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11S, deyeria 'defender a . Secrefário: �a F�eftft.d _e levou' �
,'" Estada "à falência,

segando OS' da,dos que pubhcamos, citando documentos divulgados �pelo .

'

.

flMh44 • dr. José da Costa Mmllmanu., :

De quem é a competência

) tl<U,lb< AtN'f'IGO nU'HO D� S,,tN'U CATA:iUNA

hepdf)tárjo 0 D, Oerente: SIJ:NEI NOC'E'l'J - Irlretor Dr. R lfHENS
UáT.�.r ..a. 4..ta". A.. �.uu.Ja(�lIIINú DÁ !J�LYA

IUO, 10 (.4.., �,) - O Juiz Milton Bar-celos, da, terceira vara crimínal,
d'(';s.�pa.choll o processo que transita naque�a vara contra u senador
Pr-estes, declarando ser ir.regular O' pedido Ue licença ,ao senado para
[}1'OC.eSSlH' aquel-e pai-lament.ar, por ter -sido, feito pe,lo ministério pu
hlice. ,Virmo;\} o magistr-ado .que tal pedido é da sua compe í.enci a, (;0-

• i

mo &e sabe, () processo foi promovido pelo mírustér+o publico por de-
terminação ao m in ístro da j llstica e nele o dl-ére eomunista é acusado,
d-e injuriar u)'; aU.a S a\.rl,oridade's do pais, incJu"h'.& o prosideuu- da 1'·8-

publica.
'

'

,----�-- ..._-------------

&•• X,XX1V I fl.,iliniinHs S�xtj·feiriij 11 il�' Julho &h 1947 1 ii. 10,012

,o'

IA A S'SEMBl E II C O N S T I TUI N I E
,

.

���' Ia

senhor Konder Reis
() SI', Konder Reis, da. bu.ncada. udenis!«, ieoou, lcá dias, a AssrnL

bléia Constituinte O discurso do '<11'. GettHio Yoraas, (IS info1'1nes do S1'.
V'ÍtO'l"ina Freire e o .Belatorio do Banco do Brosil l

Todos esses volnmósos documentos, em 'V�I'Juí.culo t'l'ib'IJ,nic'fà, &et
vú'a.'in corno adubo a 'lOna simples acusocõo: o Gouému, de $a,nl'li Ca-

d.feS8 dos 1O�fI'I1�1I0S .Ilileiro,. OI d'BO'S de ,engenbos. ��P��� é() '���to�'�����,;;�17;� desacertos que motiooros» (t crise econôini-

P 'I ,Ao terminar o esticadissimo discurso do :ia'vem pal(ldü�o dn ,_lj, D.ê et:h te''''n�'lil !!as !lnr�ll'nltRrà� O.'llrl- nAt!l�, 11'. iôda, ii. gente indagava,' sem. ctmipreeruier:
'

. lliJilhl U\HU Q� -ii \lU '�, 'U\i. ,
.

1) • �\l..'
.

- Que .tem. a As:wmbléia com esse C-C!so, si eia não se ciunna Toa-
N.. sessão de hÜ.}{l. o de:putado

'

palrnente naqueles+cujos s.irnbolos quina, é solteira e Hão m,ól'c! em Nite1'o'i?
,::Iit$LÍ'\'alleL Pires

'f,Oi.
á Tribuna, de-. SC<lldo aI�al'IHa.ci�) por várias

or�-I
erarn a

hiB."6'I'Ül.
do : separatismo, O intuito, porém, do 81', Kosuler R.e'i�, f6'1'0, 11"nito 'OUt1'O,

4J"1.'Il11do que, faZ'el1do. uso da

PR-l
doI'CS da u. D, N, cm apartes na-. lemhrando a Bande ira de Pirati- Tal esses aqitados vendedores que, n-a.s praças públicas, i exiben»

lavra, de ror-ma nenhuma o fazia. pidos a sucessivos dos deputados nínga e defendendo o patriotismo çiboias e erecutara passes de rnâgiell pam atrair o públiCO que lhes'
1i-?1 menosprezo pela indicação, Vi1- Konder Reis e Osvaldo Cabral, res- dos homens do Estado Novo, compra as bngigangas, o' joveu� deputado, serviu-se do sr, G-et'ÚlJio e'
Il1):5a e oportuna, apresentada. lia pendeu-os na altura e denunciou o I Terrninou dizendo que ao Bandei- do S1'. Vit01'ínó, com um apêndice do Banco - do Brasil, pam chamar o:
«�as- pelo honrado e nobre colega deputado Osvaldo Cabral, que em, ra Nacional muito b�m representa atencão das gàlerias e' exp6/'-lhes a .I."IW oratoria cheia de brilhos tot
}I,ei{,ol' Liberato quando pleíieou Lajes, fez os maiores elogios 3-0 os Estados e as insí.ituições brasí- sos e passageiros! ' , " "",'.',,'

eom verdadeira eonscíenoia dos Estado Novo, ;.t. sua pottüca e ,seus

I' leiras, 'Porque E-Ia ·exalta o civis- "" Estamos de pleno: a,cônlo qw: a,' U. D, N" (;OU!-D é de pnIXe ent1't�
seus dev{'l'e::; de 1'epl'(�s'etlltantl\ tio hOlnCins públicos, . mo pátrio ná .clJ.nsagra.çã,o da 1'ra- os {I'I'UpOS do c01itra, ,,digo nw.l do fluvê'l'1w e lhe afribna (t ?'esponsalri-
ltlJV!)balTig'�-v-et'().e, a ,prOI'og·it\;f:l.o Ç}0'1�1'pldando, disse qg·e (}. motivo se histór1ca de CASrrRO�ALV:illS: lidade dr todos os m,a./.es, in{:ltt-.Sive os seus P"'ÓIwio_s !
_a l11�talaçao d,?s medl?Ore,S auL(J- prmm'pa! da lTIqner<1çao das ban-I "A1J.Rr-VEH.DE PENDAO DE MI- . Ern fodos os tempos e e'in t6dos as latit'udes de'vern }WVC1: ,sempTe,
.m;UlCo�, aos qLlaJS �,'e,fm'e o d'lCl'eLo ca,deir'aS estaduais foi (1 de evitar! NIIA TI:<--;RRA QUE A BRISA DO pa1'O. alivio dos Jornalistas 1'esseqnütos 'e, deLe'ité ,dR,S opos'ições \ Se1'tb,
fI:J:del'a! n, ;3.497, .ma.s dando-$I) o o regionalismo, nos Estados lwinci-I BRASiL Bl'}[JA. fi; BALANÇA", t1ssnnto - V1n Bei de TWnis on .vlÍrn' ad-vérsá?'io no poder',
úl.clo ([+3 achar-sn pre=wntemenLf' O q71.e nlio adm:itirnolS é que se p'f'ete�uta ernp?'esl,m' a esses simple,'f
,{l.l1l fli::;cussão na Cãm�1l'a F('del'�1 alas de desapP1'lo e de octcpação, 11m. eolm'ido de 8eriedade, /)Urlanclo-
11im 1wojel-o ele kd fazendn cps:;ar <1 .fie, assim, o Pú.õl'ico e titando-se ri Assembléia, -um tempo '2J'l'ecioso,
�bf'Ígatoriadadp de iaes instalações,

'tl I'
- a' ,

h necessár-io (lOS /l'abalhos' em que se enconlr'a ela nobremente ' em;l)e�
l"!'ürpõe para que dirigido um ape,· .'

Sft uçao DO caso gaue o nhàdLt.
lo ás Câ:mara no '�entído da ap1'O- ii'i

!, '�,'
Dl'l1l.t'o f'7n 'brel'e, (}�tando I) nobl'e Udc?' ·da. ma:i01'ia 1'cf'tttar e pul-

vação do proj'eto ·em aprf'-çlo. l'e'ne--
.'

,� _', , _.

'

"

' ,.' Vet'iZ01' a lenga-lenga ,do, pue1.'il l'epl'e,�(!'ntante udenüta, cull)O, (não nOs
.gamJo de�saste a abrigoíol'i,eda.cle a

" ..
"

, �,�!tá de cu/ler por' ?'e�le solueM e'rtcoslado 0.0 mm�p das [rl)7bent(t{'ões,
qlle :5e ]'·('l'o1'e ° já citado deCl'eL,(j" r.

,. "" "

-

I� Ldegl:ama dr. jJldâ.(;á(}�1l ri\) llolmi, ,H(9tiY- ����"E") ?�,,;:<;�. () I'l'ucyr'III:OI< !j('1'0(' ao T'�f!�' 1/J[if'H- i'('l'{'('S'�'Í1c!

,'1"_'
'

•
.0.','I.-'e'.''rtW.''� a-7�'"n··41. ','1\ pol.�'n�IQ re"DlfltODf,Í,epli�)a((ó: F:;g;UvalJ.rt Pj.t:ps IÍ (:� dõ': 't!)I.G", {I,q: �fWlML'ç'J�lt.. "t:.i'ib�JV(1f .ft'el(.O:fJl .�rj)l'l;' �;.,� ;'r),ws," J!IlN�';{;i'., ·.dt. ''flfu_. '.I. 'lt;J1 ., .It'='u1., ll.o" II II U UUlJ

�'t'ljnttl:-
, •

O'1'M/,de rlç '�'7a:(:: dO,trr!w'd, 1.1.',

A"sembléin Co;nstitu�llte 1�,�t.e Es- V ,
...

c DO
Varsóvia, 10 (U. P,) - A

tado vg, Lendo' Goil'hec',imento alra- Em. l'eCcí'(:ão nu pri'f/w,i1'U, ol,.s/enlou que os lÜSPOS'i!ivos dp cons� ail' a ' i Polônia reeusou participar da
'V,e:;: iÍ'll!)l'r.nsa é obje>Ío, discussão l'i1.tliçüo de Rs/nela soo 'fncoTllllativeis Cont o 1'eui'l'lte do govemo pl'e- Vaticano, 10 (U, P.) Os Conferência de Paris a reali-
és-sa Egregia Camara. vi; 'pJ'{)1jeto '", 'l l 't I t' tecnicos da Radiocorporation ar-se no dia 7 do mês entran-
JJÜi q'evoganc!o obrigatoricdade ct.e- .Sl[t,t:'ncw estabe êc'Íflo 'fiá consl;1.tuição fe(j.el'al Vislo sn )or'(1 UW1' o exe-

creta lei 3,4_91 vg, Ver1-1 iutermetho ('utiv·o ao l,e(Ji<�la/'i'(lO. queúmndo o principio da independência do,� po- American, fizeram experieIt- te, Esta recusa, contraria aos

vnSS81ncia ap.eJar 110br-B'S 1'epl'e-seh- dm'es, Depoio$ 'de wÍ?'ias considel'açõeli, o PI'oc'ur'adol' Tem-istocles Cavnl- cias de aparrelhos de televisão iiteresses do povo polonês,
/'
ümtes' povo s·entido seja convertido clJnti pediu q11e o Supremo 'l'l'ibunrd; .colocando-.se àcimo dos hom,ens nos apartamentos particulareel.;obed�ceu á gl'essão do govern�
Il111 lei, aludi,do projet,o vg, qllle·' d P I "t'co
alffill ,enl1stiLnip medida altamen'te c dos jífJ.1'tidos, tom,asse' cunhecirnen'íO ,do conflito decidindo sobre () O apa. BOVle 1 .

paLI'i(1lica eyit.al"(t de�n,par'€'CÍmento, caso. No mes'll'W coso acha-se a situação do Celt'f'd, As 1'C'presentações
,-..

/

I.
·

-

ll'éqlll',nos ·engenhos de fabrico 31- do procurador' aerol f()'I'f1,;t� tUsttib'l.drlas ao ,múús(T'O Casll'o Nunes, a do PrimaZia nara os .r.ocessos e eltofiuS.üool r. ;'�g'u<tU'dente explo-rauos dke- Rin Gl'alute Do S'!f.l, (' (!O ministro Aníbal 'Frei'I'e, 0, do CeM'á, Dada o; ,... I'
tarnenle HllrDt'l'()<sa classe pe.quenos ' ,ruo, 10 (A, N,) ,� o $ufll'emO Tribunal apl'ovóu, por unanjmidado
agJ'icultore,s,' 1I.'f'!]C1!CÜl rl[�i rnatwl'úl..• e'''J:,era-se qu.e o j.nl(lomenl'o srija ')'eaUzaclo mI.

a .emenda dL! l'Bg'irrwnto in�erno apt'f's<flnt.ad�l pelo pl'ocuratlOT' geral da.
Osvaldn Rodriglles Gab1'aJ, eOlIl1 a "essó.o plena da. p1'óxim,(( l1ua'/'ta feÍ1'o., , ]lnpllblica no ",e.nLidó q\.Hl os -pi:'o(lesso� el()�tnrais LemJham pr{).feroncias

palavra, declarou não ql],(lT'eJ� de d

r�â1�ad��11�,gr�el�o��1�::i�1�1��:�elilei:'Vil cam,pallha contra os bancos �)�1J�::a °d.:l1�����I(�I}�(:)n�i�l�::l�:�id�â,e.��e�\�: ds1':;,��S :�l�m�����:L��.i\l������=
to!' LibeT'itLo nem a do SHU não me-' . lo !:elo Tribunal, pleno au l'ec.ul'sos das' deci::rõ-es do Tribuna,l Superior-
lIor nobre colega Estivallet p.ires;·,

'

, ,,' ", , EI:citol'aL
,ent'l:'nclia, pOl'ém, uma vez que e- RIO, 10 (A. )/,) � �\jll'll,m .a ml!pl',ensa que DOS u!lnnos dias rJesen-

:x;isü\ _na Câma:etl. Federar uma r� efuudeon-'EW y,erda{leil'a gll-8l'1'tt' do m.,rvos COnl1'll os<,.cs1,a.be].ecimenLQs \

d B -I':RI'-8sç':T1ta.ção ela Inos�a teI�rR, que o btlll,cÚTÍ(}.,' daqui;' f�LraYr.]J do ,lJlna:.,campaú,ha !ie üeseonfia·TlIÇ<l que 'ja O·I,S'CDS Y·:o·a" o.r'es"· '0'0 ' 'rasl'telt>.g'fama. a s.eJ' �llYHl-da.tl.s, ,('/xa, o
'.' '. .', ",,' 'd"'" '". <, ,_ih'

.81)1', Pr.esidcndc da Gâmm'a ,dos de- vcm pwdu.z'.mdo, LI p-lkrs, A Jauta ·que {JS Jillt;0I:c;'>Saoos ua campallHa te�
lHl.ta,f]os Ji'erJ.eraes·, f.os·se antes fm- ],efonu,H1 éW::; dC'posilantes, anuneiaódo ? pr{',l�Rriç't situação daqueles 'í'lS- .

viado lá nossa banoada naquela Ca- laooleômentos dé modo a pl'ovocaT 1.11113 cor.rieh). de ef.eiLo$ ]a111enO-\- Rio, 10 (A, N,) -- Os discos llía "de vela'que tive�se sido so-

�a. '

.
, ,eis, l'ern)i.nu afirm!al1'fJll qu� cnt1"e-tanto a "si'!'uaç,ã(). do..c; 'banr.os cario- voadorf:)s qu.e foram vistos na pI'ada, 'Essa' ap,1;triÇãd n�o che

�jo{;rê�l}g���o ']'}�i���;�, b(�;l !!�::��,�� ca.� é 'dfl Ilel'f.ei la nIJmalilla,de, não se
I

ju'stificando qn;1J.quel' l\ec�io fia' cidade paulista Pr�s�den Pru-, gou a Çlurar ,u,ll'l; �lÍnuto, ,�ão
ce.u a questão, ,expondo o '&e\l pon:to- popula.c:,ãn,' dente, conforme notICIOu-se ()u- dando tempo a· mlnha fllha,
de-vista' :pois d'oolarou que, sem tem, também foram vistos aqui também, de a ver, Nunca tinha
,pre-,jl1Í.zo da. idi.�a<}ão Estivallet

A
' .' . 'no bairro Botafogo, por umai'visto �alar em discos voadores.

l�H'es� que a J1�a�ona da Casa, <l!J)l'()- 'cO'nteclm'entos', ,lmpOr- professora a sra, Micaela oas-INâo'!osse me1i filho 'alel'tar-
"nu .1o,%e e.nvIado um 'l,elegnlima a .

" " �" d'
.

s, exa, o 'Sr. presidenLe 'da Ctlimara sali., A .professora _

falando a, me, Jamal� po ena lIgar um

f;���,eru;l, a� bancaela.� �üe p.elILen-· t"' .. -. 111!prenS,a, aponta�do ?
'

htlri: I fa�o a _outro, nein encontrar,ex,-
�r<t, Isto é �do�',�,D;, latelegl;?- tan ISSlm'OS I

ZtOl1te·dlsse: "FOI dah_que VI1Pl!Caçoes para ele., : por ISSO
llal', no, mes.mo ::;e.nüdo naq.uela Ca- 'surO'irem os discos Era do- Dle&mO evitava aludIr ao mes-
SR, AS�ilm, a,pelava par11 os se:Il'S no-

, b;. ',.. .

,

�Tes ,COilegas da U, _D, N, para que lHO, 10 (A. N,) __ ConJ'Ol'Il10 'Soe noLiciou está o pl'ci:;i(h�F1Le da Re- mI�lg,o,\ Nao �le .lembro. se • °11110•.. ."
"ll-eSS,e o mesmo N�teren-t.e aos sens "

"
" . ,.

'

í " ,i' ]" 'f' �'" í últImo de maJO ou o pnmell;o
corl'o1igicinéÍ.rioo qUie mmbom na- �).]b!J�a eillJI�e�ihad() cm, .f()J,l.alecer sta, Ilo::;Jcao po lLlCa", li. In) oe f�f:e'l ,

.

Mas 'tenho certeza c

liJ'lJok1. Ca,sa- :têem assunto, Ü mesmo f:ac't' a O{)oslçao Ost(m'iiJ'va dos ,oomul1lsLas. ,Prüc,C(J·e o <,a1. Dl1lnl. 1l11- de Jun�o, " ,,' 1 ' ,1 t·
i

d
.-

fa,zia ,uma ,t'�e,rência ao'S r8pr'C&el1- eialmenic a entencli,nwnJ!os ·éo-m o� djv�ers;os j)artido� politic.o';_;, visal1- que, �01 dOr�llngo, Pr�'���e Og� GOD ra a eClsao
tan,��s do P, L

B., _ " d() obter c!oesão
..
de fm'(}1l!il de maneIra a dar base, sO,lJda ao 1ll0YJmel1to depOIS da l�nta, d }'l'b .

d' ,T 8 .

'

l'mailsand-o a sessao fDl a 'l'ri-
" ,

'

"
. b> ,

.

"
.

, varanda, Nap era 'dla de mUlto n m '

"una o S1'. deq31T�ado F,elix_ Olde- de�lm:lclÜ' ,J, repell'r ta,mbtm �s mauo la", dos �ulelemlsta�, ." 'J. ntrário' ois oU.' _ lÃ,..
hrC0J)'Vt, que tl'<l;tou dos 'Problemas A Imprensa deslacl'J eAe ial.o e a, conâer,enclR ·com o sr, Jos-e. Ame- s�l. A!,e, p o co

i-
P

'd Rio, 10 (A. N,) - O Sena-
agl'ioollas e de assis�ência aos 3!gTi- rico como assuntos impodanlíssimos na pOlílica brasíJeil'a, c�u n�o se.encontrava. I�pI o,

cnltores" propondo, ao final, a no- FIqueI all alguns mll1utos, dor Euclides Vieira., cujo man-

meayi'í.o dI:' Ulma comissã,o' qllf',' jlln- A 1'(-
·

d
- 'I d B "1 Quando me dispunha a, sair, dato foi cassado p'elo TS� na

jn ,au.'i dl\-.f:'l'sOS, delJarl.aJmcuLofi,
. nl () 1 tca SUl tca O raS] notei algo de extranho no cé.u, se!)são do, Senado, ôntem, decla

l.l'ittlllZISfH' IIS anselOS elos colonos e I Jr d
'

t v 'f'e' l' rou que cumprindo determina-
lQ:vT'tlitlor,es, Forman' o a ViS a, en IqU

,

'Odr, !Saulo Ramos, ao. repol'l,ar-1 RIO, 10 (lI, �,) -- O f,)upl'emo Tribnn'al Federal r],eneg0u
_

a maD-' que' se movia na direção onde ções" do seu 'partido levará ao

�.� à proposição do Depulado Kon- dato de g.egurança impElI l'ado pela anüga dil'ptorj.à do si.n{licaLo dos, -estava« Subio, comecei a per Supremo Tribunal Federal o'

\11'1' R'eis sô;bre a re.s,tauraç,ã<2 d?s Bancarias da:qlll. Falando sôbl'e o :wsímLo 8 SI', Alirio �aleR Coelho,' di- ceber manchas em forma de pedido de reforma da decisão
,lllr a mesma e dJscordou lao 80- I" d', 'd 't'l tod C'o ]'untos do TSE. A'proveitou para leI"
Rl1nholo,p. esLaduais afirmou do o1'a- rotor d,o· fLltj)aJ'l.amcnlo ']luci,anal do ir.aba}ho, declal'ou,. a,pós o ju ga- lSCOS e VI ·ro a, , o"", ,

,

.'
' .

nN'llt� elas al'irma.liya::: .10 orador menta, que a ,oecisáo do Supremo fayoraYeI aos a;{o� do. podt'l' p't�bJico assimétrico, Quando se apro- da tnbuna, artIgos de s,ua �':
�r_ (JI�I' a insinera('�o rl,a� ha'ndeiras qlJo(' tlel.elmünavam a iJll[PJlçAIl !lO sindicato. qllHllOO ,0 mesmo fllgil1 das ximara,m mais foram se apa-! t?ria sobre .mandatos, e Jle!pb�
fi,'l I( 118, r]p manelra pub!lya e rle

i {"T �l]' !' I'� U,ill con['i l'J1H\J' ,).. atilm!.e [lo gO\'Pl'1l0 na j),o!ilÍca .
sindical ximaram mais forma se apa- lldade em face da constItm,·

�'''Iln H)r]ICO 1)('10::; lolalllal'los do' L\.. lULU.. �. ','
, .

. -

,:Esla�lG :\0\'0, I LII'asileil'<1. gando SU�ltamente :oITl� a cha- çao,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.-
-

IAção Social Catarinensei«Gasa Barreir_osn ve�de::
Rearízou-se- 'lt' o D' F' nd M d _\ SAPATOS PARA HOMEM. faltoe ama0. Ylr. fr.:1C"... !!'GJa .�) dupl.,

"

I se
. :10 u, 1l1�0 1. er nau, o "{;"en es, co .alto prat.l.in, fabricada com mot",d.l quo .i,�t." al .. rn elher ,

sabado, como noticiamos, maIS mo membro da referida comís-. 11>'·CO ....p.mos Cr$ 115.0.00,
'

um� reunião das sociedades são, demonstrou que a íncum- I!IAPA!OS AT� �AN€ADOS: propriol! para in ...rn@, 'O!""<lO fie m<1d.ir&\,>

beneficentes desta capital, a bêrnciacde organizar os estatu- .,p�olal qua ,'ou.t.r(' CU\t�. tedo a qualquar humidttde, con.er_Veí nds'

fim de críar-s ' í
.

rno rt l' 5 d'
.. p. IIlcuppra "u�nt..

.
r4iEom..ncla-.e e.pecialmenta p<STO p•••oa. qu.,

e um orga llsnlO os em las, conl quatro ses- trabalh .. zn em ju<� .. r.1I humid•• cujo aoalho é d. oim.nto ca tij.l e1:••�

que atenda, a um tempo, o am-I sões de duas horas, fôra �ema- JI'- .. � .. e-<:>.mft" o-s <;().oo

paro ao realmente, necessitado siada, o� que, aliás, .contra a CI\LÇAElOS F'ARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem ... gnnd. IIortimente ..

e o incentivo a uma ação social opinião .de alguns dos pres entes
R'lcdelo. nOYOlJ, proçolJ baratieaiml)., �. Cr'Jz.f.... 2_OOO, a H�O,GO.

f', t f
A'-

VanClle. da.temente dG fd'bul;:e a. cQn.umuàor.
e icien e em avor das classes prevalecera na reumao ante- (' ... S" BARREIROS R C Ihe: M f 3)

b '
. . -

.... r\.
_. 1). ,oose elfO "ra..

po res.
.

; 1'101'. No desejo de nao retar-
Pretendem os idealizadores dar assunto tão importante, a

dêsse humanítárto 'movimen- comissão, ciosa dos seus deve
to, com o concurso _das asso- ires fêz um plano geral da obra,
dações de beneficência e a com a -divisão da matéría por
ajudá indispensável de todas capitulas, como se podia ver

I
as pessôas dotadas de boa von- i

do esqu�É.la e preparou o capí- (

1 tade, estabelecer normas e mé- Lulu I - Nome, fins e sede _

lo

didas de assistência social. que,' Cujas discussão podia ser

feita,
ESC·?iTÓR10: RUCl 'C'eHpl&,. Schmidt 52 - Saio S

de, futuro, possam," irradiar-se independente do resto, a�" ser EiW' cio Crll�0i2'o' - \ Florian6p()li•.
do núcleo, central de Flortanó-. apresentado de uma só' vez .ern __"',.,.__.'��__ ......_""_�

polis para as .diversas comu-'outra reunião. - ,

nas ?O nosso Estado. . I O Dr. Hei,tor Blum manifes-IHa mesmo o empenho inicial tau-se favorável a essa expli
de que essa entidade possa con- cação, ao que o Rev. Pe. Lutter- M

,

gregar, na prática do bem' co-' beck, também membro. da co-
J

l'l!:LEPONE'S !'tfAIS NECESS'I ('.1\ "0$' I
' "

i'lfdl1beirOI 1IlJ etivo, as .sociedades de todos mlssão, mostrou que através
Fulkil... ,,,'.................... 10U os credos religiosos e de todas dós fins do capitulo I, já pre-tJelegaoCÍa. o. P. Soei,oI , ,.. 15711, �

llúternidade 1m a� correntes políticas, sem ne- parado; se tinha idéia .perfeita
llolpital Nerêu Ramo. �.... IJI nhuma distinção ou pre'ferên- de> conjunto desejado. Em COI1-"ma Casa " .. _ ....••• ,... lU� -

0..1& de Saúde S. Sebastf50 , H)J da.
.

� .'",
'

'

,I' ·,sonancia com
.

esse propósitoA.�.i.tência Municipal .. , .' '" IM'
A --

JlclpitaL Militar 1I�' 'S suas, reunIOes tem pauta". o Sr. Presidente determjnou A'�(\l'�Dts\,� a" m·etra-14" B. C \.. 153f do, de forma alentadora, pelo' que se fizesse, e;nta-o', llnla apre-I C
·

d P I u�U� 'lY:)l
� Aérea / ,111C' ocelras a e eJ' B. I. A. C. Uil! espirita de concórdia ,no nle-' ciação geral do'esboço. ., Ih dOa.pitanla d". Pol'tÓli ; •. :........... ua.

Ih
t".. t) r..ra t! ',;.

;'" C.' R. 168a OI' sentido dà compreensão, O SI) NocetJi,. pedilfl. ai pala- Combatidas em 7 Minutos lU ti t) "
,

�.!���!al.:::::::.::::\:::::': mi humana, co'laborantl0, c,'ada;vra, nessé int�l'ior, ri."""a,i, unIa lA 1 t ' d 50 'lh- Rio, (A.. N.) --;- A Ilnp.r�n-
11() J;1!otad ,.

,
. T t H�I , ).- sua pe e em CerOl'. e,. ,n)' oe�, .

• & "'_ ..

0 '�.".; , •• 14la� qual, dentro dos"seuspontos':"jexplicação e Ullla .consulta\;di7 ,:(!� 'llinúBculoB suIcos e poros, onde se ,sa chaU),a,:a ',ate.�ção das auto-·
........e1& _ ,.:.,. lGSG

d
.

t'
"

'
' "escondem os germes' càbsadores dli tcrrí·, ' .'

Ii\Dlário dII Tarde· ,.,_ � U7� 'e-VIS á, para !lma ,obra social zendo que a campanha' de .in- vél coceira, "rachando", erupções. "de.· ridades' contra à, intensa ati-

� B. "A. ��: ·0
.. ·: " .\.... 114' de elevadá m,agn.itude,·

.

cOlno' verno pelo. agasalho do I'ndI'g'en- cascando"., ,ardências, acne, impigens, vidade do,s ladrões' "qlle po-'e'm.
ftIJ). u.ner�Ul rti«a •• ,- ..... ...... ltl.1....... - peoriasis, cravos, espinhas. coceiras dos

pudemos observar mais uma' te fôra plenamente' satisfeita pés e outros males, Os tratlj,melltos ,co· a população em sobressalto •.
• • � .. _ .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... v�e

ir

lt'
- .

d
-

' muna só fornecem um aHvio temporário, O lt dz _na u lnla sessao. '

'

I com a ln i,caçao aos interessa-. porque n�o combatem o germe causador, S assa os suce eUl-se e a po-·
Nao obs,tante a onda de fi,..o dos das casas qlle podl'anl for-

A nova descoberta, Niloderm,. faz'pu.rar·a licia nada faz lia defeza do,""
YJ.. coceira em 7 minutos e oferece a garsn-

c

que nos colheu desde sábado, ',I necer os artigos encomenda- t.ia de dar-lhe' uma pele lisa. limPft:
. cariocas. Os jornais referem-se-

h
atraente e macia - em uma_ seJna- .-

�LOUV.e o ctlmparecimento daS': dos, 'muito. escassos na praça. na.r Peça hoje mesmo Njlo",e,m principalmente a ação dôs as-

Estarão de plantão, d�l):'ante o segumt�s, representações: se-I' Desejava, por outro lado, que
em qualquer farmácia. 4 n.,_. ga· saltantes nos suburbios de,'

mês de julho, as se<ruintes farma- nhe>ras - Irmã Elmentrudes a assistência se manifestasse Mizoderm ���ti" méaio� Santa Cruz, quasi' á moda dos,
'"

p
•

.

d t d
' ,

A

b
1'11'1 III Alecçõu catanas pro:ecão., ,

cius: "I eSI en e a Associação das so re o, nome escolhido pela 'gangsters" norte:-americanos,
5 Sábado - Fannácia Sto. ·An- Damas de Caridade; Irmã Vi_I comissão de estatutos a ser ..,.,....,...,..,..·.....·.-,................-_·.v.........·.·• ...,.....,... que agem armados. de metra-, 1

tónio - Rua JOã6 Pinto.' A I '
'

cencia, presidente da Socieda- dado definitivamente á soci<>- calamidade p'ública e fundação lhadoras. A última facanha,;
fi Domingo - Farmácia St@, AJil- d I

'<

d l'
�

tôniQ _ Rua João Pinto. e Proteção ao Berço, da Ca-I dade. e uma co onia). dos perigosos elementos foi o'

12 Sábado - Farmácia Catari- te,dral; D. Cléa Cardoso Filo-\
A

O Sr. Thiago de Castro" que DISPOSIÇÕES GERAIS E assalto' a um armazem após o'

[lellSe .,- Rua T,rajano. meno, presidente da Sociedade
I fora voto vencido na comissão, '.rRANSITÚRIAS. qual travaram. cerrado tiroteio

13 Domingo - Farmácia Catari- B O f' I
-

'

nens,e _ Rua Tr.ajánó.' er�o. çle Jesus, Q� Federação achava que devia contiI).uar o ma da sessao foi, entre- com a policia, conseguindo fu-

19 Sábado _ Farmácia Raulivei- ESpIrIta Catarinense; D. Etel-' nome de União. Outros 'opina- tanto, esgotado COm a discussão giro Um automóvel saiu em

OCOlt ...:_ Rua 'Fra-janõ.' vin.a Piazza de Melo, pelo Rou-',T,am pelo de Federação, Co,ngre- juridica que se estabeleceu em pers�guição dos assàltantes.
20 Domingo - F. " Rau. " "

S
- t d d'

. -

d d
-

.

peIro anta Isabel; Senhoritas' g�çao e Colig;:tção,' orJ1..o a IVlsao e. po eres na mas teve que parar devido aos;
26 Sába:do - Farmácia Sto. ..... ,,'-

Agostinho..:..... Rua Conselheiro Ma-
- �gnese Faraco, presidente,! Posta a ;votos a indicação, ordem administrativa, achan- disparos de metralhadoras.

ira.
�. MarIa TereSa Vichietti, Maria' prevaléceu o de Ação Social do o Sr. Presidente, e com ele : .

<;,7 Oomingo -

"""
-

" " " de Lourdes Medeiros Vieira

eli
Catarinense, como será dora- alguns dos presentes, que a no- B �. ó IO serviço noturno será efetuado Olga Luz" da Juventude Femi- vante tratada" a ex-União das va entidade federativa. por1ia om uni cu o

1P<ela :trarrmácia Sél-nttll Antônio siLa .

C
"

ii. rua João Pinte. nma 'atólica; Senhores - Dr. Sociedades Beneficentes de Flo- açlotar o sistema da Federaçáo II d
,.-

••••••••••••••• ; •....•••••••
Carlos Qlomes de Oliveira, ad-lrialióPolis, no intuito mesmo E�pirita, que compreende uma urDU e VISftD
vogad_o e membro da Comissão, de abranger instituicões. diretoria, um conselho delib')
Estadual de Preços, Jobel Car-' (j Sr. Secretário, em seguida, rativo e um conselho federa
d?s.o, pT�si?ente ,da União Es-1 passa a explanar o planõ geral tivo, não concordando com es

Plr�ta DISClpulos de Jesus; Dr.' dos estatutos, assim concebido sa tes� outros manifestantes,
Heitor Blum, pela Caixa de Es-i pela comissão: pelas peculiaridades da A. So
molas aos Indigentes; Thia�ol CAPITULO 1 _ DA CONS-

cial, e lembrando os demais a

V. �e. Castro, �ela Federaçao I

TI'I1'UIÇÃO NOME, FINS E
forma clássica das sociedades

ESpIrIta Catarmense; Padre SEDE'" econômicas, prevista em pal'-
f

Jerge Lutterbeck, capelão do '

.

te pela eomissão.

Astlo de Orfãs; Clito de Sou- CAPITULO Il - DA ,oRDEM ,Term�nado o tempo da dn ..

z� Dias, pela Casa Radiolux;, �DMINISTRATIVA. (Direto- ,ração' da: reunião, que não de
................................ SIdnei Noceti, pelo "O Esta..:1 na,

ConsBlho e Assembléia Ge- "ia ,exceder de hora (:;, meia, c

_,
do"; .Bento A. Vieira, pela ral)., ' Sr, Preside1lte .prolongou, com

L h
.

t'·
Campanha Pró Necessitados; I CAPITULO III - DAS SO- o assentimento do plenário;

a ora orlo Dr. Fernaná Mendes, secretá-I CIID.DADES FILIADAS. (Direi- por mais cinco minutos a ses":
,

,.

"

rio da' nóvel �nstituição\ al�mJtos.é.dever�s _ Setores). são,.n� sen�id.o.de ser vot.ada a

• , de outras pessoas g,radas; CUJosl' O,APITUDO IV _ DAS ATI- prelImInar ;nl�lal, mesmo PO�'�Radio-Técnico-Electroo I nom�s nos escupara�.
'

VIDADES SOCIAIS. (F' h' ,. , q�e a .comIssao dos estat.utos
Fun_dado em 1935

r

FOI aclamado preSIdente da o' I t
.

d d
I? .anü so haVIa preparado Q capItulo

I
M"ntagem de rcídioB, .Amp!!- reunjão O Sr. Jobe.l 'Cardoso Co.era .. e_ cal' eIra e epo�Itos. I, que nem fôra veIit.llado, de ,

.fica.doreB�Tl.Qn.miIl1ll01'''5 " omIssoes para; arrecadaça d '

Mabrial impórtad6 direta- que,' inteIrado de. qUl:l se devia . .' .

d"
o e modo a discutirem da próxim� VisãGl .mai0� e mais perftitl:;"

mente d08 U. S, A. inic.iar a dis'Cussão dos estatu- n:eI()s, Sl� lCancli repre!,enta- reunião em diante, artigo por ,que a de um bom vinócul",

Proprietário' tos, em parte entregue pela co,.. ç,�o. e )ou ras que orem neces- a,rtigo, de todo o ante�projeto alcança quem tem sólida

Otom"f G O H"h
. -. sanas ,. '1' t

'-

.. e rges o m nussao respectIva, Jevantou a
' porventura preparac o, mal'- ln!.' ruçao.

I
Elpctle - T&cnico � PrClfi••ionn} preliminar da impossibilidade CAPITULO. V - DOS FUN- cando, então, o. pl'a:z;ü de' um Bons livros, sobre todos os<-

fortf;�a��p;I�:opá de discutir-se capitulo por ca- DOS, (Coletivo e patrimonial. mês nara êsse fim, o que foi assuntos �
,

�ua 10&.0 Pinto n, 29 _ Sob. pitulo dos mesmos, sem uma CuSteio de despesas. Realiza- aprovado por ex.pressiva maio- LIVRARIA ROSA

visão do conjunto: I ção de obras sociais, casos de ria de votos. I Ru? Deodcro. 33 - FIe ria:r.6poli�
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Farm�cias de plantão

DOENÇAS NEBV<)��13
Com os pr,o.rel8oa 41a iac41�

hoJe, lUi doenÇtlll nervos... ,.aDcilii
miadas em tempo._ são mal.. ,er.
feitamente remedibeis. O' caBJulü
..mo, fruto da ignorinei., I!IÓ II'HC
prejudicar C!8 individuolI'alefaioll ..
tala enfermidades. O Ser....iço Na.
donal de Doenças mentallll i1a,..
II. 11m Ambulatório, qae a&eD�. ilra.
&aftamente' 011 doentu Be"o... L\BI
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C(LUBE 12 DE AGOSTO-Domingu-Tarde dansinte-Das 19 às 2t buras.

Real SA"Iransportes, AéreosAs barbes do
"

vizinho .....

,Rio, 10' (A. N.) -.os circulas '

SEGURANÇA _ LcUXO -;. CONFORTO � RAPiDEZContinua O ESTADO Lezen" udenistas de CUritiba mostram-
H O R, A' R lOS .

ít
.

790 h...J •

-b ui
-

d Ii Ii Jhz - hoje 'as ,u orai:.ao dietri uiçoes e va 1OS05 t-
se apreensivos com a anulação .'

,vcos, inclusive 1'0mances rrio-u > l' 1 1 d E 1" ,

DT.i"
Dan Durye - June Vicente

c,'J (.lTl�.�ma (o sena 01' � UC 1-
FLORIANÓPOLIS _ CURITIBA - SÃO PAULO

r'
- RIO _ili _ Peter Lorre .dernos, entre as pessoas que nes V íéíra, por. quanto o sr.

J.:'NEIRO DEGUNDAS _ QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS A�TJ'O DIABO'LICOconstam de seu cadastro so A t S t f t d �� " l.�r u�· an os 01 regrs ra o 0
PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS Censura _ Impróprio até-ciel, candidato a senador pela U_DN F,LOR1IAN6POLIS _ PÔRTO Ail.iEGR� ! 14 anos.As pessoas que ainda 'não PSD t d d

haiam preenchido o co upon e,. ,sen� �u� o os os .Ire- SEGUNDAS - {�UARTAH - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA

I', Preços: _ Cr$ 4,40 _ 2,!o .

. ..qu�' diariamente publicamos tOI'l�S mUlll?IpaIS dos referidos 'AS 11,30 HORAS No programa: - Cine Jor-partidos estivessem regulamen- AVI-ES "DO!TTGLAS DC 3'; p'A'O A 2'> PASSAG=IROS E 1 I f t' 'N ti
...podecão ieee-lo, agora, nabi- .

C 1
. Ii. O... ," 'U = -,.tUW>.. � : "J2J

" na n arma IVO - ° IClan.
;;(' Hteado-se, assim, a concorre- t� r�glstrad::t �ntr: a e �l� "BRISTOL" WAY,FARIDR PARA 36 PASSAGEIROS _ O Universal _ Jornal.
]hiCam a tão in tereSSa.n te inicia- Gçao os;. M

�r
é a� o� � foi 1\1.AIOR ,AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL. 1 .

,tiva céalizada sob o pe troci- . -Dtvernat ar, aleS rSs UPdooprazo UM NOVO 'PADRÃü DE CONFORTO E SEGUI{ANÇA Roxy - Hoje ás 7,30 horas111 erpos o a re u o
,

'

.n10. da LIVRARIA ROSA, à
legal pelo PR, recurso esses que

TARIFA.S DE PASSAGEIROS Edward Arnold -:- Franc:&Jeodoro n. 33, nesta Cl1.pit�.J. está. dependendo do pronuncia- Ida Volta R.a:ffcerty - Ray Collm e oca...

ANIVERSARWs ' mento do TSE. Dada a graví- Rio de Janeiro ., .. ,............. 8638,40° 703,90 Frlday.
T,

,

.

,

dadada situação, viajaram pa- São Paulo 56 ,7 465,.00 PER,FUME DO O�IE.NT.E"Adata de hoje assinala o .

ib 281 5 228 C I' tra esta capital déstacado,s pro' Curítí a .. ,
"

. . . . . . . .. .. 370'30 ,00 . ensura - mproprlO :ii. e.auíversárío natalicio da gran- • l' 300 1�,

�
,

ceres udenístàs e pessedtstas, Porto A,' egre '
'

, . . , o
.,

,00 .

� anos.
. .

:ijê "educacioútsta
'

professora 14" '"

330 266 N Nafim de solucionarem o caso. Curitiba Londrina ,.... ,00 ,00 o programa: - otícras.An onieta de Barros, digna '

CONDUÇÃO. PARA0 AEROPORTO POR CONTA DA "RE;AL"lda'seI11ana ---:. DFB. Reporta-.Diretora do Instituto de Ed.u-

p
· -

6 � · VOE PELA «'REAL"\ PERmEIÇÁO SEM IGUAL gero sobre o Japão..cação.
.

"soes na rti�JI AG/ENTES: 'O L I V E I R' A & C IA.
. t Preço único - 3,00. '

Figura de merecido n�alcel Antenas 10 (U. P.) - O RUA JOÃO PINTO - 18 .

,

nos nossós
_

meios i�telectua��. total das �risões efetuadas on- Telefone _ 1.358 _ Endereço Telegráfico "VIAREAL"
.03, sua atuação n� ensmo tem �I- tem, eleva-se a 2.613 pessoas. --::::- --:-_":::'-::--=: 'I

�o das mais brilhantes, _e nao

�r�sseg.uem as o�e�aç.ões poli-jPara de'e,nder Programas da B.B."..menos destacada a sua açao nos
ciars contra os mrmigos da,· ,I- . •

mo:rimentos de cultura e da orde�, que agem sob .as ordens,1 a Cnnstl·tU·lca-o para o Brasilpolltica em nosso Estado. de Moscou. !
• \I. '

J t t t h m P t Al 10 (A N) t>EX'l'A-I"EfRA, 11 de juího : ODEON,çr
us as, por fln 0,_ as o �a- , I Butapeste, 10 (U. P.) - A 01' .0 egre, R' 1 'FI 19,00 _ ;:;umário cios progl'anl<1S. C •.,g'e�s que hoj� serao pres �s Hungria recusou participar da Noticia-s-e qu� o s�·. au 1 a, 19,05 � Inglês pelo Rádio. TEA'l'H,O A•. DE 'ARVALJI

:,:,á Ilustre professora, as .quais conferencia de Parts, natural- chefe do part.ído libertador t:- -19,15 ·-No-!.iciú,I'io. - Ás 8 horas _

"O Estado" se associa respeí- mente em virtude de seu go-Ilegrafou ao dep'�tarlo Joao, )

1 ?;30 - Orquestt-a Escocõsa (la _ 'Ia RÉCITA _
tosamente. vêrno comunistá t.er ficado so- Mangabeira, convidando-o .a. lJI;Co' "i) "O I Oi "', lO " , "" -:

- Unr'S'ttcessó sem 'precedea-I
• dvoaar t S premo Tri- � ,t' °

-

.

�J)I 1,1 lS11'lD , pao'"''
I

'

lidaria com a Rússia. a vogal jun oou. ,_ l tra rl!.\ Alan Bullock, teso .

.

.Eazem anos, hoje: --- bunal Feder� �J constItmçaol ,20,15 :- Musica para Of'g�(J, ele I A,presentação extraordin..árria
- a srita. Edla Mancelos. B VI' em PaVIo to '. '�padamentarlsta . 'pTom:ul�a;da!Ha:ll: c' "

"

, "da�:grande, ' ..- a sra. Sidonia Mela, es- e n· '�pela assembléia gaucha. Adlan- 2tLlO - �ohj:b �1ll()llpLL paJ(';,tul COMPANHIA DE C'01lEDlA.:8
fi

.

'd _Ide Jos-eph (,omplo1]' ,p-õsa do sr. Duiz Melo, mclO-
. LOlldr�s,. 10 (U� 'P) -: Be-I ta a n0t3: que éy a como ce! 26,45 _ Vi"itaram Lonrlrp� ,. ��O,_���, �._ ..'J.�rio aposentado. V111. seO'Ulra p&r3,. Pans, a noi� ta a aq_ulescêncl_a_do .sr. Jo�o Ha�'dn. .

- A peça religlOsa eln 3 atos
I - o sr. Ar:tur Jacinto, fiscal tê: :"'A''CôÍlfêi�enéià'' comêçarâ,Mangapeifa ao peditdo do li�. 2i.?� - �r�tjciá�',io .

,
.

."
e 9 quadros:

,::J1.O Ministério do,·Traba,.lho. ábado I der Ubertado'r. 2'1,1<>, -:- f OlftW,l fntemRwmal , .A. CANCÁO DE BERNADET'I'�.
, S.

enmenLar'lO {te Alan BuJlock. �

fil
- o sr. Júlio Lange, funci,o-

21.30 _ Ouar'f.eto de COTclel Gri- Extraida do ' ,me do mesm.,
-n'ário dos Correios.

I
: 'ler.

' ,

nome.
- o sr. Eduardo Pio da Luz, AJltonio (eziri. �a SilVi � Vva. Florinda Menezes ?2,OO - Rúdio-pamol'uma., _ Preços:lente do Instituto de Educação. legin';) (jmara da Silva' d'Aq.qino 22.1i'J � �oticiâI'io. Cadeiras numers. Cr$ 10,0.
-.0 s.r., Walter Ouriques, I I 22,00 - Cornen,Lál'ios da fmpren-

B 1
-

1 8part4d.pam cu parente. '. p'e.- ptlrticipa <10. p.arent... •
sa Britânica. - a coes avu ·sos - ,00-ma.rClnelro. .._ amigo.. • contrato d. ,,"II.'U amiqtu. o c�ntr.to Camarotes _ 50,00- Gerail-� o sr. Oscar Trompowsl{y. c•• '3mento .e .ua Hlha' O... i d•. ca••multo de ••u iHho

p
.

� a srita. Vanda Iconomus,1 cem • ar. e:'lie M.nez.. Célio cqm Q aritl1 O.Dai Cã- reClSOIn-Sei'AfluinD.
.

mare à. Sih,Q.
:filha do Sl'. Agapito Iconomus.! FI'Or •• iJD•.Ii., 5·7-1�47. Fluionó".li., 5-7-1941.

- a sra. Aloina N. Luiz, es-

pôsa do sr. Mário S. Luiz, e

-estimada professora do ·G. E.
"Jos·é, Boiteux�, do Estreito.
- as meninas Maria Eliza-

beth, filha: do sr. Antônio Sa-
.....

]um; Zorene,- filha do S1'. Er- ,

nesto Torres; Nadir Nice, fi-

'.' .D'." ,'",. ;T,,I

" rt.,
.

lha do sr. Gercino dos Santos
_) ,

'

i Botelho. Dois barcos, um a ve'a e outro
__:_ os meninos Sinval, filho !

a reme, com lugar para duas.
do .sr. €\.gostinho Silva; João ·pe!!SlUls,. Tratllf nestâ Redação.. '" ...Carlos, filho do sr. João Ca'pis- .lOJa MORlTZ S. A, - INDiJSTllIA E COLl1JtRClO

-tra�o Cardos�, e A.lemo, do G., P,elo pres,ente ,edital, l'ica,m' c01lVidaldos, a,lém cios .compolfLf)n!lc's da SERViÇO DE
IE. Lauro MuUer. firma MORrTZ & erA., com sed'e nesla -Ga,pit..al, á rua Ti'ra,dente.s ns. METEOROLOGIA,- 43 e 45, os S1'5. Dr. João Eduardo Morilz, Rela Fanmy KaLher, Henrique \VIAJANTE: Moritz, llsa l\1ú<rilz. Guilherme Kili.an e Ol1tI'OS, ,para a ass,embléia

ge"j p_...isõe tio tunpo••té 14 hero.
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA ral de ü�al)sfor�,ação dafil�ma i\1üRITZ & eIA'"de ool1formida;d-e Wlll ia dia 11 no Capital:

. . as ,reUT1loes preVJas realizadas para o nresmo j Im, e que ,Lera. lug:l.l'; Tempo: :ltom. .�steve n.esta CIdade o. 8,r. nes,ta Catpital, á referida Tua, ás 15 horas do dia 21\ de jtlllho ,col'l'ente, I Temll1eratut'a: mant.r-.�'ú .eixo.Joao BatIsta de AlmeIda, Cll�O Hm é o seguinte: . V.ntel.: pr.dominarõo elo" quo- _•...,.
- _

Presidente dos Marítimos, que 1�) .- Transfo�:n'3ção da l'e!el'iqa firma comPl'cial - ,em so.eieda- crante oul.
.

tratou junto 'á E. N. Navegação, de a,nonlma so.b a �lItada denom_maçao; ,,' I T.�pnalurG. �xtr.ma. ue ontem:
li' k d t' d' t· 2°) .:-- DIscussao e apl"Ovaça-o dos Es,t.alutos cla r,elenda socleda.de.' mcnJmo 145 trt,mima 86, Menorqepc e,. e assun os e ln e-o Florianópo.Jis, 9 de jul,[1o de 19!17.

. I rninim&1 reqi.troda no Estado, foirêsse da classe. João Morilz e Chal'les EdgQ1'd Moritz - Ineol'poI'ado;ee<l '.� XCI ...x.rê com 9.1 ·r>�gQtivo. '

GESSI t CE' lIo�l'ernfirm.m

de dUAS ,"I�s em pavimento
térreo fI(l centrQ da cidad.,.

fura con!!uItório' médico.
'

A 'Visar por cb.equi) para f'sta

Red;;il;ãn, ou par>'} O p'efone
manual 846.

* -'''�<

VENDEM-SE

- 5;00. '

"Imp. 14 anos".
ID1'ilTRADAS Á VENDA DU

RANTE TODO O DIA NOS. CI
NES COROADOS.

nlPERIAL
- Ás 7 V2 horas

O SOLAR DE DRÁGOWYSCK:
_.:.. �om-

Gene TIERNEY - Vicent
PRICE - Walte1' HUS,TOiN -

T'I'uddy MARSHALL e a garo
tinha CONNIE MÁRSHALL.
No P'lJ0ig1"ama - ,

1) - A Marcha da Vi.da ue
65 - Nac. Imp. F ..

2) ---:- A Voz do Mundo -
Atualidades.
- Preços:
Cr$ 4,00 e 3,00.
"Imp. 14 anos".

CASA MISCmLANEA dift'ri·
buidora dOI Râdiol R. C. A
Victor. Vilvula. e Discos.
Rua o.n·Ie!-Ut.f'O Mat:t'8

bssndldo . ,.

COMPLICAÇõES DO
f\

JUCA
Juca KNOT está

de serviço.

E é candidato ao

prêmio peta 'captu·

ra de célebre

Oferecida aos l.iteres de cO E!tado», ,pel. Indú!JtcÍIl, Comércio e Se�uces KNOT S Â.

CfiI:HlI.iRIO - INDUSTRIA DE BEBIDAS - REPRESEN\I'AÇÕES - CüNTA PRÓ��IA.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5

que. tocam no sono dos sécnlos .•.

Chão a dentro pelas entrqrihas da

t.rra brasil.ira, o homem vai buscar as

riquezas que o draM1a' dos milenios soterrou,

a qúllômetros d. profundidade.
<

Busca arriscada onde a ciencia se mescla

com a aventura - ela S5 repete

cotldlcnomente pelas bocas das minas

deste fabuloso EI- Dorado brosilejro.
!

'

Tcmbsm�í, em muitas fases' desse trebolhc

cheio de surpresas e perigos, Essa está

OS QUI TOCAM presente co_ "'0-·

NO SONO' .duros que ouxl-

DOS SÉCULOS liam a ef'iciencia 1'.1:
'

- ::.�;.fj/::"
,

das máquinas ou. o destemor dos homens .!;;,;.,

*

Tr....lh.....

com Ess.,

Brasil afora

,

..

-.. Máquinas poderosas auxiliam os modernos mineradores e
•

. prod�tos petrolíferos dd mais alta eficiencia dão a essas máqui-
nas o poder de realizar,melhor e mais rapidamente a sua tarefa.'

���f!�C��o�PI r<:>,f:oiU�UC�ã?:_11 ,�=�,�J:=;:�5�r:: I Condenação de terroristas
é inédito, mas não deixa de sei' nhor. Tudo isso não passa de ·.,.ra endir-eitar a que ��tiver erradc nu I JERUSALEIVL

�

(U. P.) - Urgente - As tropas hr itanicas da Pa-
'doloroso. maldade de meu filho. Há al- ,ua Que .'�UI"" falta não I. rellltl&; o: lesl.ina confirmaram as sentenças de mort'e dos Lrês "irgunistas" COIl-

d dí d NAO_ o elcândalo Que & oua recl..m�. denados por part.iciparem do assalte -á pr isão ele Acre.No Plantão da Central, por gum tempo, ten o ven 1 o uma
." qllei,... poderá ..ir a cautu, .num>- A decisão pr-ovavelmente significará o fim da -tregua com os hri-,

volta das 4· h. 30 da madrugada casa que tinhamos na Vila Ma- ru.e-a � SECÇAO RECLAMAÇQES. taninos.

çte ôntem, compareceu Maria ria, por sugestão de Joaquim, •• o ESTADO. q.ue o caso ""rá lond. IMINENTES NOVOS ATOS DE TERROR
que hoje me acus de demente m'. demora ao eonhecimecto de Q""'" JERUSALEM, (U. P.) '-Ul'g'ente - Receia-se a irrupção, de umFerraz. de 60 anos, casada, re- a·,

id d ii.< dircno, recebe...do. I, 010'" ,,,tor-ee, momento para outro. de nova onda de ataques- terror-istas. em vista da.sidente á rua Nova 's/n, na Es- eu e meu marr o concor amos
;w <lo reeultedc, embcra em 1II1;ruu. ae- confirmação das seritenças de morte impostas a três "irgunistas" qtV

tação de Guaianazes, a qual em construir uma outra resi- 103 do ."jam publicado. nem ,r"",. participaram cio assalto à prisão de Acre.
vinha acompanhada, de seu fi- dência em Gua'\!l.nazes, num -. Rem .. I)o'oyidé,..,ia �

lho Joaquim Ferraz. terreno de propriedade de meu

. 'A sexagenária estava ferida filho. E, isso foi feito. Passa
e necessitava, por isso, de tra- dos uns meses contudo Joa
tamento. Medicada ",no. Posto. quim passou a' maltratar-nos, I

Médico da Assístêncla, a des- visando a nossa mudança. E
venturada mulher foi, em se- ante-ontem, 'ás 17 horas, quan
guida, apresentada á autorída- do eu lavava roupa num tan-]
de. Foi quando. Joaquim, exí- que, fui estupidamente agredí-.
bindo uma guia assinada pelo da a. cocos' por Joaquim, que: Grande Tônico
sub-delegado de Guaíanazes, por duas vezes me atirou ao, ........._�._....-.�............
afirmou que sua progenitora chão. Depois, não satisfeito, I ca. Essa é, a verdade, que se
era �emer:te e que. el� estava ainda fui levada á força para: Deus quiser será provada".
P.:.ovIdenClar:do ::: s�a lllt:rna- a Delegacia de Guaianazes el Joaquim, .muíto embora ten
çao. Ao OUVIr ssa aflrmaçao do ali encerrada num xadrez, sob

I
tasse, não conseguiu provar o

filho, Maria Ferraz protestou. a alegação de que estava lou-. coritrárto.

* STaNDARD o L C PA

.'

IL

'-,

..

"

Maquinas de Escrever » Novas
Dispomos de ver'io. tipos da. afamado. «OLTVETTIlII, para pronta

entrega. ExpElsição lJIumanente em "oli.o Eacrit6rio e na

"LIVRARIA MODERNA".
Distribuidores exclusivos;

.

ALMEIDA, BASTOS & elA,
Rua FeliJl� Schmidt, 2 - L" andar. Fl.ORIANÓPOLIS,

Henrique Stodieck
ADVOGADO

Ruo. F��ipe S�hmidt 21, &obredo-l"elefnfle 10�
(,\t."s.,jg C�'S" """h>�'''!'1 - r-('ri�r6poJ;s

Dr.

TOMEM

mono CreDsDta�g
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CDBS�ABO -fexta feira 11 de Julho de "47
-

Clube
" ,

seiree,Lira "Ienís sábade,Temporatla de
. ,.. ,

cem IOICIO as

,,'

inverne.

14 heres.
1.2,-

,

;COYiRNO DO ESTADI'Em prol do teatro
Decr-eto de 22 de maio de 1947

I,O GOVERNADOR RESOLVE
. n !Jiclon�Conceder aposentadol'ia: U ti ii

I

De acôndo com o art. 59, do decr-eto- Rio, (A. N.) - Sábado
lei n, 298, de 18 de novembro de próximo será inaugurada 110
1946: Pârque da Gavea, zantflmen-

'A ,Maria Doralice Laus Boezano, no
:>

•

1 ,
"t;' O' _

-cargo de Professor (Escola mista de Pe- te cedido pel<;> PI efeito bene
rimbó U:distrito de Perímbó, munícípto ral Mendes de Morais, a gran
de Bom Retiro), com o pro-vento

- de concentração cultural do
de sete mil quinhentos e sessenta cruzei- "Teatro do Estudante". . a
ros (Cr$ 7.ÕOO,00).

Decretos de 5 de julho de 11147 'sombra das arvores e da gran-
o GO,,1ERNADOR RESOLVE

I
de casa colocada no ponto

I�emovel', "ex·officio": mais alto do parque serão es-
De acôrdo com o art. 71, di,tem tI'belO tudadas em cursos especiais,decreto-Iaí n .. 572, de 28 e ou U' 1'0 I

.

de 1941: . entregues a técnicos, francês
Jonas Baver de Amorim, ocupante in- i inglês, arte de representar, pro

t.erf no elo cargo ela classe K da carreira sódia, esgrima ritmo, gesto, ca
.<le Agrônomo, do Quadro único do Esta-

racterizaçâo desenho arquíte-.:10, da Escola Prática de Agricultura "Vi-
L , ,

daI Ramos", ele Canojnhas, para a Esco- tura de teatro,
'la Prática ele Agricultura "Caetano Coso Será UUl verdadeiro curso da
:ta", da cidade ele Lajes. extensão universitária, sem fa-

Alfr-edo Maia Jataí, ocupante do cargo lar= r
.

.

qu também
�a classe M ela carreira ele AgrôllomO, ar_nos ensaIOS e

.

«ío Quadro único 'do Estado, elo Cam po terao lugar tanto os de teatro
.ele Sementes de Poço .Preto para o Carn- COnl0 OS da Orquestra Uníver-
1JO de Sementes de Cano in has. sitaria, sob a direção do ma-

João Demarla Cavallazz í, ocupante in-
astro Rafael Batista. Contetermo do cargo da classe K ela carreira ,

.de Agrônomo, do Quadro único do Esta- rencistas conhécidos falarão

.do, ela Escola Prátíca de Agr,icültura a.os moços cacl$. noite depois do
'''Caetano Costa", da cielade de Lajes, jantar sobre teatro. Assim CO-)
para a Diretoria da Produção Animal.

U10 musicos do, renome d elRemover, a pedido:
De acôrdo com' o art. 71, item I, do Magdalena 'I'agltatcrro, Mar
decreto-lei 11. 572, «le 28 de' outubro luccía Iacovirjo, Arnaldo Es
ele 1941: trela, .Valdernar Henrique, Jor-Fr-ancisco Bertag.noli .Júm ior, ocupante

.do car-go da ciasse N ela carreira cle gge Fernandes e outros cola
Agrônomo,' el� Quadro úniICo do Estado, borarão para aumentar o gos
do Campo de sementes de Vídef ra para to da musica eln seus diferen-
,Q Campo ele Sementes de Poço Preto. tes generos , Uma biblioteca

Designar: C'OIll mais ele 600 1De. acôrxlo Carl o art. &4, elo decreto- VO UlneS,
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941: -unla imensa discoteca, unl

.Ionas Bayer de Amorim, ocupante in- piano de -eauda, sem falar no
teririo do cargo ela classe K da carreira ríquísslmo guarda roupa elo

, de Agrônomo, elo Quadro único. do Esta-
-do, para exercer a função gratifidailll de "Teatro do Estudante" serão
Prof'essor da Escola Prática ele Agrtcul- transportados-para-a e:,aVeã' "a �
tura "Caetano Costa"; ele 'Lajes, 'vaga em fim de que fiqq_em ao. aIc�nd'�Ivirtude da dispensa cle -.1oão Demaria dos encontrados. U1n 'grupo de
Cava llazz i. se;lhoras da sociedade para ali '

Alfredo Maia Jataí, ocupante elo cargo.
da classe M ela carreira de Agrônomo, se transteriu a fim de atuar
elo �uadro único do Estado, para exer- COJ1l0 costureiras, aproveítan
cer a função gratificada ele Professor da do a J;'oupagenl já existente e
Escola Prática ele Agricultura "Vídal Ra-

mos", ele Cano inhas, vaga em vir-tude .da adaptando-a se possivel j3'ara
dispensa ele Jonas Bayer ele Amorim. poças novas. Pela primeira

Díspeusar: vez no Brasil realtzar-se-á
Jona.s Bayer de Amorim, ocupante in-

uma concentração desse cara-
. terino elo cargo da classe K ela carreira

t
. ..

�.. ,.rt.. ,'�..-l'i':=,;!;;
...

:
.de Agrônomo, cio Quadro úníco vrío Esta- 'er, que sena uIn ensaIO para . " ..

-

.do, fia função gratificaela ele 'Professor Unla definitiva, "Escola Nacio
da Escola Prática de. Agricultura "Vidal nal de Arte Dramatíca ".
Ramos", ele Canom has. A 22 os estudantes do Con-'João. Dernarfa Cava llazz.í, ocupante ín-

/

·.terino do cargo da classe K da carran-o

de Agrônomo, do Quadro único do Esta

rio, da fum çâo gratificada de Professor
da Escola Prática de Agricultura "Cae
tano Costa", ele Lajes.

. Decretos de 7 de julho de 1947

Ú GOVERN4DOR RESOLVE
Conceder aposentadoria:

De acôrelo com o art. 59, do decreto
lei n. 298, ele 18 de novembro ele

. ]946:
A Angélica elos Sa1ntos Guedes Cabral,

;no cargo ela classe H da ca.ITeira de Pro·
fess'or Normalis,ta,' elo Quadro único elo
Estaoo (Grupo Escolar "Mauá", de Ofi
ónas, cidade de Tubarão), com o proven·
to anual de catorze mil duzentos e oiten·
ta cruzeiros (Cr5 14.280,00). (3284)
A José Pontes, no cargo ela classe H

·da 'carreira de Professol' l\ormalista, do
Quadro único do Estaelo (Grupo Escolar
"Roberto Tro-mpowsky", de Joaçaba),
<com o provento anual de 'catorze'mil d'!,
.zen tos e oitenta cruzeiros ..... : ...
(Cr.$ 14.280,00).
A Otn'ia UliSséa Ungaretti, no cargo

da classe . H ela carreira de Professor
Normalista, do Quadro únIco elo Estado
(Grupo Es-colar "Jerônimo Coelho", ela

Laguna), com o provento anual de ca

-torze mil duzentos e oitenta cruzeiros

(Cr$ 14.200,00).
. -

Decreto de 8 de julho de 1947
() GOViElRN!l\DOR RESOLVE

Reformar:
De a-c6rdo com a letra a, art. 3'7, com

'binado com o art. 4>2, letra a, do de
. creto .. lei .n. 1.299, de 20 de março

ele 1945:

Argemiro Berto da Silveira, segu.nelo
sargento da Pol.ícia Militar elo Estado,
visto sofrer de eloença mental incurável
que o incapacita definitivamente para o

OIerviço ativo, cilibendo·l'he os vencimentos
jntegrais ele onze mil quinhentos e no.
venta e elois cruzeiros (Cr$ 11.592,00)
anuais.

A primeira Agua de �8Iô.ia feita
no m:J nel. foi fabricada na cid••
de CnHlnia pela f'ábriea de JODlIIolP
M'aria F.rina.

·.nLHL V A 1\ I • - EDIflCIO LA PaRTA PRACA 15 m:
N.� - TWLJIt1ONli:: - 1.3.25

Ecss «cnmplet» na França
.

Paris,', (U, P.) - Foram re- J indicando ademais os nomes

velados oficialmente. bs

resul-j' de cumplices envolvidos no.
tados preliminares do inquéri- "complot". F'icou demonstrado
to procedido na última semana que a Segurança Nacional evi
pela Segurança Nacional ai tou perturbações de externa
propósito da conspiração deno-! gravidade no país, fazendo
minada "Piano Azul". Várioslãbortal' o "comp10t" que vinha.
culpados .reconheceram a sua sendo preparado pelo "Movi-.'
participação no movimento, mento Anti-eúffiuni,qta". Aiconspiração' contra a Repúbli

ca tinha extensas ramificações
en1 todo o território n.acional �,

•.......

: .....
pret�nqià �x.plorar a exace:-bar',Ministerio da
as dlssencoes entre os antIgos;
"�naqu.is'; comunistas e�' anti�l!Marin.hacomUl1lstas,

Paris, J (AAFP) - Planos CAPITANIA DOS PORTOS De,

�ompletos da insurreição e do<IISTADO DB SANTA CATA.
.

d d" t d I RINAestado maIOr os lngen ,es. o. E :a I T .Â. L"complot" contra a RepublIca " J4
foram apreendidos pela se-I .1.: De OI dem. do ,�enhor C�'
gurança Nacional, que logrou pltao dos Portos �1IS�e Estade,
estabelecer assim. a verdad.e'ira faço uber a. �?em_."mteressa.t",

'i;•...

extensão do .movimento pos�a, . �e. se t,a.�hamt' ��ert;1ianuncia-se oficialmente. O ne� a
.

eJl-:r lçao. ade : e

" I t" 'nha sendo me agolto :prOx.lm0 vw ou.ro H
comp o ('VI -

. . - '.1
tódica e minuciosamente pre- llltsC:lt<?eII para. oS concursos ue

arado iniciando-se com de- ad,mlStiaO a� Quad:t:o.,fl:e Conta-
P '. ..

• dore:!! Navals e Corpo"de :(nte.-sordens mterl"3.S na Bretanha
d t N" .... ",.-. i 't" d' . en eé, avaIS aO LÜn s ena a.

e propagando-se a varlOs pon-l...... .

h
.

d 't
_.

f
A

t
r JlI�an.n· ·a.

tos O .tern OrlO rances e·. a e.
2 P

.

Ih
.

l'-

I
ara me ores esc areOl-

a zona francesa de ocupaçao da '. .

AI h f· d d t' mento!! sobre o .as,sunto . e·m
eman a a nn e esar ICU- ,_. .

• A • apreço, poder2l.O os mteressa-lar a reslstencla das forças do
dos na Secretárhl. desta '.Ca;pi?,'ovêrno. '

N�",••_._•••_"""�_••,,._-.� tania.
' I

Envie 88 sen amigo dJstantl Capitania dos Portos do Elc-
11m número da revista O V.A tado de Santa Catarina, MIl

f,E DO ITA.JAt. edição clelU Florianópolis, 23 de junhe ie
cada 8 Flor18DÕpoHH. e asSIm 1947.

estará contribuindo p8"'� NelsoJt d., Liv:r-ament. e••
maiol" IlJWJ.'IS.fl «''RUm·aI tinlH'� �scritnrário da <*aMe-

de nOEsa tenra "C·' - Sccretál'1o.

do
gresso .Nacíonal de Estudantes
serão recebidos. O "Teatro do
Estudante" está tomando pro
videncias no que se refere
tambem .ao conforto dos corí
Gentra.dos da Gavea.

,

O general Melides de Morais
inaugurará a concentração sá
bado, ás 16 horas .

Estrada de Ferr'o Teresa Cristina
IUO, (A �\'.) - O Pr:esidenle da Republica apro\'ou 'Ü decreto-lei

do CougTesso que. abre O cl:'éc!ito de 145/13.120 crLlzPi'l'Os para melhora
mrnlo', p. apal'filhamento ria esLraoa de ferro Dona 'J'f'l'P7.a CrisLina.

Adquira TU))f) de ••• ....lIadta!',
•• trBA sé Y_,

PAl'lUUlo :pA·:aCELA.•..I.�,
� UJ TAlrI'.A,.CiMiBM ela. _-ltra à vi..,

wvim:d.-ae .. •

,

CRS8IAR1. "NOY
Lhres
�5
alHt....i.I �

Art.SIJPs ..........
Pel_
e......
........artIaoa
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,

;ontrariame'n'te . ae 'Iue SEf propalava, O encontro entre Avaí e

ealizade no próximo domingo, ficando ., segundo turno translerido para,

1� �d_a_d_a_a_._e_x_c�u_r_sã_o�do__A_m_é_r_ic_a_a__é_st_a__Ca_p�i_ta_I.�__� �--

:DlerrUldó O primeiro' torno do eertaae citadino amado- Campenn�t'.,o, de '1'"spirantesista de futebol, pelejarão sábado as equipes, do Caravana unu,
I Il dA" O

- Com os jogos da 10a roda- � Atlético, 5; 4° lugar - Fi-

lO ar e o ViU. returno será iniciado domingo com' o da, a situação dos clubes con- gueírense, 6; 5° lugar - B@-

• f1 I
correntes ao certame da Dlvi- caiuva e Colegial, 7; 6° lugar

logo eu Ire uO egial e Bocaiuv8. são de Aspirantes é a seguinte, -- Paula Ramos, 11.
,.

POI' pontos perdidos: UEUNE-SE HOJE O F. J. B •

. ,1? .lugar - Caravana do Ar, '

O; 2° lugar -- Avaí, 4; 3° lug_ar Serão julgados hoje os pro-:

CA'VIPEüNA'I'O JOTNvrLE DE cesses em que s eacham indí-

BAS(}(j}<;"J'EBOL
. ciados os 'srs. Charles. Edgar

Ue .Io inv i.l le . inf'nrmam-uos que Moritz, Presidente do' Píguel-
o (;ual'aní, deri-otando ',o Palhl,eiras l'ense;' Irajá Gomide, Presí

por 42 a 27, sagr-ou-se campeão dente do Paula Ramos; Adal-

Direção de PEDRO PAULO MACHADO basquetebol daquela cidade. berto Pelgreici, do Clube Atlé-

______________--------------------------------------------------------------------�------��-- tico, Catarinense.
.

'l t 'd li
;.

-

f
..

b � ti ta' hei
Consta ainda que serão 1:ul-

VISI a ,� N��rlca ,ate, o. . H'uel Temerêe .posse 0Je .. , ,f:�.�:.��€����O��::�l�l�:��a-
.

(Escreveu WaldIr de 01Ive�r:t grandioso "apronto" frente ao] Conforme determinou o sr. Departampnto de Futebol: .------

"

,(lntos) . i grêmio guanabarino.
.

I Presidente da: F'. C. n; 'deve- Srs. Celso Ramos, Osní IOI'tiga, O FUTEBOL EM PORTUGAl F

Tôda Florianópolis espor-j Neste comentário, vai o nos- rão tomar posse de seus car- Carlos José Batista, Capitão Rio, 10 (A. N.) _:_ Despachoe
íva recebeu 'com geral satis- �o aplauso ao sr. comalldan�el gos, os novos membros dos di- Osvaldo Varejão da Fonseca -e de Lisbôa divulgam fjUP () clu

ação a notícia veiculada nos
Alvaro Cabo: mentor da entí- versos departamentos daquela cte. Orlando Cruzeiro. be Benfica, sendo eolocado 11.

ornais da capital sôbre a pró-
dade centrallzado,ra de nossos, entidade, eleitos na última se- Departamento de Remo: campeonato português. e que

.ima visita do América F. C., e�portes, pelo esforço e dedica- mana. Waldir Grisard, Mário . Cân- deveria visitar o Brasil est.

.o Rio de Janeiro. çao que vem despe�dendo pa- A cerimonia, que se .reali- elido da Silva, Nazareno Si- mês a convite elo Botarogo F.

A notícia é de encher de
ra que Santa Catarína po��a zará ás 17 horas, "na sede -da mas, dr. Heitor Ferrari e Antô- C., não conseguiu a uecessá

úbilo os esportistas catartnen-f poSSUIr
um ft}t�b?.l que a d.lg- :B..... C. D., terá a presença ele nío de Brito Pereira. ria licença da diretoria gel'al.

:es, pois que,' quasl nunca é
i nifique .no cenano

. esportivo grande número de desportís- LDepartamento de. Teni8: dos esportes, porque não dis

lado aos ilhéus, princípalmen-
do Brasil. ltas,_amigos e admiradores dos Major Antônio de Lara Ribas, põe de um quadro em condiçõeS'

e, o grato prazer de asalstir Aguardemos, pois, a exibição, novos dirigentes. .
Cap. Aldo Fernandes, Alvaro de representar o futebol per-

� exibição de um C,lube de fute- d� América �""utebol Cl�b�, .dol..
São os s,eguintes os espor:: Acioli' Vasconcelos, Nelson tuguês no Exterior .

. iól de renomada classe, como' RlO de Janeiro, nos proxamos tístas a selem empossado;:; ho Maynold Nunes e Cmte. Alva-

) é o doo"AMÉRICA F.-C.,·'da,dias"ZO e 23 do corrente mês. je: ,
-Ó,, : 1'0 Goncalves.

'

rapítal da República.
. Depa.rtameuto de Natação: CLUBE N. R. ALMIRANTI·.

E. d' Dr. Gilberto Fontoura Rey,' LAMEGO
i, ass.nn, .0 grano e CO.'njun- "FEDERAÇ-O C·ATARINENSE DE DESPOiDTOS R b t A

:0 americanísta que tantos e'
�

" Ao.. .

'I'.
, ".

Thíe.rs Fleming, o er o n-
Recebemos:

.antos "fans" ,tem em a nossa BALANCE'J'l<; PO LlVHO "GAI1;�'·,��E,REN'l'];; �J"O M1<;:-:; DE .Jl'.'üiO dresol1. e' Cap��s�����__ "Laguna, 16 de junho ti.

capital, , apresentar-se-á . e,m Saldo de maio p. passado .",., ,..
t.l59.::l0 GOM.O ESTÁ CONSTITUIDA 1947.

(lOSSOS gramados, nos próximos a RENDAS DE JOGOS., � EMBAIXADA D6 TImo. Sr. Diretor Esp·orttv.'
lias 20 e 23 do mês em curso, Renda lfquida do jogo C, A. Ca}ari.lH>,nSe,t� Avat F. 'C. 307,.50 AMÉRICA do Jornal, "O Estado",

.

zontra o Avaí Paula· Ramos Idem,' idem - Paula Ralffi�J; '� A. p. Co�egl,al ;"";'; 1"5f'07',tHJ O América on.teul in ic.i ou

I
Juntamos' 1)0.1' cópia um ofí-

� '. . Idem idem - Bocaiuva ]<,. L. (' F íguerrense I'. v. 1 ,00 •

ou entao, um selecionado ínte- Idem: idein: _ Paula Ramo); r, Cai-avana do .-\;1' E. C. J 7ü,nll
sua excursão' ao sul do pais, cio dirigido �o Clube

... "A.h�t�
grado de "players " que formam Idem, iodem, - Bocaiuva ]<j, C. e Avat F, C .. :,.,. 154,ot,

enfrentando em Curitiba o clu- rante Lamego e pela ComJs��"
os nossos grêmios futebolísti- Idem, idem, c.: Figueiren:-:€ F. G. t! ;.,

.. , D.Coleg!il.l .. 16-9,po
he .clo l'ne!',mo u'ome,' devenClol·comP.osta dos 81':8. P.ompll1.

, Idem. idem, - Bocaiuva e C. A.. (úlLal'lnf'Tl�f> 99;5u y -

!coso
Idp-m. idem, _ Figu>f'ir�n-R,e F. C. C� (:a,l'avana do _..\l' Hi2,of) j'çgar no próx.imo domínp'o na PereIra Bento, drs. PaulQ Car-

Estamos, que a vinda do COll-
Jct.em, idf>m, _ A. D. Colegi,al f' ,h'lí F, C .. , .... ,1l:l5,()\) 1.65li.()tJ

mesma cidade contra u� clu- neiro e Anilando �alil Bulo.,
sagrado esquadrão guanaba- be al'nda não escolhido, ru- re.ferente ao ent.endlm,ento ha-

.

't l' d'd a C/DOlliRENT1<:S D drmo a nossa capl a , e me 1 a
. b' I i50,ao mando a seguir' para Santa vld� entre a l�etOr1a es.sa

que se impunha há muitos C. A. Catarmens,e - Hpc€' I( (l .••.•••••...•••••...••.•.•

CataI-llla' onde r'ealizara' tre�C! S()cIedad,.e. com aquela Comu.;·- \
. a HENDA DO BUP1.<;TF. . '"

-

anos, porquanto, mUlto tem a Rf>cwbido .. ,.....
, ,.,.,... ..',....

.
,....... 100,00

partidas, sendo a primeira em sao, sol�Cltand<: dar a IliÜtl5

lucrar o nosso "association", a .SUBVENÇõES E AliXLLlOS .Joinvile, dia 16, frente ao Amé- ampl� �lvt1lgaç;t0'
porque, o padrão de jôgo que Hecebirln do Govêl'l1o do Estado " .... , ... 1i:6gg:�� Hi.700,OO rica e as duas últimas nesta Sollcltamos a V. S, dar pu-

os americanos hão de por cer- .1de:m, Idem, idem .. ,....... �
.. "...

capi'tal nos dias 20 e 23 contra blicidade. pelas colunas do vos-

to, oferecer ao, numeroso pú- H1.865,:�o
Avaí e Paula Ramos, respecti- so c?nceltuado Jor�al.

blico esportivo de FloriaRópo-
.

Mlg'uel ]Jall'anjoH'as, presi-
R vamente.

lis, que sem receio ,de errar,
,.

H ..... V 'E
A embl'l'xada ('OS rubro!': ca- dente.

-

h d " Pj" �,' i 'J"l-"JU "LI DE E�PO:H'I'1;; " ,,- , ,

acorrerao ao "acan a o' es- '" .""-'\ ':
< J

•
.. ° "d . ,.Tol'g'c 311m'condes {le 01H'elr�

.' . ."
, PS'. á "Ca,:a 1'{'lTone' .. , ,

,..
e.OO ,.oe riocas está assim COl1StItUl a: .

tadlO da rua BocalUva, sera
Idem á "Casa RenaLo" .. ,. , ".. . ,

, :W8,on Chefe _ Abelardo Lima secretário.
não temos dúvida alguma, um Idem a Valdemar Nazál'io ., ,.

200 ..00 fU98,oo
Azevedo. . Cópia do .ofício dirigido liL.

embate onde não sabemos a
. ,

L b C. N. Almirante Lamego:
de HffiSPlEiSAS GERA[� Técnico - Custódio o o.

quem n,predal' se o desenrolar i'" P
I' j'

.

1 d M.assagl·",·ta Olavo '''e Barros. "Ilmo. Sr. Presidente do C. R.
l"g á L),vJ:ana, rOS"l"es'so', - orne,cnnen Q II � li .

do .s�nsÇlcional cptejo 'ou 'se .as
..

{hllLra(ias .. , " ., , .. , " 2.10:�,f).o . Jogadores _ Vicente, Osní, "Almirante Lamengo".
jogacias magistrais dos consa- Idem, irl,em, - fornecinwn(.() dI" :� -e,arimbos 2,1,(J() Ariovaldo, Grita, Domício, Hil-

A Comissão incumbida d.'

grados "icracks" naeionais. plf. a Arg,en ,Sü,;:a - fr·f'Le� ." .. " ,. ·700,00
tou, Amaro;" Gilberto, Wilton, re.aH:zar as conversações ne-

Deve pois, a Fed-eração Idem. - >eOn.duç�o do Rep,l'e,'el:l,anLe da, F. C. D,· '(.iO.oo
E cessárias á aquisição do terrtl-

.

d ' Idem. - iconduçao cio .)1117, J(}s,r IlibeM o ,..... �O,t)(j Manéco, Césa'r, Lima, squer-
Catarmense e Desportos, es- Idem. _ a João M. rir Snu�a _ fOl'llecim·ento de cal . 110,00

.

dinha, Jorginho, Maxwell, Ba- no sôbre o qual se fará e,rguer
colher a dedo, o clube ou o se- ldc-m. _ H João Coelho, - roncêl',f{) da iflS'lala- tista f Arí. o 'edificio do Ginásio Lagu-
lecionado que por ventura te- ção elétrica rio campo da F. C. D. !'iO,Oí> nense, em face de haverem os

nha que enfrentar o grande Idem, .jdflm, - cdnc{Xl't,o dp bola" -'

'

, 230,(�l1 TE N r K técnico's encarregados de indi-

nJ'u to da "Ci(lad� Maravi Idem, - a Valdemar NaiárlO - :3(�1'V1ÇOS, presta- Mo;vim.p.nLam-seos 1"enista;;: ju-
cal' o local ma,is a.propriado pa'-co n .

-

-

dos no ,campo da F. C. n, ., .. , ,....... 50,oÊ)
, vf\nis do Lira Tenis Clube pat·u a

1hosa". Idem, - consu'mo d,e, lu)'. . J , :3:�.9n CO'nlpr.tit;ã.o ,qu,e. será realIzada no� ra es'sa construçã.o manifesta-

É necessário que assim fa- ld�m, - a Joaqúim Ribriro, pt'lo JOl'necllnento dia 12 (l 13 do corrente. do preferência pela área que •

ca por'quanto os elementos dI' areia E' se.rviçÇJ� peestadof; .. , ...

:.,.... 15D.of'J
....0. tornej() .. _��rá de'sel,l'Voly�,c!o pe�o S. C. Barriga-Verde ofereceu•

. ,

'1' - d'� Indenização dr de-speR3s efeluada.:;; j.)1l10 vme-pre- sistema amerleano, em ,games Sde, um soo cube, nao po erao 'sidenL.e, em Curitiba. _ no· jtlgO da "Taça cada pat'tida, devendo te!', inici'o <Í� se dirig'e a V. . �8ira apresen=
corresponder com confiança o Amizad,e" , .. . ,

i 8:30,00 �.367,90 1'5 ho]'3.s de sa,bado com Jogos 80]'- tar-lhe, e aos SÓCiOS dessa en

futebol catarinense, pois os teados. I tidade que participaram dessa

nossoS clubes' não posSUem a

.

de ORDENADOS 'E GFL-\TTl'i'ICAÇõES Estão insct'i�os os. tenistas se-I reunião efetuada, com o men-

. técnica devida para competir Pg·. a Demerval AmaL,al. - meRes �bril, mai!.o , gu,intes: Adolfo M.Hr:mho - j\�ll- cionado intuito os agradeci-
junho .. ,... . l...'> ." •.. ", ,.. 1.500,00 ton _ Cl1ueo - li rancIsco Sales .'

com o América, F. C. Idem a ValdemaT !\'a,z<Í1·j,1. me!:'f'S rlp abril e maio 200,00 1.700,00 dos R,eis _ Manrici.o dos Reis - mentos devldos pelo modo alta-

É mistér, 'pois, muita pers.pi- João. Arthur Accioli - de Vaswn- mente cordial como a rec.ebe-

cácia, para que não venhamos de Co,RREíSiPONDi..:NCTA
.

r,ellos - Jul�o Gon�im
..

- Ruhens
ram e pela maneira distinta.

d
.

.

.

t' m verdadeiro Pg. ca,bo�anlas, t.el'egramas, fonogTamag f' selos postal� .. 297.10 P�"Plr[1 "':" lll'bano .8ale� Fllho e
COU10 dl'scutl'ram os pontos de

epOl$, a assls 11' U de JOGOS "TAÇA AMIZADE" W�rner Sôhe lUemanLell. .

'.

"carnaval",' como aconteceu Pg-. a M,áxim<J Marti:Tielli _ \'1 da aquisição da '''Daç.a, _A..mizade" 1.700,00 Existe.nle basta,1l'Le equili:brio_.en- vista que 'submeteu a -sua apre-

com os nossos futeb9lis-tas, de ,SUPJUMENTOR tre os conletoI'l3s ea luLa pelas - ciaçã.o.
quando da visita que ·há anos V/, .do a,?ia,Brt.all1'ento d.f' 27-4-lJ7 '., .. ,.......... 1.130,00 pricipais' colocações será renhida Respeito e estima

f' Canto d Rio F C de C/GORRENTES

II
n5.0

nos,
permitindo fazeI' prog'TIo's-

.. (A",SI') Pomnilio Pel�eira
nos ez o � '" '. C. A. Ca.Larinense:

.

' 't.icos sobre o provalv,el vencedor,
" Y

Qu-e os noSSOS players Pl- Vide entradas forne,cidas, computa,do mi renda df!\
.

Como roi anunciado o oertame Bento, Paulo Carneu'o e Ar-

sem em gramado com a convic-j 1-6-47 ..... , .. , .. '. , ... , ..... '. . . . . . . .. . 3�.ol" será em homenagem ao Pre�j>(lE'l1tp mando Calil Bulos.

ção de que irão defender não Car�vana. do Ar. _E. C.: da Fedm'acão. COD'lte. Alvaro Pe:- Laguna, 23 de maio de 194�_

um clube mas, sim, o futebol Idem. Idem, em 2�-;)-47 ". ,..... é9.019 167,0.0 reira. do Cabo. • Firma l'econhecidas pelo Ta-
O [,enista qu-e obtivel' o p.rimeiro

barriga-verde. Saldo que passa ,para o mêll d� jl!-lhe .. ' ..... : .....
, .... , !.{)75,30 "Franquini". ,e o 's,egundo colo,c,aclo belião da Comarca, Raul �er-

Estamos, porém, certos de lugar conquistará uma raqu{:l�e - reira e Registrado no Reglsty.
que o destacado mentor da nos f9.865.30 ganhaltiá uma lata de b�las : mer-[ Civil sob O n; 623, pela E5C.

sa "mater", saberá seleciona� cur" sf'!,do os premlOS ofereclmen- \ .TUf. 11 o im'fledimento ocasiona ....

� Florianópolis, 9 de .iufho de 'UH7. io da fIrma 11. O. LIg'odl, l'f>pr('-, . . .' .

. A.
OS nossOS rapazes para esse J. MIlUW:UU, Tesoul'-eiI'o. vi�to: ÁL�. ,DO C.A.BO. P.l'-�sidaDte S011Lantes das raquetes Fraqultll. ,do do OflClal- Be�ta Llsboa,

/

Caravana do Ar será
o dia 27,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



....------- ----�adHtr.-··!5octal,·tI.�(.ct Esta-do), O presidente' Dutra-- .. -- ..

RedIIIMa Me D4JUM ciiaIUdN -w.... de pt'MJleIrM o ao I ii do do P o lio
lIiDIIJI)Cm aINIiar.G • l'8IDete-:Io Bedaoh de� Rio, (A. N.) - o presiden- - li· .il'! ...·it. Nual •• �.l _
lIII&Mo eatiJCI, o Do.<) OOVG ..... I

te da Republica.. acompanhado! De ordera ao Bxmo. Snr. Capitão el. Mar e Guerra Á"lltã,@
I do seu ajudante de ordens, Alvares Barata, Comandante do 5· Dístríte Naval,

lIome •..•..•••••

:;rd',;: .�.,.,
..

�

..

:�. ��'",,_...........................çCOa-omavn.dsal'tnote lBoa.reretpo laArSnSaunmhPa-
-

i I. AChad-sf�'abedrta5: Dc?nc_urreNnCial pa.ra a cOI.tru,ã••"Ii
...� � ,1!�·�)]1' .. �'r�'.,..�l'��.,�J.............. ,1' U 1 J, e "E'eguintes e ilC],OS o ístrtto av'a:

,

.,--••. ";:':';;1....._ '�-'('!.i;i�r! inesperadamente, a sede dai a) - Séde do Distrito (edifício el. 3 aI.,area);
PeY •.•.. ,.; i·"'···-···,···t<l'··�·<;·'·�-;;.;�·:..·)l.�···· Fundação da Casa Popular, si-] b) - Residencia. do Comandante •• Di�t'I'it. Naval ;

lIIposo (.....•.•••! ••
1
••

":II
••/;..,.ri�.:.(i..·,IJ

.. .'r'.·;.;..�:.J_;l..4.t�
tuada no terceiro andar do

Ii c) - Residencias .Oll! Orícíais:
-

r' -. edificio da A. B. I. S. exa. che- ti) - Residencíae do! Sub-Otie-ia.i!.e �ar,eIto.;
1I!IInp»ep (MI Oar�';" 1�'1"4.t);••: •••• �I; �.:.J:.::J. '1 gou no momento em que

eS�-1 e) - Restdenoias di) PraÇ&!! e q'alfelrO!.
•

,j-.l 11 �
_ "'I :M�f..;r f;I va reunido OI Conselho Central lI. Os concurrentes obterão tod� as ínêormações, eleta-

JMr§o d. Pai (�� H .. • .. • .. •

r ..
• .. •••• ··.. da Fundação, de cujos traba- lhes plantas etc. na séde prcvtsórta co 5· Dístrito Naval, 2·. -

-

.
� \ .�

r "J f '': {\ ,1 _l� , , ,

� ',,'.
'

" .1')
I ' lhos o chefe ela nasão passou andar do I. A. P. S_ E. , Praça Pereira de Oli"niTa" das 9 IS. ã..

, �,�' ,:. . .; : :
..

�.:� ;?'�:�r""'-""""""" a tomar parte. Em d ido mo-In hs. ,e das H hs. às li hs. diariamente, exeéto aOI!! lI!ába.�I,
mento o presíclente da Rel?úbli-�'domingos e terradoa.

'

,

ca pediu que os membros do i III. Anexo às propostas os concorreates ele'Terãe juntar ••
Conselho e,xternassem seus documentos comprobatortos de ídcaeídade, • provas de tlui
pontos de vista S?br� os tra-I tação de 'todos os impostos fede�ais, eitaduai!l � municipais.
ball!os da Fundação. "'ala�am'i IV. Os cocorrentes, anexo as_ propostas, juntarão a d.cla
entao, todos os cOllselhen·os.; ração que deposítarão a importancta da �u�ãoiem, dlnheíre eu
O general,Dutra, q ue a todos: apolíces da Divida Pública come "garantia dl;1 assínatura ...

?uviU coIl.,l. .interesse, .
fazendo contrato, caso venha a sei' o p��f�r,ij. Iicítaate. A caução será.

as vezes �lgumas _{)erg_untas \ de l) r. sabe o valor da obra. ,

:

sobre � aça� da Fundação e I V. As propostas deverão ser eItre:ue., em envelopes f.
seus dispendíos, fez uma breve chados, até o dia 7 de julho às � hs., na secretarta tio Dístrtte.
alocução dizendo que, de há A sua abertura serâ àf � AS. do mesmo dia.
muito, estava para fazer aque- i Florlanépofís, 11 de iunac de 1�47.
la- visita.z Acentuou que repe-\

' . ,.
, .

tidas veles se entendeu com o ALT.(&0, 'Ji�RElJitA DO. 'CAB.
superintendente, procurando I Capítãe «e Fragata, Cltef.e ca Comissão de Concurreacia.
saber das' razões da demora erp.
'Se realizarem os trabalhos de NOTA:

que está incumbido aquele 01'-1
gão. Depois de se r,eferir ao

objetivo da Fundação, que é o

de construir, o general Dutra
. DR. ROLDÃO .CONSONi disse:"Criada, há um ano e

_;I1BGlA GlilRAL - ALTA m dóis meses, a Fundação da Ca
ilí!!l'5GlI:A - 1I0LVl;8TIA5 BD -

sa.Popular nada fez de útil até
. ,' .. NHORAS -oPAB'l'OS',.. .

If'wmado pela Faculdade ele Medi .

vo Estou comoiá'l'll1a da Universidade de São agora para o pO, .
.

�wo, onde foi assistente por"á O Conselho Central, no . ponto
� anos do Serylço Clrllrgl00 "de

Prof. AUpio Correta Neto de vista de que o objetivo des-
'. �.la do estômàgo e "lao bl -,

t' E'
..

\Iia..".., intestinos delgado e groaoo te orgao e· cons fUlr. ' preCIso
t1rólde, rins, próstata, bexiga, elaborar, imediatamente' um
�, oVtirlos e trompaa. Varleo
s!IiI.. hidrocele, varàJea -

o h_ plano de emergência. Precisa-
CONSULTAS: -

aM J li li .horas, à Rua F,,!Pl' mos construir" - 'acentuou,
aabinidt, 21 (altos 4a Casa PlIl t�rminand,O, s.

_ e::}a'. "ralso) . Tel. 1.598.
'

!!ilmIDaNCIA:' Rua Estevea., J.iJ .••••••••••.•" - •••••
'

•••••••. � '. {".nior. 179; Te!. 'M '1� : '

Senhorita! ,.' _

' .....

DI;--MÃRIO 'WENDIlAUID Ao
.....·escolher seu perfume :verifi·

U"",tH ilD. Hospital wN�i. R.....or" IU� se trás a marca da perlu,madl
(".,LiNlCA M:tDlCA DE ADULTO€

'

• '.'. ,,'
,

E CRIANÇAS Johan Mar�a ,Farlna que já en

'-"'unIt61io: a, ViqcOlide lIe 0'lU't l':teferída pela corte imperial d�,
""..!e. 2 - esq, da Praça 15 .de No- tl. Pedro 11
,...aI>.... lotJto. d. • Belo HOri"o';'te -) ,_._.

'
_ .. ,

,_

Tel. 1545
.

QUANDO 'TEUS FILHOSO!u!llta.: da. 4 ii 6' horaa, ,

w-Idf,ncia: R .. }rdipa Schmidt, ,II
- :ro.... IIl&Dual 812

•

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

II. SAVAS LACERDA
�, �o-clrQr.IOIl de Olboe
- OUIVidcn. Narls - Garguata.

P"leriçao d. lente. de '

..

gontato,
_n.11LT6RIO - Felipe 8chmJ·

,

â't,. 8. 'Du '14 às 18 horas.
�mfCIA :_ Conselhelro lia-

,t'1li;' 77. .

I'11lLIID'Ol'IE8 H18 .,12lU

AU5enhi�

II. ARMANUO VALMIO
DE ASSIS

.!IIIM IIen1ÇOll de ClInlca Infantil _
.iUlst6ncla MuniCipal e d.

Caridade
.

�A IO!:DICA DJll CBIAN{lAII
ADULT08

.

_IriltlLTóRlO: Rua NlUletl ...
�CiIy 'I (Jilditfclo 8. Fruet.co).
Oo:lIcultas das 2 às 6 hor41

IIiIli&IDlbNCIA: Rua, Marecbal Gu4t
lherme. li Fone .1M _

<'

R. POLYDORO S. THIAGo
lUoUoo do Hospital de Caridadtí

de Florianópolis
A!IIIlstente qa Maternidade

�CA MÉDICA - DIS'J'O'B.

BI08 DA' GESTAÇAO E DO'
PARTO

1IOe:n9118 '108 órgãos Internos, _

peclalm,e!lté do coraçllo
Doenças da tirolde e demais

• glândulas 'internas
ftttIO.ERAPIA - ELECTItOCAB
DIOOBAFIA - METABOLISMO

,

BASAL-
'

�tIUJ d1àriamente das 15 ..
18' rumis

A'llm4e chamados e. qualquer
--o inClusive durante a noite.
�TORIO: Fiua Vitor Mel_

, leso 18, Fone 702.
!iIIIllUDltNOIA: A V e n I d a Tram

P�ws�l. 62. Fone 768
- ,..

-_ '.-- ---,
, II. 11. S.\ CAVALCAN11
�ca excLusivamente de c:rlançe

Rua Saldànha Marinho. 16
Téléfóne M. 73!ol

, ,

DR. NEWTON D'AVILA
Operag6ea _:_ "�á Ur!n6riÚ -

Dormou dOI Ialtestln08 réto •
� - Hemorroidas. Trâiimm.

110 da colite ameQ!a,na.
�Apla - Intra vernnelho,
Oó1f1ft!fta: Vitor Meireles. 28.

A>tcmde diariamente Aa 11,80' 114
... tarde, dali. 16 ,ha. ,em Id!lanto

Reaid: Vldal RamOll, tMI.
. J'on. 10&7

Dr. B!A.SE rARACO
DOENCAS DE SE'NHORM! -

mFILIS - AFEcçõES DA
PELE - RAlOS llNFRA-VER
JOlLHOS E ULTRAS·VIOLETAS
00_: R. FeUpe 8cbm(dt, 48 ....:.
Das 9 à. 11 e dos 5 2ís 7 hrs.
Re.: R. D. T'aime Câmara 47

FONE 164'8
'

DR. LINS ,NEVES
Moléstias de senhora

Coo.trult6rio - Rua João PInto n. .,
- Sobrado - Telefone 1.46:1

Ruk1encla - Rua Sete de Setembro
- (Eddflcio r. A. ,}>, ,da Eiltiva)

Te1.efane M. 834

II. 'AULO FONT�
. eI1nd.co e operador

Cmurult6r1o: ,Rua Vitor MelRIM, �
Telefone: 1.405

CloruJultu das 10 às 12 2 dae 14 1.1a
, RNld"nc1a: Rua Blumenau. lt2

Telefone: 1.623

CURSO DE . MOTO,RlSTA
e

Serviço de Pronto 'Socorro de Automóveis
Ensio$-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor,
Atendem se chamados para �eparos de urgência.

"

Auto-Escola '-47 ..77
GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO, 40.

te pergijntarem o que' �
.

um lázaro, dize-lhes que é
um enfêrmo que poderá re·

t:ilperar a saude com 111 teu
. auxilio.

Edital 'e concurrencia

«F'íco , alterada porei li() de julho do corrente,
o dot!J. de entrer;r,o' d,os- P�OP_Ofilt(l� ,_poro aM cons

truções dos,' obrasl do S.@ Distrito Naval, man

tent'to-ae. 'contudo, a hora do re�ebimento»

-r\

�mG8, tllmbém. a S0Il4ilua fie .._... cio llU(lÍme*
ba.m.entAU e &utru. de 1)U'entu CMl de��.,

DR. A. SANTAELLA
(]l)l"tomado pela Faculdade Na·' IjIIIIa.aJ de Medicina da Univer81c1a·

� 4G Brasil). Méd1c'O-'por concur, .-
• eo Serviço Naci�n!l)_dft JlQen·--<�-· .. .�

-Kentais.- -Ex:,
.. iífterl'lo da San te

de Miseric6rdia;, e Hospital
.

trklo do Rio' na Capital! .... '

dera!
IDdlIICA Hi!:DICA - DOIIINQAII

NIIlBlT08AA .

-, C&rurultóírio: Edlftclo Am411D
, NETO '

-_aU lI'ellpe Schmidt. CoUUltalll
Da!I 15 tis 18 horas -

'ISciIlld�n.cIa: RUiB Alnro de CUf'a·
;;r;o n- 18 - Florianópolla.

Com o iob,i'titivo de, dotar o

tn'stit'uto de Aposentadoria e

Pensões dos Empregados em

Transportes, e Cargas, dos ele
mentos necessários á elabora
ção dós cálculo��,atuariais que

I
permitirão rpstruturação do
planós de _pr'evj�ê.ncia é assís.

- t�:rie.ía;-·à'ÕS"','Sêü's' se·gü�.i�dos, se

ra ,levado a efeito, neste Esta
dO,' em hreves dias,' tem recen.:

s:eanie'ntó especial, -por inter
médio d'as Agências lVIunicipai
de Estatística�

.

A Dperação censitária, que se

tá,' pl'ocessando, 'simultanea
m,i:mte, em todo país, com a co

laboração efetiva do Institut
Brasileiro de Geográfia e Es
'tátística" abrangerá ,todos o

s'e'gárados do I. ,A. P. E. T. C.,
que- 'estejam 'presentement
contribuindo para. a institui
çãó.
Conforme Se depreel1�e, de

ve constituir interêsse primor
dial dos mencionadO's . contri
buintes, venha o cens'o e

aprêÇü alcançar pleno êxito
com o r�gistro preciso, dos sa

lários percebidos pelos segura
METODO:

, ad
'

-

. dos, id ,e, profissao etc., be
Moderno e �ficient8 como dé alguns dados caracte

rísticos da.s pessôas que viva
raU.A ALVARO DE CARVALHO. 65 ' sob' sua dependência.

'

• ..

' 'rA COl�1Í'ssão Diretora do Gen

Para 08 que querem- Cinco candzdatos I so,'emnC?sso Estado, é compos

(tolabor�r Ponta Potã, (A. N.) - 01 �a �s:s�:s. �a�re�lO d G�me
tJ ii jornal "A Fronteira" noticia. e mel a,

..
� eg o o

'. �
. -

d T rrl'to'rI'o de P. E. T. C. e Aroldo Caldeua
que a cnaçao o e

I .. Re'
-

',' '

1 d E.
'

Llonclres, (U P) O 'h' M
" substituição ao nspetor gwna e stat1.s

.

.

..
- c an- aracaJu, em_. " .' tica Municipal.

'

celer Bevm reaflrmando a I de Ponta Pora, tera .lugar em
,

firmeza da posição da Ingla-' agosto ou' setembro próximos:'
••••• '� .

terra, com r!'llação á Rússia, ai Acrescenta o mesmo órgão, que, .
J

respeito da Conferência Euro- as várias correntes politicas !!•••
péia dB 'Paris. "Cooperaremos estão em grande atividade, 'já
com' os que desejam eolaborar" existindo nada menos de oito:
- 'declarou o sr. Bevin, acres- candidatos ao cargo de gover
centando:

.

"Manteremos toda- naelôr da futura unidade ela
via a porta aberta aos que não Federaç�o. D�ntre as indica-

I o querem, esperando"" que eles' ções, eXIstem nomes civis e mi-
I
se decidam". litares.

DATIL
Correspondencia
(omercial

DIREÇÃO:
AméUa M. PigOZZi

Confere
l)iploIDil

f'ci.brlcante, e di;;tfíh\.lidol'&�J das afamadas con

fecções -DISTINTA'" e RIVET. Po.sue um gran ..

de sortimento de caSElmir08, ri",c:ad,o., brin.
bona • barato•• algodões, morins • a.viam.nto.

para alfaiates. que recebe diretament. da.
fdbricc.;:I5l. A CaBo ·A CAPITAL- choma a at.ng50 dOI' Snra" Co",erol.nt•• do int.rior· no .entido d. Ih. b.%:6rero 'Ima

vi.Há ente. ,de .f.tuarem lua•• compra�� MATRIZ .m Florlan6poU•• ...: FILIAIS em Blumen'!lu .��La.je••
nualhorea

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Diário da Tarde, como era de esperar, fugiu vergonhosa e CDvardemenle�'
II debate de acusações" que' lizera. Menl'iH, e'sperand'o' que 'Ihe não' esfregassem·
a yerdade na nariz. dos redatlres. � (', pois, um .órgão .desmoralizado! Os seus"

reda'tores falsificam números oara acusar!
U .

'

��aodRI�:mêdlas n OBR easítuãCão �poUfiCa.
Teve razoável desempenho a

IlIO, 10 (.", :'\.) -- O Renadol' José Americo. p1'f�sid{'nte da l.'DX

comédia 6'A llIulher do Bonf- ·e,;,leve de noite com genera I Dutra, demorando-se no Cul ele de longa .

tão ",
.

encenada na' noite de
con.f,el',p,ncia reservada .corn o chefe da Nação. lmpress ionadn com a si.:.�

a.nte-o rt m O Te tr AI Lução elo nats ter ia jn-oourado tIloüal' ide ias corn (J geunru l Duua 11'0-'
I e , n a I o varo

,
.

d j L' I
- . .

de Carvalho, pela. Cia. De C _

,:"e.Ulu! o r e lima ar ICU açao pantidária capaz de salvar o Brasil da de-

média João Ríos,
o

i saro em ,e da onda d!e pesstmismo i.que o está avassalando. () sr. Jos.·
,

dos
A�!erilc(J tratou ainda, dos casos estaduais e dos int,el·e·ssp.� da CDN,.·.Ferreira Maria e um os
l

.

C' Pi d id
.,...., dI'

.

t d C
ais como o eara f) o iaui, on c o seu part.ic o, apezar dç' l·eI' go-vel'-'

'b1an es e emen os a ompa- d
'" .

J I'"
., .

hi
.

f' l'
na al"��' e UllIlOJ'Ja nasrespecl.ivas assem) elas legislat ivas. 'J'.el�mll1'j,fl--

, n la e mereceu l'ancos e OglOS �.' .. ,

,

1 t
- -

di t
do a sessao do �el1ad'Ü, o presidente da. UDN !,>"t.e·v� no gabinete do sr..

·"pe a sua a uaçao como Ire 01' v', o, ",,' I-
�

PO'l) .; .

.TOÃO FI{)..!NER 'd E . "t
<.

It I C
.

Q
.ver-eu ,n<l,TnI}S, j.luslden.f! do ", com el-e conversandn demor'adameu«.

,.. .' , :._ .

.

.
O S?Il orro. ao. uncio, es- te. O (,.1'11. (;nis :\'folJle'Íl'ü Iomou parLe na conversa.

Ou JO! o mGegI'ahsIBO OU Ioo o comuursmo. Nao ::;8] a qual deles ca-. plendídamente. Diva Neves,
)� a. primazia ül'�nológic!'t mas ambos o, usaram, I) vil �Xp�?ieIlLe de IMarieta Fuchs, Adelaide Vivas
4IlZ�I': quem não !ô:;se plmlano er� eomuntsta, ou quem nao f'ôsse mos- ; e Sandra Gaby aeradara
.o'VIta era totalitário.

. >J '" ",' m

Muita injustiça se praticoU' ao sabor dessa lógica de Maclriavel e : imenso, Moacir Sousa esteve:
.

..,jiosas vinganças ::;e consumaram ,em razão de sua inslstência em n05-
. bom.

sa Vi�a política. .

.
.

I ,·".A Canção de Bernatte",
.F OI pr-eciso muito esf6mo e pevsistêneia nas colunas da imprensa 1 da

-

t"
Com extrao-rdinária eoncor- ra alertar os incautos e os ti-·

.emo.crátJCa, vara que o. sofisma não criasse maior ambiente e Josso.. e:a a. a cena on em
•

a nOIte,. rêricta e brilho invulgar, está. bíos, e acordar os que dormem.
J !,O1' ���g�r::::l�����O����ssões doutrinária;!;, :!�� ��A���n�6Je�B��ácuJ�·o;� rran scnrrendo a semana das na. Indiferença, religiosa. ,

São' r

No cer.ebro corrompido daqueles qUe sé se sentem' bem como flS- casa cheia
' Santas Missões, em nossa Ca- tantos que se dizem católícos.. \

cravos, o látegn do verdugo a vergastar-lhes '0 'corpo inútil ainda per-
.

-'<-'. , 'pitaI. Todos os atos' tem-se re- mas tão afastados da moral e

«ma a fôrça eonfusioeionista �a. frase. barata, � '.
.

,A' .
. d � al ízarlo com intenso entusias- do culto da Igreja. São tan- '

.

Entendeu um deles -'- Iacaío de alienigenos patroes'- servir-se ar- . m "g�m ..S !I-eS! O'f:S
. mo geral, sendo correspondtdos tos, querem frios nem quentes;

.11�sfl:n�eIlte de um artigo meu 86b a épigrafe : Os .judeus e os quistos d
.

bl �;

1'IXCUl/.S , para concluir estupidamente, que no Brasil e'stamas seguindo' I Assem e.ta : os grandes e notáveis esforços seguram duas velas, servem a

:as pegada� da A1e�anha ,bitJel'ista, suprimindo partidos e iniciando As c:oislts lUldal'8.m }JiI:"tt- 'dos Revmos. Padres Missioná-; dois senhores... Portanto! ai:
uma campanha antJ-semItlCa. t l' ..•

d. A rios, que não descançam" dei está a Santa Missão, para afer-
.

.
. as pe os arr�ua:rs a

.

s-
Perdeu temp<?, ,entl'�taHto, {) LL',ef� &erVlça� de Moscou, com sua '1"

"
., manhã á noite no nobre mister' lld vid ligioS1i

atitude de aproveItar as treva::: da noíté, para' afIxar lambusadamente .
sem}) ela. A ceIta.. altnn" . , '.

.

I vo.rar, �ce. er a a re .

@Omentado. o referido artigo, em certo pooto da,. rua l<\elipe SchmidL qUaIHlo 'ma.is .es:í'el.·vil'ha- de apostolos de Cnsto. da paroqUla, chamando tod()$!

.

Sou bastante brasil-cil'o paxa 1!ão desejv á. nossa estremecida 'Pá- vam os apartes, tO]lllOll-Se 1,\.s brilhantes conferências ao cuniprimento, ao exato

irIa, a Ig'nor�UnI?So castIgo do. nazismo. tão aí1l3rg'a a situa"ão qlle têm pr,endído as atenções de I! cumprímento dos sagrados de-
Uma cOisa e &er totaiJtáno r8 outra. cousa formar ao lado de urn '.. ..•• A

• � '.' .

t d I f d d'
- , . -

d fé'
govêrno lntriótico que corajo�arriente 6Q'!ota das plagas brasileiras, 08

fOI necessarlO .por lUU POU- o os, pe a pro un a eru Iça0 e veres da fe crIsta, esta que

agentes da desagregação naeional, os corifeus da mr:mLira, os Rolapauo- (.�(I de aç,úcar no tempêro e, p.e1a maneira suáve e atrR.eIi- herdamos de nossos antepassa--
l'es da estabilidade social e os inimi�os_ da. Pátr.ia. "õ entào', as co1isas se toi'- te, no de8envolvim�mto dos te- dos,

Colocar o comUllJsmo .fora da leI nao e, naZJsmo" . uaram maJs doces:
.

mas. Mestres da palavra, os

Hitler prevaleceu-se 'do pel'lga mOI1COvlta para fanatlzar m\1 po\'() .. • '. Revmos. M:Lssionários muitoD· g re subjugá-lo <is �!Llas desmedidas ambições em proyeito próprio. No l'restre CalIl, do pe, a,pal°- eU1Jti 6mpre a
Brasil combatemos a mesma rtoutdna, porém com o fito único d.' nos teava em Ternáclll'l); p.as-

. mais o são daqueles ensina- '." {' \J
.

�J'.eeaver�os contra tôda a espéoie (l,e di.lau�J'a. ,sean(lo e sorrindo pela- ga- men�os que .significa� o ver- hem seu di'nbelero ?
Hitler 6esenca�leou gnel'ra feroz e ImpIedosa .contra os .Judeus. la. No al' hastante cal'l'e- dadell'? sentIdo da. VIda, de lU. .

•

porque aSSIm melhor poude allmentar o orgulho naclOllallsLa (lo povo '. al
-

d 1 d' O leItor deseja obter urna.
alemão e mais l'ápidamente, conseguir seus intentos. g'ado, o f11 IDo' em. espu'aes

'. s vaçao as a mas, segun o
.

.

.

No Brasil não há nadq_ disso. di) charuto do deputado os firmes ensinamentos evan- renda semanal e certa á razão, ,

'. Somos um povo originariamenLe conteário á sovietizaçã,o do pá- Cam]}os, 'parecialm "dí�cos gélicos. Méstres inteiràmente de 12% ao ano?
.

tl'�a: poeque, naSClemos, or€s_?emos e qL1er?müs continuar' á som])!'a .da 'Voadores" e�n técnicnloir dedicados ao apostolado, com Confie então os seus ll�gÓ-
Cl uz. E a GlUz de Cnsto I'H�O tolera os suubolos maLel'lallstas da fOice .>

�, . 'o ardo!' dos arautos do Senhor, cios ao Crediário KNOT, á rua,
e do martelo. Mas não soml)S Gont!'a os judeus., rei'letindo a luz coada atra-

.

O que o� HOSS'OS legi'sl-adores eogiLam l'alter é obra ele l'ellwância -vés dos vidros pint.ados. não poderiam clamar em, vão, João Pinto n. 5, que, em com-·

lI'UClOllal e nao mesqui�h,ês pO'lítica.,. {"'m deplIta,do (IIIC se ret:i- tanto assim que com grande binação com 0 Escritório Imo-

Conservando () ,eSp!rl!;o de frat,er�ielade uDlversal qne Lanto ono- 'rára para o ca.iésiubo di- interêsse acorrem todos ancio- biliário de Á. L. ALVES o em-

brece as nossas tradlçoes de hospitalIdade, eles apenas s,e tm�wcupam •
�

.

I'
�

,

..,
80S por ouvir as palavl'as da pll"egará, proporeionando -lh€"

em evitar possíveis obstáculos á eVQlução, natural do, flOSS opaÍ;; no seu
ZJa: - sso e ·uma Plll1tS- �- 1

setor eLnico-'ooonômico. .' �da.
. verdade. I com isto uma renu,jj, anua, se-�

Uma col,etivid;:tde judaica ,em grande escala dentro da n(l:is;t Vã- Retruca-Ibe outro tro- E nos tempos de confusão,' �urà de Cr$ 120,00 por Cr$ ..
�

t�í�! da�a a sua. relutâ!lcia de �e ullir_ sanguineamenLe á f-amilin bl'a� cn,dilbando: "PaIl.; as'sa- que ora atravessamos, cheios 1.000,00 empregado.•
(:;11en'3, e um ,e�trave a 'nossa 101'macao raCIal, e um eterna problema -. '1 .

de mentiras e frivolida.des, j :Mel1Wres informa�ões e de
a resolver. Além disso, ci element.o iSl·.aelita.. fracassou lamenLàvelmenLe tIa, uao P8�ha. Cl'u,�. " '

bcem lembrado quem .h.ouve por ta,lhes nos escritórios do Cre-
an lavolll'a, como� ficou exubel'anLemenll:\ provado no l:tio GI'anele do x�.x ."
Sul. A :sua vocação em maSf;a. é, pa·ra o comércio, R, posiLivamenJ.ll, não T!Ul p'oUtico p�)dia, ser ,bgni, prÔporcionam .. ·a F1orianó- diá;Tiê KNOT, eu :nesta reda-

é de imigrantes comerciantes que' necesstta o Br.asil. l'� 1
' • • polis êst-es dias de bençãos, pa- �ã•.

Não ·se confunda; portanto, a viilda dt� juderi(s ao Bra;,\'i1 com a irni-
�1;llaJsa( O 1'01' varJOSIIJr1S-

gTaCão judaic�. Ê .esta que 'está em �st,udos e não aquela. Em pa.J'tei:�e- mas. AgQl'1l, porém, surge
nhuma do mundo os judeus tem dvido Lão á vontade conw enlr'e :nós. outl'o métOOo. vê-lo malis de

Como, po·is, ·afirmar que no .Brasil rr1archaqw8 pau- o des'Poli�m() l)O]·to ,sem perda de deta;-.
ariano'!

.
,.

O que existe ,na verdade, é o el'et.inismo em marchá dos políticos
llles. Chama-se essa ino.va-

fracassados, para alarmar o povo P, abalar os alicerces da nacionalidade. çãoJ lIANElUA TÊCNI-
.

O 'povo brasil,eiro, porém, não se deixa iludir.. CÁ', ..

' :"

4>;;; diss,enr;;ões po.)í!;tcas _daqlJ:el.e� que. n.ão obedecem a' SHn})ores . dH Isso é.;·o que :Ji;e cllania
além-mar, não vã� além das f'l'onllciras da .Pátl'ia. Porqlle lá todos os l' 1..... A

partidos dBsapar,ecem. Só 11·:bum chefe: P, o aUl'i-verdc.pendãÔ da nos-
em 10m � porllllg'ues, Ulll

$� terra! técnicismo, Ou ú:m hibri-
:\ .

dlsmo, ,que se,;torl1�ií: lima

Dr: 'F"iaeIDbr.oiq-ue."
... ., .... , ,.. ..,.. ,..

/'"'1.,
coisá 'hern'lética.
Essa' maneil'a téenlica,

apUca,da, po>r exemplo, po;r
dois ,pa:rtidos. anula todas

Visita Florian6polis o nosso as boas ;qualidades do in-
(}onterrâneo Dr. HenrieyUe tlividno, pl�twa)e.een(10 só-
Fialho, competente·, enge- ment�. a parte técnica, que
nheiro, e que atualmente é a 'llUlitica, partidárja.
reside na capital paulista.

.

Nã.o ,bá coisa mais' aR-
S.S. � tem :.ido múito cuttl- te-demoCl'ática neste IDun-

pdt:flentadQ p�los int!meros
I do.

.mi-Aos que JI�ssue e.íA F/o- X x x

rianópolis.
'

,1\. ceg'onha está n dois
O Estado deseia-lhe feliz

II
pàssos da Assembléia ê

estada .na nessa e sqil terra, no paeot.inho que, tI·a.z, J·a', Comercio e IndÚ.tria .

..VIAM A REVIS'TA GERMANO S"1:'EIN S li, se diivisa a 'OUIOS nug�
.Ltr" .

Filial Fior'iiin6poli� lIma cabecinlla encant �

O VALE DO I1AJA)
Rua Tiradente. 9 I, doral �.e\ bêbê sabido:

l-

, __MO .. _ ="'..",......-' _...,._, COllstitluição.

(1;"' .". ';. i_.-
,_'

Florlsnópolla,'l1 de lulho de '947

o crefínismo em murche
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Ele Z E MAS,'
I N f l A M A ç O E, S,
c ,0 C E I R AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. r

CANTO DE PAGINA·
XLVI

o dil'eiiD de. requerer :;I'partes Ilão é .maiol', nem menor que o di-·

r.eito d,o \Ú01ucedê-Ios. São dois dil'eilos ,e.quiyal entes. E êste direi,to & ...

,exercido livremente ':pelos; s·(m.J1ores ueputados, na Assembléia Oonsl�
tui'l1i,e. A qualquer de.putado o Hegimen!.o garante o <:!lI'eJtO' de soli,cI
tal' });par,tes tlJquel,e' q l1'e ocupa a l'ribuna. Mas o Reg'Imenio', 'ta:I?lbe�n"
ga,ranLe ao orador ó dil'eiLo de conceder, ou' nÍ:ÍJo, êss'e aparte. AlIas. IS

to lJiÍ,(j é novidadé; Lodos .. sahem ,que é u,,,sim. l\:{a.s· nem lodos sab;e1iIJ,
,muito prillcipalmJe.nLe a' bancada ud'onista, como. s·e ,deve eX'e'r:;cr ess<tl"

dil'{li1lo. QiJ.em assiste a uma s'essão dn .'\ssem'bJ.éI� fICa deoepcwnado e

tl'isLe com o moelo peJo qua'l os ndf'll í<;Las aparteiam os <_n'adores que

ocuq),l,fll a Lribnlla" F3JZ,emo�. Justiça:. liS lld·emstas a'Parteiam a l..od<?_<l"
indislintamO!1Le, até ao-s próprios <col'ega� de ban.cada. M�liS ,a deoepçao
e a tristeza que cau.SaJm reside ,no faLo de usarem l!1�a �.e.cmca f�ra d�

quais'qu'er pJ'incípios da é.tica parlamen�r �! o �ru.e e pw!', a ��tIca u@'

lodos apart.earem, ao m,esmo te,mpo, no mtUlto UTllCO �e l1upedIr 'e' �Ü'

l11e1' ao oradorl' () uso ela palavra. Not,a-s� est.a ��uaçao, J\l,slamonte.
qua!!1do um ü\f'ador IH"t)cura cfesfa:r,eJ.' intrIgas, HlrJUl'l3:S ,e calunms qué'l'
a U. D. N, dj·vulg·ou na própria Assemibléia.

Até hem pouco os rlef)\1Lados pess,edisLas, sem. ,ex,ceções, concediam
aos udenisl.as o direito de aparte, Mas, infelizrnenGe, a U. D. N. não,
})l'at.ico'u, não exerciLou êste direiLo como rnanda o Regimento ·e camo

r,ecomonclll a ética parlam,enlar. Daí a ,..aLitude de d·ate,mriinados depu
lados não darem atenção aos apartes solicitados :por oertos "t.arzans"
da bancada udenis'la.. Isto porque os 'oradores ficam 11a impo&si'bihdw6>
de externar o :';,00 ponto de vista, COmo também, não é IposSlílV'e.l res ....

ponder a inúmeros aparl,es Jeitos ao mesmo [·empo,
. Mas a in Lençã'Ü tia bancada ud.enista não é !li de pedir escltar.eei

rnrenLos ou i n,formacõe·& que se fazem necessárias no decorrer de UIU.

discllr,;o. A fina.Ji.da{le é, sirn, fngú' 11 matéria q'Ue o arad<Yr !.Ta La e im�'

pedí-lo, ao rmesmo tempo, de dizel' alg'uma cois'a que a bancada ude-
nista não g·ost.a de ·otlvil'. '.

Out1'O L::uxLo não acontêce c.om os de'puLados ppte.bislas, ·pcl'l'episia.
e p,essedisl.as. Es�es s·empre ,s:01iciLam o aparLe como manda a éLica e

o Jleg-i:m,ent.o e j3lmais pro,cu['am '�L1mllltuar ,o amibi'ent,e com aquela
".sinfonia ud·ellisLa" 'que enerva a própria. assristêl]lci.a.

rDaí a 11:t.if:ude das demais 'baUica(las: do P. S. D., P. T. B. c P. R. P:
Quando so.Jicilad.as .conoedem o apa,rte. Se, entretanto, a bancada ude
nista não se comrpo'l'Ía corno dev,e ,e ClamO' f,ica be.m, então os o�'rn,dor·es
nâ<o lIão mais importância aos apartes e ,continuam, como si os llde
nistas esliv·essrm ausentes, a clesenvolv,e'l' os seus temas.

E :a [)obl'e lJ3.l1cada udenista, eOitaodinJha, fica a. berrar e a e's>bra
v,ejar, ·sem a mínima a.Lenção' dos oradores. J� o melho.r método, de se

câstig'ar "nwnÍlws" que l1ão se comporiam "clireitil1'ho". Pois é! É isso
mesmo. Sl� üs' �,pnhO'res dpIlLllarlos uelenislas qlliserem a1)ar[{'êU', leiar.
o Rcgi.menLu, vel�ham com ética e em lêrmos ·e ... voltem querendo ..•

,

I
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