de No
....... l�o da -Belo HorisoDte")'

Te!. 1545
�ultu,: daa 4 ta 6 11.......

IhIidheia: R,· Felipe Scluorldt, ..
- ,:ro.e lIIADUl ala

Dr� BIASE rARACO
DOENQAS . DÉ. SIlllNH.ORAS -

\1ID'JlI.JS AFEcçõES DA

PJMml - RAIOS JlNFRA·VER·

:aGlL'HOS E l:JLTRAS-VIOLETAS

00Iut.: B., FeIJIHl 8chJnldt, 48 -

Da� 9 àll 11 e dali 5 às 7 hrs.
R.. : R. D. Jaime C&mara, 47

F.oNE 1648

DI. UNS NE�,

Moléstias de senhora
OoIUrultório - Rua JoI[o Pinto D. .,.

- Sobrado - Telefone 1.46íl
Raldfncla - Rua Sete de Setembro
- (EddJffcio 1. A. P. da Est4và)

Telefone Mo 8G4

... PAULO FONTES
ClJnioo e operador

Cocum1tório: Rua Vitor Melrelee. 28
'Peletone: 1.405

OI)allUlta!! das 10 às 12 e da!! 14 li II
a..tdfn� "I'tua Blumcnau, 22

TeJerone: 1.623

CUR,SO DE MOTORIST·A
e

Serviço de Pronto So.corro de'Automóveis.
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profls�lonal
Teoria e prãtica - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados 'para reparos de ur�ê�lcia.
() Auto-Escola i.47.77

GARAGE'UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO,· 40;
Mi

fdbrical'Z. A Cala ·A CAPITAL- chama a ateagao dOI
viaita anba d. efatuorem lua. compra.: MATRIZ em

i-�abricante a dhtribuidol'6s doa afamadoo con

fecções -DISTINTA" e RIVET. Po.sue um grà,n.
de sortimento de c030mirol, ri.cado., brin.
bon. o barato•• algodões, morina • Qyiameantoll
pal'a alfaio.tes. que recebe

.
di:retame!lta dete

Snr.. ComarclaDt•• do intal'iol' no .entido d. Ih. ft:uerem 'IOla

FIOl'laaópoU.ó � 1FlId41S em Blumanau 8 Laje••

a 5&

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__.,.;w_.

«I, boje, a sitna�ão é sensivelmente diversa do que foi apenas hã ilols meses: Ole o se

reestrutura e a nDN se' enfraquece. Boje o PSD possue um
.

rumo, e a UON tateia; bOje o PSD se

afirma através de uma política, e a VDN não possue esta política». Esses conceitos foram escritos·\1
pelo insuspeitíssimo Murilo Marroquim, comentarista' parlamentar, em «O Jornal».• de I- do corrente •.

.

---o
- E com eles, aí fica a resposta ao «aparte» do Diário_ ----

<,

'.

IComemoracões do 4 de Julho no,
. I

. ii
.

'Transcorre, hoje o aniver-] -

sário natalício d� �XlllO. Sr·1 lns titulo Brasil ..Es tac H� Unidos
dr. Leooert.o Leal, digno Secre-
tário d'�, Viação e Obras PÚ- I'AJ�Esrrn.A PELO PRO:F • .HENRY CAR'l'ER - CO�.JUNTO \

blicas. �nJSICAL JUVENIl" E COCKTAIL

Cidadáo de destac-adas vir- Haverá uma festa no Instituto Brasil-Estados Unidos ho-'

tudes, sr. excia. se impôs em je 'á noite, ás 20 horas, em comemoração dó dia quatro de [u-

110S80S meios culturais pelo vi- lho, aniversário da Independência dos Estados Unidos da Amé- .

gOl' de sua inteligência e pele rica do 'Norte. Palestrará o Prof. Henry Hare Cartel" atual.:.·

E I
-

do C d B h- brilhante desempenho dado à mente exercendo as funções de adido cultural junto ao Con

xp 05ao
.

O roza
'

or « a Ia» cargos públicos que ocupou. sujado Geral Americano, em São Paulo. O conjunto musical

Na Secretaria da Viaçâo e' juvenil, "Rodrigo and his Playboys", oferecerá alguns núme
O dia de hoje assinala uma data le ira dr-moustra ra a I'ibra ri€' 'Seus

inesquecível para a Marinha Na- homens. Obras Públicas o seu esforço e 1'OS, que representarão sua estréia. Logo depois será oferecido

eíonal. ,�<\'qllel€'s que não vnltaram ja- espirito de iniciativa já tem um "cocktail v a todos os presentes.
J.�m li de julho dr 1946, quando mais serão esquecidos 'pela' Mar i- prestado assinalados serviços EspeTa-se. que a reunião será abrilhantada pela presença

cm serviço de patrulha entre Da- nha. A Ad b 1 R d Sll I G
a Santa Catarina, merecendo, da Sua Excelência, Dr. er a amos a I va, prec aro 0--

kar e Natal, prestando auxilio aos Todos ,q IH' ai Ilda hoje I em pre-
aviões amerjcanos .qu'e transper- .sente o 1111 imo adeus do ente que- por Isto, a estima e os aplausos vernador do Estado, e demais, autoridades civis e militares.

tavam suas tropas de regresso ao rido que não voltou, aliam á, sua de seus coestaduanos. Gratos pelo convite que reéebemos para assistir á expres-:

oonf.ineute, desapareceu e Cruza- 'llung.ente saudade, o or-gu lh o por A's muitas homenagem que siva solenidade.
-

dOI' Bahia, acrescentando uma pá- esse. filho, por «sse noivo. por es-
- _

gina de luto e de' 'heroismo á Hís- se e.SpDSO ou irmão que passou a hoje lhe serão prestadas pelá I

V·
·

tõria ria Mar-Inha Nacional. imor.talidade pela glória do n-a- 'transcurso da auspiciosa da- Ministro Vasco I 181t8,8 .q.ue
Não é demais relembrar' aquelas si!. ta, juntamos os respeitosos. h'cenas dantescas em que pereceu a H-oje, 4 dr julho, devemos rlE'yai: cumprimentos do "O Estado.". Henrione d' AV·lla· O"" rafamfina flo!' da maruja brasileira, es- o nosso pensamento àqueles qi-e U hlU H. U

tia maruja que sempre souibe

curn-\
dedioaram suas vidas á defesa de PI·lul��, de, papalJJrll' o lema ela Marinha: 'I11'wbalho. sua ,Pátria.' 11H' q}

If;,wrilt'icio, Heroismo. Eles permanecerão vivos nas A sra. Eva Peron an-
,-'m·preendida p c I a €'xplosão pág inas da Histór-ia.

quando s€' achava entregue aos José Mm'iano Yieirti - Ex-Com- dou pela Italia justamen-
al'azerus de bordo, a maior parte batente de Guerra. te, nos dias em que o te-
da tr ipulação sucurnbiu sem

"

Lpt'
"

legrato anunciava a pos-
tino tRmpo '/pata uma ação dr' í1c- D'

'

Rodolf;o n. _'f,(�sa contra o acidente, r. Jl K sível presença naquele
Os sobreviventes, 0.-; noucos que, pais, de outra Eva, a

t:lOlISé'l-rlliram alcançar a,� nxiguas 8auer' .,1 viuva de Hitler. Çoncí-
11111sas que foram alTc'rnpssfldas ao dencía ou atração totali-
Irmg(� pela viuleuciu da comoção, De passagem por Florianó- litaria?
reururarn-se em UJn gl'IIj)O, Ilnin- polis, encontra-se hospedado
do-,se pOI' .pedaoos rir cabo ,\ f'im H

A historia dirá. Mas
de auxiliarem-so mutuarnentr-.

no o tel .Le Porta, acom-
isto não ,vem ao caso

J\4psmo (!iFse auxilio foi negado panhado de sua exma. Se
O mais interessante é

ao>, sohrovivent.es pelo mal' II'ai:' nhora o Dr. Rodolfo Renaux
t,of'ij'() qllt' exigia mais ,'idas. Es- Bauer, diretor do Banco que a sra. Eva Peron

,sRS rl'agris cal108 não lal'ual'am a «Inca».
deitou fala em Roma e

partir deixando 08 n:'mf.t:<lg'of-l in- disse modestamente que
tei!'amenLe entl'e!'nles ao SPII rlrsll'- S.s. Ss. seguirão hoie via ae-

� seu nome ecoava em to-
no. ao sabo!' das correnles do At.lall- rea para Buenos Ayres,
('C'( "\'0 L do o mundo como um
I, ; " T' c, Ao ca.sal Bauer dese;amol:>
Isola,dos no mar' inJinrln, sn]J a f

., grito de guerra', dizen-
elIcldades na capital Por-

ação. do �ol caustica nte, sob o do ás mulheres e s s a

i!l'gniblli'io da fome e da sêde. aque- tenha.
granrle verdade: tinham-

les OI81'óis gual'davam os corpos
------..._,..--------

dos comparuheiros I mOJ'Los a fim O aumento para
elas os mesmos deveres

de não assistirem á salllha dos dos homens, portanto co-

iÍllbarÕeR, que e-m canj,ume <;inis-
OS marlFt·lmOS briam-Ihes os', mesmos

tl'O, não os wbandonava, guar- direitos." TOME APERITI VO
dando os des:venturados, ,que sob a RI'o, 3 ·(A. N.) _ ChamaIlu'olação da loucura, escapando das Essa novidade é tão

K Nmãos dos companheiros, procura- a Jo�o Batista Almeida, presi-1 velha que já passou ás 1. ) T
vam, no mar, o término rápido de dente da federação dos mariti-! prateleiras dos arquivos.

-

seus sofl'imentos. mos, de traidor da classe, o Q 1
.

Jill'am delco-rridos dia,s, quando os I
. ",e e a pensou em reVI- -

,�()}Jl'evi,v,entes em estado d€' com- deputado João Amazonas, au- ver o feminismo na clássi- CA'NTO DE PA''% GTNApieLa inanição ,e irut.eiramenLe ,811- tor do pfoj'eto apresentado a, ca" equipa.ração de direi-
.

'

". ....

(�Il'm:bid()s, for.am recoLhidos ;pelos Camara aumentando os salá-I tos" " já veiu tarde. O nlais XL
lJl'lmell>()S navIOs que ·com êlpi; eu-I rios dos maritimos de 2� por

' .

I-iraram em contacLü.
o ,provavel é que ela quise,s- A, o,btusão ude'nbl'a_ é Ullla cüIl&eqüêucia lógica de um' P31l;Lído,

O marujo "Pa-raibano" encon- cento e ass,egurando a etapa se seduzir o mundo e criar que Lendo pr,ograma ?ao adotou 'llma lJolítica. Damos in _",il·a.,· razão'tl'ado -drpois de setr dia'" �ozinbo única a bordo, afirmou o tele- na cansada Euro'pa, farta ao Prlm_o Bas.llo: na C'. D. N. oada um ,pensa com a SUla cabeça, cada
(,Ill ll,ma lJalsa e com tI,ma imagem grama do sr. João Batista AI- de messianismos, a mistica

um expoe o ,'�eu ponto ,de :::l,sta e, admltamOis pua al'@Úmental', Iqll:e {}-

dO_ Senhor do ROl?-1'im enlre as meida mais conhecido por la-l Il�IWl'lld'O'
aco�hendlo as opmloes dr. lodos, as .submeLa 'R discu��Ô{"':l. Não

m�os, estampava a1l1da em seus ..

'

"
,

do "peronismo" . lVIas ool1C'od'dlamo.s, pOlr,ém, Cl'll'e, d

.. ,e.
ssas cliscussü.es pl'eval,eçam :pontos de vjs-

6hhos tõda Lragédia de 'que fôr.à 11m r�nJeIra , acaba de desmaca-) também já veiu tarde. ta 'ClL�e o parlIclo adote.
'

dos �spe:ctadores, '. '. ra-Io e ·repto aquele senhor ai Esse negócio de seduzir i _

'Danto n:ão é v�rdade 'que a U. D. N., nascida como oposi�'oo. ai.nd 1""
Mal,s uma vez a Mannha BraSl- j

que convoque a assembléia li-I foi inventado pela E'va do
nao 'P:erdeu. o cowlao Ilmbehoal ,q'll'Ü a pr,eude ao Goyerno do G.enen.'

�_.---_._. -

i d
.

d'
Dcii[l'a. ,P.all�lli(Hpancl'Ü cio g:OVêNlü, não govlcJ'na e (l'er",,,,�·�tl.1a ,> ,O'·la· l'nc,"'-

" C--�.O�-D·.·t-·,r-a"",·-r--·j··O·-·-·a
...

··,o····
....,···...

mVI'oes pOarSaIndiIsccaut�oi:�_doOSaSStmlnatroiti,e- Essa - a primeI'.ra
HVU" ," ,,_ '"

_
pacidad,e políLic;a de se oriental' como oposição.

.

fez o homem perder o pa- DesacrediLa,dla a;T] .D. N. ,recorreu ao cré.dito. que lhe -pod,(wiam fot'-
" consultar a opmlao dos ho- raizo. l1iOOeJ' as wgriemiações ê,sLadu!ais.' EsLe crédito lhe fo.i negado e ,á lL

bo'ra'r.-o u'DI-CO mens. do mar. Ace.ntuou: "E.s- A outra, de Hitler, fez a
n N. ,espattfada 'Il!t''ÜC'Ul'a uma tá'b.lla de Salvação Em -S[\O PIRlllo �':

.' ,
tou dIsposto a retirar () pro]e-

"�{'lnovador�eIS" tl�esÜ'lv8li'am rlei:xJa.l' oCjill'6 a U. D. '.'{. se afo.glw na re;f'1a-

.

RiO,3 (A. N.) _,.Falan.do.a to que apres.entel' maneIa.ndo
Alemanha perder a guer- ç�w parLldaI'la mnl'al. Os "rE>Ilov,ad,ol',es" impõem: nu a U. D N. lJar-

b 01
ra. tlclpa elo g'OVê'l'110 ,e ·g'ovel'na, ou a L. D. ,N. se ,esgarr'a do, govêrno e'

Im.prensa � ancano ImplO majorar os' salários -de vinte e Qual sei-á o papel da ter- fa:r. ?posic;:ão . .os "glameleü'os", entl'eLanlo, não permitem se rompa 0'-

�el? •.madnife$.touh-S� contra o; cinco _por cento e etapa única, ceíra' _ a sra. Eva Pe-
cordao lmnbelJcal, fonte (]� "Ida e baJ;ejo político. P'l'eferem a "gamela"

".orano e seIS oras consecu- se a corporação man'f t .

ao OSLI'-aClsmo ,0posiciünisLa. Pr.imeiro passo para a derrocada: os·

Uvas para os bancários, acen- contrariamente"
I es aI-se ron .... , ",r,ellovadores'" arVOI'.aJ·alll-,;:e em novo partido políl-ico, e a O. D. N. de-

• tuando que a' diretoria do sin-
'

..,.- S_a_D_s_ã_o_d_e_C..:..:..8..:s_tr_o_ sa.rVOll-s'e. Nla priÍpria Bahia os ef.eilos já se t'i�t'ram sentir; ,en.(jWiU-
� to I) sr. OLávio Mangabeira ,1lTOJ'T'e do amores pelo GovêrnOo Canir,al•.

dicato da classe de.fende seus

R
.

.

CJlHl c1analiza algunias verlla.s papa o vale ctt) São FI\anciscn, mi udenis-

interesses, acrescentando que ecu.sou-SIJIJ' a' c'omenta.. r
Las ha'ÍalllOs faZlem o,posiç',ã,o IltO c.helre 'fl;leiti). Não ,é ,pos,sivel donmi'f' [ir-.a'l1-'

O horário-de seis horas é orde- ... _

quilo rle,n1.r.o d·as hostes ndenisbêls.
'

nado até pelos p;róp,rios médi- WASHINGrrON, 3 (U. P.) O Secretário de Esta.do
A deflação udenif<ta não parou aí. Continua ma'Ís I(1SSusl-<l{)Or.a.

. , Mas. af'inal de co.n!la's. Da U. D, N. cada um 'pensa com' a sua cabeça e

cos.do institutO' de'apos.entado- Marshall recusou-se a comentar o fracasso da confer:ênci-a de de tanla.s ca,beç:afias, l'tlcram .os de,mlais p3!l�tjdos. Daí não concTuil1'n10S

ria e p,ensôes dos bancár,ios, Paris, cele:brada pelos tr:ês grande na Europa, mas .afirmou corn (\ Primo Basíl(o, de que a UDN., seja rum partido J;lJalcional, uma 'Vw"

Jlois concorre para sacrificar numa entrevista.. com a imprensa, qué' -esperava poder chegar- que não pee\'a.!eee qualquer pO'l1!tn de vista vitorioso pela d,cliberaçãGo

€lasse 'e liquidar a saúde da- se dent 't b
'

AdI
dia milüorÍ<t pal'tidári'a. Nã�) r,esta 'dúvida, Primo Basílio, o P. S. D . .50--

.' ro mUI o reve, a um acor o ang o-americano sobre o f'reu. '('orno soú-'em todoS' o� pRI"tid-os, u,mUi comoção que não .PXO'l'b.il.'Ü-q'
flueles funcionários. :lOVO nivel d,J, industria para a Alemanha. a pOI'iJ'e'l'j':I)1 do Dil',r>lÓl'io Cen{tlal. Nel'êu Ramos, cuja ca,pacidade de 01'

ganizaçã,o Ll Primo conhece, aCtril,alldo a diÍ'eçá,o do- P. S. D., de-u-Ihe u,m'

rumo, dC'finilt-Ihe a política f' -alicel'çou o eclifício partidário. Dai $
gl'ita g'Rl'al 60S ndenistas j)E'lo!:\ qua.Ll'o canLos cio Bl'asU: "Nwo- jJoel,e,
;\f,el'êll H,amos ·está inl:P'irvindo em São P1anlo, em Minas, em Peroom
lmco! IsCo P 'lnu au)su'rdo!" A polfliea aLua,1 que' Nel'êu Hm,mos imprímil1"
ao P. S. D .. é a maiol' ,arma ,qne w'm demolindo os últimos o!Js('áellIm

pal'a a cümpJ;ela re,estnlt.ul'ação partidária que l'evotl I) (l.m1f'l'al Dutra
à Pwcsidência dia Rp'p:ública. Qu,e falem os ruclenistUi;; panli�ILa,,:;, minej
liO,S, p€'rma:mJ)U(':ano,s p baíanos! A U. D. N. desa-cee,f]it.ou-se como go
yêrno {' como oposiç,ão O p, R. D. ]'.reistrulurou-se ·e ganha I'Cm;a r ))l'eS
'Lígio como. paTtidG .in'<;l.joriLário, CaJpa.e de 'se .opor com 'u. l1l1:lofridlade mO'

J'al ql1>e grang,rou, qUlando l1eop.s.sári,i:; se tb,rnaT. QUf'. o' Pl'.imo Basílio·
(fl1eil'u. ,negaI' esta y.erdade, y,á lá, pniIlci:piü 18 c,onvicc,ão ;u.(].ellif:f(u. Ma-s.<

'qnc a T; . .D, N. se,,ja pa8'lirlo llil1ciorllal, niio,! Porlf\l'ia o Pr'imo BH�ílio in

formUJl' ao,<; eatari.nens,rs ]lO!' ,qllll' C.3l'tiLh.a rsl.i'io rr7.<1ndo o� nrk11ista:;
cu.Lal'inenses'? Pela dos l\(�n'Ü,'adlore.s ou dós glameleil'os?

FlortanõpolI-.,4 de Julho de 1947

..

T'ive rno s ontem a grata
satisfação de receber a visi

ta do sr, Ministro Vasco

Heruiq ae d'Avi/a, do Tri

bunal de Recursos, que

nos veio trazer, com as

suas despedidas, agrade
cimen tos p e las referências,
aliás devidas, com que
noticiamos a sua nomea

ção para aquela alta fun-

ção judiciária.
,

Na s ua palestra conosco,

o ilustre patricia, que ha

mais de tres lustros con-

vive entre nós, adiantou

nos o seu propósito de

passar sempre as feria's
forenses nesta Capital.
Gra tos pela visita, augu

ramos-lhe, e à sua exmll.

família, ,as maiores feli

cidades, na Capital Fede
ral.

Recebemos, on tem, em nos

sa Redação, a visita do Srir •.
Dr, Alberto Santos, Chefe do
Laborat6rio de DEfesa Sani--
tária Animel . com sé de em

Le iee ; do Srir . José Ve lpe.;
Chefe do Laboratório Geyer
para os Estados do Pe ran

é

8"

Santa Ceteririe . e do Srir ;
Dr, Vítor Gutierrez, Diretor
da Me tern idede Tereza' Ra--
mos, da cidade 'de Le ies.
S «s, mantiveram conosco:

cordial palestra e nos con

fessamos sumamen te, hon-
rados come a visita.

"-

Dr. J. M� Cardoso�
da Vi�iga,

..

A chamado de sua família."
viajou à ,noite de ante-ôn':'
tem, a Rio Negrinho. o .sr.

deputado José Maria 'dardoiio.
da bancada do P. R. p" na.'

Assembléia Constituinte.
--------------------__---------------
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