
VINTE MILHõES DE CRUZEIROS, GASTOU MAIS DE DOZE MILHõES DE CRUZEIROS. ESSES .DOIS EMPRÉSTIMOS DERAM AO ESTADO POUCO MAIS D�W�T.E:
MILHõES DE CRUZEIROS E PARA ,PAGÁ-LOS O ESTADO, ATÉ 1930, DlSPENDEU MAIS DE QUARENTA E UM MILHõES DE CRUZEIROS E FICOU DEVENDO MAIS
DE CENTÔ E VINTE E SEIS MILHõES DE CRUZEIROS. ESSES NÚMEROS FORAM DIVULGADOS �ELO ILUSTRE MEMBRO DO DIRETÓRIO DA U. D. N., ��. JOSÉ
DA COSTA MOELLMÂNN. SE FOREM MENTIROSOS, QUEM MENTIU NÃO FOMOSNÓS!· ."" ;

O POVO, NO ENTANTO, SABE QUE ELES �Ãp VERDADE. VERDADE TRISTE! VERDADE TREMENDA! -. '.' �:.;: a-

TODOS OS PAUS-D'ÁGUA DO M'UNDO, REUNINDO TODAS AS' SUAS BEBEDEIR.�, NÃO MODIFICARÃO OS NÚMEROS QUE ÊSTE JORNAL CITOU�il:!I"DIA"RIO" PROVE QUE NKO FALSIFICOU ALGARiSMOS PARA ACUSAR O SR, NERÊU �AMOS; PROVE QUE AS QUANTIAS DIVULGADAS PELO SEU CO�l l(il!>
NÁiUO SR. J. COSTA l\10ELLMANN SÃO FALSAS; PROVE QUE USAMOS NÚMEROS QtJE NÃO EXPRIMEM A VERDADE, E ENTÃO, ATIRE 'PEDRAS;>t�� itit�s
DISSO NÃO PASSARÁ DE UM JORNAL DESMORALIZADO, CUJOS REDATORES SÃO FALSÁRIOS REFINADOS, E CONFESSOS.

,.�\ �'C!:<

-_._--------_._-- -- ----�.__.._--_.

IO H�r:\ (�:�ê� ":�e:��n�', '��I���"�(�d' �'P�I�i�
I ca, promulgou. 1105 lermos da ConStiLlliç.ão,�ª. segu inte lei decretada
pelo Congresso Nacional: ."Arl. 1.0 _ Fica assegurado aos alunos do
curso prévio da Escola .Naval, Lt'!.'pm incidido nos arts. 1.8. elo Regu la
mento, € 85, § unico, cI'Ü RegimenLo luteruo; ambos da mesma escola, o

direito ele frequentar novamente o referido curso prévio 110 presente
ano letivo de 19/17. Art. 2.° -- O" alunos da Escola Naval, que, por' qual
quer motivo, venham a ser dêstigados, terão diretío ao certificado cito

asp irante e guarda marinha e serão matriculados no ano respectivo.
At'L. a.o _ Esta lei entrará em vigor na data ele sua publicação".

Esta é a segunda lei promulgada pelo vice-pres idente da Republi
ca em vir-tude de nâo o Ler feito o chr-Ie da Nação, no 'prazo fixado pela

') ��!1lt � �1'1'l,�P ,",UiRi... ..,,. 4"'JIIT.t i; .•T)u�ii""

ProprIetário e D, G&l'ente: SII:NEI NOCETT:'_ Diretor Dr, R fmEN� HF, .A!?Wi'JH a.l.1IO�
Diret�r li. lletlll"O .... D.uu.8C�O D.! �IL'A

Ano XXXIV Flerlanól9,hs. Sábait, 12 eh.! Julhs él FM7 'I tt 11.'73 Conl ituiçãn,�

'{ Vistos em fjoriano�olis
..

os misterinsos �iscos voa�ores

RIO, 11 (A. N.') - O 'eng,enheiro Armando Gody, I)l'esid,ellle da
Fllndação da Casa Popular, l'eso]\wLl solicitar exoneração do seu 'cargo.

O falo ·esLá ligaelo á visi1 a do presidente Eurico Gaspar Dutra
áquE'la itl::iLituição onele 'alem ele Humerosos funcional"io� be�n l"emUllr'
rados (' grnlificados r' in:-;{.alaç.õr:-; lllxllOsas: {nrlo acarretando uma c1ps
pe�a dI' 300 mil cl'l1zeü'os l1l('lbaj�, nada mais enconlrou 'de ('oncrl'to o

notou qualquer cOUSa extranha . A' tarde, pelas 14 horas e

no· espaço e chamou a senhora! meia, a srlta. Walda E'lder
Sevasti Meira para observar.] mann, aluna do ílOSS0 Instítu
De fato, lá estava um obejo I to de Educação, teve a sua

circular rumando �ara o nor-, atenção despertada por qual
te. Ambas as refendas pessoas' quer cousa que rolava no ceo•.

ln I S S E M 8 L'E I ft C o N 'S T II U I N T E 'coné-tataram o fen.omeno. Chamou imediatamente o sr

I I ' . ••
, Osvaldo Meira, que verifícou!

<,Vai ter», ser exato o caso. O sr. Osvaldo

S
A

b f A' De
0- -

T -t"
e

H . j apressou-se a chamar o' sr. Val-
e re o. umo. '-- s ISpOSlcoes ran�1 ufla,S3 - ,omen3- eutre vez ter .Aguia:- e ainda a sra. Eu-

ge n I· �... A

b T O t t
. . gema. Meira, e todos notaram

IIS. h�fU�Oacao SO rA erras. -' U ras DO as. o� pasq':ll:�ll'OS da u:- .D: N.,· que um disco parecendo de

E.<�sILiVel'(1m presentes 31 snrs. de-I.h!"" a I avouru, flemOl'Oll-S. e na Lri-I na,.. ter-mi nau as 8;lla". cOlllsirl<nraei'íps
na imposstbtlídada �e 11ld1T�m i alumínio, se dirigia para o

pulados.
,

• huna pOJ' algns mmulus expres-: a-Fim-de que, apos rcgunental es- as. nossas respostas as. suas .In-/ sul e desaparecia atráz do
Houve numero legal pelg que o sande o seu ponlo de vista a aes- Indu. ,I.f.'nll'll o eucamirshamento -es- trigas, calunias e infamias, mS1". ]J,resldente a,brm a sessao mau-: nei (o do assunto. Faoalizando . a. pE'.l'wdo. , correram pelos fundos I

01'1'0.
.

;iflncls :o&8'e l.ielia .

a ata. da sessão
'

produção de tabaco do seu municí-I Nunes Val"('la: �a 'Sfualida.de ,

de D"'· t r m d d b t . Toda� as pe.ssoas acima re-

a,1l�e.1l91,qUe, toi _felba ,pelo segundo pIO, s. s'. S-e valeu, segundo ele pl'eslCI'e"*' da Clfln:1,�Si.l'(J Const ilu- ,eser ,a a
.

o e ��, quel sídem a Avenida Mauro Ra..

�r.)Cle[.::u 1'0 d�
..

casa, deputado. A.1- me,s.'mo
nf'irmou pela Ruas,Y:lla!,Ta,s, I eWI.W:J, coml.l.m�a a o.,.as.a que

..

a PI evocar aro, citando cI�Ias Afal-I mos e dada a. sua respeítabil ífI ·e{!o Camrm�. .

I de da.dos' de nem sempre ('l<l1'l:'lltelat(e mesma GOImssno -!i:n"IJHD:OU o se·u sas.· Como essa covardIa fosse· .'
-. P��t�,� n�tad'a; a� olllI11 discussão, o5taLística" os qmis, �ão ohstanl�! Lraha�ho nu CjU('

, �o.nefJr!le. ás "Dis-Il'eclamada pelos ralos correli- dade, mere.cem fe.
fOI }Wl 0"\ a.da. umânlmame<rute. los _lta:vüJ.:. 01'l:lCll"l'ar-lo, m\;)} ".0,<:; .QOIlise-, POS1\:'I)C,", -lral1:'J.torill'� "'R�uibmelendo 0"' '.' f 1 T _

\\ aJ(f.l1' -MulJ,er: - Fa l.ando .s,o- galll. ,Con:ltrmJlQndo "1.Ílld'a JJa -t,l'i Im- (l'T;::t�a tl'tnia ,. t-lltUrr.tclill.' .togo. apro:;- bl�nar lOS, os ..

a SI .�cadores ten ----T-E-U-g-F-I-L-H-O-S-·---i:, \':1('10., rül)l:ICI.'ell fOi's.em aos mem- tal am, ontem, sobrehumana .

-

��..I'V*"'_""-_'-'-"'-'._J'l-_.J""".J"-'J'J'''''_.''''_-''''_.''''_
-
_ ,.,..-.".,._J'l-.""••__-'J' ;.'J:. - ""' .-.-.J'I-.""'••""-_""'-""' -.., - ,.,.••.-.-.""••""'••""-_101'-""'_.•"""�..� bros' rla el i La Com i ::.s'ão permiLido reação. Atiraram-se contra"'o -. -aplaudirão teJi gest.,

I'eLirannJ?-se palOa outra sala' par'a nosso diretor, emprestando-lhe qu..do s8uLerem que ccrlau

� O Busto do dr. VI'tor Konder .}�
qUE' con.t.Jllllasse'm os :;;em; tNlIl"}�1l10S. os vicias em que é Deus o sr_ b

' R b I
.� Barro-s ,Lemos: Apresenta a Ca- . _ _..te pr. esta e ecuneDe

sa, a-fimüe qu·p (\!1caminIl·e rlevirla- Passos Mala e em que saq cam-
d S d d L

� menle., uma indicaç5Jo, a respeiLo peões diversos udenistas daqui to a
.

aa fi o baro.

!w Estamos seguramente informados de que o busto � da qua.1 ,LeCElu ligeiJl'a.s c.onSiidera-c1?e:s e das vizin�lan.ças.
;.. em bro:::ze do dr. Vítor Konder, que fôra ;onado às ..

' Oswa.lclo Rodngu0s Cf�,bra!; ,,?llr:l- Onde a reputação ao que, O D
'...

N
'

�
€5 tou .bo·menag111Jl.s a Flo'lS cata,!'men-. ?

�. ragao, euro.

\ água� do rio Ita;aí, - será repôsto numa das praças J" �ps 1Igualul,enl'l' 1l1lsll\e�.; O 1lusLl�e afumamos. A colocaça0 . ttol .

da CIdade de Blumenau. Tal iniciativa tomou-a o e cullo almiranLn 'rlwofhilo No,Ins- debate no terreno persoll'alis- TOQUlO, 11 (U .. P,) -,- A. liga

� . Diretório ,do P.S.D., de Blumenau, sob a inspiração co de..Almeida f\ oQ dr. Ulysses Al- sil110 não modificou os núme- &ecT'eua. dos {;errorislas miliLare�
do dr. Aderbal R. da' Silva, Governador do Estado. .: ':0S ("81'S0I1 d.a Cus�,�. O pl'in;'eh'o 1'08 que cita.mos e que est,ão ao

I
ínoogrllld'a p.ol' Ínai:s de -10.000 ofi-

... :. !"ascMlono IloS80 _fi'd"HJn de Sanla ,. A _1. . . .
.

.

�
.. Catarina. ao {{ual serv,iu Sl\mpr,p, Ulsp.or dos aeusa,.dores venaIS e CllmS e 'SIOkladns JaI_!)anuses, (�l]eJll--....--J' -- - ..-..-_- -.- _ _-.w. com ,aLma .e cOl'açf:io Q II segundo nem alterou aqueles outJros raVlaill 'lut.ar pe.la l�esLauraCRI() dia

a VI·SI"t� ·dn Pres'I·.dente. lruman. n�8'Cj,r]O no. EsLado ofle pprllambu�() que o "'Diário" falsificou. potência mili.t::uI' do J3!pã-o. foi dp;:�

U ti � ma.� ql,l: <

fez pt'll) ll'a,halllo. seu o Os escribas SBm escrúpulos coherta há dias.
no,.".o E�I:fl.ll0. 1\113S, como os tI'alm� . '" . .' . . .

E d b L f' 1lhos ,c.()nrR�il�lI'ciona'es toma.ram. eo- destruam pr1111'eIrO o que esc�'e- ssa. ,e:sco er ,a '011 c.asl1i1, com

mo' deviam sempre ter lOl)latltó, o vemos. a 'Pl1iSão. de um 'conjura.-l!) PI)'!,'
tempo (�as Sl1l''::. paj]'la:m(�nL[l.l'{,s 'ca- E não se pr�o�upem_ em co-, el'Í;m,� ,d!f.eDente, mas q�f' c011<f"essoch1 a:l"'inensE',R, í'Clso]v,euj deiX:ftl' para t,e)'ar a,s a.dlTIInl.straç.oes ele' a eXj:sl{,enCla. da OI'g·anllZ{" ....�{).
mai,s tard·[;, .qu:md(') B.S. me�mos tl'a- '

"'"

balhos Hlo\l p<C1'miti1ssmú maiores Adolfo Konder e Nerêu Ramos, A nova il11oolabild!a,de do "Dr'agão
v.aga'I\üs, Assim '001110 j{l _

·ost.ava <}ue êsse prazer é nosso e vai Negro" era c!omall!dada pe:!ü ,g,ene
('TU quag,!, f.ermina1}ão a ·fJunçã.o da começar amanhã mesmo; quan- tal Shiílüd'a. diS'p'ondo ,(lIa trapa 01"
Assernhléia, ope·r!lila uma homenla:gem l' '] f' d t 1 "

a essps ilustres c-atarinOOB'p,g ,e de- d0 inicülirmos, sem persona IS-. g;annar a, r� 'Ulgl.a. a nas mOln .an la�

l,a s.e df:'.sse cÜ'l1iheoimento -ás 1'1"8- mos, a critica' ao discurso dO' .ft O'(�sf.le dla:s Hhas nipônicas. A po

pecthlHls r.allnilias
..
A homemllgem jovem e inteligente deputado. líciJa. Í!1Il)bilhzou <ll'3 suas .fôT'�'as para

pedida foi. eo·n.ck'dJda f.lOl' toda .a

I
Konder Reis. ! comba1:el' esSlI:!ls el<ementos.

Oas/a. '

Anip.'llor TavaTNr: Comellton a

G
III - d D G I-Constituição ,ie IJeis ele 01(,1'1'a5 De�. .

raves 'nreVJSleS e e au e\'Olllt,aS, -de. all'bonil- �'Iu d'P-SB?libar-! .

' J!I •

g:allol' HClU'lqllie da. RIlva Fo.ntes,· PAHJS. 11 (U. P.) __ O genera:I De Ga.ulle declarou que "a menos

rxpr·essando-�0 sôbl'·p,
.

aIS m.r;smas I qlle o 'expansionismo ru�so já dt�úido, a Europa ,estará fadada á cscr:l-
'

com v{ll'dadl\l'T'O ("n l.u8vas,mo. "

,.

P
.

I
lt .. ..

.

.

,

. I vidão c o lllL1ll,do sera, brev,eIDente, avassalaG.� por 11ma I.f'.l'Cell'a gUl'l"

ara axc u., a Ru'· ------.---;.-- l'flt1H11HJial" - De Gaulle declarol"l, ainda, que todas ag nações mesmo a I

'". I ..
� �.

'.' .' ." .5SIa. O
,.

b
·

b . d
.'

.

I "j�.a·Jia, deveriam tomar o sell

an.Ligo lugar' no conceito das nações da!;
VVASH rNGTON, 11, (D. P.) _ No bloeo de senadores cl!YI('l'ICanOS qll(�. 80 fiO (} e I Eur.opa.

..'

fIu·e lfilClaram\O movlmenLo para a revisão da...Gar�a. das Naç ps Pni-

V
. , f. "I\ FRANÇA É UM BAH.RIL DE POLVARA"

(1:11" segun�o s,e i_n;formou surginun elementos parlidarios da elimina OU Pupen Pari;,-. 11 ((T. P.) _ O min.istro. do In�e)'iOl': em der.lal·açíks á im-

({ao ela lImRo SovletIca como membro da Ol'gan'jílação das Naçõps. Cni-, . BF.;RLJM, 11 {A. S.) _ O il'ilm-, prrnsa, .nJil'lnoL1 que os ev�lucJOn:)rlOS est�o planeJando del'�'l�lal' o go-
,

das, se 88se paIS se recusar a alJl'ir mfw do seu direito d(,. v.etll. nal .c·ond'enoll -a OUE'nLe,l' vcm PaIlen,
I YfOrnO e est.abelecer uma ellt:ldura, ·este mes" dalldo a SupOSlçao ele qur�

'Óo1JlI:in'lllo do exclfplum'a'la naz1sLa, .H Fntnç.a é um ])a1'1'.11 de polvora que explodIrá a qllalquer momento.

�::�� ;.::�:�:��):i�v�a��:l���::'�n�!�·l Sem o· auxilio de oscouic.arl'o nle'gT'O . .

A Policia informou que· o sen-I WASHINGTO�, 11 CU,. P.) ----o Um dos autores da SUg('st.�,o< :',am\
úencilado foi .0ncont�ado na posse ql1r o pl'l'SIr!,ent.e Iruman 11dere o mO"\'lmenlo tendente a obtrl d 1 (\ 1- í
el,e 10 mil cignn'os que admiliu �ê-I são da Cada :\'I�lIlclial, declaroll (jllP, "�.e a pa� não polI" Sl'�' �n��Jtid!j
ln� Ctlmjll'a.rI'ls rln llm rstraJ1,ge11'O com a ('()()tWI'<l\:au da RllSSlH. mula mm:; lHltmal üo l!11" Jllllllll dlll" \
fl<1l'a y·endr-los !lO mercado lW·gl'll. manlf'-la sem os sO\"Íetiço�".

O mistério dos discos voado
res está impressionando a opi
nião pública internacional.
Depois de vistos no Canadá

e nos EstJados Unidos, passa-

ram a rtsear os céos do Brasil. tícia de qu eont.em foram vis-
'Noticiamos ontem o caso da. tos aqui em Florianópolis, por

professora carioca que obser- 2 vez-es.

vou na capital" da República, e Pela manhã, ás 10 horas, o

hoje temos a sensacional no- guarda de, transito Raulíno,

I
1

WASHJNGTON, 11 (U. P,) .- lnLcl'l'ogado pel05 j()rnali�t.rIS, u pre
,sidente Harry TrumaIJ deelm\ou qu(' ainda não organizOll 1:l rl)�ogpall1a da
ena visit.a ·ao Bras.il, a convinte do p!',esidente Dutra. Disse 'rl'uman
-tIIuc, por 'enquanto, nã,o .pl'e( endia viajar para pm'te. algllm'a;

o processo contra Prestes
RIO, 11 (A. N,) ._ A. rpj)orLag'em apllrOl\ que ,iil f'�tãQ eoncluidas

as in::itruções 'elaboradas pelo rninisl1'o ela Justiça relativamente á dB
nüncia of"él'€ciela pelo millisléejf) ]Jubli·co contra (I senador Pr-Bstes, cu
jo progresso está dependendo de licença solicitada ao Sena.do. AR ins(.rll
�õ�s- aclútm-se ('ontidas em mais de 3íJ págÍrias dacl.ilogr-afadas e;c;nc.or
ram, ele acorrlo ainda com (I que se. apurou, impre«siollante argm;nenta
ç1ii.o s'Übre as atividades snbv.el'siva.s d.o comunimo no BrasiL'

.

Solicitou -

exoneraçao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Interler,
Ano _1.....
Semestre ...••... 0I.t 11... ,;

Trimestre • . . . . Ort as...

INúmero avulso, .. crt .... :
bindo. mellian&e eo.trah .'

, Os odlfinais,' me... aa.·
pu1tlicsdos, nh Hrio
,

devtJf'idO&.
\ A dh'eção nao ., se. r....•

slfbiliea pelos eOlleeU••
�mitidos nos arti.OII

Bssinai..

, /'

m Denlro. 'de poucos; 'dias;,
. !'!f.I'ii:'(�!I!I:"r�.r

'

o 1·II·v·ado da' prl-D- Ministerio da '
.'

.ID. -_!N'l __'!!L!� ,

@s ceus ti. Saatll lataria'a serã. oertades, .,ela pr ímeíra vez peloS' .
.rn,EFONES MAIS NECESSITADO. . cela Elizabeth' Mariol}a .

'fl,viies tia C"1paaltia Catàl'iuase .'e Tra.s:!,lJrtes Aéreos Ltda .

.....weir"•..... , , 131.

CITA lPoUéla "" .. " .. , 10JI Rlio, 10 (A. N.) � Noticias',CAPITANIA DOS PORTOS Dt «, ,»Delegacia O. p, Social ."......... 1371
D NTA CATAIIlater-nidade " .. " .. '............ 115' � de Londres anunciam que o ,

ESTADO 'E SA .' Vja�eJls rá�idas e.tu Flerian6Jl�lis _' Laguna _ Tubarão _ Ara-
:::ta&.�e��� .. ���,".'. :,:':.:::::'. 1:�! , rei Jorge acompanhado da ra_i 'RINA: rani"uá.

' .

(la... dexSaúde S, Seloa.tii4 •. , ,',. H�J � ínha e princesas' Elizabeth, j - E D I '1.' A L '

Floniaaépolís _ Itajaí -:- Blumellau Jeiavile.Jl1l.aiatência' Mu!licipi! ......•. " • " 1664 IlIiclpiúd Militar .....•.••.....••. ll�1 Margareth e Rose, inaugurará 1. De ordep:l do Senhor .Ca' Florianópoiis _ Blumenau _ Mafra ,_ Gl'JmtÍll'has -:- p, tiflliã@.1!4-':8. c, "" , lS$� •
<·C d P t dA t E t d-'010 Aérea m. aman:hã' nUjn:a ala da t�pela PI ao os· 01'. os es.e S a O,. Florianópolis _ �aje�, " .r;.ll����';'�o�':::: :.:::::: ::.:' i�:: HenrIque Setlmo de AbadIa do faço saber a qllem mteres!,ar Ganhe tempe) 'e dmR,ell'@ Vlll.JaJl@€l cem I'apl(�ez, ce:afClrte � segurau-,If" C- R. .....•. 1,,{)� Westminister, uma placa de- possa, que se acham �beli:a8 ça pelos aviiiies tia '.

'

�=en���!al.::::::::::::::::::: �m 'dicada a memoria'dos pilotões �e�ta,' R.'ep,�rti�ã9.'até :l�>,de I «(iTAL»-}iíõ' J;ittio· 11l.31. de RAF tonibados durante a agDsto. proxnno_ ,v�ndq.ur.o as "

'.:�<;f:�. fi;de'';':�::::::::::: m: 'batalha da Inglaterra. No de- 'ins�ç�eB p�rá Q.s'çÇ>�CUrS(i)S de 'Companhia 0atari:a.ease éle Transpertos Aéreas Ltda.

��·I'!;.".�·ortiá�·::::::I:'::: �=' curso da cerimonia, a pÍ'ince- aqll}ls���ao\Quakh:ofâe C�mpa:- t--------------""-----.....-----------�• . ,

sa HelizabatJh usará pel� pri- ,�ow� N'à;'Vti�;' e �orp.d .de :I�te�-
•.............

' ', , ,

meira vez 'o anel de noivado de ,deiltes NavaIS do Ml1UsterlO da

platina e' diamantes oferecido Marinh.a.
. ,

Fa'r'm'n.-.t"a's'de·'plaota-o· pelo tenente Moutbatten A 2. Para melhores esclarecl
;0..,

,

.

"

princesa �liz'abeth e PhÜip es-, mentos sobre
_

o aS-Sl�nto em

tarão presentes as guardm apreço, poderB;0. os mteress�
"party", de tarde, no pa1ácio dos. na SecretarIa desta Capl
Buckingham, á qual assistirão tallla.. .

.

mais de 5 mil pessôas. CapItama dos Porto,s do Es-
tado de Santa Catarma, em

Florianópolis, 23 de junhe de
1947.
Nelson do Livfiumente €@ll

tinbo, Escr,uuráJrio da classe
"G" - Secretár<io .

BsLarão de p].aRtão, .Gurante {)
mês, de julho, as seguintes' farma�
eias:

5 Sá.bado _:_ Fanmálcia St!>, An
tônio - Rua João Pi<ato.

6' Domingo _ Farmácja' Sio, An- ••.•...•••... o •••••••

tô'nio - Rua Joã1il Pinto.
12 Sábado _ F.aI�InãJcia Catari- VPC� PRECISA COLAB6RAR

il1ens:e _ Rua T'J:'!j;§�Uio. na Campanha Pró' Resta.13 Damingo ..
- Farmáoia Catari-

il1ens'e - Rua Trajáuo. .belecimento da Saude do
.

19 Sábado "'1 Farmácia Raulivei- Lázaro.
roa - Rua 'EraJallQ. . , ,

'

.. , .. v.. __._a ..?'..._.oI".-_.._ _._"'_ _w _20 Domingo - F ..

" I Ra1'l .. " "

26 Sálla�@
I
� ,Ear,IfjI'ã,êiâ Stlil.

T' I
'

t-d':r��sti��, _ Rua �e@'n�elll'elro':M,'a� � e egra'mas' ,,, I· OS
27 Il)IHnit.lge - ",j."

-:-
" ""

_;. Relação dos telegramas re
'@ SBfVico �9tll{"�t!I ser.�.;.•efxtll'a.dq, ,Udos na."esta.çãO lo,cal dos, Te-

!pela "FaT�1liC1a:�Sânre Ant0111Q) ·sIta. legrafos:
' ..

à l'ua ,J�ao Pltlt't); , .

S C. Helena, Cap. Moacyr.. om-
...

·�Ó��ç�� .��������
.. � .'

pos, b1'. Ans'e Gúalberto, Aéres,
,

C· "

... '

... - ..... 1__ : Dr, Agenor Melo, T.mente Jo-
om oa P.....O••• _....,.e� _.

S h °d I't M Hhoje, .. doen� nervo.ua, ,q.Ii••�· ao c reI ,el�, ve e arma, 0-

I
'

I1ratadas em tempo, Ão ••I� ,� norata. InaclO, Waldemar Nas- QUEIXAS E RECLAMAÇOESfeitamente remediiveia. O cara.tI.. poiini Horacio Gandelfe La-I ( P,REZADO LEITOR: Se o que Ih.
msmo, fruto d. iporilief&, só ,lHIt ercio �Caldeira Elias Bulos 1 I ,1atere••a, é" realmente. u�a providência

, ....e;Jadicar �!' indhid1l08,afetatlOD" D Ib" E ,.' PIS' ,ara endireitar 1) que eotlver' errad" 011.
W. enfermicl.1iee. O Ser...l!:. Nao "':'11 lna V�IlStO, ,.au O erpa, "ri, que. ,,�U_ bJta nlo ae repitaaoclonaI de Doenças me1ltaItt ,4fa." Fernando Xavier, Rita de 'Mat;- NAO o eacAndalo'Que II .ua recl_çle
•• 11m .A.mbulatório, qae ato" *i� t�s Theodoro Nicolau CapÍllos '8 qaeixa POderâ vir II caUiIIU'. enc"ml-
hiiíamenie. 08' tlo.ntu B.r...... 'ba! V· ',;.. .

C'd .: J 1'. 'R � ;ohe-a' SECt;AO,RECLAMAÇOItS •

.....B&_. lia R_a Detulor. II. _ �:' Irolnla aI OS0 e . u 10 on
de O ltSTADO, que o _ ;er" 1t!�1I®

.. 11· ".1'''' tiIlarl....... seng. ' ·.em demora "0 conhecimeuto de qu_

Radio-Tecnico-ElectroD Especialisto::l em 'moles_Fundado em 1935 tias de .Senhol'as. '

Montallem de I'ádioll. AmpH· Alt· Um ,"redi€> com tt"leas, as

I
ficadoreD-Tl-en.mjmsorOlIl

' a cll'urgio. ,..

Màtericl importado dirlllto" H0rál'io: 9 às 12 comoelidades', solidamente COGS-
mente doa TJ. S li.. _ truido dalldo bôa renda, situa'
Proorietário El:t<ARrA'MENTE do em optimo ponto desta

, OtO�FH' Georgas Bõhm _!l!!!IAWI! i4fWM* $Ri ii4##bi! Capital,

l....
Electze - Tecnico - Prof;�,ionnJ· Acel'ta se parramento em ter

formado na Euro·p·: LE'I.1,\.,1..1 A ��TK''IIl,' b
•

� mu l\.l'J.'lm Jrtl'll renos, Para Qutras informaçõesFlorianópoliD ,

�UQ João Pinto n, 29 • Sob. O ylt.LE 00 PfAJAI c{)m A. L. Alves,.
_........_ i Rua Deeàore 35. - Fpolis.

na bôca

uma

VERIMEtlA

PASTILHA

VALD:A
é presêrvarmo - nos

Ccmstipações, das 8ronquites,
das Dôres de Garganta.
" LI.eniO cio O. N. S. P. N0 186

�..�"',' de 2' cf. feo:eT9lro \10•

�&;'I' de Ifli f$/)'" \I',1,0/0.002, Euco}y,IOI o,

_ FR�COS e

ANEMICOS
TOMEM

�I e[eOsDti�O
"'SILVEIItA"

Grande T6nico

"

,�
. �

'v,ende:
SAPAT.OS PA,RA H.MlMVI� kit..e • IrI.�... "ir�I>J,q.M!II;I!A!, , •.• !�d.. tiupl.,_
•• lte • prstel.ir.. f••riil!a�b !!l.ro m.tlt.fi.-t 4J�e· .x�t. de' melh,ol' •

.

. ";.ge .peR•• 0.1'$, lJt.,M,
.

•

: IAPATOi AT�M.ANCAl)ClS: ""."r�.1i ItU. iny:srn•.•• l.i� •• rn�dellre.
;

oap<l'CÍa\ que rui'.tem clt.te. t••• e "u.l4Juer h1.1m,,id•.•e.. cQD1DOr••n_Q
,Q p'••empr.e lIJu.nt., r•••m.naco.. es�.i,*,.nte pa... p."O" .u._
: tr<llb.lh.r:n em IUlér.. ·humi••• 4uj•••• lh•• ,'d.- einuat. e �ijelettla.

Pra� spPis. Cr$ 51hflO"
,

CALÇABOS PAltA C:R;EA:NÇAS E SENHOftAS': Tem •• !J.l'.nd••ol'tirnente��
me•• l.. TO"••. írag 1tne'lill.·'Rl•• , ,i. Cruzêb H'.,OI. ,

,

Vein•.•• tliret.,m.nt••• i""ti.•• s. ClNl.umia.r.
GASA 1J;...�:l'tlnRG'S' Rua C••'#enlCHG Mafra 31.

, I

.r. ftSV4L•• IlYLCA. l"'lÁNNA
11r. J. J..1JB S(jU'S"A OA.ft:AL

ESC�ITc62UG.: �ua. Felipe, Sa-h-m.,i'f!t 5! - Sala 5
El'dl-:f5.i. 'cI' ru.zail'o - Fiorian6poU••

,
,I

_____�...m...l_"...n_...... ,.;

CONTA CORRE�TE POPULAR'
JuraI 51/! a. B. � Limite Cr$ '39.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAL: CR$ 60,OOO,POO,O()

.

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua Trejaftof/ 23 • Florianópolis .0I

__......;...__.;...;._;..:;...-�_--------------t,'

:���."..,�__����."'r.rol�_
, ,

I OOMPAMIl' .�fJt' DA 8'IUA� "

l ' '_fhã - -.'178 -� 9U®: I A I j t

�ifr.fI. do Balanco
.

qe 1944:

j €APITAL E R&SERVAS ' �r. �(dJOo.6c?6.30' �lI ReSpOl'lllSbilidedelil ftfs 5.978Aol.7S!h91 l

/.
ReCêtl'" •

.

67.o!t3.245;30 f
Ativo .. 142;1 i6.603�80 t

Siaistl:o, Regeu n015 último. Iv amJii 98.687.816,30
Re�po1.llJabilrd'a1e. " 76.736,40' �3�6, 20

Diretc�a:
Dr. Pamphilo d'Utra 'Freire
de Sã, Anisio Massorre. f)r;
e J�8é Abreu I

de Carvalho. Br. Fr9n�lsço
Joaquim Barreto d� Araujo

Heme"."._... ....

r·
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melhoramento 00- streito

Com 'a presença de autori-. da principal finalidade, de tão
.dades, jornalistas e numero- útil íniclatíva.
esos profissionais do volante,

I
Disse S. S. que até aquela

rei inaugurado sábado 'último, data, Florianópolis ressentia
'no visinho sub-distrito do ES-I se da falta de um est8;beleci-.

-treíto, o moderníssimo Pôsto mento que atendêsss aqueles
de Serviço "ESSO" para abss-j que, repentinamente e a horas
tecimento de carros movidos a altas da noite, tivessem nec�s
gasolína, óleo combustível e i sidade de encetar uma Vl�-
.Tubrífícantes em geral, que a: gem, pois, os Postos entao
conceituada firma Comércio e

I existentes só ofereciam servi
''Transportes C. Ramos S/A ço diurno.'
contruíu á rua Pedro Demôro, Agora, COm o funclonamen-
Precisamenfe ás 17,1/2 ho- to do Pôsto que se 'estava

ras, o' Snr. Afonso Delambert inaugurando, a, nossa Capital
"dinâmico Diretor-Gerente da- poderia contar- com um ser

.quela firma, deu início ás so- viço díúrno ê noturno,' o que
Ienidades, tendo, num síntétí- muito viria beneficiar á labo-
<Co mas substantiôso ímproví- riósa classe dos motoristas.

:SO, informado aos presentes, Em seguida S. S. fez rere-

�Vida eocial
ANIVERSÁRIOS:

Posto de Servico
rêncía aos produtos que seri
am vendidos no nóvel Estabe
lecimento "Essa", tecendo co

mentários elogiósos aos mes
mos.

- Êsses produtos, disse o

Snr. Delambert, que sã-o os ror
necídos pela Standard Oil
Company of Brasil, a maior

Organização do ramo, no mun

do, já contam com ° prererên
cia da grande maioria dos
consumidores, mntivo por que
usava esperar contar com aj
freguesia volumósa que seria
atendida com a máxima solící
tude.. �

Usou da palavra em seguida,
O Snr. Jorge Sand AbdalIa,
que em eloquentes palavras ESSOLUBE, que pela sua. mo- fornece luz fôrça ás Ofi-cinas
congratulou-se com a f�liz ini- derna feitura, causou ótima: da referida Organizaçã-o .

ciativa da firma Comércio e impressão aos presentes. I Com ésta inauguração, _

a.
I'I'rarisportes C. Ra:mos S/A, Técnicamente falando, o Comércio e Transportes C. Ra-'

prontificando-se em nome da Pôsto recém inaugurado pos-: mos S/A, que, tem como Dire
Companhia, da qual é digno sue o que de mais _mpderno se! tor Presidente o' Snr. Celso
Inspetor de Vendas, colaborar, conhece no ramo. (Ramos e Diretor Gerente _

com o máximo de seu esfôrço As bombas elétricas de, óleo Snr.' Afonso Delãmbert, deixou
no desenvolvimento do servi- diesel filtrado e gasolina, são patenteado o desejo que anima.
ço do Pôsto "·ESsa".

r acionadas por própria forne-' os seus administradores de con-
Após as palavras do Snr. cída por moderno' gerador tríbuír com, elevado quinhão

Abdalla, o,s presente� .tiveram "Palmer". da afamad� ma�caI para, o �rog.resso do Distrito
a oportunídads. de visitar as "Internatíonal " que ambem de Estreito.
dependências do Pôsto, cujas
instalações causaram '})rofun
da -admiração a todos.

O que mais chamou a aten
çã-o dos visitantes, foi as

Unhas aéro-dinâmícas do no

vo Pôsto, bem como o Secçã-o
de V e n das de acessórios
ATLAS e óleos lubrificantes

Agradecimento
,

Caminhão
Viu'f'a e filh.s do hJecido Vende-se eu arrencla-se um

ORLANDO ROVERE, vem. por cammhão FfJ"d 1!42, em bera
intermédio dellte jornal. oq:ndecer
pel'lh"rodam ..nte ao rnu- D? chefe e, tado d e cOIol'$ervlI-çãJ.
do Se'rviço NaCional d" 'Malária A trs t e r com o sr. João
Dr Mór.o Ferroiro. pe lo o seu bon Iru cio Dias, 11! avenida Milu!o
d-ê80 ge.to 8 .>lte cav',lih<9irismo R"mos, 257.
III.. ceneideraçõe" e fluxilioB dia,
pen••do .. ao. me..", 8, incluindo' ------------__
t.mbem, rro a seus profunde. agro·

" decime.tOJl•• tlS, {ull_donórit'g "tro' C !>.SA MISCELANEA di.'ri�
belh.tisNlo daquela reputtigciD"êru8 '\',uidora- doe RQdios. -a.,,-c. A
m,uite cooperaram, com hendo2cs Victor. VÍl!l�J'uls! e Di-scos.
auxilios,

Rua C;t)f)llel'aei!'o MaÍl>a
Rítz .:_ I-laje ás 4,30 e 7,30 hs. __F_lo_r_iQ_n_<Í>p_0_J_is_,_9_._7._4_7

_

1 ° - Noticias dã semana
DFB.

20 - Deanna Durbín
F'ranchot Tone.

3QIVA rOR rIU IHA
,

30 - Lloyd Nolan - Donna
Re�d.

JHVInA UE SANGUE
Preços: - ás 4,30 horas

Cr$, 4,40 - 3,00 � ás 7,30
horas - !nico Cr$ 4,40 .

};'SLACE BAl�RErrO-LAUS
'

I CoJ;.Il a gentil senhorita Nair
. \VALM.OH. FRANÇOS[ ' Barrefo, fílha do sr, Manoel

Festeja, hoje, seu aniversário Barreto Primo e exma. -espôsa,
; natalicio o distin'to jovern Walmor consorcia-se, 'hoje, o sr. Luiz
Prançosi, competente auxiliar da d� Oliveira Laus,

i T. O. E, I Servirã-o de padrinhos, por
Dotado ele belas qualidades, de' parte da noiva, respetivamen

, ....sptrito e ele coração. o prezado te no religioso e no civil, o sr.

.nataliciante terá ensejo ele receber Francísco Barreto e exma. es

vár ías demonstrações doe estima. e pôsa, e Rubens Bosco e exma.

;lóIpreço.
, i sra; por parte c10 noivo, o sr.

_.._."'" )

I Luiz Laus Filho e exma. es-

"Fazem anos, hoje: posa, e o sr. Líberato Laus e

..,._ o sr. Major Pedro A. Car- exma. ,espôsa.
- meiro da Cunha. Aos ditosos nubentes, as fe- .. ,.,. .., ... -. . .. ,., .. , ...

- a exma. sra, d. Gualberta licitações do "O Estado". Rovy - Hoje ás 4,30 e 7,30 hs.

Born, espôsa d osr. engenheí- VIAJAXTES: 10 - Cine Jornal Informati-

TO Geografo José Nicolau CAP. OSCAR AYNtES DE vo - DFB.

Born, diretor do Servi-ço de SOCSA, 20 - Lloyd Nolan - Donna
.

'Terras. , Encontra-se entre nos, de Reed.
.

- o. n1enino Paulo Arman- I
passagem para Curitiba, onde. ,

lHVIDA UE SANGU:E

Ido, filho do sr. Dr. Telmo Ri- foi classificado na 5a Base Aé- 30 � Donna Reed - Dan
-

beiro, advogado, funcionário do reas, o Sr. Cap. Oscar Aynes de Daylei Jr.
\ IAPI. Sousa. UEllIONIO nE PALMO E ll'IEIO!

- a ex.ma. sra. D. Coseta , O estimado conterraneo que 30 - Continuação do seria-
d'Avila Fernandes, espôsa do servia no Rio Grande do Sul, do.

prof. Odilon Fernandes. encontra-se no Hotel La Porta, BAXDIDOS DAS SELVAS
- a sríta. Arací da Luz onde tem sido cum.primentado Censura até 10 anos.

Cunha, funcionária fe!ieral. pelas' inumeras amizades que Preços: - ás 4,30 Cr$ 3,60
- ° dr. Júlio T'etzmann, a,d- ,possue no ambiente militar e __!1'2,40 - ás 7,30 Cr$ 3,60

v02"Rdo em Bruscjue.
'

social. único.

Real S8- Transportes-Aéreos
SEGURANÇA - uuxo - CONFORTO - RAPI.:pE:Z

HORÁRIOS
FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO D1I
JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FLORIIANÓPOLIS - PÔRTO A,{}EGRE

SEGUNDAS - QUARTAJS - SEXT'AS-FE'IRAS PARTIDA
ÁS 11,30 HORAS

AVIÔES "Dcyuq-LAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E
"BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - �
MAIOR AVIÃO EM LiNHA COMEij,:CIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA

TARIFAS DE PASSAGEIROS
Ida Volta

Rio de Janeiro . _ , . , , . , , " 868,.�0 703,90
Sã-o Paulo ,.'".' .. , , .. ,." 563,7'0 465,00
Curitiba ."".""., .. '"", .. 281,50 228,00
Pôrto Alegre ",' .. , .... " .. '.' _ 370,30 300,00
Curitiba Londrina ""."" .. ,'. 330,00 266,00

CONDUCÃO PARA O AEROPORTO POR OOtNTA DA "REAL"j
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAli

AGElNTES: O L I V E I R: A & C I A.
RUA JOÃO PIN'PO - 18

'

Telefone - ] .358 - Endereço Telegráfico "VIAREAL"

AVENTURAS ])0
Juca K N OT tem

'fôrç;::l magnética ...

E sabe aproveitar

bem um cànudo de

to rí" ar refre sco. .

JUC!\
Que

PBCAI>O/
q

Of" "ecid 'l aes leitores de «O E3til1o», pela Indústria, Comércio e Seguros KNOT S A.

eRB.IARIO - INDUiTRIA DE BEBIDAS - REPRESENTAÇÕES - C0NTA PRÓPRIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lircr Tenia T�mporatla de .ínrerue ..,-·Hc·je,._O �síllad'f
eem iuício' às 1'7 heras.
- grande

lova ameaça de
greve aa Fraoea

Paris, 9 "tÁ:- N;)
-

-=- A União
Geral dos Funcionários amea

ça promover' a greve.geral dos
serviços públicos, repelindo. as]
contrapropostas governarnsn-]
tais para as reínvindícações da
classe. I

Paris, 9 (U. P..) - Se
.

.tor
co.nsumada a. ameaça de gre� .

ve geral dos funcionáríos, um

milhão. de trabalhadores dosl
serviços públicos. tornará ,par-'
te no. movimen,to. grevísta, afe
tando. a policia,. os l)1inistériq'S,
os Transportes . Públicos,

.

o.�

Serviços de Saude e as Comu
meações Postais e Telegráfi
cas.

,
._ , - � ..•... - -.� ..

Matou 15 mil
Ioucos
Berlim; 10 (U.· :P.) ....., .

rorcou-se na sua: cela na p;risie
de Dresde, .

° Dr�, - Leonardt,
médíco nazi que. tora ante-ou

tem. Condenado á morte p�to
t.ríbunal mílrtar, por' haver f<ei-

� \ .

, ..

to. nérecel" mais d.e· 15�'OOO ali-
neados, .dúrante a :uerr� por
meío de injeções .

• .. oo·e "

.

Nã.· partiçi.p� rá
Atenas', 10 (U. P.) � Furam

f'eítas 3.00 prisões em Baloníea,
40 em Patras, 250 em Kevalla,
Na noâte çe ontem ':il;S rropas e

$er.Y:iç� � dà se:guranç�' foralm
rerojrnados por Por' patrulhas
motorizadas. .

.

·_-....-...,�-�__�_-.-,.-.w.·.....·......,.-...",._.
,

COllRNO DO ESTA'O'
'" �

... • '!"

DeCl'etol(,�';;' li de....tulho-�· f9fT '�': ,c., <,'

o GO'V®Il;NAlDOR RESOLV$,
'

Conceder exoneraçãor
A Alfredo Roge, do cargo de

-

Juiz de
Paz do distrito de Rio do Testo, muní

cfplo e comar-ca de Blurnenau.
1.

N0111enr:�'
.

De. acôrdo com o art. 16-9, do decreto
l;i ,:. 431, de 19 de março de 1940:

Guilherme Schwanke para exercer " o

caego 'de J'u·iz de Paz do cÜstrito'de Rlo
elo Testo, munícípto e comarca 'de Bln:

f men'au.
Maria da Conceição Sabóia da Nova

para exercer o cargo de Escreven te Ju
ramentado (Ia Escrivania de Paz do d ís
trtto da sede do município. e comarca de

Concórdia, cujo serventuário vitalício é

Domingos da Nova Filho.

Designar:
Arno Pedro 'de Almeida, 'secretário da

Prefeitura Munícípa l de Bom Retir-e, pa
ra responder pelo expediente da mesma I
Prefeitura, enquanto durar a' licença
concedi-ta ao .respectivo Prefeito .

•-_-_-.·.-.............-a'"�_.;

Precisem-se]
�.

,

ec duas .. las eiln Pl!'llIimentQ.
térreo rUI ceatro da cid ade ,

para con sul tóeio médico.
Avís:ar per ob sequi-s plr. 'l'sta

Redação, ou par.. Q telefone
mmtlu�l 34fj.

:f: I ._�

VfNDEM;-SE '

D.i. earcos, um. II vela e outro
a rema, com 'hllgar par. dUI"
pessoalil. Trat"',. ne�h RedllçQo

.....

VENDE-SE
u. aelit.Gio ele sec®s e mo�'

lhado9, Ih'! me&-I1U. C�tlJ de IDe-

radia. .

IVer e tratar à �llIa José
CaDdido da Silva, 475-Estreito.

\

viaje melhor,
.; '''-- ,. ,'I.(

pague menos .. ;!
.1 �

.•
··r

,_.. �

.'

É • que � Panair lhe' oferece nos preços
4<P·!.. ''\ ,,_o , .•" ,i.'

linha norte-sul (Belém dó Pará ..

.+ ."(
�" -::(.

Porto Alegre, 'iriclusive trechos
'\. .

intermediários), Descontos especiais

• ':a. .

das p;;tss�ens na

'p:.lra. grupos de passageiros,
de reducr:.io . r1::.15 'wtibs de -carga,
,.' .;,'

Consulte nossos escritórios ou

Agência de Viagens preferida.
Descontos .válidos sõmente até 31\.

.

.

PANA/H �

'r

JOÃO JlORITZ S. A. - IND(JSTRL.i,_ E COMÉRCIO

....:.�"�, ,._
'
.. - -

.__ ...-'--..._,_.----

·FARMACIA· ESPERANÇA
.. ·Fa�a"u.tw NiLÓ :LAfiS

'-

.oj. e amlmbã eerá a 8UI1 pr�erida
DrqsfJ lla�iOIllAÜI e estrangeiras - llomeopÁtiu - P.rfIa·

aariDs - Adigo8 te benaeha. .

hraDte--11JO II. �ta 8Mervioeia 1110 reeeituárie _éIHeo.

Pelo pr-esente edital, f'icam convidados, além dos corrip'Oll:e'fil,es da
firma MOMTZ & CI�., com sede mesta Capital, .á rua 'Píeadentes ns.
43 e 45, os S1's. Dr. João Eduardo Moritz, Rela Fanny Kather, H·enriqu€
Mor ite, Ilsa MODi:tz, Guilherme· Kilian e outros, para a assembléia ge·
ra1 de !.ransfürmação da fiTma MORITZ & elA., de conformidade c.om

:ô1S Teunió-es prévias realiz<l!das para o mesmo fim, e q1.1<t� ·te'rá. lugar,
n�ta Galpital, á re.f.erida l"UOl, ás 15 hOI'a:õ 'do dia 21 de jtüho ,oorI'ente,-
Cl1�O fi,m � o seguinte: .

1°) - Tr�ns1'o<rmação da r·eferida firma comerciaI - ·em socieda-
de a.nônima sob a cit3!da denomi·na�ão; _ •._ - -- �. __

2°) - Discussão e 'aprovação dos Estatutos da r·eferida soci.edadtl.
Florianópn!is, 9 de. julho de 1947, ..

João Moritz e Charles Edgw'd Moritz - I'ncorporadores'

•••••• o ••••

IO'�lSNDE".s!ádIO I e

Militar que se retinI. vende I
Bloveil1 de ,.ialu, de quarto'lI sala e copa, e rádio PILOTO
com estalitilizali.r &fe .vr.)1tílllle-l·tra. Rlo!fil Alv�!>1 ce Brits, �O. '

w ...;..._

-QUER ViSTtrt·st (OM COMfCR10 E UECiAN(IA 1 IPROCURE A

Alfaiataria ello I

!I� Fdippe Scbmidt 22 - Sob"l\do

'"
f*\ .. 't-

:� j

/.

<.
"

':�

t
�,

'"

"

-

, .

,A P..... Mau Z_ Jae àar6 4) ..líTio deaejado.
_laMeadG .. dbra e 4Il8 Jinzridos. desconges
......... as dí1ata�. � ás substancias.
.. ..... efeito antiRptic:õ-bacteridda cple entram
__ fiADula, a P z-. ,..evioe as

ÍIIÚ.,.. e ••parecim..... ..troe_ales am-
a IR ti" ·Jaemonoides.
A _ _. =-_biaBagas
_ allpficação•.

��Ih .._

(orresponden( i a
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇAo:

Amél\a M .. Pigozzi

RUA ALVARO DE

METODO:

Mo�erno e Eficie!ite

CARVALHO. ti5

Maquinas de E§crever ,. Novas
Dispomos de variou tjpo. dIlAs afemadoli «o I..IVETTID, para prol1l1ll1

ellltrego. Exposição lIermanente em I'Io'so E.erit6rio e na

"LIVRARIA MODERNA",
Distribuidoreli exclusivo.:

, ALMEIDA. BASTOS & ('IA.
Ruá Felipe Schmitlt • .a - l.� 'H,dar. - FLORIANÓi"@LIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5'OESTAOI'-5ábaclo 12 de Julho de ',947

·'�CLU8E 12 -DE- AGOSTO-Domingo-Tarde dansanle;...Das 11 às 24 borll.

Sevel'o Simões, relator.
PARECER N. 259/47

o. Govêrno do Estado encaminha à con

síderação dêste Conselho Administrativo
urro projeto de decreto-lei que anula na

dotação da verba 0-316, do orçamento em

vigÜ'r, .a quantia .de.. Cr$ .22.020,00 e. abre
'UJll crédito de igual importância suple-
mental' à verba 4-120. I

o. crédito em aprêço foi solicitado pelo
.

Departamento Estadual de Geograf.a e
Cartografia, conforme consta do oficio
JOl. 495, de 5 do corrente, do senhor Se'
-cretárto da Fazenda ao exmo. sr. GoTar
'nadoi- do Estado.
Duvida a Contadoria Geral do X,itado

.nada foi objetado, 'pelo que, nada t:.!tld,)
a opor, ofereço à Casa o l5eg·,1111te

Pl'Ojelo de Pt!8Oluçã.e
o. Conselho Adminlstratiro do Estad�

.1l'pNrva o projeto de decreto·lei do Go
verno do Estado' envtado em ofício n.
324, de 7 do corrente mês; que anuI.. a

,,"quantia de Cr$ 12.020,00 na dotação da
verba 0-316 a abre o crédito de ígua) im
.portância suplementar à verba 4-120.

S. 8., em Florlan'óVOlis, 9 de julho de
: 1947.

Seve.'o 8imõe8, relàtor.
PARECER N. 260/47

A 'f·oc-ado pela presídê11cia
Solicita a Prefeitura MUnicipal d� Sio

- Jo� a abNtura de urr.· crédlto especial
<tl<!! Cr$ 7.600,00, destinada .. <!Iiversas' apl,i
,caçôes que relacionou na eXpOSição de'
ils. 4, anexa :;Lo projeto de decreto-lei d(!
flg . .3, do processa' n.t 244/47.

o. recurso. Ind!cád_a,�pelo 5,1'. Prefeitf'l
"oomporta a operação, confarme se ve
pela demonstra-ção de fls. 5 e pelas in·
formações da Secção. de ContablUda-de
do D. M ..

A Secção Legal do' D. M. ofereceu nevo
projeto que merece ser .aprovado, pelo

"41ue ofereço ii, Casa o. segulntl"
P,'oj'eto de resolução

o. Conselho Administrativo do Estado
apreva, nos termos l'edig.ldos pela' Sec
'ção Legal do D. M., a projeto de decre
to-lei da Prefeitura Munieipal de São
-José, eI+viada em oficio n. 163/1.208, de
5 do corrente mês.

S. S., em Flo.rianópolis., 9 dI" julho d�
1947.

Severo Simões. relator.
RESOLUÇÃO. N. 98

É aprovado, nos têrmos abaixo, o. pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Muni

" clpal de Campos Novos, remetido com e
-ofíc�o n. 56/562, de 31 de março de 1947.
Texto do p,-ojeto de decreto-lei 1108

têl'mos em que se acha redigido
Art. l° - o.s vencimentos dos funcio

-nários do Município ficam elevados n.,
t'êrmos dêste decreto.-Iei, a partir de 10
'de outubro de mil novecentes e quaren
ta e seis.
AI't. 2° - o.s padrões de vencimentoo

adot2dos pelo decreto-lei n. 465., de 31
de mala de 1943, passam a vigorar de
acõrdo com a escala e a tabela anexa a
êste decreto-lei, e que dêle são partes
integrantes. .

Art. 3° - Fica criado, no Quadro Único
do Municipia, ,() cargo isolado, de provi
mento efetivo, de Fiscal de Obras, pa
d'l'ão K.
Parágrafo único - o. cargo ora criado

será prOVido mediante livre escolha do
Prefeito.

.

Art. 11° -Ficam extintos, no Quadro
Único do Municipio, 4 cargos de Fiscal
Distrital. padrão E.
Art. 5° ':'_ �ste decreto-lei entrará em

vigor na data d,e sua publicação, revoga,das as diS'Posições em contrário.
Florian6poli�, 10 de abril de 1947_.

Ylmar Corrê'J,' preSidente.
Publicada na Secretaria do Cot!selho

Administrativo do Estado, em 10 de abril
de 1947.
NelsOn lI'Iaia Machado, s�retário admi

nistrativo.
RESDLUÇão. N. 254

. É. aprovado, nos têrmos abaixo, o pro
Jeto' de decretÜ'lel da' Prefeitura Munici.
paI de Mafra, remétido com O oficio do
D. M. a êste Conselho Administrativo,sob n. 159/1.197, de 3 do corrente mês.

D9 );HlS8CfIom pera Sia
P'lulo só àará 4 ú.icoliI

lupet••ulos

F1oriuilp,Ue Cal;l�s 'HQ4tfilcke S/A - fi- r.iétOl<'le 1.212 ( El'I6. t,J�,g.
Sio li'r.ridlto GO Sul - �arlf)1 Hoepcke 5'/A - €l'- 'l·cld.ne fi M®é)NBMACK

papo

I

pôrto d.i!

COlolráIlU"O �AllY. I Texto do projeto de decreto-lei nos
lWr.u.. têrmos em que se acha l-edigido
no II!;1!!TAOO' Dlt' e_.A l\i9'A I

Art. l° --,- Fica o Executi�o MunicipalIIV�.,· r. Jt'll_ autorizado a adqurrtr por compra, a

CAlAlUNA Elzlra B!ey Maia, Raul Ayrton Maia, Na
poleão Cõrtes Filho e sua mulher Cre-

PARECER N. 258/47 mentlna Maia Cõrtes, uma área de ter-
Á consideração dêste Conselho Admt- rena urbano, sito nesta cidade, com ., ..

-. nistrativo encaminha o senhor Governa- 7.744 metros quadrados, e com as segurn
dor do Estado um p-rojeto de decreto-Ieí teso confrontações: frente, à Avenida Ma-'
que abre, por conta da, arrecadação do noel Severiano Mala. com 88 metros; run
corrence exercicio, o credito de .. dos, de igual metragem, com uma tra
Cr{Õ 82.471,00, suplementar à verba 4-041, vessa projetada: e extremando, por am
do orçamento vigente, cuja operação foi bos os lados, também, com travessas pro
solícttada pelo sr. diretor do Departa- jetadas.
rreento de Educação como '>6 vê do ofício Art. 20 - O imóvel de que trata o

aro,n. 7.384-1.001, de 24 de junho último, e t ígo antericr será adquirido pelo preço
se destina a atender as despesas com de CrS 15.488,00 (quinze mil quatrocentos
aulas extraordinárias no Instituto de e oitenta e oito cruzeiros), para nele ser

Etlucação "Dias Velho", desta cidade. edificada e instalada a Residência do 3°
o. pedido, que a meu ver está plena Distrito dos serviços de construção e

.mente justificado, merece aprovaçao, conserva da 'rodovta Our'í tiba-Laje.s,
'

de
tanto mais que, ouvida a Contadoria G", vendo a despesa correr por conta do sal-
ral do Estado, nada foi objetado. do do exercício anterior.
Assim sendo, ofereço ii Casa 'O seguinte Art. 30 - �ste decreto-lei entrará em

Projeto de resolução vigor na data da sua publicação, revoga-
0. Conselho Administartlvo do Estado das as disposições em contrário.

aprova o projeto de decreto-Ieí do Go- Florianópolis, 9 de julho de 1947.
-vêrno do, Estado, enviado em oficio n. Severo Símões.; prestden te.
_323 de 7 do corrente mês, que abre o ,Publicada .na Secretaria do Conselho
crédito suplementar de' Cr$ 82.�71,00 à Administrativo do Estado, em 9 d� Julh,)
'verba 4-041.

. de 1947.
. S. S., eIP Florianópolis, 9 de julho de Nelson Maia Machado, secretário admí-

1947. ntsnrattvo..
RESo.LUÇÁo. N. 256

É aprovado, nos têrrnos abaixo, o pro
Jeto de decreto-lei da Prereítura Munici·
pal de Jaguaruna, remetido com O aNcio
n.

161/1.205.,
de 4 de julho

de.
1947.

ITexto do projeto de decreto-lei nos
tê'rmos· em ·que se acha 'l'edilrido

Art. 10 - Fioa aberto o. crédito espe
cíal de Cr$ 280,00 (duzentosr e olteni.<1
cruzeiros), dest lnado ao I;>al:,amente de
contribuições (quota parte da Prefeitu
ra) ao Instituto de Aposent.a.doria e Pen
sôes ,do.s Industriários (1. A. P. I.), rel,,
t!vas a08 meses de maio a. outubro "

dezembro. do ano de 1946.
Art. ZO - O orédrto a que se refere o

art1�o l° correra por conta do saldo do
exercício An ter-ler.

.

M·t. 39 � .S'te oIacreto-lei entrará em do llBtado, da cota, do lançamento do 2-052 . Cr$ 12.000,00, a. •.. ,aatice di...vlerar na d:.õta d_a s-ua publtcaçâo, r_evo:a- i impôsto de lndústrl.as e profissões ilP 4-114 , , Cr$ 13.000,00 '

•••• _ tia'�ista .. TAdas as dl"P0si«oes em contrárto.

I
�cio. de 194.6. 4-115 . Cr$ 311.000,00

Florianópoll_s, S de .]UlhO de 1947. Art. 3" - llste decreto-lei entr'ará em Art.:lo - isto decreto-le1 entl"at'á em .fI:' ... I<FA.J t1 �.. cledils.,,,,,ro· Slao•.,., presidente... vi:or na data 'de sua publicação, revoga- vigor na. data da sua publíeaçâo, revolola.-· .' _:
.

., �
Pubüeada na Secretaria do Conselho d",s as diapos�es em contrêrto. das as dtspostções em contrário. ...aóla a pa.r:f ÜII, e_&11IItAdministrativa do Illstado, em !t de juJ)-)o r Florianópolis, 4 de julho de 1947, Florianópolis, 8 de julho de 1947.

. t, .......
·

_.__ ......a.;:.�e __o

•

de �9<17.
. . . -S,,,'e1'o SimÕ.,s, presidente. . S""e1'O Simões, presidente. .. _0:-_._ F--Nelson Mala Ma·chadn, secret'ltnQ wml· PubUcacm na Secretaria do Conaelho. Publicada na Seeretarla ,cip C::mselh� .

j .......1_&1Illstl'atlvo. -

. AdmInistrativo de Estado, ·em 4 de julho Admlnletrat1:m do Estado, ein S de j'tllb<l " Ma 'or" - .
.

.

_
RESOLUÇAO N. Z57. !dtl'l1Mi7. " de 19�7.· "I :)'J4.-'....& ....É aprovado, nos têrmos abaiXO, o pl'O' Nelson ')lfa.l'a l\(acRado, secretário adm'i- 'l'l'elson Mala Machado, �ecralãriQ admi,

J"to de d!"CI'eto-lel da P:-efelt'-;!r:l Munlm- nistratl'fo. nistrattv�.,paI de C?aça;daF,. �metida � �ste Canse- RBSOLUÇ}l.D N. 251/47lho Adnunl§tratlvo, co,r,n e ;OfIClO n .. 159/". É ,.aprovado, no!';,. tfirIl'!as, a,balxo.,,,o pro-1.197, doe 3 do c_orrentl'! m",s.
.

.

jeto de decre1lrlêí' da Prefeitura Munici-
Tf!Xt:o . tia projeto de (leent,,:It',' nol'\ pai de Serra Alta, re�tido com o o1'ício

termQS .,m que s" acha .�dl�� u. 139/l.H5, de 18 de jUnho de '1947..Art. 1° - Fica .Si Prefeitura

MUUlciP.:ll',
Textb 010 p.rojeto de decreoo-Iei JlO'" ler·de CaçadGr autorizada li, doar li- �IQ,Q mos eRl>q,ué lie n.cha "edlg;ido"Bras11el�a de Assistêncll> u� terreno si-
.... Artigo., únl�' .c.... o. súbsídlo e ê-a -1:epretuado nesta cidade,

.

COM a IJ,rea de .. \... ;<etitaclóo do Prefeito Municiy?l, a

contar. I1.UO,20 rn2 (mil �uzentos I" sessenta me- de junho. do 'Corrente eXel'CtclO, são fixa- _tro� " vinte �"'-?tlmetros _ quadrados),. OIl- dos, respectivamente, em. Cr$, 1.1'00,00' f!de � acha ed,flCada o Po�to de Puencul- Cr$ 550',00 mensais; revogado '0 decreto-tura, confro_ntando, ao. sul, com a rua lei n. 111, de 8 de a�to de 194.6_

!
Santa Catarma e com prop-rledade de Florlanópolls 4 de julho. de 1947,.'

.

Ellaa Abdalla; ao nort�, com Unta rua Se"et-o Simões, presi�ente. ..,.� .. ..;,., I" ""proj�ada; a les:te,. com a pr�p.ri�dade- de
-

Publ1ca,da na Secreta,'l'la dor' (:;qn�lJ;\o
"

.•
,PedIa Schwartz, e a oeste, com a citada Administrativo do Estado, �m !t dll Julho'rua S�� Catarlpa, e com propriedade de 1947.

. , -' I
de Ota,VIO Bortolon.

,
. Nolson Maia Maehado, secretário .adm!' I

.Art. 2°· - ·1n!te. decreto-lei ep.tra!'a em 'nistl'at1vo.
- _. - .

I'vlgor nl! data, d_e sua pUblicaçao, re-Vflga·
'

RESOLUÇÃO. N. 252/47
.

das ,lis. dlsposlçoes em conU'ário. .

f1: ,aprovado. nos .têrrrros abaixn, o pro-Florlanópoll_?, 9 de julho de 1947. jato de decreto-lei da Prefeitura Municie I!'evOI'o Slmoes, presidente. aI de Tubarão remetido aO' Canselho

1A Publicada. na Secretaria do Conselho �dministratlvo 'com o offcio do D. M.,d����i�tratlva da E!rtado, em 9 de Julho so.b n. 151/1.1�7. de l0 do corrente

m�s'lNelsOn Maia Machado. geOret4' d I
Texto do projeto de dccl'etÜ'lel nos tel--

n!str.,tivo.
rIo. .. m -

mos. em qne S� aeha l'edigldo
RESo.LUÇÃo. N, 247/47 Artigo unico - Fica per�tlda o. pag�-É aprovado, nos têrrr..os abaixo, o pro- mel?-to, sem multa, dos débitos orIUndo!':,

jeto de deoreto-Iei da Prefeitura Munici-, <le lmpo�to5 e taxas mumclpais. pelo pra-Ipai de Blumenau, remetido, a êste Cense- zo de três :_neses, a partIr. da data da pu- !
lho' Administrativo com o'ofício. n 147/ bllcacão deste deere�Ü'lel, revogadas as.

1.145, de 24-6-4-7, do D. M.
.

dispos�çõ�s e.m contrario.
Texlo do projeto de d.ccreto-Iei nos tir-' FlorIanopoh�, '7 de J,ulho de 1947,

mos em que se acha redigido .
Sev..,'o Simoes, preSIdente.

Art. 10 - Fica elevado paTa 2% sõb�e Publicada. na Seoretaria do Conselho
o valor ;venal, o Impôsto Territorial Ur- Adrhmlstratlvo do Estado, em 7 de julho
bano de que trata. o decreto-Iei n. 33, de de ,1947. . . ,. ..31 de dezembro de 1938, desta Prefeitura. .N"I&'O.n Mala Macha-do, secretallo adm!-
Ar·t. 2° - És'te decreto-lei entrará em mstratlvo.

vigor na data de sua publicação revoga- RESDLUÇão. N. 255/47
das as dispÜ'sições em contrário: .É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro-
Florianópolis, 3 de Julho de 1947. jeto de decreto-lei do Govêrno do Esta-
Severo Simões, presidente." do, remetido a êste Conselho AdmmIs-
,Publlcada na Secretaria do Conselho tratlvo com e 'oficio de n. 321, de 5 de
Administrativo do Estado, em 3 de Julho julho de 1�7.

_ ._

de 1947. Texto d.o prbj,eto de decreta-leI nos ter·
Nelson Maia Machado, secretário admi- mos em que 5e :!.cha redigida

nistratlvo. Art. 1° - Ficam anuladas nas verbas'
---------------------------'----

iriol
RESo.LUÇÁo. N. 250/47 abaixo r.elaci<lnada5" as segUintes

inípar-I
-

É aprovado; nos têrn'llos abaixo, o pro- tãnclas:
.

I F d I dE" S' dá·jeto de deoreto-lei da Prefeitura Munici- 0-299 .... , .... , ...•..• ,.,., Cr$ 3.822,00 "Speto,r p. �r� O neu
..

,.A. eltun '10
,

pai de Joinvile, remetido a êste Conselho 0·300 ...•.... • ••• , .••••••.• Cr$ 46.825,50 U ..., ii U� IU '{!' \JAdministrativo con'! o o1'icio n. 139/1.115, 0-302 .. " , •.... , Cr$ 51.217,4.0
de 18 de junho de 1947. 0-304 , Cr$ 19.419,90 MATERIA PARA O (tlHeUISOToxto do proj"to de decreto-lei 'nos tê.·· 0-305 ..,......... Or$ 18.465,30

mo" em que :se acha redil:ido 0·306 , Cr$ 15.960,00
,Ai-t. l0 - Fica anulada na dotaçã.o .. 0-30'1 , , Cr$ 42.060,50

8-02-2 - aquisição de veiculos e máqui,nas 0-308 . Cr$ 84.739,70
- do orçamento vigente, a importância 0-313 . Cr$ 590,00
de Cr$ 15.911,10 (quinze mil novecentÇ>ll Art. 20 - Por conta do recurso resul-
e onze cruzeiroS e dez centavos). tante a que se refere o artigo anterior,
Art. 2° - Com o produto da anulação ficam abertos os seguintes créditos su

de que trata o artigo anterior fica aber- plementares:
to o crédito especial, de igual quantia, 1-057' Cr, 75.000,00
pa� a�nd� w pagamen�. ao Govkno ��1 Cr$._4:5=::OO:0:':OO������������������������������-�---�__��;

f

T,.ansporte • regulares de cargas do

SISTEM'"
,

CRBDIARIO KNOT

'1HD6s-1RIA, €OMálOO- I SlGtIMS IeNe, S! A.
e

I ... AI " ... '",. 1II f7 ta.

o. !C.....

e Prática

Resulvido, ,�..,im, seu pf_Qblema, finahc•• 1
Adquira TUDO ele q1le D.......,.

4e l.1:11.1. SÓ VBZ,
'

PIltCa.Bt10. PA.:aCEL.ll)'Al\d(ilH,
00_ u VAllfT:aGBJfS da. compra à. 'YI8ta,

..-vindo.... ,40
\

Legislação, Teoria
Traha.lho.I. auto.ria <:I., Dr. Pedre GianneUi FilÃo, I_sli, F.ei,

lfI. lU. G�o.nd� tio Sul, PREÇO: Cr$ 20••0•.
Re1'lllulla. pelo re... ItC)h:o postal, Pedidu: Rua da Miseri.'-rdi•• Zê

POftTO ALEGRE •• R, C, DO SUr..,

Inf.�m açõ•• eorn oa Agen te.

TODOS OS DIAS EXIBIÇÃO DE FERAS das 10 às L8horas

DOMINGO - Duas UltlqUll" funcões
Matinée àm 14,30 horam. - Escolaus 3,00 cruzeiros. - A noite às 20 hor<:Jlf, despedida

da C••panhia. - Grande baixa de prt,lQI)IiJ el'l'l todos ".9 ant?'ados.
--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

'"U"

ULTIMOS DIAS DE

Grande . Circo

-

ATUACA,O
,

DO

«Pensa·do Irmãos»·
�sórioInsSaJádo GeneralPraca

'"

VARIaS PAISES DO

de . feras e ilnÍmaís a.mestrados

ARTISTAS DE

Formi�avel coleção
Lsãe:s Africano., Tigres, Ursos �Bicticos. Pumas. Touros, Jaguares, Macacos,

CaTaI•• Sírios, Poneys da Jndia, Quatis, Cachorros e Div,ersos Animais

MUNDO

HOJI Grandioso espetacnlo às 20 boras _' BOJE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



------------------------------------------------------------------------------------------------------�-.

,

I :iegundo -consta, os promotores da grande prova -de

fnarcada para amanhã, estão inclinadas a traasieri-la
I

«Pr��idenle Roosevelt»,
dia 20. do corrente ..

remó

para o
8J:.JHA êONDÍGNAMÊoNT:E

RECEPCIONADO O AMÉRI
CA

A diretoria .da Fo Co Do apre
vou, em sua última sessão, o

seguinte programa, destinade
á excursão do América, de
Rio de Janeiro, a Santa Cata
rina:
Dia 14 - Viagem de Curi

tiba a Joinville;
Dia 15 - Visita 'á cidade;

Encerrando- . Cr· l/' 'turn·ó do certame amadonsta,' será reahzau" m�i�a1�ocal;JOgO contra o A-

. �. Dia 17 0- Viagem para Flo-

amanhã' o eapo,gante choque entre Avaí e .Caravaaa do Ar. rü��\�p�l�S� .Recepção ás 17

1
"

� horas, pela F. C. D., em sua

A ' C 'd V'
.

I b '" sede social:

.

.. vai x .ravana O' r
.

amos co a ora r • Dia 19 - Visita ao exmo.

,I (Escreveu: �\.cy Cabral 'I'eíve) aqui 'em Florianópolis. Sr. governador Aderbal Ra-

�� O embate final do. primeiro Já está definitivamente as- Precisamos convencer os mos da Silva, no Palácio do Go-

sentada a vinda do América descrentes de agora, que serão vêrno :

,', "uro.!& mercado pare amanhã F. c., a- esta capital, nos días-doís- ..espetáeulos dignos de, se- Dia 20 -; Á& 10 horas -:c- Re-
.I -,- UI '-'Ui U U

.

'

,
' o

,20 e 23 do corrente.
'

jrem assistidos por qualquer cepção do Avaí F. C., na seâe
Fechando o 1° turno do, Quan_to ao .�eu adversano de Os adversários do Campeão esportista -concencíoso

'

e apre- da F. C. D. Ás 15 horas � Joga
C.ampeonato �e Amadores da amanH'a esta err:, e:ccelen- do Centenário serão, respectí . ciador do' futebol. contra o Avaí F. C.;
cidade, deverao encontrar-se te forma, tendo ja feito al- vamente Avaí e Paula Ramos! Precisamos ajudar os diri- Dia 21 � Recepção do Pau-
na tarde de amanhã os possan- go notável quando derrubou 01 os melhor-es classificados na: gentes da FCD, no sentido de la Ramos, na sede do' Lira Te-

( tes "onzes" do Avaí e do Ca- Figueirense e .o Paula Ramos, tabela do certame amadorista que sejam suspensas, para nis Clube.
.

ravana do A-:.. sendo' capaz de repetir a faça- da capital. 1 esses jogos todas as perrna- Dia 22 � Livre.

A

O esquadrão ava�a�o que nha levando d� v.encIda,? se.u Dizer aqui,' o que represen-jnentes, em poder dos muitos Dia 23 - .Ás 15 horas - J@-

1
vem se mante�do n� llderan?L po�eroso antagonista, Cl.lJa .r1- tarão essas partidas para o. afilhados da velha FCD. go contra o Paula Ramos.
do certame, dístancíado três validade ontem com_o hoje ain-

nosso público esportivo, serial Precisamos ajudar os dirí- Ás 20 horas - Jantar otere-

ponto� dos segundos c010ca?�s da desperto a atenção do mun- voltar a falar como das outras I gentes do Avaí e Paula Ramos, cído 'pela H�or�ida': do Amérí-
que sao : Paula Ram�, Atle�l- do .esp-ortIvo da metropols ca-

vezes, isto é, falar do desenvol-i dizendo-lhe, das ímperiósas ca err: Flonanop�lls. .

co e Caravana do Ar, ainda .nao tarmense. vimento do nosso pebol. ! necessidades de colocarem nOI
A llst� de ade�oes ao }an_ta:r

J
conheceu o fragor de uma der- Mas, não vamos bater, no- gramado duas equipes bem que sera oferecido �o Amért-
rota, perdendo apenas .um .pon= Aguardem à empolgante co-

vamente, na mesma técla. Dei-' tre�nadas e devidan:en� iI�-1 ca acha-se no &tl�o Record�to no empate com o F'igueiren tejo marcado para a tarde de
xemos, pelo menos por hOje,1 truidas, para que o público naolo.nde também poderão ser ob

se. amanhã.
a questão do desenvolvimento i saia do estádio criticando os' tId:",� as locahda?es para �s

D
do nosso futebol.

'

I seus' jogadores, e... orienta-I pre;�o� �esta capital, a partír

emenstracâo de esgruna e di- Vamos falar, isto sim, do a- dores. de.., eira.
0"., EJ pôio que o público, esportiVO! Precisamos tomar parte das

. �ora� as seguintes as con-

na'stica militarízad � ele Florianópolis, e de Santa) homenag-ens que a FCD pres- díções finn.ad� pela F 9'0 D.:
.

. a J a Catarina deve dar, intregral e' tará � embaixada americana, para a excursa� do Am�rlCa..
Na praça àe desportos da 31\ Parte merecídameuteta essa exPlên-! fazendo-lhe sentir a nossa C:$. 15,00. por Jogo reallza��",

Policia Militar do Estado, serál 1 - Demonst'raçâo de es- elida iníciativa ,do novo presí-] boa educação esportiva e o viajem Vl� t6re�t� de c�ntirealizada, amanhã ás horas, II grima ornamental de baioneta dente da F. C. D., Comandante nosso mais alto espirito de ca- b� .a Flo:lané polís ; elst3; a,euma interessante demonstra- 2 - Assalto em conjunto de C b ImaradaO'em. viajem, VIa a rea, de F oriano-
a o. to

r C ítíbção de esgrima e ginástica mi-I sabe
"

,Imaginem, qlle a F. C. D.,: Precisamos esquecer as ri- po IS a un l._a_. _

Iítartzada, cujo programa é OI 3 - Demonstração de esgrt- com apenas 200 crezeiros em validades sempre prejudiciais,
seguinte: .

ma de baioneta em pista pre- caixa, conforme 'declarações do e, comparecer no "estadínho "

la parte - início ás 9 horas parada
.

seu novo presidente, entrentou da rua Bocaíuva, afim de que,
1 - Formatura das equipes 4 - Assalto de distintivos á com coragem e. decisão, a a nossa entidade não seja, pre-
2 - Apresentação das equí- equipe de praças idéia de trazer até aqui o po- judicada monetáriamente. Lem-

pes ao Ex,mo. Sr. Dr. Governa- 4a Part.e deroso esquadrão do América, bremo-nos, de que com a nossa

dor do Estado 1 - Partida de Voleibol e11- do Rio, pagando a importân- presença no . camIlo, estará 'l'EA'rJW A. n� _CAUVALHe
3 - Entrega de uma flâmu- tre a P. Militar x Base Aérea cia de Cr$. 70.000,00 pelas três sendo garantida Ia impd,rtl.ân- _ Ás 8 horas _

la e de uma mensagem da ID. de Fpolis. partidas que realizará em Sah- eia de 70 mil cruzeiros, que a sa RÉCITA
E. F. F. P. S. P. 'á Policia Mili- 2 � Partida de Bastequebol ta Catarina. ! FCD terá que pagar aos ame- da O'rande
tal'

.

entre a P. Militar x 14° B. C. Não resta a menor duvida ricanos, aliás, mui mereoida- COMPANHIA
to

DE CÓMÉDIAS
4 - Desfile 3 - Partida de Voleibol en- que foi uma grand d-ecisão. mente. JOÃO RIOS

2a Parte tre oficiais da P. Militar x ofi- Não só pelo compromisso aSSll- Precisamos, enfim" colabo- levando á cena a e.ngraçadadii5-1 - Demonstração de ginás- dais do 5° DistTito Naval. mido como também, tendo-se raro Sim, colaborar dB ver?ade. sima comédia:
tica militarizada com arma 4 - Partída de Tenis entre em vista, o espetjiculo que se- Colaborar como desportistas, PUECIZA CASAR 'l'HEUEZA

2 - Assalto em conjunto de oficiais da P. Militar x 5° Dis- t:í proporcionado á gente ca- como catarinenses que dese- 3 átos
florete

I trito Naval. tari�ense. ..",... [ j��1 ver subir, crescer, o

pres-I Tradução de HUMBERTO3 - Demonstração de

gináS-j
Somos gratos pelo convite Sao essas, .as ,l)1IcIatIvas que t,lg10 do 110SS0 �s�orte,., CUNHA..' �',

tica militarizada sem' arma que nos enyiou o sr.
'
coman- todos," nós' r�clamavamos ... / ,O mo�.ento eXIge de �odos Verdadeira fábrica

i

de4 - Assa.lto em conjunto de dante da Policia Militar, coro- e�sas e �u�tas, outras q�e vi- nos, eSplI'lto de. c?laboraçao. .. g"argalhadas! .espada nel Cantídio Quintino Regis. rao benefICIar o nosSo futebol e nada de p-esSlmIsmo.. _ Preços: -o
e aos .nossos torcedores.

I" I, Esqu.eçamos-nos, nos dI�S 20
Cadeiras numers. - Cr$ 10,00

PreCIsamos, agora, trabalhar e '23, dos campeonatos carIOcas
_ Balcões Avulsos � 800 _

para que a i�i�iativa da ,FCD, e p�ulistas, e, como bons e�-. Camarote'� � '5Ó,ôo' _. GeraiS'
se torue um eXIÜ� �olllpleto. ,

.. ,( portistas, apl�udamos os

am�I'l-I:_ 5,00. \
.

o

t�i::f'1�
u� . .r:et,umb�nte eXlto na. hlS-, canos, .�s avalanos e os pupIlos, "'lmp. 14 anos": '�.,�.:;< "
t?na e.sportIva de Santa Cata- dê Ir.3;Ja G,omide. IMPERIAL -'-'�.
rll1a.

.
I As.sl1n, terem?s vontade para

_ Ás 41/2 e 7lj2 hs. _ 'Y

PreCIsamos fazer propagan- contmUíli". ASSIm, haveremos
_ Sessões Populares __

da dos dois jogos do América, de vencer.
.

_ I __

O D t f d t s r I o JllORTO -SEQUESTRADO

uD a 00,0 erro ou o' • aUJo William G����. / .

São Paulo, 11 - O Botafogo,I Paulo F. C., bi-canipeão pau- - II -

do Rio, enfrentando ôntem, állista, saiu vencedor pelo esco- .A PROVA FATAL

I�oite, no Pacaembú, o São re de 4 x 3. .

Bill ELLIOTT.
A diretoria da F. C. D., em xiliar com 50 % das despesas III

sessão realizada 4a feira últi- verificadas em consequência de FESTIVAL DO CARAMURÚ O AMÉRICA DERRQTOU O( :ilL\RAVILHOSO MASC,ARADtl
1lla,_ tomou importantes delibe-. tratamento hospitalar, farma- Com um bem organizado I CORITIBA

com:

Taçoes. ceutico, etc., dos jogadores programa, realizará amanhã o; Iniciando Sua e:x:cuf(;ão pe- William FORRE'ST.
Entre elas, é de se frizar, quando acidentados em cam- Caramurú um grandioso fes-� 10 sul do país, o América, do, 3/40 Episódios.

dado o alto alcance da medida, po. Uval futebolístico, constante Rio, derrotou ante-ontem, em No ProgTama: - O Espor-
a criação da caixa pró jogado- Aplaudimos mais esta bela de 6 partidas, entre grêmios Curitiba, pelo escore de 5 x 2 te em Marcha n. 95 - Nac.
res acidentados. medida da nossa "mater", cujo V3.rzeanos, cujo local será o o Coritiba F. C. Imp. F�
A mesma entidade, a partir objetivo é trabalhar sem esmo- g'ramado 'do abrigo de Menores, y _••••••...,._ _ _._._.:-.. -- Preços: _

do 2° turno, colocara, no in- recimentos para que os despor- sendo' ofertadas taças aos ven- ... VWJSO Cr$ 3,00 - 2,40.
gresso da arquibancada, mais tos sob seu contrôle mais e cedores. � I - Ás 7% - Cr$ 3,00 (Úni-
Cr$ 1,00, que reverterá em be- mais se .acentuem no conceito o festival será dedicado ao O DR. AUGUSTO DE PAULA co).
nefieio dessa Caixa. das demais Federações do sr. governador Ac1erbal Ramos Avisa que permanecerá em es- 2a Platéa - Cr$ 2,00.
Destina-se ela, a Caixa, a au- pais. J da Silva. tudos, no Rio, até 3 de agosto. "1111p. 10 DEZ) anos".'

i I
I

Direção àe PEDRO PAULO MACHADO

o Crufe. Cabo dirigirá o· jlUo
Avaí x Paula' lam'os

'rá o jogo de amanhã entre
Atendendo ao que solicita- aillteles dois cate.gorizados grê

-ram os clubes 'Caravana do Ar rios. Também 'ao sr� José Ri
e Avaí, 00 comandante Alvaro beiro foi dirigido um apêlo pa
Pereira do Cabo, mui digno ra que sirva de juiz no jogo
presidente da F. C. D., arbitra- entre os aspirantes.

'Uma bôa medida da FCD

._t

#
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-
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•• ARMANDO VAURII
DE ASSIS

/J!filIII� de Olfnlea lJItanUl lia
�cil:a "KUlJtclp� • (1.

caridade
m;.arJO.!. IIi!lDICA DE CIUAl'I.... .

AD1JLros
�RIO! R.a N__ ...

.... 'I (Illcllftcto 8. FraelllClO).
UOiuultas das 2 1\8. ··e, h6l!...
�NOIA: Ru Ji[areolta1 GWIo

l:herme, 5 Fone ..

DR•.A. SANTAELLA
(Dlplomado pela Faculdade Na

� de Medicina da Unlverllld.tI.
'lie. do Brasil). Médico por COl'JCU1"

•. -"�ta"Jç�_Nl!W;m.a.l�d� �lJg�,.:i
... lIIen Is. ..,.,.. Interno li ..........

� de Mtserlcórdta, e HoapttaJ
�'il.ttrlco do Rio na Capital ••

, deral
-.unO.!. lII111DICA - DOIllNQ.a..

NJllItV"OSAa
_ 00wru1t6Ú'io: Edlflcl0 .A.m4WII

NETO
� -.n. FeUpe Schm1dt.· ComrnlUllll'

. Dal 11S ãs 18 horas -

D!:iI!davlcla: RUiR Alvaro' de €arra
ao nO 18 - J'lortaDÓpoUs-.

D. POLYDORO S. TRIM!'}
W4too do Hospital. de OarldAt!l._

de Florianópolis
A_stente da Maternidade

�OA MEDICA - DtST\JB.

.IOS DA GElSTAÇAO E )1)€1.
PARTO

.Ilteeloas 'los órgAos intern0t5, ..

pecl.almente do corRIJA"
DMnoaa da tlroide e demais

glândulas l...ternas

.ftIiI9'il'J!lRAPIA - ELEC!])·JitOCA:a.
•l8GBAFIA - METABOLisMO

BASAL

�tu·.d1ê.ri�_eate ,dlUl 15 ..
18 Ia..ras

.a..... chamadCls a qualfluer
llIiGira. blclUslve durante a nelt..
1IIOIIlI'OIl1'01Ue: Rua Vitor Uetr.-

les, "'is. ]!Pane '102.
i!iIWW(llA: A v ti" I II á . TrOfA.

powsllli, &2. P'olle 764
-_ ...� '-"-

II. M. S. GAVAl;;GANiI'I
mtl!!ca

�!i':vameMe de crta:nçae
RWI Si

.
':na l\f.llirtíllho, 111

Te
'

na 'M. ''i'lill

•

. DI. ROLDÃO CONSONl
!'�f.lBGlA GlIlR.!.:t - AIJl:IA Cf
'íll!i:I�'iIA - MOLlllSTIA(IJ Dili I!D
.. " .NHORAS -o p.mT08 ._

��o pela Facuidade de !fedl
<$tnt.! da Universidade de SI.o

hWlo, onde toi assistente por "..
�l'J'� \lnOS dó Serviço C.!l11rgloo «.

1h:of. Allplo Correl.a Neto
tm--,uof(la di) estômago e Tlau �,
>:"'� íntestínos delgado e gr�

. til'6lde, rins, prõstata, bextca.
ltl-e.WO, ovãrtos e trompas, V!l'!'loo
�l<l.<I. hldl'ocele, varl�! e htlr.JJ!

CONSULTAS:
� li As 5 horas, à Rua "'<li.p.
�'úm1l1t, 21 (altos da Call1l. P•.

ratso) , Te!. 1.5GS.
�m1!:NCIA: Rua Esteve� JIII

illor. 179; Te!. M 7iU

II. ·IIlJUe,WENDIlAIJ_1vwnlW tto Hospital "Nn-ê. RaflllDr"
C!..t'->ilCA M-tDICA DE ADULTOt;

lt CRIANÇAS
OIrJinltório: R. Vi"""nde de Oars
� 3 - elq. da Praça 1! dê N�
,,� t&1toa da ":Belo Horiaonte-)

.

Tet. 1545
c.wstt!tu: da. 4 á. 6 hora•.
ihoIdênclll: R. Felipe Schmldt, II

- J'oee lIWIGlIl 113

Dr. BIASE rARACO
DOENQAS DE SE'NRORAB .:_
!5O'llLIS - AFEcÇõES DA

j
PlliLE':_ RAIOS INFRA-VER.

.

' liIJ!%LHOS E ULTRAS-VIOLIllTAS
OoM., R. FeHpe 8clun.ldt, 4f1 _

Dali 9 àlJ 11 e dos 5 às 7 h,..
Reli: ·R. D .. Toime Cêl.mara 47•

FONE 1648
'

DJt
.

LINS üNEVES
Moléstias de s�n.Iulr8

CotImIltórto - Rua Jall.o P·mw n. .,
- Sobrado - Telefone 1.46\1.

,bt!1d�·,'_'_'Rua Sete de Setembro
- (F..d!lffclo 1. A. ·P. da Elsti!'t-à)

Telefone M•.884

.. _:�- CUR-S·O---
<

D·E-- .. -MOlORISTA
e

.de Pronto Socorro de Aut.omóveis
Ensina-se fi dirigir automóveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendepl' se chamadc.s, para reparos de urgêllcia.

Auto-Escola �-47.77
GA.Rh.GE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

Serviço

r Rua Felipe. Schmidt 21, sobrado-·Telefone 1062;

.......-.....,.- •__..,.WU_M_'"'_..
� (Altos da (ct:ASA P,ARAISQ) - Florianépolie'-

Rio, 10 (A. N.) - Noi, cír
culos forenses comentava-se

que o ex-rei Garel apoz seu .:.t--j
sarnento com madama Lupescu,
'bavia colocado toda sua for
tuna em nome da atual espô
sa .

Um milbão de
.

cruzeiros
Rio, 10 (U. P.) - Anunciá

se que importa 'em milhão de
cruzeiros o movirncn to diário
do J�go do bicho, Ó despeito de
tenaz campanha que veem lhe
sendo movida pela policia. São'
feitos na media cinco rlagran-

. tes por dia de contr-aventores
do bicho, mas mesmo assim, o

movimento do jogo continua
verdadeiramente fan rastteo.

; Acadêmico francês
Rio. 10 (D. P.) - Chegará

amanhã a lista capital, notável
escritor e aeademíco rrancez

Georges Duhamel que será hcs

pedado pelo govêrno brasüeíro.
O ilustre visitante pronuncia-
rã diversas conferências nesta

capital no desempenho de suas

funções do intercambio inte
lectu-al franca-brasileiro.

Bom binóculo
'6rande.�:visão

Visão maÍ0r e mais perfeita
que a· de um .bom bira6culo

alcança quem tem s61id·a
im�truçã0.

Bons livros, sobre túdo8 m

assuntos:

bJlVRAIUA RX!)SA
.

Rua Deo!!lofO. 33 - Floriaalipolill

RETIRARAM SUAS CAN81••
IJATlIfRAS

TOdAS ... bebidu. inclUO"'...
fllbTlcadu em outro. &taQ�.
.oti1:aram 5ua� clludidaturu.
�. rFinar nOI lare.. catr;rl·
�ens&I, - 'em ..1.,t. da eertül.'l·
... vUól"la do a.puitivo !CNOT,

-D'f:-·t·j·t'fdõff'ó A. G� I NOTA:
Pereira

Advogado.e Contabilista

ICon.tituição de' 8ociedad...
Planos contabeis .- Organizo-
gõe. _. Pareéeres e IIsrviço.·

.'

'D
.

correlato.. .' r.,
Rua Gol. Bittencourt nO. IZ2

FlolÍemópolis
Do. 17 hora. em diante.'

-.:.....:.-:._._-------

o NOVO, H-(}RARIO' ·DA -V·ARIG·

D'E' PION E IR OS
A SERVIÇO IE V.S.

2aa. - De FI9T�a'IlQ(lfJlili para ·Oul\ibma, 8�6 .Paulü li Ri.Q Qe Janeiro.

Decolagem ás 1Q,40 aoras. ..'
,

3,lllS. - De Flori'im&polioa pa;l'à Porte Al;e.gT'e. Decolagem ás 12,30 hPs.

4'3JS. - Da F.lori·a;nópoH,1i para Quritiba,. São Paulo, Deco'lagem
ás 13,06 horas.

õas, - De Flül.'i·anÓlpo!is para Porte Alegre. Decolagem ás 10,20 hrs •

6as. - De Flor-íanépolis para Curit�ba, São Pauâo e Rio d,�, JaJ]J0!nl.

Decolagem ás 10.40. horas, '

Sab. - De Plor-ianóoolss -pil'a Porto Alegre, Decolagem ás 1�,30 hrs,
PASSAGEIRiÜS - CORRIDO � rC�GAS - VALORES - REEMBOLse
- FRETE A PAGAl't - SERVIÇO DE ENCOMENDAS -.CARGAS PARA

EU�O,pA PELA K. L. M.
.

FIDIAL V A R I él: - Fil)lF10IO LA PORTA - P'RACA 15 DE
.

'N(!)�:ftI8 - TEL:.F-ONJ:: - f.325
,

Edilal de concurrencia
,

:; , .........�..,.; -"'-,�". ..., •• --.....;, �> - � -rr � .,.'.-

_"5° Distrito Naval do Sul -

De ordem do Exmo. Snr. Ca.pitão de Mar e Guerra Antão

Alvares Barata, Comandante do 5° Dístrtte Naval.
.

I. Acha-se aberta a 'concurrencía para a conshuçáo dOIl
t'eguintes edificios do 5° Distrito Naval:

a) - Séde do Distrito, (edificio de 3 a.d�res);
b) ._ Residencia do Comalldante dei Dist-rit0 Naval;
c) - Residencias dos Oficiais;
d) -, Residencias dos Sub-Oficiais e Sargentos;
ti) - Residencias de Praças e q'aifeiros.

II. Os concurrentes obte·rão tolias a!) in;Jlormações, deta

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

andar do L A. P. S. E. , Praça Pereira de Oliv&irar das 9 ks. ás

11 h8. e 'das 14 hs. às 16 hs. díariament'e, excéto aos sábaflos,
domingos e feriados.

II�. Anexo às propostas' os e@ll.aorr�.tes deveráe juntar os

àocumenfos compa:-ob'ator-iQs 'Ilé hiQ.eidade, e provas 'de qui�
tação de todos os impostos federais, estaduais e munidpa-is .

Iy .. Os cqcorren,tes, ane::lÇO às .prO'.f.loSt�;' jUJ!j;�rão a tlee1a
ração que depositarão a imp01;tancia da ea'ução em dililíeirf) �u

apolices da Divida Pública como gara.ntia da assinatura ele
contrato, caso venha a s�r ...p'referid. liGit�nte. A· cau�e será
de 5% sabe:o valor da '-obra.

. . .
. 'i.

i

.

V. As proposta,_s deverão ser e:iltregmés, em ellv�lél>es fe
:

ehados, até $ dia 7 da julho às li) lis.,· na secretaria MO .Distrite.
A sua abertura s-erá �s � hs. do riesmo' dia.

.

Flori�ll�polis, U .e' 'jUJiftO de 19,47.
ALYU{) PE-BEl:RA ))() CAíltl

Capítã(,) de Fragata, Chefe (lã OO..1Hisão tie CON.curre»eia.

«Fica alter!:1da para 18 de 'julho. do corrente.
a dota de' entrega das propostas? poro as cons

truções doa obras, do 5.0 IDistrito Naval, man
tendo-se I co.ntudo., a hora do recebimento».

,

Henrique 810disck
, ADVOGADE>
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DOMINGO 'ÁS NOVE HORAS, COM A PRESENÇA DO SR. GOVERNADOR DO·ESTÃÕo -tÁTfAS"'AÜrÕRIDADES, NO QUARTEL DA POLICIA M1L1iAR�,
REALISAR-SE-Á INTERESSANTE DEMONSTRAÇÃO DE GINÁSTICA MILITARISAI)A, ESGRIMA DE FLORETE - ESPADA - SABRE E BAIONETA - DIRI
GIDAS PELOS MESTRES DARMAS DA POLICIA PAULISTA, TTE. ADAUTO E SAR�ENTO AIX., ALEM DESTAS DEM9NSTRAÇÕES, HAVERÁ. COMPETIÇõES
DESPORTIVAS, NAS QUAIS TOMARÃO PARTE REPRESENTAÇÕES DO QUINTO DlSTRITO NAVAL, BASE AÉREA E 14° B. C..

.

. \ .

bl
E

S Iucion ndo o pr
ctiEGA O PRa EI l. JTE

O govêrno do dr. Aderbal indiferente, como aliás esperá- mas a solucionar em nOSS:l Ca-,' nas da raca holandesa e des- lo estancieiro gaúcho, sr, Ar-
Ramos da Silva vem, tanto vamos, aos pessímistas e, pior! pital estava, por sem dúvida, o tínadas á Granja Leiteira da tur Augusto da' Assumpçâo.
quanto lhe é possível, solucío- ainda, ás criticas insinceras' .Io leite. Ressacada. i Assim no decorrer do se

nando os problemas q-ue mais de seus adversários gratuitos. I _ Solucion.ando-o, o Govêrno . Junto á primeira leva veio, mestre' em curso, estará, pode
de perto intereSS):l:� ao povo Dentre os primeiros prolile-] do rDstado adquiriu de várias também, um touro puro por se dizer, definitivamente solu-
----------------------------- 'granjas gaúchas uma boa quan- crisa da raça holandesa, ofere- cionado o problema do leíte.

tidade de gado vacum selecio-l.cldo ao Govêrno do Estado pe- em Florianópolis.
nado.
Hoje podemos informar ao

povo florianopolitano haver

chegado a esta Capital a prí
primeira leva de \)0 vaquílho-

E' preciso que haja juizo
[i}rn face das notíci:as !/,woceden- Seçundo apuramos., o parecer do

tes do R� G. do Sul; seg'u'1Ú/.Q as sr, Castro Nunes será dinnclaado
"l'lwi,ç :0.8 btmcadas parlametuaris- amanhã. ocredit.omdo-se que si.'l'á
t('J.S esiuriani cogitando. de, na pró- centrário aos düpositivos parla-
eima semana; interpelar o gover'- mentaristus da Constituição gaú-
nador Jobim sôbre a, apecação da 1.'11.([.
Carta de 8 de Iultio, ,podendo 'Í'I' A sessão do S'f'F para a Julga
até I} processo de "imoeactnnent", menta âos casos do Rio Grande
abordamos o. ministro Linhares, do Sul e do Cearú prootvoelmen

que assim. nos respondeu: te terá lugar terça-ieiro prá.cinia.
-- "Os deputados sabem que· o

f/6ive"''/1odor Yaiter Jobim deu ea

traria neste STJ;' co mum pedido de

pronunciomeato dos seus compo- A' margem dõs s e s s
ê
e s

uent cs, Logo ncí.o deve haver pre- da Ass'embléiacipiiocõn, 1� preciso que haja j'ui-
As disposições trunsitorias
crmsiitucionais, .iá quasi no
seu periodo final sel'á Ll1na

caixinha de seg1'edos, qne,
aberta, '/Jae apresenlaY. v([no.
das sw'pI'êsas, Sur'presas boas;
lI.gnulaveis a todos os palada
'1'es, senrlo assim, a chave-de-

Como se sabe, ambos os relatores oW'O com que a Consti/ttinte
_ 'I1'/.ÍnisITos CC/str'o Nunes e Ani- [ecltará suas pOJ'/as e abl'iní,

de paI' em par. as parlas ela As
sembléia Legislativa do 1I0SS0
Eslado, E pW'(J se (,()I/..�'i(J'lw/',
aqui, nestas C)'ô-n 1tj'u.etos :sem
maldades nel1t idéiali precon-

UOScnVI-4as na I"ebidas, o labor profissional

DEu PAGINA� 'UI' I constante e digno ele aplausos
da Com'issão a que está a(eto

HODftólia esse trab,alho, que muitó lum-

Até I XLVU� rarlÍ nOssa cultw'à. um «P ano c t j I' d 1 d' / 1NaThquim,11 (U. P.) - A Hecebe1'á, sem dúv'idas, e- el' oS'reen;;ores os acall orarias prmcípios udenisLas, recft-

agência telegráfica chinesa ·menelo.s, mas, estas não oTns- Bllolotoil») mam ()o,ntra as verdades que êsl.e calllo !'em ventilado, acêl'ca de um

anuncia que as tropas da Mon-I
carão a boa vontade e per-te'i- Iii I lJartido que se parLiú e se esfaoela anLe os boquiabertos eleitos que o-
to espíl''Íto'de Justiça, que caca- PARfS, 11 (A, :\'.) - Cíi"Clllos J)l'esLigiavam. Sim, que Ü' prestigiavam; pois, hoje, desarvorado e desa-gólia exterior têm estado sob te1'ismn u,q'ue{e nobl'e trabalho, fra,n.('Jese� cGD,cedem inLer.Ci�se à� [lIO"_ .

a proteção soviética, Apoiadas A lJ1'Oposito, Com.entava com cr-prlitado IWI'anle a opiIllao pública nacional, o partido, otel'namente'
_J'-.. I muita se1'iedacle, o dep'u lado tici,as proceüe;n[,es de Viena segun- elerrotado, procllra uma lábua ele Salv'ação ante o naufrágio qu:e o des-por aV'loeS, atacaram llo,va- I d" tEstivalete o as qlWIS os l'US&05 plT'oJ-e all'1 um man[,ela, A U. D. N, não püde mais mereeer o rcs!}eiLo e o crédit.ü quemente, as posições dos naciona- "Eslas disp'osições sâo li p1'ova "l)lano' TI."'oloLo\'" l\al'·a. ai EU1'01)a 1'1' 11 d' t'

.

. .�dr' J-' ' o povo )raSl eIl'O le conce la, em vista das suas a .itudes comuns de ..

listas dnneses, na reglao e do ajuste de contas cO'ln a nos- c.e,ntl'o-'orie,nLal, PlS'J.){l,ihrundo C'SSll
Paitsham, no noroeste da pro- sa consciência, puonte o elei- dois, an�e a sua incoerência faee os problemas que angusllam a demo-

"vincia de Sinkiang. Acrescell-! tomelo catarinense"
.

L falo 0'8 ·e»1'o1'\)O'5 de Moscou em cracia brasilc.il':1. EnQuanlo o P. K D. se restruturava e definia sua.
, I E, é mesmo. ., ,.

'arJ.Jl�,el[tr'· ÚS 'sC'tls 'satélites, TI,PÓS ha- atuaf>.ão na n..olifica nacional, llO senlid,n de �caut.ela.r os intcrc>:ses de.,..tou ',q,,\n as autori.d.ades mili-'.. C
' jJ \. -

� ,orn o cansaso natural de vaI' pl'oíbié(ü que (JS n1<Gsmos t.o- 't' d
'

,. D 1I.T .�.
t l'

,

tares .daq,'u.ela provTncia. pedi- I quem chega ao fün de um, t1'a-
rna��em pade na conJ'e'J:'t'II1<c'i'a d.e

mool'a lOOS o J'flglmll., a .1. ."., manhosa ,e 'SOl'ratelT'amen ,e, par ,W]-

ram ao ,ministério do Exterior .. balho ex/wustivo, os .81'S. depu-
. pa do gOVÔ1'1l(/ a frente de minisl.rrios, ao mesmo tempo que, com o-

flue apresente' um ,enérgi<lo;I)f.Q_1 {,l7.elo:y ,s� mostl'mn 1�(ÚS., em Parts. out.ro gnrrw, def.ende a ilegalidade e a eon�piração ele um lJartido cxe-
,

.,., ,'.,' har'1nont(/ com'· as ",1.'Iu.ú�'dru:tes cl'adtJ. ]JOJ' l:odos (JS bl'as}leiros,testo' 3;0 governo da Man,g.oha, de, seu mandato popula;r. Ncí.o .

.

O I
·

A t- AnLe o sou esfacelamenLo t' o m'('�'(�nl,e soer-guimenLn do P. '8. 1_1-,frisando que se os mongoIS se demorará muito, e suas dignas fiO na ruen IDa,recusarem a sair do territóriQ assinaturas seráo (lposlas no J procurou çi LT. D. N., mais HIlla "llZ, b!daf' a opinião pública, dirígin-
'd' Sinkiang os cÍlinese.s os ex- documen!o_ 'Principal. de nossa BGEN-OS AIRES, 11 (1] .. P.) - do-se a'o Presidenle Dutra para ofereeel' ao governo. CYutl'a vez. o apôio-e

, 'CIda pol1.tu:a. A inL,ensléi anela dp frio verificarlü que êsLe mesmo govêrnt,-clispensa e qll,e .já vem tarlile, Descal'ada�nenLerpulsav'ão a:f(l)l"Çft. Depois, se pw'odial'á (t tro- nos. ull.imos dias chegou f)_O auge a U. D, N" c.onLmnás e desacreditada, ofel'eoo ao gOYêl'nü do Gal. Du-se - "Santa. 't!.atai"inn P,SPffl'(I,
q1J.P cada u,rn c'Wrnp'l'a sen 1'e- qui:lll'do ás oilo ,huras e vin'f.r mi- tl'a apóio,' no H�mtido da conjuga('ão das forcas partidárias pa.1'3 solu-
ve1"'. nutos ela manhã ele hoje l'ogistrou- ção dos problcmas naeiollai". Infelizmente, o Senador José Amél'icür
j\,o pl'imeú'o domingo, após se "1 gl'a1; e 5 dor,cimos wbmixo de dpsLa v,ez, não) roi bem l',ecebido. ClJegou, um tanto Uu'de. Afinal de'

cento e vinte dias ctn pl'ornul- I I I I'
yaçiio do ato pr'i'l1;cipal da, 'nos- zel:'O, i;,(H1{ o e5' a :emperr'w;ura a cOlltas, ch{!gou, Chegou porqnc viu que () espólio comunista não é"
SI!. le(jislação. 'I'ealizal'-se-Íl.o em mais baixa doo ano. aquilo que pIE.' pnnsava. Por, i.sto, pJ:,pbrnde a U. D. N., mais uma vez,.
todo o terr'Ító1"io elo Estado, as No inf.r�ri,or' do T.J<aís, a r,e,f'€ri,ela salvar a Naç;}o. Não pretende po.sLo>:, mas únícamenLe apoiar o govêl'-'

I
eleições pOT'a ve1'eado'l'es e pl'e- anela p ainria imalÍs inliPillsa, {.luis na no. Ora, ora, seu Zé Américo! Ji:scf'(wa uma nova hagaceira i' niio se(eitos Tnunicipaes... Iociaolidade paU)pea'J1lu dC' Santa b'a- esql'lcea llllfl a 1J, ]), N" b:\ l1luiLO vi,roll hag'aço! Será qUi' a T'. D. i\.. Esta notícia á g'uiza de j'e- -

.
-

� pOJ'tagem furadora" pinga. o bel a temprrnlllJl'a mi,nima chegou ainda não cC e,�cíllE'CeU do "np0io ao gónimo" DO caso do P. C. B, '! Fe-

I II
ponto final nesta. secção de ho- (l 5 graus a;Jaixo de zero. e,n,quan- lizmenle o Gal. Dutra mandou que o ó sr. José Américo se entendesse-

AS MELHOR.ES
je. to que na vizinha loca,lida{h� de

o eurn o sr. :'\cJ'eu Hamos. Claro que o sr, Josú Américo fieoll muiLo ad-Só isto, lemb1'a �/.1na porção .

r.:

I
Ezrira o l,ermOrrH�Il'LI'o rnarrCOl1 ;) mirar!o I O sr. Ncren Ramos cldenclell o seu 11al'tido! P110nra � Quprn S(1-de C01:sas, ..

ué do CO'l'lg1'Csso. graus abaixo de Zerr'O. • be o sr, Jo'sé Arnérieo pl'eLend·e que o President{) do P. S, D, ddenda a

���������������-����������-�����-�����-��-�� TI. I� N,l A l'CSPOS��uc o�. Ne�u R�no&�ve �r dado a0 SI'. José
Amél'iüo deve lei' sido a seguinte: "Meu amigo numa democracia quem

..

govE'I'Jia é a maioria. O 'seu partido está desa.creditado. Continue apoian-
do (/ p, �. D. que nós continuamos n vPl'bed-lo. Se o s,eLI. parLido tll1isel'
eulabol'ar como (I (lovêrno, defina-BP ,e diga 'o qLlC' preip Ilri e, Ca�() eUIl

Lrário o p, �, D., sózinl1o, continuará a dpfender QI Gbvêrno' fê a maioria

elo povo l)l'asileiro, eomo o vem fazendo até o presente mõmel1to!
E ,() Sr..José Américo (]r\'E' tel' saido dr Ql\bcça baixa, pensando nas

pnJa\'al'� do gO\'cl'nador :\1:mgnbril'(1: "A U. D. 1'1. não Illei leia cal'g'os,

rnns arei la Cl1é'arg'os I" I�to é \'ellto �rLl Zo\ muito \'(' lho: 1l�,0 pcga

zo".
o ministro José Lisiiuires não

fluís lazer qUCi'isque'l' manifesta
ç(les sôbr'e ns dois 1'ecU1'SOS p'l'ove-
11ientcs elo Rio ,Grande e do Cea1'á,
COII'TRA O PARJJAMENTARJSMO

bal P-"wire são cont1'ários ao Par

lamento, lendo êste ú.ltimo publi
cnda 11 mliVl'o a respeito.

;

MA�SSAS
. ,

ALlMENTICIAS'

Querem a renõn(1ia
d-e Morinigo
Buenos Aires, 11' (U. P.)

Os marinheiros rebeldes pa
raguaios, respondendo á exi

!;ência de Morinigo de que não
lancem as conhoneiras "Pa-

raguai" e Humalitá" na ba- C�na� li' fI�n�o Sanf'os Sa- O Paulotalha contra os legalistas, in- ii I I OU
'.

UI. .

.

-
.

sistíram com ,ele no sentido de RIO. 11 (:\, :-'.) __ O m inistro vez da abertura daquelo cnnal..
que pronuncie á previdênvia, Clovi Pestana .(\ll(,<lJDlinholl ao pJ'C':- ampliar O' ])01'(,0 dC' transporte !:'n
se "ainda tem no coração sideníe da República, sugerindo in- ire as duas gr-andes cidades, "ttl'n
quaisquer sentimentos de pa- (j,ef.erim!:'D:Lo, uma proposta do "Il� dendo. asSIÍ:fl1, às verdadeiras ne
tríotísmo .e humanídade ". Es- gEl11lltoirn Ilol'L<'-am01'icar!Jo .Iomici- oessídades cornerciats de São P·:Jll
ta resposta dos ínsurretos, os liado em Silo Paulo, Hernf LI,n- lo.
quais se' anunciou terem tra-

(1181', pan-a a cnnstrução de um cu-
zido as duas canhoneiras para na I navegavcl aos grandes II'ansa-
águas territoriais paraguaias tlan tiC(l�. ligando o porto de �an-

.i num evidente esforço para los ü capital jJ:1Il(jejlr-a.hLe.
abrir, uma segunda frente, foi O aludido engenheiro pleiteia. LI

entregue aos jornalistas na concessão, prometendo consegn ir n'
fronteira argentina, na cidade f'inane iamento por firmas do .-PU
d Formosa Depois de terem Acham-se exnostos numa vi-,e V" . .' .

país. Em oompensação, cJfige o di- .t'
.

f d 'd t trine da Livraria Modernaln arma o ao preSI en e que I'eito riP ,pxplonu' o eana.l pelo, pra-
rejeitavam seu ultimatum, os zo d,e 50 i anos, a deog,aprop'I'iação c

tres inter'essantes Ulodelos de'
marinheiros rebeldes acusaram eon:c'essã" rias Lm'ras mairg,l.na,i,s de capa de livro aItisticamente
no "trair repetidamente" o toda a l'ola dlo clnna! com uma Fai- execut�ldos pelo pintor '\)\Tyl1i ,I
país, acrescentando que "de xa d.c um qllilomeLro dc cada la- Zumbhck '€ que se destuam ao'

nossa parte' continuamos para d I novo romanSe' de Zedar Per-'
a frente". A duas embarca- o�o Sl�n pm'ecrI' o· miniS!Ll'O 810'- feito da.Silva, intitulado "Até'

ções foram vistas pela última vis Prstan.a, nbser�'a que s'E'úa mais
I
que surJa a alvorada", a ser'

vez perto da cidade argentina inl,rr(';��11}o]]I!n e [)r'owitoso, 1'10 ('m; lançado- brevemente.
de Corrientes.

PARA fERIDAS,
E C,Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
c O C E I R A S, '

fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.UNO� EXISTIU IG.U.J1L

I

it
sU�LH

P.\.n.lk. 11 (C. P.) � O boicote ú r:{)Ill'cl'eneia econômica de Paris
!lP!' ([UH<;/' l orlas as nac:ôr� ria zona dr. influénr-ia da Rússiu �p tornou
maior' depois que a Hungria rpgri(on também O' convite da Fl'nC:-lla f'

I ngla·1 ('1'1'<.1. A Bulgárin, Po lonia, Ilumauia c Iugoesláviu. como jú SI' nu'

Liciou. também (leclinal'am (los convites. Expirando-se hu,k o j)l'U:W

paJ'a a resposta tem-se como certa a pnrf.icipação (k� no m iuimo '15 da",

22 naçõf>s européias. Faltam apenas responder ao convite a AIlJania a.

Pinlandia. Espera-se que e Albania se pronuncie negativameute e 01l-'

tem á noite OS observadores comentavam que ainda ha probabilidnde t

da Finlnudia aceitar,

Para o 110VD U,ro
de Zedar P. da Silva

CANTO

mais!., .
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