
Violação da neutralidade
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DO BôJO DAS�-URNAS'"DE�T9�DE·r{.NEfRO S1\lU�l�EVlJIVUCK-E�{'UIVIYLl!.T1\, �J{ t�l{T�lA Dt (JUt US�UU�l�l�l1L--,-�;At
TARINENSES MARCHAVAM UNIDOS AO COMUNISMO. AGORA, NA ,ASSEMRI�IA' CONSTITUINTE, OS REPRESENTANTES
DA U. D. N. VOLTAM A ABRAÇAR A CAUSA DOS SOVIÉTICOS, AMP.ARANDO�LHES A PRETENSÃO DE UM COMíCIO

CONTRA DECISÃO DA JUSTICA 'ELEITORAL.
�

.

DA SOCIEDADE ANôNIMA DE ONTEM, HOJE FALIDA, A U. D. N. ESTÁ HABILITANDO-SE PARA SER' A HER-,
-

,

DEIRA UNIVERSAL DO ESPóLIO<

Rid, 5 (A. N.) - Sobre a Logo depois justificou'a as-

questão dos mandatos cornunis- sinatura dos tres senadores
tas, falou na Camara o sr. na petição do PSD ao TSE, pois
Arílo Júnior, do P. S. D. que que eles o fizeram como dele
.classífícou logo de memorável] gados 'de um partido e não co

a sessão a que se assistir na- mo parlamentares. E não via
quele momento, dada a amplí- lugar para tanta malsinação á
tude dos trabalhos e os ora- atitude dos pessedistas, tão Os ml-II-'aras e a POll'tteca Em caso de
«ores que se fizeram ouvir. clara. é a linha dlvísoria com os' I ü

'

_

comunistas, atualmente em-
. agreSSftOpenhado na mais infame cam- A carreira das armas não tolhe I';' de tanto maior alcance na-

panha que já se conheceu con- ao cidadão a, ltberdade de pensa-I cional a providencia pleiteada de Washington, 5 (U. P.) _ OA vlsíta com que o nosso tra um presidente da Repúbli- menta. R esní nge-Ihe, porém, .o
' podei' publ ico, quanto é certo que .-

Peminente c�.n�rraneo� S1'. �e-
.

cal T�,���é:n,� .n�o .. p<?"qta S-�)l1S�-_ ll:_mbi 19 ,de �:!às cim�(�p'ç0es P!'!I,i'Li-l,uma
dessas 'doütrina§, 'Pelo< .Jl:U, ��::;rc�n�;�;�;l�� �:�a� s:�rêu Bamos, VICe-pJ'esulente ila derar gua:lqueT ínsuítõ ao Par- �s.

- t. ' �,-, inais �ln�m'rzMO repI:ese,léUl�e, nao relatorío +as ç nações latino-RepúbUca, honra a nossa ter- tido, pois que' lhe' parece a Em virtude do solene compro- se PI�j()ll de afirmar que, em caso americanas levantaram duas1'11, teve aindá ,lima vez, da par- ex�r��.ao. �os mandatos decor- 1ni�sO _

que assume ao' ingnessar no de guen:a, estar-iam seu� adeptos questões relativas a agressãote de certos eserevedeíros inu- rer lmpl:CIt�m���e. dos termos Exército, Importa que seja mtran- dispostos a pegar em armas contra, armada contra qualquer repu-teis e, vaidosos, o registro que da decisão JUdICI�Tla, que de- sigetemente Iiel ao regime. o Brasil!
blica americana: 1) são as re- ,

esp�eravamos. "

clarou nulo o regIstl'o do P. C. ,Poderi.a ter sua opinião politica Que seda da nossa nacionaLid{i:'
publicas americanas obriga-E' que sempre que o pree1a- B, t ainda participar publicamente da dr, se tão a�be'l'an!.e ideologi<a eTl- d- ,

'
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. as, no caso e uma agressao1'0 laSI euo vem ao cespe e, a O s�,'. lomar Ba eeuo a es- vida partidária mas tle forma al- conlrasse portas abertas' 'Para se d t Ig'uaipecada sarnenta, que êle ta altura perguntou se o orador guma lhe é pe;�mitido ir além dos infiHl'al' llas forças arma,das, sob adrmla a 'con ra qua d,q.ue:t uma.

t tas' s f ' 'cala'· onl d C d l'
.

,.. 1 t· f'
e as, a exercer o IreI o de,an ., veze ez ,r c, o concor' a 'em que a asa ec 1- limites LI'acadüs pela ,CouSltituÍcao (} pl"PSGIglO (-os l'es.pec IVOS o 1- ,

t d f
.

d Tchicote, cortante da. Verdade, ne de usar 'de uma atribuição A fm:da ICll1:e v,este deve IseQ' o pró� ciais? dau 0- e_ e�at' Vadlll � 2a)0 aduxll<"?,II t· , I t·d 'L' I II'
. " a' naçao a ac a ! evera.se le a -na, aos a ,} os. J.: a - que le e Inerente. prio ,�i'mbolo dns im;titllicões na- Somos uma. Republica Repre- d"
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ca a uma as naçoes que aSSl-"an o- les cOlagem e 1'10 para O ora or respondeu que nao cio.nais e,. 'por isso, a .garantia má- sentativ,a, pOl' inviolavel, dehbera- T '( d d R' d J
.

6 ataque front.al, para. a' criti- está no mérito da matéria, e úma de sua estabilidade r;ão do povo livr,e e concient-e.
nar tO ra ah 0. o tIO de ante1-h ad' ,"', ro er con eClmen o a na u-.-m onesta e s la, para o co- que respondera quando for Dentro de Hma ,RepuiblilCa um As fO.f·ças armarlas cabe def-e;nde-'

t
-

d
-

dmentiáJ.io construtivo, !pa.ra oportuno. E continuou a criti- civil pode Sf'T" monarquista, e la a todo tram:p e em q1.1àlquer rez�:dex ensao e

t UTa�ao? as

() -desempenho., enfim, da nllS- ca aos comuni.stas, sob apartes dentro ,de uma monar.quia ser 1'e- emergenc,ia. De loôo impossivel me 1 as a serem oma as.

são que as democracias ,con- e contra..,apartes, para de,pois publicano. O mili�ar não. Ele se portanto, facultar aos militareB de O relatório da comissão le
fiam á imprensa de combate, o. fix:ar-se na defesa do TSE e confunde eom o go'VerrlJO neste par- qualquer ar1\,a, ,esposarem dOlltri- vantou ainda a questão sobre
que os comanda é () rancor po- de toda a Justiça Eleitoral, que ticuIar e há, l,le esta�' pe.oruto a llas conl.r�ria,s a es�a �ep,Uhlica: "se

uma organizaçã? militar
bre e é a inveja pequena., am- ninguém ,pode impedir ao Tri- d-erl'amal' o !)rióprio sangue, se A 11'1 em rçf'el'e-nma nao é anll- permanente das republIcas a-
lto.S estultos e ,ignobois como a ,bunal de interpretar o próprio necessári.o, para que não se suib- demücdli'ca: ]i;' um imperativo de mericanas deverá ser criada
:raiva; e o ,despeito do sapo do julgado, e que lhe causa espé- vert.a a orrJ,em ,I'stabelecida pela regimo r rl'ew merecer o apoio en- no Rio de Janeiro o em Bogo-
eharco, ralado e baboso á luz cie nlio terem merecido criti- soberani,a popular. <Lusin.sLa de todo o povo hrasileiro. tá.

"

.da estrêla. cas outras decisões do lnesmo
,.

J_,ogtcamente esLá o militar i�1hi-1 _A ,esses pigmeus morais, a, orgão, quando, por exemplo, lJiclo de pel'tl'nc-el' a pa,rL�do.s pos,imples presença do sr. 'Nel'ên' cssara o diploma do sr. Felinto liLicos que visem a mudança de
Ba.mos, - "insatisfeita per- Muller ou o J'egistTo do sr. Hu- siBLema gover,namelJLaL Seria fal
�onali(lade de' homem pOlitico,. go Borghi. Apontoq outros sear a sua missão. Seria tira,r á
semp11e desejando llhl-is, para exemplos numa ampla e vee- farda o prestigio, flue ll1e precisamais realizar, sempre dese- mente, defesa do TSE, para de- ter na coTIôencia cio povo e, C011- SOENOS AfIlES, 5 (U. P.) - O vespertLno "Critica" publica I1ma;

jando melhcr para lll�Iho' d I f" In t noticia datada de COllCe'l)'CÍon, a qual diz que a emissora "Voz de La'
, I 0- C arar, lna len e, que, en- sf'quenl8'lDE'nte, desprestigiar o Victoria", .l'E',f'erinrJor-se a uma informaCão no sellltildo de que as tropastal' Santa Catarina", como o quanto tiver forças, haverá de pl'óprio Exército. go'v,ernis!tas, que ba-viam e'ntrado 'elm tm'ritório brasil,eiro, foram e11-definiu, para o Brasil, o iJisu's- ser um defensor do Judiciário. Não alcançamos, por islo, as Ireg'llos ao comandante governista de P·edro Juan Gahall-cro. kalienla

'peito 'udenista -Osvaldo Cabral, razões ela caIUIl,i'a 1ev'anLada em que isso imporia em vio,l'a,ção da neutralidade que 6 Brasi,l rlisse o,h-
PI'O"""C" dI'Stu"bl·OS lnental'.,

C f I
sen-al'ia l'm todo o momento.-

TU' ... .L, .�, outr!) as a �l ,·d'ldes cerlas Toda" mililarrs, em yir'lude -----------__:._----------�do mesmo jeiito que as irradia- U i., li do proj'et() de lei que estabelece a

P d d diç?es delce]rtots adstl'os e)clodedm o Washington,5 (U. P.) - A reforma COml,PUISÓ.dà: dos oficiaisl. �B' ,�I:U! 5'lS :m" !l�":"" a "8�DIvar u u an e a cac 10rra u. comissão de Relações Exterio- lIlJarlo6 a eXll',ernl�mos. � � ,... � U � �:;;j � ii1 = � M;l
A piedade que isso nos cau- res do Senado aprovou a verba A ombrirlao e exigiria que ante,s, "

sa te, por certo, também, a de 6.857 ml·l. do'lal'es para d f'l' II 'agl'e-
S:\::-.i1llIAGO DO CHILE, 5 (11, ])) - O �('nado, por iS ynlno, confia

o
_

e sr 1 I<ll' U, semI' JaULeS , 1:2, sll�j)end-el1' as, i-munirJacles (lo int.endenle de Santiago, nrn6 Friasqnantos fora da nossa gTei progrania radiofônico do De- miar:ões, n mili,lar pl'omoycss,e n Oj('da, comun.ista, para que j)os�a se)' pl'ocessado paI' se recusa.r a deipartidária, mas Slfle.ados fi ni- partamento de Estádo "A Voz sua própria pxclu�f\(} 1]0 senÍc:o xal' que a Ipolicin cXPcl.üass(' mandatos j'urliciais de desppjo,
vel oxigenado pelo respeito da América", depois do secre- ativo, afim de} enlãn, nsar de am- O gov,erno psturla um- plano ]IQJ'U suspender os despejos ilnranlo
vrópJrlo� () imensa. E como a tário Múshall ter feito' um pia liherdadC' politica. ]i; r para l�lm--a-n-o, ----�-'-�-----�-�--------insanid�lde não merece cast!go,1 apelo para que fossem conce- impor essa exclusiío' :íquclcs qtlf' N'a'-o ' •

d�,s�o' IVI-d' A"\ p��'�,�mas eXlge, apenas, defesa, e de didos maiores fundos ao com- nilo têm a Sll rici,rnte cOI'agem mQ- lO! ll. '" � 'VI II.J'mister, nas ocns!oes.como es- bate das falsidades e distorções raI de (} fnzer por iniciaLiva pró
ta, 9-ue o,

s prop�'letarlOs d�sses sObro
e o,s Estados UnIdos,

que,
pria, q1m o, governo, ' cumprindo o

�'uaiipecas gamdores, saIham circulam DlO éxterior. mais alio rlos seu� dpveres, pro
tolhe-los, á corrente (,�lrta e As irradiações são dirigidas cma p1l.1nir-sl' do meios. crupazes dr
forte e á focinheira apertada á Russia e a outras partes dO] de:fc,ll,lCl' o l'Pginw contra seus ar-
e protetont. j mundo.

, rajadas inimigos.

o papelucho imoral velo ontem, a tres colunas, em negrí
to, pedir explicações sõbre os gastos com o serviço de ág'ua
desta Capítal. ._

Esqueceu-se o órgão da Intriga e da calúnia que ao povo
Já foram prestadas contas, como de uso mo Estado, desde que
O� "estadlstas" 'do Díãrío e seus chefes e comparsas foram
eorrídos da: administração.

'

DE AJUUI1)'A RAJlOS Para alvivar a memória desses pobres infelizes, reprodu-
zimos abaixo, um tópico 'tIQ díseurso do ex- Interventor Udo
Deeck, ao deixar o Govêl'no:

"A divida para 'a Sul-Arnéríca Capítalísação S. A.; monta
li. lG.068 em Cr$ 13.473.370,70, aplícados Cr$ 10.000.000,00 no paga-

mento de 24 mil metros de tubos de ferro jun_ido de 45 ems,

I
'

, de díametro e respectivas peças espeeíaís.udqnlrídos na Com-

IRecrujarnenfo
pauhía Feno Brasileiro S. A. e destinados á nova adutora de

Floríanôpoltsj 'a importancia de 'Cr$ 2.700�000.00 despendida
mlíltar

'

em estudos, projetos e' nos servíços de, cadastro e censo \imobi-
WASH 1NGTON, 5 (U. P.) - O px-cOtn.grf.'JssilsLa Androw J. lV[,ny {' () I liário das cidades de Flortanópolts, Itajai, Lajes, Blumenau e

fabricante de munições Henry e iVlur1'a.y Garson Brothers foram COl1- Londres, 5 (U. P.) - A Ca-
Joínvile, e o restante 'com aquisição de materíals diversos e

aiderados culpados POlI' um jtui federal de crimes ele suborno, fraude m�ra dos Lordes deu por ter-
mão-de-obra para o assentamento da meneãonada adutora.1t eonspiraoão em tempo de .guerra. llll�a,dos os �studos sobre o
_. () pagamento dos luros contratuais do referido financia-'

O juri delíbêrcu apenas durante uma hora e cinquenta minutos. A t d 1 d re t mente - •

DO'OO-' máxima possível e ue seis unos ele prisão e u-rnta mil .íolares ele pro�e o e ei e . cru a
mento Toram efetuados dO'ol'üsamente em dia".;.-'V J

mí litar, segundo a qual todos"
" .'

e

• • ' ", •llTulta, ;para ca,da acusado.
os cidadãos ingleses que atin- Se os fohculal'lOS da gazeta ínjnrtosa, ao mves de medí-

O PSD alrem a

-

idade de 18 anos d-e- rem pela própria a honestidade alheia, :ros�:m á Secretaríe da
, e os mandatos csmuaístas ;ois de janeiro de 1949, deve- Faze�da e solicitassem o �ireito de examinar �s gastos acima

rão prestar um, ano de serviço Il'eferldos, por cedo haveríam de meter 'a caluda entre as per-
militar. nas.

, ,.'" _ .'.

O-projeto deverá agora ser Façam o exame! Não Inventem numeros, nao errem CI-

encaminhado ao rei, para san-I fras, 11:ão !ian�asiem números para acusar, que assim só agem

ção. ,

(IS patifes refmados.

.
,

SENHORES

1) MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATA!UNJI

J.II'ftprietárie 8 D. G6l'ent�: SrnNEI NOCETI - Dtretor Dr. RUBF:NS
Diretor d. Red�ie A. DA.MA8CENO DÁ 'SILVA

IRo XXXIV I Florianópolis Domingo, 6 de Julho de 1941

Por
..

crime de' subôrno

Cave canem ,�,.

govêrno
RT'E::\'O:-; AlHEf;, 5 ir. P.) - A sl1b-�l'cr,etaria de informaciír) ]1'1-

bIicOll l1ma not a, rlrsmenLinrlo a nol iria rlivnlgncla no exLcl'lol'. de. Cjl.
o Pa.l'lido Snciali,-<la [inha sido dis.·wl\-jdo p('lo gOYE'run. A llnja :.tIlJ, t I

a rli,,'l.11ga<:iío c!p,."a noUcia Tab:1 "(I maql.linucão de in;mig'o� do 1)�' '\'qLlP 11l'OCl.ll'n1n crim: inLranCjlliliclar!t··' I' c()llru�iío C(,l11 uma lúl1\'H ("(llll -

cida {' üe�acl'edilada - a da iufami ... ·'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em ficl o easl di R. G. do Sul
P. Alegre, -. (A. N.) - Che-. De posse de tal noticia,

cou,ao conhecimento da repor imediatamente procuramos a

tagem politica, na' noite de sua confirmação, 'para 'O que
"ntem, de fonte digúa de eré- estivemos no Palácio do Go-,
,cito. que o deputado Francis- vêrno, onde, apesar do adían-
00 Brochado da Rocha, da ban- tamento da hora, adnda se tra
cada estadual do Partido So- balhava ativamente. Informa
eial Democrático, acompanha- ram-nos, .então ali que a vía-}
do do acadêmico Rafael Peres, gem _do deputado Francisco
Borges, seguirá na manhã de: Brochado da Rocha não tinha
Boje, pelo avião da carreira carater oficial, mas que se

da Aerovías, para o Rio, le-' prendira ao firme propósito em
Tando importante missão, O que se-encontr::r. 'O governador
referido parlamentar estaria Valter Jobim de, obediente

a]credenciado pelo sr. Valter Jo- um imperativo de consciêneía
ltim a, na capital da, Repúbli- submeter o caso do Rio Oran
oa, requerer junto, ao Supremo de do Sul á apreciação do Su
Tribunal Federal a ínterven premo Tlribunal Federal.
q&o' no Rio Grande do Sul. Aliás, o governador do Es-

tado já fez sentir ao deputado
Edgar Schneider, presidente da
Assembléia Legislativa do Es-
tado, que, promulgada a Cons
tituição, iria solicitar o pro
nuneíamento da mais alta Côr
te de Justiça do pais.

I

:!

Latea·mem �,

"ll�me",,!

\

__E
s. JOAO

Combate a tosse, a

bronq�ite fi 08 resfria

dos. João O Xarope S"
éeficaz no tratramento
'das afecções gripais\ e

das vias respiratórias.
O Xarope São João
solto o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

RADIOS
5, 6, 1 e li valviAla. para
Luz, Pilha e Acumulador .•
Peça catalogo graUs.
Png.. .em c.nOOrrtlRaia'
A , A - illlportadora
.. Paulo, C, POltal, 4063.

ALÉM PU MAIS. ..i ECONÔMICO O

SAI/ROde
DE BARBARA $TANWICK�,,:,·,····

"Le...er mantém, de rato, " ... iç,o da

pele. Eis porque. uso diàrlamente"

FEITO ESPECiAlMENTE PARA I'RODUZI.R
ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVER DURA MUITO.

E como é fragrante e delicado!

Adote Lever hoje mesmo. Faça

também seu o sabonete preferido

por 9 entre 10 estrêlas do cinema.

Inovacão
�

,

,

que garante MAXIMA REGULARIDADE I

Doralécio Soares
•

lná Veiga Soares
têm o prGzer de participarRio, (A, N.) - Apartou aqui aOI "UI par!ilntel iii PIilS8êla...o navio italiano. "Argentina", tru- de .ua. relqções o naacimen-zendo 98 passageiros para o Rio -B tOI de leu filho

-

958 em transito para os por-tos do PAULO ROBERT9sul, entre os quais muitos ím igrau- F'I 2.9 dI TrOO" 'd" A pu ii.. e junho de 1�47."es. 3J' em e rpassagell'o o "....1'-
"gentina", o professor Benigno Di ... ....

Tulio, catedr-ático de cr.imínologia
da Universidade de Roma. Falando
á reportagem O professor disse que
vem representando a Faculdade
Intenriaoional de Criminologia da
capital italiana, adiantando que é
ela sua missão participar da Con
ferencia Panamer íoana de. Crimi-
nologia, 'marcada para set e do'
corrente, aqui. Adiantou o pro
fessor que a finalidade do c, con
clave é estudar o meio de repri
mir a delíquencia de menores, que
atualmen te na Europa, agravada
pelas consequencias da guerra, .es
tá se tomando um sério problema,
Outras personalidades que vieram
no mesmo navio, participarão do
mesmo certame.

Conferencia' de
C�iminologia

Onde esta,rão�
Rio, (A. N.) - Os advogados

Luiz Lima e Adiar Lopes impetra
ram um habeas-corpus a favor' de
Fcancfsoo Gomes Santos '8 Car lin
da Azevedo, ao juiz da décima ter
ceira vara criminal, Lendo a poli
cia informado á justiça que ambos
foram postos em liberdade. Os ad
vogados, entretanto, informaram á
imprensa 'que Francisco ·e Carlin
da, ambos envolvidos na morte de
Tomazzia Ciamonos, não haviam
chegado até á noite, na sua resí-
delliQia.

'
,

UNTAS LTS 95
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Sensaci'onal
ALTO WATCH, famoso pela quali
dade e precisão, orgulha-se em apre
sentar esta in o va ç ã o: o balanço
"special", recente conquista da téc
nica relojoeira suíça, e que resolve
o problema da regulagem! Com o

balanço "specíal", sem parafusos,
(regulagern pelo pêso) obtém-se ex

cepcional regularidade de funciona
mento. Procure conhecer a opinião
de seu relojoeiro, sôbre essa extraor
dinária novidade "apresentada:' pelo
ALTO WATCH "Special", 17 rubis.

1-

Ao adquirir o seu ALTO WATCH

"Special", podej'á V. obrer também Um boletim'

dos "Bureaux Officiels de Contrôle de

� Maj'che eles Montres", que atesta

os reeuüaâos "part-i.culflrmente

� do funcionamento.

âêste relógio.0110Wa/cn

AW-12

lllsfribulàores-Atccadlstos: R. & G., BLOCH LTDA. - �,do Rosário, 169 - Rio de Janeiro - R, Libero Sadará, 92 _ S, Paulo

INTER-AMERICANA

COMER�OtIN8llSTR1A tnOPLAY LTDA
lf'.NEl:JIET/A. 4/' TUS·/OOO·S.PA(/LO.

-

Nervos DebUi ..
tsdos Provocam
la Nelh\�,sthenial

r .

11 RUBIS o crime do advogado
Rio, (A. N.) - "� favor do ad-

vogado Milton Barcelos, processado
por crime de economia popular,
foi impetrada uma ordem de 11a
heas-corpus, á segunda "aNI. crimi
nal.

Os primeiros symptomas d�:
neurasthenia são' geralmente a;

insomnia, pesadelos, irritabiIi-
dade, dôres de cabeça e ner
vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se €ontra as suas consequen-'
cias. Trate-se immediatamen
tê, com um remedio de' effeito-

. positivo e immediato. Não
torne drogas perigosas. Vigona:t
é o rernedío indicado para.
qualquer caso de neurasthenía;
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forçass
perdidas e a'energia da juven
tude ás 'pessôas exhauridas,

-,

'Vf!tonà1 '1
FORTIF se.1 ! DÁ SAÚ DE-
LabotlZltorios ALVIM & FIiElTAS - S. Paul..,.

.r=>: ------'- ,,lL"�
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IErna Saci .em
Florianópolis
:EJRNA SACK, A MAIOR CAW.rORi.. dDO MUNDO, POSSIVELMEN'l\_E, e
DARÁ UM CONCÊRTO EM FLORIA-

1" 110J'"
NóPOLIS. .

(

+�('m a.nos·,· .1!.:, O maior' accntecimento artístico
.'-"' o meuinu Paulo Roberto, fi� .dcstes ultimes tempos na capital

lho do sr. Paulo �\llarLe ela ;:'i1va. ela Republ ica tem sido a temporada
l'unc,i:o,núl'io da Prcf'eítur» ele Sae. da afamada cantora alemã Erna

Sack no '.DEATRO MUNI,CIPAL e-nas
: José. RADIOS "TUPY" € "TAMOIO".

- o meui no Julio Ce5a1'. fi lhe Raras vezes no nosso' paiz uma
· <lo SI'. Ju lio C. Gonçalves, repre- artista tem obetido tão, expont âneas
· sentante comercial. e mascantes consagrações, por par

te Da crítica e do público, como a
- o menino João, filho do SI'. incornparuvel Et-na Sack, que .tran-

· Josó Alrne ida de Oliveira, da P. M. oarnente se tornou um verdadeiro
.' do Estado. ídolo da plateia carioca.

_ a exma, sra, d. Edite Sa.uípaio Crúmos que muitos dos nossos
radios-ouvintes em F'lorianópolis

..Cardoso. esposa elo sr. Jaime Ca1'- já se familiarizaram com a sncan-
-doso. tadora vóz da celebre- soprano, atra

, - a exma, SI·a. d, Norberta de vés elas iradiações das estações a

_.MOI·ais Cunha esposa do. S.1'. João cima.menc�onadas, ás terças-feiras
,.' . e quiní.as-f'eir-as, das 21 horas emFerreir-a da Cunha.

.
diante, pois eem todas parte do

- a exma, sra. d. Cora Linhaies Brasil- se tem .comentado com vivo
o.Blauely, esposa do sr. Julio Blandy. entusiasmo êses momentos de .aI€<-

L D '. 1\"'. f'ilh d vada-arte, f I 'L di
. . -

- asa. or is hlr.Iam, . I a o
A di

-

d d did d '"
oram e euos para trtgrt: a sessao

�.
'

, j' H " B
.

o' •
au Iça0 ·e es,pe I a ·e ",rrua

d A bl"
.

L
,.

. -sr. pIO. enrrque ruggrnann. Sack nas Radias "TUPY" c "TA- a ssem ela' OS' segu ln es socios :

- a sta. Adelina Sousa, íuncio- MOLO", ILO RIO, está assentada para Ubaldo Brisjghel.li, João Teixeira

,,;n�a f."deraL aproxima terça-feira, ás 21 horas, da R.osa Junior, e Waldir da. Lu)'
L a' sta. Valquí ra Ventura, filha e t'e�omer:damos a?'s ..nosos leitoa'es Macuco, sendo o ,pl'irneil'o como

"''"'o SI' Generaldo Ventura de nao deixarem de ligar seus apa- presideníe e os demais corno S'eC'I'C-• .'-L •
.

• relhos ness·e dia. .e hora ás esta'ções' .

..,- a sta. Alrnerinds Trindade. em apreço, pois 'a consagrada ar- tários. Assumindo a presirtencia c

o
'

sr. Ar i 'Sar-Lorato. arLisla certamente empolg·ará pro-' sr'. Ubaldo Bt'isighe·lli leu o edilal
_ Nelson Demal'ia Boiteux. fundamente a lodos que terão a

ventura de ouví-Ia.
Após a sua atuaçã.o no' Rio, Ern'a
Sack iniciará sua briltlante "tom'

fi'lho I née" nas principais cidades do sul cllssão, o asslUlLo elas mensalidades
'do paiil e dará"recitais no dj� 8 de foram apresentadas ·e vaLadas di
Agost.o em Curitiba, 10 de Ag·o·s,t.o
em Joinville e a 12 do mesmo m€s

.- a exma. sra. Ivé Pessoa Gui- e,m Blumenau.
..;marães, {lsposa do sr. AnaLolio Pi- Espera-se, pois, a possibilidade

de a.lrair a J'an1{).sa cánlôra á nossa

capital, e a Empresa do "Teatro
Municipal" do Rio, encat'r.egada eI.a
"tOl1rnée" nos Est.ados, certamente
envidaI'á lodos os esfo;rços no s'en Li
tido ele obter a cooperação dos po
deres pÚlblicof> da nossa cidade na

realização do extraordinario a;COIl

tecim.ont.o de a'rte.
Sã,o �sses os no,ssos

Los.

ANlVERS.�R[OS :

- o sr. Serafim FornerQoIli, co

:·.«nercianLe nest.a praça:
- o menor Mário Inácio,

�,do sr. Jorge Coelho.
· Fazem anos, AMANH.{:

.nheiro Guimarães.
- 11 exma. Sl'a. d. Diva Régis,

• .esp·()sa do Ce!. João Arthur Régis.
- a exma. V"a. d. Clarioo:il

"()oeldner.
- a sLa. Ani La R'izani, prod:'.essora.
- a sta. Lig'ia Mancelos MDlH'a.

rr' - a sta. Eu·lina Martins.
',A - o st'. Altir W/eber de Melo,

j."àntaclor da Pt'efeitura de Guriti
, �aD,OS.
-' o s;:. JOão '.�ítfIanazió, céiiner.�

•.eianle. g
- o sr. Domingos Garcia J1'.
- o sr. Augusto POTjp Jr.
-. o sr. Vaimor Gonçalves.
- o menino Henrique JOi'r. filho

,do sr;. Luiz ]jjllgênio Beirão.

BATIZADO:
R�alizol1-se anLe.-ontem. a c('['i-
I •

:;mania do batismo da graciosa m{l-

nina Eliza;beLe Mara, í'ilha do sr

,'Úrla.ndo Mede.iros f' de sua. exma

"»esposa d. Silvia Medeiros, t.em!o
.'Servido de padrinhos o exma. sr.

,.,dr. Nerêu Ra;mns, vice-presidente
.:da Republica e sua exma. espo�a d.
Beatriz Pederneiras Ramos.

VIAJANTES:
Seguiu para Podo AlegTe, o' sr

Levy Li-nhares ela Silva, en'g'elllhei
ro�civjl.

. , .. ' .' I. Censura: - Até 10 anos,

�OME �PERfTf':O , .. �)I'��.os< .Cl'$. �,6�..� .�,.4.0 _ •

K � (). r, . SIMCLT,A.-NBA.MENTE
Á

RITZ
4, 6,30. e 8,'.5

10) -' Cinelandia Jornal.

20) - A�ualidaDes RKO Pa.t:Jlé.
30) - Ingrid Btlrgmann -'- em:

QUANDO FALA O CORAÇÃO
'Censura.: � Até 1'1 anos.

F-l'eços:

VJnbe dos 'uDei.oá ..

rios Públicos e �i,is
Santa Catarina

-
-
-
-
.-

,'<o tocante à saúde, não 'nos de'

vemos basear senão em um

segur'o oü,gnóstico. O sapgue
pobre pode determinar certo de

sequii1brio nas defesas orgânicas,
o que poderá dar causa à anemia,
ao esgotamento, emagreciment@
etc. E', então, quando se faz ne

cessário o uso de Ufl1 tónico vi

taminOiio de ação restauradora.

Cuide, portanto. de ...nriqu�er
seu sangue, tomando Vinol. Vinol

reforça as d e f e 5 a s orgânicas,
multiplica as hemoglobinas, equi
libra o sistema .nerVObO, aumenta

"-ó a.p'etite,"'elit'r,in':Jndo a depres-"
são_ o nervosismo, a debilidade,
a lassidão, a palidez etc. Prepa
rado cientifico de grande valor

terapêutico, Vin?l -....._' '., 1// ,

encerra indicaçao""",,_ //_
eM tôdas as Inani- -- /

festações defiC'itá- :-
,-

riM' do organismo,
cOJnO a anemia,

I a neurastenia, °

eIllllilreclmento e

IUT:0 - As 10 horas da manthá
Jurna is - Desenhos - ;-ihO'l'L;, ele.

Censura: LLVRE.
Preços: Cr$ 2,00 --: 1,00.

ATA DA. ASSEMBLÊIA GERAL
E,xrl�R..AORDIN.ÁRIA REALIZADA

J<}i'l'l ;.rEGUNDA CONVOCAÇÃO
Aos vinte c o ito dias do mês de

junho do ano d� rnil novecentos e

quarenta e sete, ás 15,30 horas, 11a

bala ele sessões do Clube dos 1"U-11-
cioná r ios Publicos Civis, á rua Ar

cipreste Paiva, n. 5, reuniu-se em

Assembléia Geral Extraordinária a

......... , ""."
,.

11.1'1':1. - .� 1/;5 -horas

10) - .Notícias ela �emana
DFR

20) - Joan Crawf'ord - em:

UM ROSTO DE MULHER
Censura: - .�té 14 auos,

Preços : Cr$ 2,40 - 3,60.
, -

díta organízação. A reun ião se ere
tuou em 2a convocação por não

hwvey numero legal para runciona
monto da pr-imeira .couvocação,
marcada para :15 minutos antes.
Estavam presentes associados con-

foi-me se .constata {las assinaturas

que uigurarn no '(le.;:w-ecliYO' livro
de presença, Na forma eslatutária

de carJi\;ocação- e fe!; uma expo-si
(ião dp como se enconLra financei'
ramente· o C. F: P. C. Posto em dis-

ROXY - .....s 2 horas

10) Ciuelandia Jornal.
M,uia lVlontez

TANGER

em:

V-8['sa,s 'propostas sendo vencedora
a seguinte: qU(' os S<JCIOS cujo::
vencimentos s·cjam infcl'iOl'es a

Cr$ 1.000,00 conLi,nÍJem pag'ando
Cr$ 5,00 mensais ê aqu·eles cujos
vencimentos sejam i1guais ou su

perior a Cr$ 1.000,00 pas.sarão a

pagar Cr$ 10.00 mellsalmente. _<\

segui l' o sr. pl'e'sidelltE' comunicou

que o ClnbE' cuidando dos interes-

30) Robert Danai - em:

FA.Yl'ASMA CAMAI1ADA

40) - Coru.iuuação da série :

BANDIDOS DAS SEL FAS

ROXY
7,3i

Ritz: _�::; ft .e '8,115 1101'as: -Gt'$ 6,011
- 3,60� _Ai' �.:30 horas: unico Cr$
/(»,00. RO:.\."Y: As 7,30 hOlrjas: Cr$ •

,,',80 nn/ioo.
. ;'

ardentes vo- ses dos seus aSf>ociados havia. en-

e,aminhado á Assembléia �egisla
tiva Estadual uma série de suge.s
tões entre as quais figuram as de

co,ncessão de 30 diag de féria>,
�1 � 11 � Ln;.en te,' (t�c1tpóS"eí'i L1flior ia a Oi

30 anos e da ,concessão ela lioença
prêmio. p'osla a pala\Ta a disposi
ção. to'mou-i) o �l'. Bento· Aguielo
Viei'ra, CJue propôs ['icasse o COn'
selho inoumbido de ·estudal' sohrc

LI conveniencia E' oportunidade ria

org'an ização dt' uma cooperativa. o

que ·foi aprova,da. Nada. mais ha

vendo a ser trat.ado, e.ncerrou-se

a reunião ás 16 hor'as e Lri,nta mi
Ilntos. Para os devi/dos fins lav'l'ei a

prese.nl'e at.a.

(Ass.) - Ubalclà Brisi(Jhelli
João Teixeim da Rosa ."uniol'

'IVa.ldil' da Luz Macuco.

MOLESTIAS' DO
c.r '----FlG1\-DO,\, -

I

Assim como V, S. cuida de
,eu ve�tjat'io, de SeltS rlente�,
,SStlTl Lambem V; S. deve cui
dar dp seI! figad(),
H'"I,oÜtlR N. �. da P"nha deve
ser usad'l por V. S. cu' o , 1)1
t),.Jt8_1n��n\O dr.:> "rery ;LLOH•
H P,I lU N. S. dit-Penha po:ie
::.t!l' tOlTI'"d'4, mesm.o em uso

prolongado sem receio de qual
que incoveniente.
A vida vale a pena ser vivida!

AVIDA DO FIGADO
Ma.!ores e'clareclmentos escre,"llJIl:

Caixa Postal 3.8lõl - lU"

lelogio de '1IsI

11'erdeU-ee U_, no tril';et.
entre li Confeitaria Chiquinh.
e rua Tiradentes,
Gratifica-se li quem., en

tre4ar n�ta "«�tiaçiJ.•.

Não se- fie em

Ho·róscopos e • e

-
-
-

-
-

DR. SA'ULO
RAMOS

estados de desnutrição.Agradável
ao paladar, Vinol é tomado às

refeições, e serve tanto para
adulto' como para crianças. Os

convalescentes de doenças - ou

.operações encontram em Vinol

um poderoso estimulante. Na sua

conlpo!"ição acham,se as vitami

nas A e B, bem como os princi
pias do oléo de fígado de baca

lhau, q:citrato de ferro amoniacal,

peptot'!'as de ferro e outros ingre
dit-ntes científicos de eficiente

aç§o revigoradora das defesas

niiturais do organismo. Tenha

sempre em casa um vidro de

Vinoi. Vinol encontra-se em tôdas

as farmácias e drogarias. VÍRol

é a saúde do sang'ue J

'�V&NDE�SE'��o!t�x:;���: I::forta�el com d�� peças con-
.

·tendo o mesmo' mais 6 co·

I CASA MISCELANEA dis.tFI
alas,6itoàruaUruguain. IiI' Duidor,a·do. Rádio. R. C. A
Ver G tratar no mesmo CQm �*". V'il,.Wa. e Disco,.

�� sr. Jo�é �1arques T�ilha_ ����������������__�R.�3�"�a�se����·ftI�__��·�a�ff�8� � � �
__

Especian.t·, .1'l'l I'l'\oles-
tias G@ Senhc>rClS.
Alta cit'urWi•.
H.rári.: 9 às 12

JD.lrA1!tTlM_TE

. ......•...... .., ..... - ..

Grande Cir(o Irmãos),
completo que percorre

PROCEDENTE DE MONTEV!DEO
o lontinente

HOJE Dois grandes eSjÍ}etacu!os. - A noite elpetscw!o· à:i 20 horas.
__ HOJI1Crianças maior de 5 ano. poderão ent,ra'r na matinée> n

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

o Circo mais

Insfalado na Praca Generál Osó�'io
ARTISTAS DE VARIOS PAISES DO MUNDO .G

formidavel coleção, de feras e animais amestrados
L"'Õ82 Africanes, Tigres, Ursos Ji.!lIioticos, Pumas, Touros, Jaguares, Macacos,

Cavalos Sir.ioG, PoneYIl da India, Quo tis, Cachorros e Diversos Animais
,. '

"rODOS OS DIAS EXIBICÃO DE FERAS das 10 às l8horas.

.
J

.D", paS50tTem paro São
Pl'lulo só «orá 4 únicos

eGpetlllculos �".cri.o t04.. à. .oite.
BiU..!t ..rio ob.rtet d05de às lO horas ia l'l'\oTlhB. - HOjE motinée à,; 14 hora ...

I

I.
I
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s_� .� V.'-ika
A L.,..�••_ Me 1-'

tal' a.• _.._. .

(c;a.tnftW. l.�. , u
n••�) .m- ,.,._ -...••
é- tlnt__... m.........
.ujo. • ..U lU." '_••
faoil • apadIí_.
A �&t .t'�.att,e .�..,a

OI caa..-. o ).trur.ti.. a .e.... -

rbia,e ...... ai�. "a
roaadJoias elo c....o. �
comô '(i�a. _ •.wirilie, Q-
"i&U-.o a. r'" __.
r••• N apro".wia �.�
tarrUtnto Nacional d. :!lit�a
Pábltca.

���

Fai calor, m.lI, .. súbi

to, cai um tempor.i, e

V. che,a em c......cltar-
.

cado, os pés 'mollla4ol!
Eis o momento .e apll

nhar um rel'friado! ...

:€ também o momento ele

aplicar all:umas iMao! d.e

Mistol em ca\ia narina.

Miitól espalha-Ie .õbre

as mucos.. irritadas fi!

diminui o coniestiona
mento, desobstruindo 05

cO,ndutOi e permitindo
oIma l'e:opiração lõI.or_&1.

Mistõl
PARA A HiGIENE NASAL
Use J\Ustol-Rub UngueRto.
para fricções sôbre a lar

ganta, o peito e as cOitas.

IA 5: M & -10

Ia ItEUNIÃO DOS PKESIDENTES DAS I
COMISSõES -ES"ADUAIS DE FREÇOS ,I

REGULAMENTO

'jDa or�ização e runctonamenss da"
Comi..sões MUl1iciprtil! de Preços ,

1 - A C. C. P. solicitará dos governo"
estaduais prontas provídêncías para ins
ta-lação e funcionamento das C. M. P .•

delegando, pata isso, ,Poderes' aos presst
dentes das respectivas C. E. P.

2 -;-- As C. M. P. deverão ser constrtuí
das de personalidades representa·tivas das

'

várias atividades do Município, sendo
aconselhável que dela façam parte o Pre-
,feito Municipal. o promotor público e

I representantes do IBGE, dó comércio, da :

indústria, da agricultura, dos consumi-
! dores e das pr'ofíasôes nberaís.

'

3 - As C. M. P. funcionarão na sede.
do Município. de preferência' em imóvel
da Municipalidade. devendo reunir-se,
pelo menos, uma vez por semana e, ex

traordinàriamente, quando convocada
pelo presidente.
" - ,"9 deliberações das' C. M P. só se

l'ão válidas quando aprovadas pela mato
<ria dos seus membros, ressalvado o que
díspõe o parágrafo 20, do artigo 90, do

dec;eto-lei n. 9."25, de 4-4-46.
5 - Três faltas consecuttvas. 15eIn jus

lIf,cação, acarretarão a vacância da run
q(i,o de membro da C M. P .. devendo o
presidente desta corm.ntcar a ocorrência
à C. E. P.

.

.

II - A autoridade policial, sempr-e que
possível, compaeecerá às sessões com f)
fim de anotar as' dectsões tomadas e pro
vídencíar a sua efetiva apltcação.

7 - Às C. M. P. compete:
a) o conhecimento do custo da pro

dução de serviços, gêneros e mercadorias
essenciais, corra a .finalidad.€ de orientar a ,.

política muncípat de preços;
b) o contrôle 'dos preços de servíços,

gêrreros e. mercador-tas essencíads ;
c) a estabilização e redução elo custo

de vida, devendo, para ísto. torrJa,r ali' pro
vidências" que julgar neceesárras assim
como sugerir ao Govêrno as medidas de
fomento. às atividades econõmicas:
d) o estabelecimento de critério!'; es

pecírícos que permitam ao consumidor'
conhecer o preço de venda do produto: .

e) a ind.icação de medidas que visem
-raeítttar a ctrculacãu de gêneros e mer-T"
eadortas essencíaís:
f) a or ien tacão e .t'iscn!izacãn das prr

vidências que adotar e dos serviços quP
porventura c-riar:

'

g) � realização nos têrrnos da Iegí sla
ção em vigor, de pesqulsas e inquérito,
econômicos. julgados lrrJnre�cindh�is ;�f)'
conhécímento das' medidas a serem ado-.

tadas para a normalizacão do custo de
vida, procur-ando a'rticulaf'-se neste senti.

do com a,.. repaTtiçõe� especializadas exís-
tentes no oaís: ,
h) a orfentaçã-, e oontrôle do abaste

cimento. podendn ais C. M. F .. em C::J50-�
espectais. adquírtr os gêneros e .merca
dorias indispens{tvpis ao supr-imento, dos
mercados consumidores;
i) providenciar no sentido d<e serem

!a-cil1tn<los aos pequenos produtos-es os
necessárto« meios oara que possam. �
preço ju-sto, colocar os seus produtos:
j) a orgal1�ção e remessa. a C. E. P.

e 0.9 C. M. P. dos Municípios interessados,
mensalmente. de elementos e dados' in
rormattvos sõbre as sarras, esvoques dís
pon íveís, preços vigentes e necessidade
de transportes para escoamento da pro.dução. bem como sôbr= as deficiênciasde abastecímerrtr, verificadas.

,8 - Af' reuniões das C. M. P. serão pública .. e suas resoluções serão levadas 20
conhecimento de todos através dos meí.osde d�vulg'ação possíveis. inclusive no ór
gão oficiaL

!l - As tabelas ele prece> terão amplapublicidade e serão remetidas às autor!
dades judiciárias e noücíaís Incumhidae
da repressão e julgamento das Infraçõesprevistas na lei. As tabelas aprovadas
nos têrrnos da legislação em- v;gor "€ri1-> 1 enflatambem afixadas pelos come-rciantes' em
seus esta'beleci·mentos. em local de fá.cilleitura para o público.

10 - Compete às C. M. P.:
° tabelamento de serviços. gêneros "

utilidades essenciais quando =llj'<"min�s
e utilizados dentro do território de suajurisdição, devendo ser o mesmo, na fon
te de produção sempre ínrerior a" esta.
belecido ern qualquer outro local paraonde o produto tenha sÍId'o exportado, A
di!�renca de preço neste caso represerrtara o 1/1lal das de�peóao havidas com a
embalagem', o transnorte. os s�guros. �

���r�!�. no local de venda e margens per-

i 1° - Na comp0'ição das tobelas asC. )/1. P. considerarão os interêoses do
'1ha<:::tec:IT'f.\nto O"P'Y'al. .levando e'm conta.
ainda., após pr';'''i'' entendimento com as
C. M. P. int·ere·--"das. oS liml1e<; por ven
tura imoostos ppla C. E. P. t).ll.r::t "�rla :ser
"iço, gênero 011 utilldRde e0-sen�iaL

11 - A" C. M. P. t.crãD um spcretárine.scnlbldo dentre os seus mDmbr�s. ou ,lp
,ig'nado pelo Prefeito Munk!pal do qua.dro de servidores da Prefeitura .

Pa;rág,'afo úniC'-ü - Os ".prvieos presta
do� pelos membro" das C. M. P. e pelos
�"ent", da econorr!La popular sã-o de re
lel'âncla.

12 - As C. M. P. ·pnviarão à respectiv,
C. E. P .. após a r·ealiza.�ão OP cada ses
são. cópia da· at,a' e resollle!\eO.

13 - 1v; re!'lflluçõp, dao C. M. P. cnn$-
•

tarão de pOT'taTias fi.rmadas peloo re,sP?c·
. tlvos presidentes ou seus sub,;-titutos le·
g",I".

1" - As R.. M. 1'. 'só -�e t1iri�ir�.Q ii 'J.
C. P. por intermédio das C. E. P. dos
respectivos Estado�.

15 - 0' C>$OS omisso.s ,'lerão resolvidos
pela C. E. P., de cuias decisões ca,berá
'recurso para a C. C. P.

ê)�==::::�������----N1;"�������··R�a�'���J.I�l::::::
....w... .... A :ft. I • - I>lElCIO LA PORTA - 'PRACA 15 DI:

N...... - '__'rum: - 1.325
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o FESTIVAL INTERNACIO-�
NAL DE MUSICA DE 194él

SERÁ REALIZADO EM
AMSTERDAM

NOVIDADES PÁIUSIENS--ES
- A:bandonando as "remi-·

nisoências" do ano passado, os
costureiros criaram um estilo
mais simples, mais adaptado
as' necessidades e gostos da
época atual, estabelecendo'as
sim uma "silhueta 1947".
Moda é, antes de, tudo, bem

feminina. Os ombros tornam
se mais redondos, os bustos
bem ajustados, o talhe bem
cara,cterizado. Empregam-se

os drapeados, as saias cocnti
nnam ,descendo e chegam a /

cobrir completamente o joelho_
Mas, as silhuetas variam de
acôrdo com as horas do dia.,
Para os di�s de sol, os vestidoSi
são leves; para noite, a capaI
continua a ser apreciada. Os
"tailleurs", como os abrigos, �

são mais femininos, e a túnica'
triunfa. I

S. H. L - Informam de
Copenhague que a Sociedade
Internacional de Musica Con
temporanea, que está atual-'
mente- celebrando seu congres
so em Copenhague, aceitou o

convite da Holanda para rea

lizar o festival ele verão de
1948 em Amsterdam. O Con
gresso decidiu tambem fazer
com que a ópera. conste do seu

programa pela primeira vez

na história da Sodedade e um:

comité separado do juizes· para
eSSe- setor foi nomeado. �
membros do referido comté
serão o Pri. Ed-w'ar_Dent, de

I Roger Desormieres, de Paris,

,e Paul Pella, regente da Opera
da Holanda, de Amsterdam.

.1)(tISfdI?IItItlfS/)/,lFREIfQS
,alrt1db;ÇlIlfl�t#/�ew�$

De acordo com os imperativos da
razõo, do ciência e do bom senso:

N.o 1: Regras abundantes, pro
longados, repetidos, bernorrogios
e suas consequências,
N.o 2: Falto de regras, regras
atTazadas suspens.as, dem-inuidos
e suas c�nsequên(jos.

�

:��!��;:����;�.�.-I-··Croaic('ls ou Agudal) • DEI i
.uas maniie!!taçõea (Tos••a, ;

Rcuquidão, Catarroa. etc.. ). IJ
allsim como ao GRIPES. são 1mllllestiall que atacam o apa-

.":!:"":'::.
relho re.piratario e devem
aar tratadoll com um medi
CClmento energico que com-

'bato o' mal. evitando com

plkações grevas. () SATOSIN
•

'c�nt"ndo elementos ontisse

tic..Ja. peitorais, tardcoa, recol- ,

c:ificantu e modificadore8 do

�:�::""organilimo é O I ernedio
indicado.

����u rJ/��T��f� i:::.::::,:�nas bôpS farmacias
e drogarias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lEM SUAS COMPRAS!
.. artigos da mais alta qualidade pelos melhores preços:

"

1

I
UM NOVO PROCESSO PARA
ECONOJVITA DE' GAZOLINA
Paris, 16 (8. F. L) - O sr.

Baron, um dos engenheiros de
, '" Minístérío . d0 Trabalho, acaba

de anunciar, numa 'conferência.
de imprensa, a descoberta de
um processo inteiramente hOV0
para economisar a gazolína.

�ste processo utfltza o podee
anti-detonante da agua. UIlI.
aipal:él'hõ espeolal adiciona,
agua ao carburante, aumen
tando assim, não o seu poder
oalorttlco, mas a quantidade
de mistura no cilindro, em ca

sa aspiração do motor, Duran
te estas espertêncías foi feita.
uma economia de 15 a 20%.
com melhor rendimento.

.

O projeto do sr. Baron foi
Imediatamente encaminhado a.

Academia de Ciências.

Ao escolher aell perfame ,.erifI..
� oe se trás a ,.arca iIIa pMfMlarill
�Johaa Haria Fari.." ... ii' ....
preferida pela ..rte _.Mial ...
D. PedFe.

Para a Agricul;.uro: I
Arados. grados de cis-o e de dentes, cultivador�s americanos, tratores es

ceciais p'�"a hortas. Moinhos de pedra e de disco para todos os fins e ca-.

\
.

"-

pacidadcs. Máquinas e veneno para extinção de formigas. Amplo sortimento'
de tódas as fel ramentas para a lavoura. Consulte nossos preços I

Para a Indústria:
Tornos parate.os e bancadas. Máquinas para diversos fins. Completo estoque
de Ferr arnen tas. Motores, Diesel industriais, marítimos e grupos electrogê
nios. Grande sortimento de canos, material para instalações sanitárias, ba
nheiros <te .. Utensílios e material para construções, Fôlhas de serra para
engenho, braçais para aço e metais, circulares e de fita. Bons' preços para

\
at ..cado e' varejo!

Para a Família:
Artigos úteis e incÍispensávels ao equipamento de um lar,moderno, .corae :

fogões de todos os tipos, rádios de diversas marcas, filtros, utensílios para
cozinha, geladeiras, máquinas de costura, ferros de engomar e outros. Seção
de fazendas e artigos de confecção; capas para chuva, capotes etc.; drogaria,
perfumaria e.urn.variadíssirso estoque de artigos finos para presentes - tude
a preços convidativos!

o Transporte:
Pneus Gig��.tes Goodyear de tipos diferentes, especialmente cons-

, .. _ ... • .•_;_1

truídos I
para a natureza de cada trabalho. Câmaras de .Ar, Man-

gueiras para Radiador, Correias para Ventilador e Baterias

Goodyear. Ferramentas e .macacos para qualquer, capacidade,

COMÉRCIO E INDÚSTRIAJ
Florianôpolis. FILIAIS: Blumenau . Joaçaba - Joinvile . Laces _

Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão

AGÊNCIA Er.\"SANTOS. ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO E CURITIIA

*******************************************************�***************

ARMADORES - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas'<Ritá Maria"(Pregos de ferro)

IMPORTADORES E ATACADISTAS

íl
.._

• Fazendas'. Ferragens • Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêuticos e T E L E G R A MAS "H�EPCKE"

o caso dos comUDlstaslGOVRRNG DO ESTADU
. .'

I' I
.' Decreto de 25 de j,mho de 1947RlO, 4 (U. P.) - Esperando-lo conflito entre o egrs atIVO

o GOVERNADOR RESOLVE
-se a todo momento que o 'I'rt-] e � judiciário, co� � restabe
bunal Superior Eleitoral se lecirnerito das atrtbuíções do
:pronuncie Jsôbre a representa- i Congresso, . no que diz respei
ção do Partido Social DemO-I to ao problema.
-erátíco, considerando extintos _,., -

-.J'�"_"'J.""""""'-'-_"'-"'_."_-"'_.J'I-_"'-"'."'_.'"_"'...".."'....._-........._.......,

os mandatos dos representan-I
tes comunistas ás Assembléias'
Legislatrvas do pais, circulava I

hoje a noticia de que os par-j
lamentares atingidos iam im-.
petrar um mandado de segu
rança ao Supremo Tribunal Fe

deral, visto não reconhecerem
a competência da Justiça Elei
toral para decidir ou mesmo

'Opinar sôbrs o caso.

Por sua vez, deputados e

'senadores de outros partidos
também esposam a mesma :----

'idéia, tanto ,assiÍn que o sr. Ca
fé Filho apresentou á Camara
um substítutívó para que se

estabeleça uma ,comissão geral
:a fim dHstudar a matéria do

requerimento do PSD ao Tri
bunal Superior Eleitoral, em

-que é 'solicitado preenchimen-
to das vagas dso' representan.-
tes c!"''D.unistas. Seria esse, ao

<que se diz, num modo de evitar

•

I

fI.,

(4" categoría, vi1a de Peperí, muníeíplo
de Xapec6),,

Decretos de 28 de junho de 19047
O GDViERNADOR RESOLViE

Designar:
De acõrdo com o art. 84, do decreto
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941:

Rodolfo Gerlach, ocupante do cargo da '

classe H da 'carreira de 'Professor Nor

malista, do Quadro único do Estado,
para exercer a funçoão gratificada de Di

retor da Êscola Nor-mal "Pedro I'I ", de'

Blumenau, cria'd� pelo decreto-lei n. 45,
de 26 de junho de 1947, correndo ades·

pesa por conta da dotação 0-09'8 do or

çamento vigente.
Antonieta de Barros, ocupante do caro

go de Lente, padrão N, do Quadro úni·

co
o

do Estado, PJra exercer a função
gratificada de Diretor

o

do Instituto de

Educação "Dias. Velho", de FlorianÓpo
lis, cr-iada pelo decreto- lei n. <45, de 26

de junho de 1947, correndo a despesa
por conta da dotação 0·120 do orçarnen
to vigente.
Osní de Medeiros Régis, ocupante do

cargo de Lente, padrâo N, do Quadro
úmco do Estado, para exercer a função
gratífícada de Diretor da Escola Normal

"Vidal Ramos", de Lajes, criada pelo de

ereto-lei n. 45, de 26 de junho de 1947,
correndo a despesa por conta da dota

rão 0-127 do orçamento vigente.

Aproxime·se mais de 86UII

amigos e parentes enviandO.
·.lhes um número da I't'vista O
VALE DO ITA.TAt, edição de·

dh·,:l.da li Flol'lsllópollli

Remover:

De acôrdo com o art. 14, alínea a, do

decreto-lei n. 317, de 6 de dezembro

de 1946:

Angélica Ferrari Machado, ocupante do

cargo da classe G da carreira de Profes

Sal' Normalista, do Quadro único do Es

tado, Grupo Escolar Modêlo "Pedro II".
de Blumenau, para o Grupo EfColar Ar,

quídíocesano "Padre Anchíeta", de FIo·

ríanõpol!s.
Decreto de 27 de junho de 1947

O GOV'ERNAIDOR RfESOLViE

HEMORRÓIMS
E VARIZES

Designar:
De acôrdo com o art. 84, do decreto
:ei 'n. 572, de 2'll de outubro de lM1:

A Irmã Acãcía Knies, ocupante do car

go da classe F da carreira de Professor

Normalista, do Quadro único do Estado,
para exercer a função gratificada de Di,

retor do Grupo EscoIar "Frei Rogério:'

Hemo-Vir1us

ACESSORIOS E PEÇAS
AUTOI\�ÓVEIS EM

FERRAGENS E FER�AME)J'TAS PARA INDÚSTRIAS �
..

IlELL6R
Importmdor

5ã<D Joio, 127ii .. Caixa

SÃO PAULO
" ..atol. 32113 .- Tel",�r. J O K E

____
,1

__-----------------------------r

Prendedor e ador
.0 Jolheados a ou-
1'0 e corpo em plás
ticos modernos,
Caneta com maior
'lIllpaéidade de tln
ta, Ná lapiselra,
."sta I eve -pres
são e-tic--!ul'ge
a ponta, Escolha
sua côr: preto, ver
de, �Fe",i., azul.
cinza. marron.

Record - 1�2

CANSADA
e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ae

redor dos olhos.
as sardas, man

ehas, cravo�es
pil'lhas, sãe -t..,a;çoeit'os inimigos da

beleaa.da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando ,"'

vens sobre a sua felicidade. con
fi� nas virtudes do Creme Rugo].
Rugol corrige mpidame1'ltc as cau

sas 00 envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme' em

bt!lflzador, usado todas as noites

em suaves massagens no 'rosto,
pescoço, e todos os dias come

base do O'maquíllage", remove as

impu�as que se acumulam &OS

poros, fortalece os tecidos, d.i vi
go,. fi mocidade à pele. Com ape

nas uma-semena de uso do Creme

Rugol-a�ua eutis poderá ficar ma

cia. limpa e acetinada, aumentan
do es-eeus encantos e protegende
a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

1tUG�,L
Alvim & frai-!.(l,j: HoloA:,P. }379·S, !'-oul ..

1.-'1 f
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de Marques Fernandes,

SClgllutla parte : Grandioso
de Varsedades,

alo

Grande .

especlaUva .

em 'ôrna do cotejo de

la de Ab�"àhio Líacoln, pelo
ansenrso, ante-ontem, do
íversárío de sua Tndepen
mcia, está polarizando a'

enção do mundo náutico Ilo

rnopolitano e despertando
101'me entusiasmo entre nós.

�O�':;:i��d�:��d�OS!Op�"��� Clube Atlético e Colegial completarão
Ue hoje' se realiza teve de lo- ,

I d d dr a melhor acolhida d� pa�·te, nu lima ro a a' o
.ns clubes locais, "q'lle Imedln- Na ta d d h

.

t
.,' r

,
_

. Te' e oje era o nu-: P
,.

d C 1
.

1
mente deram a sua adesão lo' I rovaveis qua ros: o egrar: Preços : Cr$ 5,00. uníco. Geral :

. '.. • .' blíco esportivo da metrópole portiva Colegial 'e constitue B 11' Katcí
-

G
u�la Inícíatlva, provídeneíàn- catarinense mais um dos

rogno I, cipis e or- Cr$ 3,00.

o lig'1lalmente o preparo das a' <Trata satísf
_ duma vez cotejos mais vibrantes do (ou Aldo); Bitinho, Pedro Censura : - LIVRE - Crianº�o;

.

I
- - .

t
.

. I::> . açao e presen- que assistiremos,' visto possui- e Nazareno,' Renato, Motor- .

IpU açoes que vao ln ervu maior-es ele 5 anos poderão entrar.
.

I t···I t
ciar mais um prélio do campeo- rem ambos os clubes falanges zinho, Gil, Helinho e Lauro

o hs�nss,clOna co ejo ues a nato amadorista. bem organizadas e treinadas. (ou Osman), Clube AtIe'tico .'
" .. " .. ".""""."."" .....

an a.
TEATRO A, DE CARVALHO

A It d 'Ih d Vi 1
Ü 20° jügo do referido certa- Portanto, não deixem de as- Currú Brito e Ivaní: Waldir

TO a
.

a I a. as n las a ,. ....

' " As 8,30 horas

emo é uma prova em que os re-
me sera �lsputados pe�a� val0'-, sísttr hoje, no estádio da F. ,C,. Fonseca e Pacheco; Capeta, A grande CÇ)mparuhia ele Oornédias

�adores
terão que pôr á prova ros�s equipes do C. A�le�lCo Ca-j D., ao penultímo encontro do Medinho, Djalma, Mírtnho e JOÃOI RIOS apresenta: .

dos O'S seus conhecimentos e
tarmense e da Assocraçaü Des- 1° t\lrno. 'MachadO'. ADORAVEL 1TAGABÇ!NDO

das as suas ,energias� além do D - II víd I t h ...

I TEN;IS Stlgllpcda parte: Grandioso ateo

ontôrno da illla, que exlge OIS anos �oe VI �. comp e a oJe Segundo, estamos informa- de Vnr iodades.

� uíta hati,ilidade, o percurso
E C

dos, será realizado no dia 13 Preços :

lIa provai ;passa de .4 quilome- O '
_ _

'

Figu,eira do corrente nos "courts" da Cadeiras numeradas o-s 10,9'

tros, ,distância mais que suü-
_ . _ ,

sociedade acima um, torneío de �aleões , Cr$ S,�.

riente tpara aníqullar uma Completa hoje dois anos de o�decer�o a 0'�Ienta�ao, t�c- tenis entre os elementos ju- Camarotes (,,'1'$ 50,Oe

guarníção que nãó seja :real- existência 0' Esporte Clube Fi- mca do coach Bage, técnico venis ainda não classírícados Gc'J'(US ,Cr$ 5,Oít

�nente lort.e. gueira, conhecídissimo nas 1'0'- do ref�ri?o ..cIUJbe... I na escala de tenistas do clube. .

.
Censura: - Até 111 anos.

Estão poís d.e "parabéns os das varzeanas da nossa Capí- A Dlre,�OI.Ia do �l�elra, pede A competição será em home- ...............................•

aficionados locais pela exee- tal. por nosso mterI?-�dlO, a pre- nagem ao Sr. Cornte, Alvaro IMPERIAL

lente oportunidade que 'terão Afim de' comemorar essa s�nça d� s�us SOCIO� nas sole- Pereira do Cabo, atual dirigen-
As 2 horas

de apreeíar esta manhã á mais grandiosa data para os aficio- mdades acima descritas. te da Federação Catarínense 10) - Ü Eclypse em Araxã.

sensacional prova' a remo eíe- nados "figueirenses", a Díre- Desportos. 2°) - Uma tarde no prado de.

tuada nos últimos tempos em toria ,.em exercicio organizou Aos amadores que con-
Corridas - Short.

F
. ,

r uma festa intima que constará, ('O Estado» nâo deve ser 30) - Ocupações Inusitadas.
loríanõpo IS.

I' d pa .1__- pal·te ateum« quistarem o 1° e 2° lugares, a

Efs . I
-

d
. - a em e uma mesada de dôees 6- "'.... 6 4°) '- O Tocador de Harrnoniea,

s a :re açao as guamçoes d E t d firma H. O. Lígocki desta pra-
•• -

d
' e cervejas, de 'Um match amis- o nossa s él o per

ca _representante das raquetes 5.0)
que partíeíparão a prova nau-

t t d d
. rnai& de CR$ 0,50. Nossos .

ticai de hoje: oso en :re uaS p0' erosas eqm-
revendedores tem mar-

Fra'nchini üferecerá úma ra-

pes, cujas escalações damos quete F,ranchini e uma lata

t 'OUT-RIGGER A 4 RE�IOS abaixO' e que será em disputa de �em suficiente para não
lt t de bolas de tenis Mereur.

Clube Náutico Fl'acisco Mar-I onze medalhas de prata, doa- til rapaSSélr es e preço.
Ha

P Cr'" 3 00 240

A
.

I V" Q 1
. -, g-rande entusiasmo no

. l'eços: 1',
-

, •

I tillelli: Patrão: CIO i leU"á, das pela dita Diret0'ria. ua quer maloraçao e � . GeIlisura: - Até 10 3JlflS.

vog'a: Mário Rosa, s/voga: La- O mesmo terá lugar em can.' EXPLORAÇÃO. meiO' espürtivo do Lira Tenis
...............................•

I disllj,u Grams, s/prôa: .Pedro chas do AbrigO' de MeRores, do-
pela, prova, dado 0' valor equi-

B d"
A

Od'il B
"-' líbrio <to stenis que entra-

ernaI' mo, llroa: . on er- mingo próximO', dia 6, ;is 9' hü- D.R• 'LU'CAS rão no cüteJ·ü.
nardino_ ras da manhã. K

Clube No, Francisco Mar- O iniciO' da peleja será dado URURCiIÃO I

1: Patrão: !Décio ,Couto, vog'a: pela Srta. Tereza.Gil, madri- MOLÉSTIAS DE SENHORAS
Walter Wanderley, si . voga: nha dO' clube, gentilmente con- FIGADO· ES'1'OMAGO-INTESTINO
Oltáyio tAguiar, s/prôa: J'oa-I vidada para tal. Conmltas d8�' 14 às 16 horas.

quim Oliveira, Prôa: Altino Os quadros escalados 'terão a Rua Jeão Pint'l 11. 7

Régis seguinte constituição: (Sobrado)
IOLES .A 4: REllI0S Quadro A; Salzar, Dale e.

-- .. -.-----

pa�;ã�� T;:::�c�e!��ill'e�!: !��;b�l;����f �:ij���oÀri�r,eg�= SEGU 'A ,CA DO LAR
g'a: Edlon Pereira dos Santos, nildo e Caréca·.

.. ,- .. , --

-

,
-

lil/voga: João ,Fronti'no, si Quadro B; Magro, Leovan�r Rua de Rosario, 104 - 3.° ando - Tel. 23-3883 - End. teleg. «Seguia,» - Rio
prôa: Ademar Alves, prôa: e Juca; Adoizio, Iva e Ita�atr';: .

.;!'osé Azevedo .Ti�ira.
,
Pita, Jayme, Môa, Menin0 .�e· Resultado do Sorteio realizado pela Extração da Loterica Federal de 28 -de Junho

C. N. Riachuelo: Patrão: Sil- Pardal. :';�'-' de lPlt? de;. acôrdo com o Decrero-Lei D.e 1.930, de 3-9-19lf5
vio VeIO'So,_ To!;'a: �Iário Gon- Os quadros acima descritos', L O T E R I A F E D E R A L

çaIYes, ,s/yoga: Nilson Pirath, 1.0 PREMIO 13.903 2.° PREMIO 24.972
..................- ___,.

s/prôa: Djalma FelTari, prôa: Plano I deal e Pooular
Norivslldo Vilaino 2° - O número d-e l�arLicipantes .

•
•

é ilimitado, exigindo-se, entretan- M�lbar Sorteada

A.tol'l.....e. to, inscriç�o até 24 horas antes da M11har Inverso

Árbitros de honra.: Dr. W,il- pl'Ova, .
.

'1
Centena Direta

mar Dias e. Professor Montg0'- 30 - A raia é livre. Ser;á des- Centena I�versa
mery Mernmam. classificado, por.ém, a tripulação Dezena Dlreta

"Starter" e' fiscal de raia: que trancar ou embarlLçar, de qual- Dezena In vt"rsa

Dr. Heitor Ferrari. quer forma, o livrl! ccrso das de- Unidade FiDal

Juizes de chegada: cronistas mais.
PedrO' Paulo Machad0', Hélio 4° - Será excluida dã prova a

Milton Pereira· e Acy cabrall guarnição que desatender as ordens
Inverso

Teive e senhore!'; Charles E. rec�bidas ou infringir as regras de Com um pequeno dispêndio de 5 ou 10 cruzeiros por mês, o pos.uidor de

Moritz, José Elias e Sidnei No-I cavalheirismo a qu� se submete 'o um título do pLANO MERCANTIL está hobilitodo:

�ttL: verdadeiro esportista. c) � participar de 3 sorteios realizados pela3 últimas extrt1çõ�s da Loteria

Por nüsso intermédio, },lede- 50 - A pmva' dividir-se-á em Fe�erQl.

�e O' comparecimento daI'! pes- dLla�: uma de ioles e outra de out.. ,b) '-;- entl'l!Ir imadiotamente na posse do Prêmio, coc,sti-tuido 1>0.1' móveill,

soas acima enumeradas,. hoje riggers. Aos vencedores da primei- tnel'cadorinril e utilidQdes a suo. escolha.
ás 9,30 horas, no trapiche ra sel'ão conferidas médalhas de c) _' ter garantido o r�embolso finàl .Idas mensalidades pagas, acrescida@

da Rita Maria. praLa e, aos ela segunda, de prata de 20 % .
.

Volta d.. ilk .. «u Vinhu 'doura,da. d) no caso de falecimento'ocorrido depois do 1.e ano de inscrição, estando

60 _ Haverá intervalo suJicien- o título em dia, as mensalidades serão restituidas aos herdeiros.

te entre a largada e um e outro pá- VISTOS: INSPETORIA
.

GERAL:

reo, p.ara evitar-se abalroamentos Inspetor Geral - ]. Pavan
na manobra de contôrno da ilha. Diretor Gerente - Dr. Lucidio L, Filho Av, João Pessoa - 103 - 8,° ando s/8.7/819

70 _ A prova tera iníciêl ás 10. 'Fiscal do' Govêrno - Armenio Cruz Curitiba, E tado .do pàre"'B
hora�. O PROXIMO SORTEIO REAUZAR-SE-A j'!m 30 DE JULHO DE 1947.

� �

" " ..

hoje

TEA'rltO A. DE CAHVALHO

As 3 horas

- ..

pnmeiro
hoje

turno
a pe-

A gtaude Com.panh ia de Comédias
JO.W IU.QS apresersta :

•

ALUIJA-SE UMA SALA

- Gary Cooper - em:

LE'GT.:W DE HE1WIS

60) - Inicio da série:
MARAVTLHOSO MASCARADO

IMPERIAL

TEUS FILHOS

As 5 e 7,30 horas

, 10) - A marcha da viela.

:20) - Fox Ai-rplan News 28x4l,

39) - Tyrone Power - em:

NO VELHO CHICAGOaplaúdirão teu gestG,
quando souberem que cerla
boraste pró Restabelecimeu
to da Saude do Lázaro.

Prrç08: Cr$ 4,00 - 3,00. As 7,3t
bOl'as: Cf'� 4.00 uni,co.

Censura: - Até 10 aU06_

LTDA.·

9[)3
309'
ü3
30
3

3.6 PREMIO 26.390 4.0 PREMIO lU�2�

Plano Mcrc:..nt I - ,,'Sene (. K»
Pnmeiro Pr�tnio 23.9tl3
S,gundo Premio e4.972
T,erceiro Premio 96.398
Milh(:Jr do 1.1fl Premio 3.90S

4.972
6.390
90S

Mi har do 2.0 Premie
Mlíbar do 3.0 Premio
Cent@oa do 1 ° Premio
Dezena do 1.0 Premif)

Direta

Con5tru�ãe
Bonificações
Ronificações
Duas isenções
Duas i8etlçÕ�S
Uma isençso
UiDa isenção

3 903
3.093

38

\

ReguZ«meftt.
1· - A prova consistil'á de se

guinte percurso: saída da ilha do

Carv�o, rumo á. das Vinhas, contOr
no desLa pelo lado de fora , che

gada no ponto de parti.da.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÁPRESENTAÇÃ DE NOVASI ".1,"
COLEÇÕ;ES". .. ?- _�_:--- IIH1ltla V-c4

P .' (·S F I) O -

-_ a_ e se. .l'6:Iha�
, alIS -

'. . .

- cos�.. pau ..... 4.1'IIIlIIIN'-
tureíro parisiense .Pierre BAL- Me __ Ih "rIuó.1Ia.
MAIN em suas novas coleções : .

de vestidos adota a li'nha com- noite a serem canudos ou co

prida e embainhada. Porém, rolas.
os palitós sãe amplos, com A silhueta criada por BRU
saias pregueadas e "taílleurs" YERE valoriza o busto e es

clássicos. Para' as recepções as treíta a cintura. Palítosínhos
saias' são resolutamente com- estilo escocês, palitós retos -e
prídas e alcançam o tornoze- casacos clássicos com cintos só
lo. Muitas são estreitissimas, nas costas segurando

'

franzl
outras admitem algumas pre- do. Casacos curtos. Vestidos de

gas que dão comodidade ao passeio retos; com nervuras,

!
andar sem alargar a silhueta. pregueados ou bordados, faceis
Muito menos drapeados do que de usar. Vestidos de noite re

_____ , _j a an() passado. Mangas cur- tos como túnicas antigas ou
r' ta;S". -�ntinuam os vestido,s de amplos .como crinolinas.

\

/

HOlVIENAGElll DOS FRAN .. I UllIA RECEI-'l'A DO GRANDE1't3ESES Á GRANDE CAN.TORA MESTRE ESCOFFIER
GRACE MOOR.E BACALHAU COM CREME

IParis - (S. IP. L) _ O, pre-
. Cozinhar na água 600 gra

feito de Cannes recebeu ultí-] m�s de. bacalhau a que s�, te
rnamente do "Comité dos Ami-I nha : tu,:ado O sal. Esrríá-Io I
gos de G.race Moore" um ehe- bem, pô-lo em uma caçarola,
que de 150.000 trances, produ- com u�a colher. de mantei�, I
to de uma festa organizada

uma pitada de pimenta do re.1-
pelo' mesmo, em beneficio dos no ID.Olda de fresco e quantI-1
pobres

.

da cidade. A famosa dade igual de batatas acabadas

-arttsta tinha, não só uma voz
de cozínhar, cortadas em cir-

de ouro, como também, um
cuIos.

. .

grande coração, e pouco antes CobrI.r .

com leite fervendo e

de seu trágico fim, prometera
um decílítro de c;eme fresc?

cantar no sul da França, nu-
Ferver du.rar:te oíto a dez mi

ma festa de beneffciêncía. Mi- nutos e díspôr em uma traces

lhares de' infelizes conheci-
sa. "j

.am-na e am:avam-na, sendo P��:-;_·-Pe�:Pé·(u�"'-;-·-;n·�ÓriaJ'·d�
sempre acolhida como beuf'eí- Grace Moore seus amigos tive
tora quando chegava a te ges- ram este gesto generoso e co
..tora quando,ohegava a Cannes. movedor.

��� / II

fllESIOfU �

HA UMA\

"CAMiSA"Co Ie.a ..
PARA CA,DA TIPO DE LANTElNrA

OU LÂMPADA

Você não pode desfrutar todas as delícias de possuir um autom,óvel sem
ter a certeza de' que êle está equipado com pneumáticos de qualidade.
O pneumático Firestone ,"Champion" satisfará plenamente o

seu justo anseio por um pneu de classe. É o único pneu, no mundo"
protegido contra estouros pela surpreendente lona "Saíti-Lock" ... e

oontra derrapagens pelo desenho especial do anti-derrapante Firestone,

Para maior' quilometragem - para proteção extra sem aumento

de preço - compre os pneumáticos Firestone "Champion", São
fabricados no Brasil, e estão à sua disposição no revendedor

Firestone mais próximo.

•

INDÚSTRIA BRASILEIRA
48072

,

[
'I

.M�. ' I
-

ReprJt••ntont.e: .

I
•

L. W. MORGAN & OiA. LTDA.
Parque D, Pedre II. 110" -. 30 anilar

Telefone: 2-2206 ••

C�i�a
Poetai 3::�. Paulo

-

\
"I,

ZENITH 9-nteJtnatUmat
,

�O N O, V O .\R Á o I O ··F O N Ó G R A F O

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRA�O SONORO "COBRA", RADIONICO e

Trocador
L
de D'iscos RÁPIDO-SILENCIOSO

I Umbelo conjunto, à prova de temperatura
.

I e umidade. Proporciona excelente' recep
ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Côbra" suprime o

roidodesagradavelde raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen- !

tos de vezes mais. . • J.

Troca 12 discos 'de dez
polegadas, ou 10 discos.
de doze polegadas em

3y. segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

Distrrbuidor Exclusrvo Z. S. B A T TIS T O T TI

Rua Felipe Schmidt, 34. - Caixa Poat al 173.

Florianópolis. - Santa Catarina.

MANTENHA SEU
< �'CAM.'NHÃO"

RODANDO SEMPRE I
PROCUREM

PEÇAS VIrAIS PARA CAMINHÕES
'1IINTERNAr'ONAL"

DIFERENCIAL E CÂMBIO - K r - K 3
K 5 - D 30 - KS 6 - .K 7 - KD 7

040 - C40

SOCA! S/A
RUA MILLER, 300

ESQ. RUA ORIENTE - S. PAULO

,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para os fariseus do Diário, a epopéia de ',Copaca�ana, ontem rememorada', foi
«sacrOsBota explosão de amor à Pátria». H.á 25 anos

.

passados, todavia, os mes

mos escribas e mais proprietário daquele. jornal insulfavam os heróis do ,glorioso
levante», atribuindo�lhes até gestas de covardia !

Bilhete Cem bombardeiros .4ssociação dos
Catarineses ilustres têm da-] para o Brasil Ex ..Vombatentes

elo apóio ao idioma interna-j Hpcehpmo� e agrudeccmos um'

cional auxiliar ESPERANTO! I DALJAS (Texas). 5 (U. P.) pxcmplal' do memorial encaminha-,
Deve-se a Lauro Müller, quan- - A forca Aerea do Exército do ú Asscmhlé ia Constítuínte, 1)el&,
do Ministro da Viação, o ter- anunciou

-

a venda de mais de Assuciação dos Ex-Cornhateutcs ctt!

FIDrlané"'olla, 6 de 'ulho de 't!g� 1 mandado adotar o Esperanto 100 bombardeiros B-25 para Bl'a,sil, expondo as .rrivindicações
,--'----,-.'-- nas comunicações postais e te- o Brasil. dos nossos heróicos nracmhas, que-

legráficas com reconhecê-lo Oficiais do QG da Força Aé- lfio denodadamente se bateram 1)e--
como "língua clara". José rea Milita:r em Washington vi- la liberriade dos 'povos e tão alto
Boiteux, fervoroso esperantís- sítaram a fábrica, da "Texas elevaram o nome do Brasil.
ta, Secretário Geral do Esta- Enginterling and Manufactu- --li .,_=oe q---

A bancada da Ü. D. N. recebeu, na sessão de qu inta-f'e ira, na do, representou Santa Catarma ring Company" daqui, a fim D_eseja �mpregar bem vossa",

Assembléia Estadual .Consütuinte, mais uma lição exemplar! em Congresso Nacional de Es- de examinarem o trabalho fei- capital a juros compensadores.
Trata-se do telegrama Konder Reis ao Conselho Municina! do R.io perante, saudando os congres- to nos bombardei�os antes de de 8, 10 ou 12.por cento?

de Janeiro, a 'prO'pósito da autonomia do Distril o Feder-al. rege itado I Procure hoje mesmo o
.. . . sístas no idioma auxílI'ar. A Slla entrega. 1 .

inteligentemeute p.ela maior-ia pessedista. bT" d
.Corno sempre acontece aos balões de ensaio, a proposta ndenisl.a Santos Lostada deve o seu, O tenente-coronel Harmonl Departa.m.ento Imo I iarro o'

caiu pOl' terra, chupada e imllti.t. aprendizado de Esperanto uma Lampley declarou: "Quando CREIDIARIO KNO�, q�e tra-'
Outro não poderia ser, por certo, Ü' seu destíno l pleiade de catarineses. O jor- eles sairem daqui, estarão pron- balhando �m combmaçao, co.m�Nenhum Interesse u.r ordem publica ou de intet-pretação constitn- 6 mSCRITORIO IMOBILIA�'.

cíonal moveu o jovem deputado; apenas o desejo de co-r'le,jar, fora de nalista Gustavo Neves, da Se- tos para o combate".
'

.
"

Santa Cataaína, a popularidade .racü, de sobressair, de· cender, com o cretaria da Justiça, Educação O agente de compras bras1- �E.A. L. ALVE�,. firma esj e�
apoio de sua bancada, o farol da Jama parlamentar - �que tem sido, e Saúde, esperantista convie- leiro, major Hermes da F'on- ClalI�ada com varros a�os de-
3'lilás, até hoje, .a obsedante preocupação dos deputados udenistas nesta to e um dos primeiros q seca, disse que seu pais prova- pr,aüca no ram,.o,. poderá Of,.e.-nossa boa terr-inha.

' ue,
�h

'

r. K R
.

1 aqui em Santa Catar I'na, cul- velmente enviará pilotos a r�cer.'1i., e .a maxIma, g.ar�l1ua.v sr. onder eis e os seus compaohetros de de irio oposicionís- "'-/- _,

ia, parecem viver a forcar a atenção oe 'UáD publico que dia a dia lhes tivaram a llngua de· Zame- Dallas quando os aviões estí- e eficiência no� negocies que-

j'ü;g,e - desíludído e enfarado! n.hof. O professor jubilado verem prontos, a fim de leva- lhes forem confIadoR.
Duvidamos que a bancada da U. D. N. na Constituinte bar-riga- F'r

.

S
'

verde ,e 'onde 'existem alguns valores culturais, desconheça a situação
anCISCO. G. Schaden, mern- los ao Brasil.

ccnsêitucicnal do Distrito Federai, que não foi criada pela maldade do bro destacado do Instituto Robert McCollough, presí
P. S. D., pois a situação da canital do país, na f'ederação, vem desde a Histórico e Geográfico' de San- dente da "Texas Enginierlírtg
sebenta de 91. at Catarina, é também mem- Company", declarou que o con-

Pela pranteiada Carta da primeira Bepublica o Distrito Federal bro do Clube Esperantjsta de trato custará cerca de 1 milhãoteve uma 'nova estrutúrução, dleiocando de ser, como até 89, o simples
rnuuicipio neutro. F'lortanópolts e o mais antigo e meio de dólares, para a con-

À Constítuíção de 11.6, e muito menos ao Presidente Dutra, cabe por- dos

es.p.erantistas
vivos

c,.ata-j E\ignação
inicial.

tanto, ,qualquer l'espons,abi lidade em r,elação a essa si Luação. rineses.
Não ·estamos dis,cL,t1nd-o ,;e. ao Rio de Jan.eiro, prla sua imponlan- Ocia, d�Y,eria s-er dada uma autonomia idêntica a dos ESttados. desembal,gador Hennque PODERÁ RENDER SEU
.o que lemos em 'visLa aqui é ,que, em face do .que dj'spõe a Cons- Fontes tem prestigiado o idio- IHNHEIRO

titu,iIÇão vi,gente, arLigos 25 e ZG, ipal'ágr3Jfos 1° e 2° e bem 'assim o ma internacional, tendo pre-
'

inciso IV rio ,a.rtigo 87, nã-o é possi,y'sl uma pel'feita e eomple.ta auto:' sidido sessão solene de abertu:nomia do Distrito Feder,al é:nlq'l-lanto niio �or cllimpr1do o que se vê no

arLig-b 40, 'e .seus paráJgral'os. das Disposições TI'aIllsiJtórias da mencio- ra de um dos cursos do Clube
nwa .constiLuicão ,de 4G. local. O professor Lourival

Ul'trapassar em forçar as linhas de deníal'caç1ío constitucional ne,s[-e Câmara, orgulho da cultura da
p·awticular, sel'ia relegal' pai'a seg·und.o plano o Estatuto politico que atual geração catarinese, nanos rege.. '

'

A Constituição aluai ,foi discutida, e votada, sem, neTllhu.m conlJ�an- direção da E'statística estadual
g-ime!I1!to, pela bancada udenii:lLa na Consti:LuiCão Fnderal. tem :realizado uma obra com-

A U. D. N., �s�ims 'está 'no dev.er de honra de Ludo envidar p.ara pIeta de apôio e incentivo ao
qu-e essa COlllstl-tmçao s.eJa r,es.])ed ada e cumpl'lcla ,e mtoda a Slla pleJH- movimento esper t' t. dtudle, mesmo contra os seus miudos inLeresses elei.Lorai,I". . "

an ls,a e

Este o motivo porque se Lama .clisparat.a,da a atitude rios se'LlS de-! FlonanopolIs. O dr. Virgílio
putados em ISanta Cwtall'ina fnmLe ao .que pleiteiam, por pUil'a· dema- Gualberto, Presidente do - Ins
gog:i-a ·e vivo desejol ele pe-rturba9ão da {)rdem, os P,O!iti'COf; -c.arioca's', tituto do Pinho representou o
8ISItlmu!ados pelo veneno bolchpvlsla e por a!quela vel:ha polIticagem Estado no O' �r d hque .rOl semp1',e, em lodos os Lell1p.O'�, a .maiór praga da Càpi.Lal da Re-

N
' oove 110 o sen OI'

puhlica.
'

. _ . . . . . . . . . .

ereu Ramos, por ocasião do
A b�noacla p�ssedisLa, dern�ba.ndo o bal?Ü' Kond'or R-eis, vo;Lou com X Congresso Brasileiro de Es-

COíIl!Cler�cl.a. ,8 C0l1i10r!�ie a
_

sua. lInha de conduta, reta e :firme.' peranto. O senador Ivo d'Aqui-IDifelizIr?el1te aSSlm nao se_ tem 'Ü.onduzido OSI .rJ.e'J)lltados u cl,eni.s las, n ,'.,'

?- <qu'em SOIICl,t,*p:IOS, embol'a nao Cj1uei,ramos usurpar as fUJ:lJÇÕBS do seu
o, espel antl�ta de, ha 30 ano.s,

llustr,e IJder - co:ereUCla,' mlü(,U coerencia! teve oportUllldade de, mostrar
,

o· seu perfeito conhecimento do
idioma internacional· em cor- XLII

IIMultado porque respondência dirig�d.a, na lin- O Primo Basilio clama �or um "_p.iádo ele Ass'ombléia", afim ?6
• gua neutra, aos dIrIgentes do que o povo saiba da \'erdadewa at'uaçao dos udemsLas, na A&semíbleJ_"a-

CUSPIU Clube de Florianópolis. O dr. Consti.tui n.te. ,sim se:rllhores! GOS.Lamos da franqueza e >da .�orll1gell1 Cl-',
, Nereu Ramo ' b d _

vica do Primo BasilIo,. Há nec.esRldade ImperlOsa de um -DI/afIO d� As-

Nova York 5 (U P) _ Ealri.
s tece eu o em s-embléia para que o Po.vo saIba a verdade; para. que serv,e', eutao, 'o'·

Browder antIgo eh f' d P _ baIx�dor ,Macedo .

Soares o "Di-á<rio d�l, Tarde"? E' yerdado, p3Jra contaT mentiras e desv'irtuar Of

. '. e e o ar cartao de 'congressIsta nato" �ontecimenLÜ's que se. passam na, ,Casa ,do Povo!
tld�, Comu�llsta dos Estados por. ocasião o X ConO'resso e� Nós niio temos necessidade de ler o Diário ela As,sembJ.éia, :embora.,
Ullldos, fOI multado em dois 1945 A m s d' t'o -

f' ISeJja êle 'pUJbUca:do diariamen�e e e'steja ao alcance ,dos que se m(eres--
--'

dólares pelo tribunàl de Bronx '. '.
.

e ma IS ll1Ç�O. 01
sam pelos deha,�es consti�ucionais; nós, como todo o povo, de Florl:;p.ô--

. t,
.

d
'confenda por D. Chl'qumha !polis vaiffiÜ'S ,á As·s,omblléIa e com os pr6p1'108 olhos que a terra ha de-

POI" el cus�� O na platafo:rma Rodrigues ao dr. Aderbal Ra- 'COIm�r, as-s'istimos 'ás >Sessõ,es � ,repl'odU'zi:mos os fatos �ue lá se .pa:s.sa.m,; ,do subway. mos da Silva, em vésperas do taIs como se sucedem, .sem iaftarmo:.;, a .verda.rJ.e. Pm, 9';18 o Dlal'lO

4 XI Con N' I d E não faz rr mesma cOlsà -, Reproduza" dJal'lamenw, o Dlal 10 �a ��sem-
cbados eiPerdl"dos gresso aCIOna e s- .hléia! ]3;' vlerdaele que o povo aS6lm, saberá-de ilTIUlla cOl�a que o

I
., peranto, a ser realizado em "Di'Úrio rla Tarde" esconde. Dentrr as verdades que .Q "Diário. ela �rar-

Foi entregue! nesta Reda- São Paulo. de" vem '(1scondendo, salientamos a li.gação amorosa, que. termmara, em

ção, um molho de chaves Elsta lista pode pecar por casamenlo, ,<,xisLenle enLr·e � U" n.,�' e o "ilegal" �artJ�o, 90mum,sLa.
. - Aliús () povo rie Flol'lanopolls Ja está bem ao P,�l do acol,d� sec! eLo,

encontrado no ponto do oni: omIssao de outros nomes. Vale
que a 1�. D. N. estabelec.e1l com o p, C. B., por ocasl�Ü' d�s el�lço.es.para.

bus do Estreito. entretanto para demonstrar GOVl'I'naclol'. Os jornais já 'cliv,ulgal'am todas as mmUC1:as, ll1CIUSIVe a

-..____ M
W

R
que se aplica ao círculo dos pUlblicação rios clocumelllos. .

, .,.

oveis. 'f;_ Óri;'O' intelectuais e homen.s do go- Acontece. por,rlm, que o P. C
..
B. Cal,eceu. ,Por ato do ,Suprl'l�T' .:rn- ,

VOCÊ PRECISA COLABORAR
� tlU, . bunal ElmLorrrl, iOI COllSlclel'ado [ora da leL Executa�!a a, sE'l�;�ença, o

.

.

- VENDEM.SE verno de Santa Catanna o P. C ..J3. ,do(�sapnrec(,L1. Faleceu. Falecf;'l1 mas deIXOU llm espolIo. o plql-
Militar que se retit'a. vende slogan de Zamenhof: "Um torado. A U. D, N. se .at'\'Ol'OU etn. ilweoltanante. A heranqa. qlllr o P�

grande rondo família" e m C. B. deixoLl foi de8peezada ]lar lorlos os ;p�rLidos c1ernocmLlcoS . .A U.
moveis de Rinho. de quarto.

contribuicão á cultura e pro- D. N., qual almtrp, viu no. "rspólio" ,�On1!�UlISla, ,um ]J��1 pe,L!sco. p�rasala e copa; e rádi-o PILOTO
cr'

�. a,s pl'óximas pleirÕBS. 111'1elIzmrnto o espol1o rverme}l:o ,rr� Sa�lta Ca-
com estabilizador de voltime- 01 esso do mundo.

tarina não comporla um in\'entál'io. O valor do ·espollO e t:lO dUlllTlulo

troo Rua, Al�--es de Brito, 90. ETULO - CÔl'ca rIr 2500 eleitorres - f!lHl o inY('n[.�l,l'j.o
_

fOI transformado. :'lll
�__�� � ������ � �_�� al'rolan)en�o. �rag estas Un1igalhas"'u G. D .N. nao quer perder: Ilut o

en.�llsiastIlo, o vigor e 'u cl'icí(;ncí,a da ballcada udcmsta �Ja c1,pfe:u �o
cB1)ó!irr comunista. Q\ler agorn a ]Jancada uclel1ls�a sabCl pOlqUe nao

ciPixaram os '('()mnllista.� ])l'ote�ta,l' contl'a a cassat_:ao elo:; mandalo� .. ·cm

comi cios dr rua.
,

,.

t'l 'I '1 ' "-''

�[as a U. D. X ainda não sahr que o P., C. B. e par ]( o ::('g<l,' c�uo
agC' na s(lmÜl'a esperando a. oporLLinirlrr(\e de se .lanl,;a1' sohu o.� sr l1-

limplntos Cl'is[ií�s rIo povo ]Jra,.,iJr>il'O. Po]' isso inSIstI> na espf'l'anC�,l de
entrar na posse daquele "espólio v,ermelho" e malsmn,do; do" eS{JolJ?
que {'l'�. jacl'lJÜ' porque ningll(\m, q1tC�'la se m<�culm:, r!1l �rLJll(,l p-.!o. :\:,15
á 'C. D. :'i. não injerps�am os nwlO';; lodns so JusjJ_1lcan; ante (l illY1 co

limado. l��(at'rm(ls yigilanles e crntaremos ao pO\o qUclndo a 1.. n. :\l.

enlrar na pos�P do espólio. )' BT' " 't.

E' ]lnl'a cunLar estas vPl'dacl!;q ao po\'o qnp o, T, r,l;no T:-

aS.1 �o IltI:'; o�
ln c1istrilmÍ('üo °l'atuita do '-Dlal'IO ri" Assrmbl!'l"- - �dU, n,:o ll( !lu

C('';�''Il'io o "Diúri'o da AssemlJlr'i,,"; nós pouparemos e�tp lr'lI'''. 10 •.•

Mais coerência, senhores IIdenislas

\

Traviata Fantasia G. Verdi;

F\rança Ouverture V. Bubt;'
Jandira Figueiredo Valsa JoãG>'"
José Moreira; Em um mercado'"
PeI'Sa Intermezo Alberto Ke-
telbey; Cap. Tirio de Souza
Brito Dobrado Manoel A. SaII-
tos.

Retrefa da Banda de'
Música do 14· B. C.. ,

Retreta que a Banda de Mu�'

síca do 14° B. C. levará a efeito
hoje, ás 19 horas, na Praça 15·
de Novembro e cujo programa,
será o seguinte:

la Parte
Tenente Ivan LinharBs Do-'

brado João José Moreira; Me-'
fistofeles Poup-Pourry A. Bri-

to; Amazonas Grande Valsa.,_
Geraldo Martins; _ Sweet � ;_"
wauan Chimez Foz Laniw\;I
Intére; Trovador Fantasia G.,_
Verdi.

O {leitor deseja obter uma

renda semanal e certa á, razão
de 12% ao ano?

Con�ie então os seus negó
cios aO. Crediário KNOT, á rua

João Pinto n. 5, que, elll com
binação com o Escritório Imo
biliário de H. L. ALVES o em

p:regará, proporcionando - lhe
com isto uma renda anual, se

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

1.000,00 empregado.
Melhores informações e de

talhes nos escritórios do Cre
diário KNOT, ou nista reda

ção.

CANTO DE PAGINA

I
Comercio e IndÚ.tria
GERMANO STEIN S. A.
Filial Fiorian6polis
Rua Tirodente•. 9

na Campanha
belecimento da
Lázaro.

Pró Resta.
Saude elo'

Senhorital

"
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