
�as .. lrantiobas que -o .Diário . !DreJIa, .a .
Jropõsifo �dill��'

F

que o povo
catarinense erigiu soberanamente em maIOria, sao d '

��: qu'e chega a

passar por ausente.. E' niani�esfa a, in!enção �e in!rigar u p� �"\�enta�e� do P.
S.O. ,aos quais a lisonJa.. do orgao udeDlsta e um convite a tralçao!_...,.,_""..=�=",.:'".".,..,,'''''''''''!"'""'-''--_'_ ... _ ..... _. , ... __ .. _ .. __....
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Enérgicas declarações
'dO,Sl_ Nérêu Hemos
RIO, 15 (A, N.) -,- ê> sr. Nerêu Ramos, quando deix.ava o

'Senado, ontem, interpetado
: pela reportagem sôbre a marcha

(lOS entendimentos CORi. a U. D. N., respondeu: "Acusam-me de
estar torpedeando o acôrdo., quando apertas estou procurando
preservar o meu partido.' É. meu. dever fazermos ponto de par
tida a nulidad€ dos mandatos de' que eram portadores os co

rnunístas. Não podemos transsiglr' nesta questão e só por isso
acham que -sstou torpedeando, o acôrdo com o objetivo de ser

candidato do P. S. D., -á presídência da' República no futuro

período. Que pressa tem o nosso adversário! ... ' E ;continuou .

Procuro fortificar o meu partido. Sôbre isto não há dúvíK. 1'.'76
ela: procuro. Agora, .que isto seja em moo proveito, não concor

do. Os fatos esclarecerão tudo mais tarde. Procuro fortificar
o P. S. D., para os €mbates que teremos de travar, da mesma

�orma que a U. D. N., e outros partidos estão procurando. agir,
"Disse ainda: Estamos dispostos a concordar com tudo quan
to não fira o IlOSSÓ ponto de vista já amadurecido", acentu-

Sessão de 14 de Julbo·. -- A data· francesa· d'a tomada da ��d���'s:soT���:�������s ante os interesses do país, mas dentre

BastU�a&. -- VIl,tll de saudade: - ,Emendas. - Vllotra a «mé- A temperatura IGrassa O Jifo em
pre0iga���t:) � ���D�!!c�;a'OGo��P�)arÇl�l'ba!��aaS�dmi_l'it��I!,!�mu��1�!�,"d' rní.. em �oiania . IloRya151(�ti2S)SÚ A Assem--rOl aberta a sessao, mandando o se. nistmção do Sr. Aderhal Ramos da nor itária. Corumba, 15 .. (A �N.) � AI 10, •.

•

.presidente fosso lida a ata da ses- Silva". }<'; o caso c}ll se usar uma expressão onda de frio contínua

casti-j
bléia Fluminense reuniu-se 01'

são anterior'.?ue fo� lida, da Casa, ESR'a� aril'm,a�f�o (':� _a �lce�to si .� I�?, �o sabo;, ,(�o"no�re Ô.flI!.l�tad? gando a cidade. A tein.peratura diná.riamente tratando .de di-,Iepula.rio Alfr ed? Campos, sendo 1111.ençdo UO d,II iculista e, c�m? 80 1, CI nando !'E.Il en a clt-, Melu. L um
.., I=: 5 <>"

•

tl _ versos assuntos àos ínteres-aprovada sem dISCUSHao. pode ser deduz ida, em s,e tef'erfndo decalahro !' aqui atíngtu a a, graos cen 1
a jararaca aludir aos ataques de al- grados o que não" se veríríca s e 'S do- Estado dentr� os

A, le itura do. expediente fui guns membros da ilustre lmncada (endue na. 3a pãgfoa desde 1942 quais destacaram-Se relaciona-ahertu. udenísta e si justas podem ser 'as
..

dos com a construção de rodo-.l:'IIN'[1() AHfHJDA: Palalldu com d I t

Ogrande conhecimentn rló assunto, mO·lras.quo visam aearrctar pesa-

«tamborz'r·..nho pruss.l·an.o·»
via ligando 'I'erezopol is di-dos .on LI'; para os governantes de

DI', deste culto B nobre deputado produ- par com insenções indiscriminadas r e t a m e n t 'e ao .1:\..10 e
. ziu um ,belo discurso sobre a gran- das rendas estadual c munioipal. J a n e i r o. Un1 deputadoj�H data uu iversal que tão de perto l·:reth.'llll1ente, sr. Presidente, eo- levou ao conhecimento do p1e-sigrrif'ica -O conceito ,que;3o vinha I l III'fendo do "LU' realmente é a .l iber-

11)1) aqui es .amos l! os .aremos, como nário 'que grassa a epidemia do.'-1 rupresentantes da mauuia (lu POyO Qaru1fln nll, ala iuleuista da, Assemõlei« catarinense se l'e-. I.-(�acle do .povn. Reter-iu-se o ilustr-a- catar+nense, alHr'Ías e pi-ecavidos aistrou . há meses, e em torma de osulaço, -n'ln surto de pedidos títo em Nova Iguassu, acentu-{lo parlamentar a, tumada ria Basti- contra qualquer ameaças, seja dr> de in{o1'IJ!O('110 110 Governo, a oposição quis conhecer as Pl'O- ando que o surto está c.rescen-lha a 1 í ele Julho de 1789, em Pa- que jal'a�aca. giboia Oll.O_ que rOl' vidhu'ÍfIS ofidais contra o encarecimento da vida. 'do rapIdamente.ris, velas cinco boras da Larele. com aspectos de pl'OpOSlçoe,:; -rna- .I épocl/, tivet'll1n ompla r'epet'c'usstio no Bmsil as decla-O discursu do DO])]'(' drputado nil'wLllS (\ tOl'cicolvo,�a�; tblzench). ri ·-l'II�]'iJ.� (/(J' Sr. O
..

tâ'lJ'io M(l'i't(jabe,í9'(I, de f1'U.e, no gp'Vêrno da BahüL,
"

'

__
'

_

:.(1.1 pu-hllCad(J na lnLcg-I'Ct 111111 toro 10- .lJí€:Ll.ln '.'em .b..
c:.nefício (lo p'�f'J) "_, , :.� �'illlíl. J,/j:f'i(li�� p,-!.s_s';�lJJ'I..en/:tt; (1:...p.I].'fI.�panh(l CI)7:�t1'a,' o,,,,!Ull .. do CJ!..�.i)

.

-..__" . =iÚ<-_ .. ,_.__ _ __of�,l�.,.. "I tjuanc]o é lWlclenJe quÉ' 'em ..ilé IH'('- de, o�d(J, JWO P1'I�c,N;.ando, pane "ISSO, nrn/eew' mem{n-os. ?ta-�: .�� n: '�.·C'1ilO "daI el'JlJJ,�I�11 lwdln_"�o IIn�a mellsa-, I TJU1'ci�lrmtlldl). h!'net.'.iciO; de ordem '/IbISSUO de Pl'CCOS'.' .
U 'Y'l:?m f�_on,:,l atlllat�r:�i ao J1.mbarxadol \ blme!lC13do, l�ao' sendo, 'en Lretanl-ü, Con'lienC'idõ!; di: que o seu f'.):-I:hefl' e/'(l. dono de panacéia. C P I«a Ilanç� no B�a;;ll. , . g('nlL n pal'tlclllar ti igualmente il'l'e.sisUvel .,�?n/}'n os nW,l:es ncwionrris. c

..
que. da.,;.ua al,ltapã.1) D,Sa 'OpU arKONDER !tE!'8.: Ap�s h�,:(\l' abol'- a r'ecípl'oca, ve['(ladeira. l'e{Jwnal WU'U.L11t os dorlrtWS que dcbe-lal'wm (( C1'1.Se, os 'Vtgi-fiado os 1)l'IllClpIOS 111.0S0ÍlCOs, que Daí a razão riP ser II nos·so cacoe- lo 11 te ,I'" ÚII1"I'i(Jas-lwl'tles, pre'ltlwIJndo-8e lJal'a o ataque, nãot�rla.m n�Tteado o movlm:nto 1ran- Lp, g'eslos e ademanes desag'I'arh:n'eis (J.fluanlurarn. seqw'I'. pelos pl'o'/)idenr'ias pr'imeü·a.s do govel'-�e.." �e tI deJulho de 18/9, apoJO� aos olbos de ceJi,os uüenistlls, país lwdm' l'ecenl-{'lnposswl0.{,m S�\Ll nom ... e no de sua hancllda mUItos deles se pal'et;em �01J11 a Rcceúida (/. r'espos/a do E:reclilioo. dela se apoder'ou oque .� a )�a UDN, n,Vroj)osLa do s'eu lamúria doO;; 'gT,e,gos, 'seg-llndo Plu- conspícuo depu/ado Konder Reis. Os d'ias C01'j'el'am. Ê os 1nC-eolega ] mLo de AI ruda. tarco .

b'BUJ:"CAO VIANA: Apoiando Lam-
.' ses Iarn()(:m. No decnrso dêsse lapso, já na Assembléw atana

l.ém a .prOiPos,La ,clo .seu nobre co- Desse firme proI1ó�il.'o de delllUl-
I'otes Sf' levnnf;el.!7artl, como fi- do deputado Joel Pres'ídio, pa'f'a

leg'Q. {lo PSD, eleputado Pinto de ciar aos nobres l'epI'esentanLcs nest.a pl'ofU(Ja'l' (I ('rmlínua ascens((o de p1'eços, nos gêneros de pr'i-
.Anuda, terminou PO,1' pl'OpOI' um casa, que coloeam aeima do inLe- meú'o 111'('Pssidarle, c n' dennncim' o ussus'todm' awnento do
voto d,r. sandade a Ma,l1uel H()/herto rl�s.;e partidário (aumenlal' a cifra câmbio ne{l1'o. no in/eJ'-[or da. Boa-ferl'a, O sr. OM,vio Jvlanga-
.RiIla, ha pouco falecido nesta lcapi- eleitoral ela sua fa;cçi}o sl'jam quais

beil'{I, fl'llCl/.ssm'á 110 seu pr.ocesso de 1'epr'essi'ío e acabara no-

'Cal e pedindo, caso fosse aceita a Iomm os meios p o� método�), () 1f/I'II'11rlo /nem/))'os prt,l'o..const'itu.ir'cm fi Com'iosão de prer;;s.homcnag'em pedida, se desse oo.].a verdadeiro objelivo dE' suas flll1(:.ões .4s inj'ol'ln(!çiies do G01Jêrno catal'inensc, à 7,isla diss.o, pel" ,e-

�onh,ecilTImüo a exm.a. família do OCll.l1amos e�l.:1 Il'iJJlula, vara. allali- rallc o ill./erêsse. G()/'odo o m:ila{1f'1' baiano, desr'lpof'ecta·o 'mote
1Il.orto. �al' wpi,cos ;v'ela.do" d.e ilustres par(l. gloso. da UnN em. /iO)/lta Cuiarüw. E' a 'I'espost'a do noss.o
LOPES VIEIHA: Falando em seu nH�mlbl'os da' ba.ncada minoriLárill. Ji};l'ecutino,

.

(lOS olhos desalentrtàos dos 'l'ep1'esenfontes opo.n-
nome e no da. sua.

bancada, que é

I
quando '[JN'I])õem 111f'flidns qHf� a.rir:'

'cionislas, passou 11 set' um calhumaço fatídico, de. mau ag_01.�-
�i; do PSD, .a.pOla a hom'enag,em pe- mam spr ,Iusta,::, 1'0 e conlf'apl'od1(I'f'nle-'}I!JI_'(f, os fins a f[He pcnsavam desllna-
!'fida. Qllero reft'ril'-me, 8es. PI'fl,ddcn!c lo", in initio lil'is"! .

CARDOSO DA VEIGA: Com a e 81·S. uaputac!os, ao trabalbo que Cnni,l;f'ia, no enlm1.to, deséasCl.I.l' o "ahaca:.tC. Ao gesto 11.1'-
'palavra o representante do P.HP, I [eIlho em mào� e de auLQria do róic!) o{er'e,ceufsc JJ l>ep�'esentllnte itaja'iense, de vez que, se' G-
em s.eu no.111e e no do sen ParLIdo, lIIl elt,g.enJe e VIVO c/oepuLado Dr. sit7w.çao (ôsse a antel"io�'rn;eiite 1)I'evista e acalentada, tnmbé-m
�poia as homenagens ·pedidas. lIu·J,cã,o VÜ'ma. lhe cabrmi(( (I. ylôr"ia do conf'r'onto entl'e ((.s p'rov'idências salva.-

Ambas as hOImmagens, isto é, o Na Comissãü Cons<liLnciollal, em d01'aN do Covíh'no Manr/ab'ifi1'a e as qne, entre nós, se iam to-
'pec!ido do deputado pessedist.a Que v il'tllde

.

elo 'Úl'ÍMrio adot.ado. 8U['- m(/:Iu],o. selJl, a.lo:/'des, sem. Ijldxotislnos, sem u·núnci.os lmníno--
se tele.grafRsS'e ao exmo. -ernlbaixadol' teando-se je1 mat.éria da coústif.ui- sos, sem. p'l'el)iJes o'f'acu.lrt'l"es, mas e.{'i.r:-ienles e 'rncionais.

'

;1imTlCês, e a do d·e.pntado udenista. çi"w que estamos ·elahol'ando, coube O f'a.lo.ló',"io da "enfan�-:-Ilâtéi da UDN, r)o'/' USO, des(juion�e ser inserida ·em ata, homeuC1Jgens 110 llobi'e (\ 11om'ad,) .rl,t>;i)utado Os- para d-i(ll'f}'sliões inopol'tnn/i\��,e e.Hé-reis, que nada deviam ao.
;à. Manuel Roberto -Rüla, ,mereceram vnldo Bukão Viana, ,enLre ouLros ((.ssunlo. As pa.la·v1'O.s fJlW, Mnl'ristados. onvirnos do sr. 110'11.-
tia Casa apl'ovai,lão unânime. .

lÓDicos, o l'eferente ao Ato das Dis- deI' Reis. ltmto podü�rn seli}n'ofc1'iclas à visto da 'resposta doARTUR '\'[ÜLLER E 'VALTER posi(:ões Tl'ansitórias. (]ove1'nadm', como à m:sla de coisissima nenhwnu. Our'içou-seJ'\[üLLEH: falaram' .fl,[ires,e·ntando ;\ prllleada da UDN Lem afirma- o tribuno parque as infonnaçôes eram c01tl.prúlos e (/1'OSSastiiversas em('ndas.
.

do f) l'afil'mado nesLe recinto por- ç éle as q7w1'ía r:lIrlos e finas. Palo'J1., gesticuloso, nas pl'ecla- rALFRJt-:DO CAMPDS: Este Hus- divrrsas' vezes' e "Trela pala;vl',; de lYI.,I·�vij'l'u.d-e�· rios' seus na/ires pd?"es de "eteT'1I.a. v'ig'iT,lincia".: t'a-tl'e parlamenl;al' também falou, vúrios representantes d611l,_, qltle as lou. no ,�,x:ibiui()n:i.l'm.o nlhe'io, esc!lieââo do pl>ÔP'I";'O semost1'O-
,J,pI',esentando uma opor!.ulHt emen- :;L1HS inocentes [JJ'oposgcões, 'pelas de'i1'is'I'/I,o: (alol.(. de 'obl'(j,� .mnll{;ir'1�a8, se1N, a.s poder apontar,,€In. sua sim,plicidaclo mesma, não tem plJ1' {/.({uf, onde elas só e:x:';,stem no deSlpe'ilo' teratológico de

.

CID LOURES Jl!HAS � Bem sel'- n jamais Lel'ão o propósito de soli- alguns l'a.nhet(/s: lolou n08 pa'ttidos do (J0'I.)(J1'na, tachando-osv1rlclo au s·eu PartIdo como sempre cilal' ao Executivo T'E'aJizaeões �u- de (}./'nldcioS()8, Uli'/. a reswl .vo dos {jue, 'nos Estados. onde rr.
o vem fazendo, o cle,puLado Cid Lou- periOl'p� ús proposições ();'rcamen- UDN, fez inaim"ill, são' também do (Jovâ'I'no, mns deveni sei' de-
l't'.s Riba mostra, -<iO' mesmo Le,mpo, t;ll'ias. "sarnlriciosàs. .. I'm'(I, Stli1' da éntoladela ew, ({?te se meteT'a, ()
a lou\'avrl })]"p,ocllpaçií.o de servir ao Pois bem, 81'S. constitnintes! sr. l{onder' Reis acabou. saindo das fl'onfeir'os catorinenses, E
'povo baniga-Yf'I'gB, ,A sna a.t\J�ção O trabalho ela,])orado pejo

.
sr. começou" enteio. de rWl1e1Y!lü:.m· e de dcilat', aos'7)j()j'botões, fj,(L-no g,elO da� AsselTI!?lpla Con"tILumto' dPjJlll.ario Osv[llclo Rül.cão Viana, ses e conl'eifos rio melhm' ./f do mnis nclo'!Yí11Cl ,mbor' pache-do nos8.O Jl,stado, c lJCrn uma cabal conLém 33 artigos P traz em sen qt/.f:ano. Alurlin à p?,odu.ça() co_n� (( (/(Jili[lade de (jato a caça.1'

'l)ro."a rle S[la conduta, dr g'l'a.nde fi- bojo lt7 disposições onerosas para anr!ol'il1has nos hfil'uis. Da g'lierra passou p01' cima. banilldo-a
d0ilrladp ao }lOWl que o elegell atra- o Pl'á I'io púhlico. (jel1e'J'OS011wnte !lll. l1istó;l'ia.
vtls. do seu _.Pal'Liclo.. ,ContamcrS a�)E'.nas 1,7 disposições POT'fL que e 'porque m,enc-iona-la, se ela nú() foi, CQm.o af'ir-1'; II s('g'lIlnle o dISCUI'.';Q que s. onPI'usaS, mas, si c!psdo,hrannos as mo'l11, (IS rnaim'cs outol'i.rlades na. malél·ia. (L inces({nte gel'atri:;t;x{)ia. pr'oduzill na .g.I'SS[lO de nnlf>))l: olwig'açôes nelas cúntidas. muiLo de 'inelutáveis cpnseqnéncias ecônom,o-('inn'fl,cei-ras? Pflr'O que"81'. Pl',psicJ.rnLe, mai.ol' será LI numero de ónus exi- P prJ'/'(l'ue 1'e{el''''1'-8r n pZa, se cla ruio 1In8so'l./. l'or' l1ÓS e nrm nós��'s. r]elJutado�. gidos d.o poder IlUblico, ;pois, v:í- JJO'I' elo) Porqltl' e paio. qtLe, se ela não NL'I'7'e01l pnl'h a sua.la alguem aflrmou que "!'mla a I'ia� dessas 47 clispos.ic.õrs .('ontem 'lJora(/l'nI.. nem 7,idas e nem cl'Íl1heú'o do Rmsil?

.w�z que um elemento -ela IJallr,ada duas, ll'ô� on mais o]ll'igaçõ(,. Ci- Tnrlo IlUf/.1lto os I'studiosos, os a.nalistas I' os técnicos COIl-llrlrnisla [)r(l!)õe jusLa ·mediria vi- larpmos, por' cxrmplo, as conli(!as sidpl'wn J]01'(l. rqllClc1:onm' os tm'mentosos l)j'olilcmas desta hom,sanrJ,o hpnp-[lC1ar o povo, lI1wdl[lLa- no, artign� 15, 17. 18, 19, 25. 20, 27 o o/'[u:!OI', rom 'II'I)�U- C01ylll1'(f l(l11).01'linerrn((. redu.ziu a lewa ca-nlPIlLp Tllll majoritário (-citando-me r :>8. [sLo só el1l1m:rra11l10 a de maior J1l'i,J1(('. A Si!I(((Ç{iO pconômico-final1cl'il'((. de San/a Catarina, de-CI_lOlO I'xemplo) pula como Sf> mor- Yl1llo. AcrescPlüp-se nisso (1:'> ])1'0- l'eI'fa, pOI' impl'l'mulríl'l'l solic-i/açüo. sei' o "lei/-mori!''' do seI(..dl/h,' 1.'�)1' llma jm:�l'aca r',Mil'mel quI' .
",Í\'ri� P POI' cl'rLo n11lila" ('Tllpllrlas di:lclIl'sn. Jfrfs (1Ital?! 7;; ({ue lhe não 1'011'/)il1/1O (lOS i.nll'l'cssl'sa {mau .J)l�mocl'�lll('a .\a(')l)llllL II aeI'l'ci\'a� '-onclr cOll.IJ(''' ljUl' :;Pl'no plI-I'Udri'rios, r()r!r(l mos/tlO'emus ol1wllftfi...Ytio c0111'inho e 11(104JU<' clr�('J;l I' ri 1111l1ll111' a� ]'('Ilrlas do illll'PSf>llLadas com o ]11C;;1110 prüpó- conferia ...

t���rprtetár1o e n. 1lerente: sn. NEI NÚCETI - Díeeter Dr. RUBENS lH� ARHUJtA 'RAMOS
Diretor 4. I1M.do .... DAMASCRN'O D..4 SILVAI

..._-_ •. ,,---<' _--_. '_..�---------- ...--_..•,--_......_-----

Flodêu,óp,< Its.-Quarta-feira, 16 I·' Julho d.t 1947
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Rio, 15 (A. N.) - Confe
rênciaram demoradamente com.

o presidente Dutra os membros'
do Co-nselho Admin'ist:r:ativo
da Fundação da Casa Popular�
que puzeram o presidente' ao

par das mais r€centes provi
dências adotadas para a reali

zação do plano das construções
já projetadas.

Reina pânico
emEocarnafion
Buenos Air'es, 15 CU, P.) - O

vesp'ertino "Critica" em n.oticia de
<Posadas, i.lJJforma que reiilfl pâuico·,
na cidade de Encar-nacion, np Pa

'l'ag'uai, em :vista da's llledidas Loma
das p.elos governistas·, 'para eviLar
l) l,evante em mas:S�t da populção,
ao arproximal'-se dela o conLingcnt,í_',
qtue ,rubriná a segUllda frente.
Acreccrit:a' a informa.ção que (J

porto de Enlcarnacion foi f.e'0hado,
te'ndo �ido su,spenso- o intellso tl'á
f'ego, -'que se realizava entl'e duas.
lIidades 'fl'ünteiriças. Dl\rant'f;J o dia
e. á noite ,es{avam seudo l)!'ooedidas
ba,Lidas, não' ,haven{lo- famiJias de'
(lpo,�j.cionü;tas ,que np.q possua aJ

g'U1)J. çlq seus m·(-l.múwô,s como refeH.
,fIá, llillitao< mulberes delida,;;, ignl1-
·rando-se o paradeiro Ül' mui la::;

pessoas.·

Chamado o suplente
.. 'Be'lo HOl'izo,nte, 15 (A. N.) - A

dit'r'çilo do Parl. Socia.! Dcmocl'áli.
co em fa-cp (le conclfmaçno do dl'j)ll
[mIo \,'ad�- �as'[)ir pelo Rupclemo
Tribunal Militm'·. pllyolvicJo em

rllidoso lJl'Orps'�o, chamou I) lll'i
llll'il'O .suplpnll" �I'. Gan'alllo, ']lill'a
ocupar o lug·ar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A VIDA DE SÃO VICENTE

IDE PAULA

Paris, 16 (S. F. L) - Uma

grande sala escura, de paredes
mas, algumas janelas ogivais,
palha no chão, filas de camas

mlseraveís á direita e esquerda
doentes 'e irmãs de car idade, eis
a amarga visão que se oferece;
a quem visita atualmente o eS-1 )túdío onde se filma "Mousier

I
AI;VAR.O PEREIRA DO CABO

Vincent", que é nada menos Capitão de Fragata, Chefe' da Comissão de Concnrrencía ..
que, a vida de São Vicente de
Paula levada ao cinema, realí- f NOTA: «Fica alterada poro 18 de j u lh o do corr'enfe;..

zação. de Maurice Cloche. O

1
o data de entrego dos propostas poro (l-l4 c oria-,

J realizador está cercado du-I ' truções dos obras do 5,0 Distrito. Naval, mar.. !..·
" '1

I·U��
1.11....

'

tendo-se. contudo, a. hora do recehimentó»).
'lma verdÇl.delra ICt?�'!e �e ll}� a-l.'. ;� ��A1'� ca� t ;' .

�r:a�c���ám: e�t�O ce���q��! '; ,�il1J�, � 1
.../:, j'" Maquinas de E�crr�ver y>. Novas,

!.pepresenta' o Hospital de São' QUhdo I\lguéOl. tal ComoQ0_ 'Dillpomolil de vodoa tipo. da. alamadas «Ol.lVETTI». poro pl'ontm.
Lázaro no século XVII, Uln as- Ihclro da ilustraclto 1HIima, oft;reO=SI"

.

entrega.. Exposição permanente em 1"0'.0 E.critório e nQ

pecto de dor fisica e l1lN'aII' I
....

lhe. e� o.ml!.ve) gesto, Qm cálice cIç•. I.

"f"
. "LIVRARIA· MODERNA",

I

l' ta M
. "ieelente Q.!!"tit,;vo K NOT, lam� T

.

Dil!!trih�idores exclu.ivo.:
verdadeiramente rea IS . au-,

'f·..:.�_v·.S.ia.da l!.CreEê�ht.r.t,�.í,
..

ir'�.'i:l&-. I ALMEIDA,. BASTOS & CIA,rice Clo�he r�éu'sa-se:. a. ·fllz,e�L. .- 0.> II �el1tiJeZ&:ESTEE }":AH.

-iI
lhlo Felipe Schmidt.• 2 I 1.0 andar. F.LORIANÓPOI:oIS"

farmácias de plantão declarq,çoes ,sobre o fIlme, nlAS1,· SI!1 (j l'fEU APEíUTiVlJ
=-..

embo.
ra não se possa

anteciPar)"
t: ,1'" Os discos '110'adnres e !..i Cl· t:I,,'nCl'a1§��arã0 di f,lla1üãt9, dut'anLe • llma opinião definitiva pelas :1'

I'n...1J/!.ETb" ,.
.

',I
J. . 't '!.H...· Cll \,:

mê's lie Julho, as se.g'ui:ates farma· cenas que se conhecem, pode-. Nova York, (U. P.) - Os do' E:x�ército, de 'iVashington ...

6ia13 :
.

se desde j'á dizer que alglH1S misteriosos' "discos voadores ", repreendeu energicamente os.ii �acl9 - FarJ'lácià :i!; to. A...
cena'rl·o.s sa-o notáveis. Pierre',

I (/1'!p/)()()Ur6Jl>ilKIYOTJ:A.llfO,Co.-!.lU6VIlO$
l'tlmi. - Rua Je,ão Pi...ttl. i IT.....I.í desapareceram quase comp e- oficiais da base aerea de Ros-

e D61RÍnge - F&l'm.ácía StQ. An- Fresnay e Yvonne Gaudeau
. _._-- •

tamente. wele, "por dizerem que havia
LÔJ!tie - Rua: Jsãs Pi..t". afirmam que será um grande: ..•................... :......... Todas as notiCias de qu� se sido encontrado um" disco,

:12 ilibada - F&I'WIIl<lÍa Gli.tari- filme. I havia encontrado um dos dis- voador" em um estabeleci-ne�. - RU4� T'l'aii&:ai. FRACOS e:te I)('liOÜDlCI - FarM<Í8ia GaLari- _._._ _.._.", J'.o _"'" Â�E"MICOS cos foram falsas e o numero de menta· rural do Novo México.
n.ll� - Rua �jÕ.. Y!US FILHOS .� inform8,cões dadas por pessôas Entremente, o químico' in-

ii!) $ibad. - �_6ia :!taulivei- TOMEM que afiri'nam ter visto "discos" dustrial J., Markle Harrisburg,,l
Ilttl�,!'�;\:��_�. " }\au. " " aplaudirão .

teu fest.,
. liMa CreosotauD voando ficou reduzido a um to- ele Pennsylvania, apreséntou,�

::1. .'ai. - �(lj;lJi flY.f.f; qBando souLerem q.e cda·
"SILVEIRA" I

tal insignificante.
.

. uma explicação segundo a' qual'
&aetrJlib -, :!tua., •••;�.tke'ir. 1II.l- boráste pró RestabelécimeJl· Por outro lado foi revel.ado os discos-voadores seriam (}
_
.. Grande Tônico" �1 ..BUl'lÍ:ACo _ "";':_ " "" te da �aude de Lázaro. que o Q. G. das Forças A�);'eas recultado de poeiras radioti-

.• !I')l'vi&d !fI..tur•• será efetuu,. V3JS desprendidas das instala�

rIa 'Fill'1Il�ia . Sut. A�t8!io. jfIl.� . ções de energia atomica e que
rua J.b Pi.t..

" I.
seriam impelidas' pelo vento,

••• • ••••• '.' "

••• .' 'o.' • -: ••••••• •
enl varias direçõé'S. De acordo

; DOE1fÇAS NER'V<)�A.�
.

com tal exp1iCação; ó tamanho
Com '08 P O tHl«��: dessas "nuvens" radiativas

'_oje, ,.. , doe Ber:voBU Il. .

seria responsavel pelá Üus'ão'no.tada em tempo, do lIlaI_ •• ,

feftamen$e remedi:ávei.. O e.raJu." das varias' forma.s 'até agora.
.lIII0. fruto da Ignorine•• �.•� , atribuidas aos supostos discos
.,�.j.diclU' 418 iBcNridao.,_,.... .. . voadores. Por outro lado, o
tala, canferitiútadfJllo O Sem,. Ntto _

'donal d. Do..... ;ra,.n�...... 'encarregado da estaçao meteo-
li••IU .l.mbula�l'io. q.e .,...m..... l'ologica de' Atlanta, na Geen"-
&alta••nte oa· 40elttu ao"'" iii! gia, tenente Rell Gelle Moore"
_..... aa B....... .. ..... lahçou aos céÜs um balão' de·
.. l' ".na. _...

'

estudos meteorológicos e quan-.................................................... II ....

do o mesmo começou'; a sobre-·
voar cert.as nlOntanhas, come
çaram a chover nos jOrnais os"

mais estranhos relatos em. tor
no de' discos-voadores:

�Raclio- '.t4en i eo.�Blectroa
p••dátlo em 1�35

M-ollltlagem 41. I'_c., An\p�l·

f
iicod......T......sm....re.

'Mabrial iIllP.rt:.d� direta
mente el•• U. S A.
Prol'rietário

Olomi'lr Geor,es BHhm

I
In.dl e - Teenico - Profi...jo�aJ

'. formado .,0 Eu't'opca

I f
FloriaJ16poU.
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Chefe de I........ :
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R ...�resentante:
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au Sen&flor Dantas. •• - ••
" "
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AlI� . • ...-:...... 0., "._
hmestF�' Grt ".oe
�!melltr. Clt .

ff& .. " QIt �
Himero ..ulso .. Clt ...

No Interl..
'

Alle ..........• _1 ..

'; 8.meatre .. '. . . . . • _.. ...

'Irhnestre

']Niaere avulBo ..Cri ..

héneio8 mediante cO......
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1
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I publicados. nie "1'10
devo)fvidOL
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emitid.os nOI!! artilroa
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A,pare·lhos para' surdez!
,

So-V.S nã. OUtrO bom. �p.rtrn.l'tt. oa' modorno. .par.lh••
.SONO.TONEl», ... meai. compt.tn' 110 (J&noro. E...... apar.lh•• ,i.
ll'.iuCldo. íntilridualmeht.. VeriU.u. o ••ú gr.áu ••• \U'doz, faunde
um cTEST AWDIOMÉTRI.olf.

.

1nformeçõn aoa inbr•••ado•.. à rl:l. G.neral Bithn••ut't. 78.

Editaf de &,oncurrencil
-- " .istratU. N.a'f\aJ •• Sul --

Da Q:FIl>éBl •• EXimo. �r. C�iti<J «te..M'U e €tUerI'i> &.iliv
Alvares Bva,ta" COl.lut':lldam� d<> 5· Dis�rítf) NaV':iil.

I. Aoha-se aberta a. ·eonoul'l'el1cia. :para a cQnstruti••�
se;;ulnte:s edifielos do iO Distrito Naval:

I' a) - Séde do Distrito (ediJfieio .e 3 �JldareE);
..

,'.
») ._ Bestdeneía do Comandante à@Distrit. NàVal �

c) -- Besídeneías ios Oficiais;
.

d) - Residoo.cia'S dos Bub-Ottctais e Sal'ge..tos:
e.) ..._ Resídeneêas de Praças e Taifeiros.
II. Os eoncurrentes obterão todas as ínjlormaçõe.ll. deta,.,

lhes, plantas, etc. na séde provtsóría de 5° Dístrito Naval! .�__"
andar do I. A. P. S. E. , Praça Pereira dá Olive-ira, das 9 hsY�,
11 hs. e das 14 hs. às 16 hs. diariamente, excéto aos sábades,;
domingos e feriados.
III. Anexo às propostas os concorrentes deverão juntar agr.

documentos compeobatoríos de Idoneídade, e provas de qut-·
tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais.

IV. Os cocorrentes, anexo às propostas, [untarão a decla.:.·
ração que depositarão a importancia da caução em dinheiro 011

apolices da Divida Pública como garantia da assinatura de
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução selfá.
de 5 % sabe o valor da obra.

\7 .. As propostas deverão ser entregues, em envelopes fé.-··
cliados, até o dia 7 ds julho às 9 hs., na secretaria do Dlstrtte,
A sua abertura será às 9 hs. do mesmo dia. •.

Florianópolis, 18 de junho de 1947.

hlstituto Brasil Estados-Unidos
A Direroria dês te Instituto comuaice aos alu

nos do Curso d.. Ingl�s que o reinício das aulas fie.
adiedo «eine-die» , em vista da treneierêncie, para �

Bahia, do prof. Montgomery Merrymiln, que viIRiará
para' Salvador no próximo dia \G.

SEVERO SIMÕES
Pre.i••nte

TI'Elnsport.. regulare. de ca.rga. do parto ••

ijo FRANCISGt, 09 sm PIPI NOVA '0. I Keil_éDl -e".'rav-iar oa t......har :'
cer__do ele a·}i8�.ento pa.....
... lta de 18 a 50 C1'llzeiro., o......
sim kt-c.ueri em multa de a. . _'
eruHi.z-os aquele que e2traviar ...

imd:itizar o €edi�icado de �

"iek". '

tArt. 129 da Lei tio 8eniço "....

....).

Inf.rm açõe. �om o. Agen te.

Flol'iaaép.Jis - Carles H&_"cke S/A - CI- Teleiene 1.212 ( E.d. te_I,�C;
São II'rllPlGile9 tio Sul - Carlos Hoepcke S/A - €1 - Telelene 6

. Me€lRltM'ACX

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



í) f!;�TADv-· QUiarla feira 16 de Julho de '941

A COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS, CONTINUA NDO SUA CAMPANHA EM DEFESA DOS INTÉRESSES DAS CLASSES CONSUMIDORAS E DO BARA
iEAMENT<rDO' CUSTO DA VIDA, DISTRIBUIRÁ, HOJE, NO MERCADO MUNICIPAL, AOS COMERCIANTES VAREJISTAS, DUAS CENTENAS DE LATAS
,DE BANHA BENEFICIADA, AO PREÇO DE CUSTO DE QUINZE CRUZEIROS O QUILO, E ,TRÊS DEZ,ENAS DE LATAS DE BANHA BRUTA, A QUA:
'TORZE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS. ÊSSE PRODUTO' SERÁ VENDIDO, NO VAREJO, AO PRÊÇO MÁXIMO DE DEZESSETE CRUZEIROS

avião .desapareceu nas
CARACAS, 15 (U. P'.) - Duas inêormações extra-oficiais Sempre que a paixao paira CIlI>,Sel'ia abusar dos que têm a bon- 1

' •

dade de me ouvir o tratar aqui de
dizem que desapareceu nas se vas da Guiana' Britânica um primeiro plano no espír ito do ho-

Continua O ESTADO fa2en- L - .-

'1' b '1'
.

"N A ." doís f.rícada uma dessas notáveis exigén-. aviao mi ítar rasi erro tipo orte merican com OIS Ü'I- mem, a sociedade assiste, estarre-
eras, ,mas, não me pOSSO furtar ao pulantes. cida, às manifestações mais detes-
dever de comentar alguns desses As mesmas informações dizem que sexta-feira passada táveis da 1lel'versidade humana.
dlsposit.ivos, não só para dar uma

'

saíram do Panamá 5 aviões militares brasileiros atravessando Quando alguem apaixonado, eLlltpeqll�na idéia da ,extensão desses
propósitos, como, per que alguns as roças venezuelanas. Um desses aparelhos aterrtsou no aeró-, plena obceção, usa as armas da il!-

-eial. deles dizem de muito de perto ao uromo de Guaspiati, Estado de Bolívía com d.efeito nos mo- Lri1sa e ela Ialsidade no combato jl.
As pessoas que aihda não mUtIlClj)lO onde obtive votação para tores, porém prosseguiu viagem após algumas reparações, adversários, caluníando-os, e -detur

./l.B,;�m ,p',r�e,nchido o eoupori
o mandato que procuro deserúoe- Teme .. se que o referido aparelho se tenha perdido ou feito uma parido os fatos, .iulga-se um o-rá-

"a'lue diariamente publica.mos 1l1�)�s�.j�t��q�fs�b['iI' um parentesis aterrissagem forçada nas selvas da Guiana. '! culo :Ue ,verd411es' 'incóíi;Cé'ilt.àvc'C5.
'p.oderão faze-lo

.. agora, 'ha,bi- s,ó, l,al,ar na" mính. elel'ç,"o pelo nlu-' A F A' "V' 1 d t
. , P b

' , 'I
�

u u As orças ereas enezue anas es acaram uma comI8-I' :
o re I) .11'1l8·er,o e:splrlLo doentio,.liteado-se, aserm.. a concorre- IIIClplO de Chapecó, quero mais, são de socorro. ' rnis!n d.l' Falso profeta, e" paranui-

dlim a tão interess-ant,e. inicie-, uma, vez a,celltu,ar desta tribuna, J'á' ,

que d t f;' - Até .o momento não há, m",aíores detalh,es_. Coo!
.tiv« realizaC1a sob (Í) p'attoci'd' ,:

re ou ya ,�..,a I1<1Q: tjve.a ,hOH:('W' '<

I.

'O'
e ser OUVIdo, \0 que penso ser ago- A coleí ívidade "Uarr-ign-vur-de"

$110 da LIVRARIA R SA. a ra) por alguns' nobres deputadas t observa, judiciosa, a onda de dispa-<�eodQrQ n. 33, nesta CapItal, para que fique bem claro, o �e� D-.ra,.o'f.-':::' de O""'"..... ,�Q" PubltcaS (
-O-- sumte :

v

�I VUl U"'-IUII� j Ui _
1'<1 PS que o órgão oposiouista

ANIVERSA'RIOS Se daf'e di isténoí "DIAHIO DA TARDE" vem vom.-",' n J a exis encia do terrt- (SERVIÇO DE LUZ E FOltÇA)tõrío do fguassú sob o ponto de vis- tando contra os Poderes const.ituí-
ta t.écni-co-administrat.ivo condenei (' Seuiço ".de - Qtençào pAro. as penalidaà.B o que eatao I

'

também a maneira impr�ffcua com .uj.ítos oa _con.umidol'u ne o:au de desvi<> d. corren'!:..
(08. numa afirmação dolorosa de

O C di PIB '1' C't I I S
-

IV' cegueira !' rir intolerável tactonís-qu'e o mesmo estava sendo adrni- o. 19O ORa raal elr", apl u- o acçaa pr.ve: v

ntstrado. Art. 155 -- Subtrair, para.i ou para outrem, eoillo. alheia movel: mo ,lIolít.ic{),
Se não acred itava nas posaíbtlída- Pano .- Reclu.õo, de um C1 quatro aa"., e multa de quinhellLto. mil O que 'mai� cansa nauseas E� I)

dos do Est.ado atender ás necessí- f., ;rii. Q dez COt'l'OS de réis,
b

jdI'
�

'§ 1 -- A PENA AUMENTA-SE DE UM TE�ÇO, SE O CRIME É PRA
om ,Sf'n"o r'''pde ti O fato d03 vee--

(a o;:; c }apeco'enses na a,ILura de:' dadl'iro,-; escribas esconcfer,em-sesua I?l'an:deza c progres'so, sou hoj.e!�.
TICADO DURANTE O R f.:POUSO NOTuRNO,

0_ [)nmelro a reconheeer as inten-, S.2
-- S• ., crlmino." é primaria 8 e ci.. pequeno valor a oGi.a Eu!' c!}\'al'd,pmcnle. ii sombr-a de rntl:í-

çoes rio (lovêmo 'catal'inense para I
teda. 4) juiz pod,. .u,b�tltuir Q pana da ruIu.do pela de d.ten- quinhos lê il'l'psJ)!)J1sáveis "holl'lt.'ns

com Chapeeó, §liio, dimnaui'ua de um a doiS terço., ou aplicar .oml>nte II dl' pahl:J-a ".
Dt�ssa atitude, a apoiar, pl'?!':t.igiar

'

.. '
pana àe multa'

, (
01.1 rnc�mo elogIar um Govê:'na que § 3 Equipara-.., à. eoil. moval Q E�ERGIA ELETRICA ElU qualquer Js ,senho1'es cio "DIÁRIO" e m'l

alende as justas_ aspir:ações do po-
.utrà qu. te.ilha ",1 ,1' .con�micCl, mentOl'�s da po!ífil�,:' Idclli,�La f-m

:;:tt1:,i,:f,Ll��l,l���5X�1��'j�};:��1 A·"-p
......

e�
..

I�o-
...

a-
..

··m
... ..;....

-e-·d
...

-i;a"�d"""_o�r"""""""'_b�-r--a
....

-S-,I=,I" '�e'�;;-o'
.

I ;::s���::�:�t�":% ,�:aaS��m���:��:�:
de, de !r'�balha� pelo in�el'êsse do

'

'
,

,

,

'

,
I i' at,n,que, dlsp-ersonollsan!do-o " rele-

'

po\'o df> Chappco para o bl'm estar '

' 1l1'i1 gando a.o��e&cÜ'mbro" a intriga e a
ela coletividadp ON'1" POR

-

4 O'd
. - j" I·'ri d

'

.F '1 d ' 'p", P 1 A, I �A, 1 (A. N.) - presI ente da comlssao I
"I i:\hdl e.

cela o, sr. lesldenJ,e, O pal'en-, . A • • • .F"" . , ,'- o I .�"j
lesis. vamos á analie dos tópicos Cie asslstencla aos refugIados do ParaguaI endereçou ao em-I!'

.,açam aposlçao, "en li,)' I.'�'

a que me rf:\f'eri, do trabalho' do L'aix.ador Negrão de Lima, ora no Rio de Janeiro, um telegra- Combalam os planos e n. poW,ica
Ilustre dl"p_utado udemsta, Dr. Os- ma em que, de.pois de dizer que completa hoje 11 quatro' g(wernamenial,. quando cls.-:im -.jul-
valdo Bulcao VIana. ',-'.

" I < ,
'

f' , ,

A', 1�' 10'
-

b
' lonO'08 meses a revoluçao que ensâng'uenta o solo da nObrelg,ll'emconvemente,.em ace,a,e,,'(;usr L. I. -

,- nao co 1'a1' lnJ- to> • -, , , .""'

j)Dslo �óbre conÚ)f'a e vcnda de lri- Dação guarani, apela para os elevados sentimentos cristãos do .pontos d'e vIsta partldarlOs.
go; 2°) ,-- idem dos moinhos; :jO) (·mbaixador no sentido de que não esmoreça na nobilitante I ManLeham, po,rém, a. ét.ica! ScjttJ.l.iI.

-, d.as àl'e:ls CLlI�IVadas." ,missão de mediador para por termo, urgentemente: á luta fra- coerentes!
,

,\rL 18, - 1 ) - VenCimento!;
, ", L b' Ih' t "

-

d AlvItr,em algo aTJfoveit:íVcl �:
Iguü�'" ao tempo do Terl'ílól'i,(}; 20) i lI.Cl.da. �m I a que o .le or meI,o pa�a a ermmaçao a guerra
,- nao poderão ser removidos. "Al'-'� CIvIl sena eolocar no mesmo ,pe de Igualdade as forças revo- benúJ'ieo ii, gente or-deira e prl)gl'es

g1�J]l'�nL9's: 1°2 ,�lax Al1,laraI -,0:0- 'I iucion,árias, reconhecendo o estado de beligerancia. Diz que sisLa c1êsrte EsLado, digno de l,m pOI'
fm .JlIlllOT' 2) - uma cla\t;se eSP�cJaI' 'nilháres de refug" iaclbs éúrtem' no elxiliJo- as duras- necessida-, vir' eO'lJlIPa'LÍvel qoS. .briQ"�� e gl6rias
- Detilg'llaldade de íurWJanarlOS A

,

•

•

'1- I, , , ". /,' ",-", d
. '\

'

tdl'ntro €io Estado; 30) __ A totali-, eles do inverno, longe dos seus lares, totalmente pIlhados. .( I) �r;t L1 passallo E· o ,seu. p-reRen �.dade do povo de Chape.có não de-; lt,sque'vam {lo despeIto, s-enho,'c<;.

seja isso; 1°) - quando a t'smo,la,' Esqujeçam-no se não qu iSH'(�(,l\II
•

���:':LO,,6 ����io��!��;i' . 9radec imento e Mis sa :�";Ü:,"�:P::�� 0;,o :�'���od"P'ê-
Pro.fessof' - 1'50,00 "

lI .. ,.",.
A família do finado M:1Qoel R-oberte RUa pl'<lfun-1,500,00 cr$.

Chefe dI' Di\'i�ão :Ensino .,....

dam.nt. .entibUiso.d. f:>rn<1 púolieo o nu imor-

5.000,00 eruzeiros, redouro ogradeClmentG a todo'i o' parente. e amí

Delegado Regia,nal _ :;1.500,00" gu p.lo confo�to que lhe dera'TI. fazendo menção
(3llarda Tpl'riLoJ'ial _ 1.00.00 " especial dos de.velados médicos e amiga" doutorss

ELe, elte.".
' Lauro Dau·ra e OlVoldo Rodrigues C,lbra', do enferm&il'o lo.é. do HOI-

,

I d C d d d I d d
- d' d t C

' l' De rapazee bem a tivos pInaNão obstant.e lhe Imyet' ;;ido p,ro)'- PIto I{I ari (l e e a. i u.tl'O as re aç08B os )Ol'J:\aa es a a'l11'Ja.;

r'ogado () tempo :para oeupar- a, Tri.- Convidn o'. par.nte. e a.migos para n•• iatirem à mia.a d••ét!mo' sErvi.ço de propaganda
buna, não foi possivel concluiJ' o dia, que ..rd razada no altar do S. Ill. d4 Jeeui, da C!ltedról M.tro
�eu pensamenlo, ,pois entenderam po!itAna, às 730 hora.. do próximo CiiCl lI,
os sr". depulado!'\ udeni Las que to-
maram a si o erivarem de a,paries
at.é Lerminar!a a cilarIa ])l'orro-\
ga<;ün,

<do distribuições d» valiosos li�
.vros, inclusive romances mo

"gernos, entre as pessoas que
.soristsrn de seu cadeet ro SO,

,Os .Expedicionários em Napoles
,
Na data de hoje, em 1944,

,,:':OUhegavam a Nápoles os pri
melros Elxpedlcionár-tos Bra
-síleiros.

-

Foi o ml'j.l'CO ínicial da glo
·t'iosa epopéia que eles escreve

.l'am nas montanhas penisula
l"eS, na luta ingent� cOntra as

bondas do nazismo.
Recordando a efeméride,

nosso om'ação se ufana do 'bra
vura d8S denodados patrícios, e

os sauda jubilosamente enTre

votos sinceros para que a Pá
tria agradecida jamais esqu.e
ça os seus nO'mes, e os que
:aqui ficamos enquanto eles
€xpunham a vida para defender
-:a nossa vida, saLbasmos CO'l'I'es-

ponder a tão nobre sacrificio,
,da�do-lhes amparo ás suas juss
tas aspirações.

� .. , ..... :
.... ..,... .... _ ...

'J.<'azem a.nos hoje:
A exma . sra. d. AdeHna

'Sou.�a, e.spõsa do sr.,Vf:lspasia
-anO' José de Souza, -competente
€ abnegado ma.estre da Socie
-dade MUslical AlllDr á Arte.
- A sta: Waldivia l\1erizio,

elemento de destaque na socíe

( dade brusquense.
- O sr. EucHdes Souza.
VIAJANTES
Procedentes de Al'aranguá

cehegaram a esta Capital, o sr.

-Hnrique de Ben, representante
�omercial, e sua esposa Ola
'Liége Costa de Ben, Professora
d.o Grupo Escolar daquela ci

dade, que se fizel'am acompa
nhar da Exma. sn.ra. Odete
Natividade da Costa, e de seus

filhinhos.
Os visitantes Se demorarão

alg,uns dias em nossa Capital,
110,s.péq.ados na resf.dêl1.cia do
.exma. Snra. D. Odete.

"O Estado" comprimenta-os
€ deseja feliz estadlia.

•

SenboribJ
Ao 8,11colker s,ea perfame I'er.

...U se ir.ás a marca tia peÚlH!l.da

..JOll1ltR MaFia Farina" 41l1e já u.
preferida pela corte t_..,.rÍlU , ti·

" ""�"f) liJ

J Na ftsseDl,bléla... . o
a.nelutlóQ

-
selvas !faciosismo

PRECISA-SE
tJRGENTE

VENDEM-SE

externa.

Paga-se bem. Tratar no Ho
tel Ideal, quarto n.O 13, com
o sr. JOÃP, ,DALASQUI, das
7,30 às 'lO horas da manhã.

,.�i.

Viuva Francisco Quirino
'Nobre

, Eurico Eugenio Zluhan e

Irma Seil Zluhan
pnrtict-pam aOB aeu. pa.-ent••
e p,�f1"all de Bua, reIG9õe•. o
eonboto

'-

de caBamento de
Bue (ilha DIVA. Gom "En
geAheiro Joao Quirino N.to
P.IhGça. 7 de Julhe de i'947.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Prevlsa".:lo tempo, at' 14 hor_

lio &0 li lUl CcapitO'l:
Tempo: bom com nebulollidade.
T.mpeI'Clt-ul'a: ligeirCl elevugQa,
V.ntes: variavaÍl1.
Tempnotur.. extremo. de ontem:

ma-aim .. II I minima 6.4, MenGr
minimA regi.troda DO Eatado f.i
.m V.li•• , com 7,0 neqat1yo.

j3fJLCfiO VIA.:'IíA: SllsLe,IlLanclo O

SPLl ponto' de vista, este nobre depq,
t.adlJ ocupc)'u a tribuna a,firmando

quP (l SAl! trabalho foi moldado num

sincero desp.io eh, hem 'seryil' aos

funl'io,ll't\.rios cio E;:;tado.

,..Cll'tioipa oÓ.· .eu. pcll'ente.
• ,,_OG. de sua. relaçõe., o

eontrote de coa.meato da
aeu filho JOAO com

-

a .enho-
l1inhA Diva Zluhan.

Acr., 1 de lulh. de 1947,

I
I,DOIS barc�s, um a vela e OU!f6

" re no com lugar pSl'1a duas
,.){·IiSOIt1�. Tratar nesta Redação.

! -I I:',

/' � Ao.

�
Fara Juea Knot, i

�

tarl'anho é

d�cumento

Vaí daí ...

s�

AVENTU'RAS D,U
elA'LJJf; PLJ<SUEI.'

'1

L\PLÂ

Oferecida é:.S leito1'HI de «O Estado» pela Ind'Ú!tria, C€!m�rcio e Se�uros KN()t[' S Â.

(iJREI>IARIO - lJIDUS'i':RIA DE BEBIDAS - REPRESENTAÇÕES - CONTA PNé,pt�IA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A campanha contra o anal-. der-se sobretudo aos analfabe- 19,15 Noticiário.

fabetismo, iniciada otícíalmen-. tos, convencendo-os a que fre-I '19,30 - Pablo Casals, viol{}ll(l�-·

te no começo do corrente ano,
i
quentem uma das dez mil elas- lo.

não é obra que deva ser em-j ses noturnas de alfabetização: 20.00 _:_."A His,fóf"Ía de ni�as Ci

preendida apenas por funcio- que estão sendo instaladas por: dados". de Charles Dickens, :Ir

nárics do govêrno, técnicos e todo o território nacional. I
op isódín ..

pessoal do MlnistérIo da Edu- A cooperação do voluntário 20,-15 - Música Ligeira.
cação. Pelo seu sentido e por pode ainda ir além, encarre- 20,;�0 - 1) Bolel.ím Industrial
seus objetivos, ela adquire fo-I gando-se êle. próprio da alfa- Bríããnico: 2) Comércio e Fin�

ros de verdadeiro movimento betização. de um ou de mais ças.

nacional, a que não pode adultos. Essa tarefa não é ím-] 20,q5 - Mewton Wood, piamo.
faltar a cooperação de todos os possível nem apresenta, aspec-! 21,00 - Nol.iciár io.

brasiletros, por simples obe- tos de .uma dífículdade íntrans- 21,15 - Comentár-io por ;:;aJva-
diência a um 'im,perativQ patrtó- ,vonive�. Todos nós conhecemos, dor (]I;) Madar iaga.
tico.

I
tio circulo em que se desenvol- ,21,30 - Novo Conjuuío Londri-

A verdade é que a compunha ve nossa atividade, um ou 'mais no de Cordas.

de educação de adultos neces-
analfabetos. Livrá-los dos ma- 22,00 - Bádio-panorama.

sita dessa cooperação. Auxilia- les terríveis da ignorância não 22,15:- NoLiciário.

da pela iniciativa particular será. ap�nas . presta:'-lhe� um 22,,20 - Comentár-ios ela Impl'l'l1I-

ela atingirá mais facilmente o S�rvlÇO Inestimável: sera tam- sa Britânica.
•

seu escôpo, trazendo, assim, bem trabalhar pela . grandeza .•.... ,
-

.

mais rapidamente, incoutáveís] de ,n?ss.o pais, CU]? prog::esso A Inimein AItUR de €013111a felta&l

METODO: beneficios ao país. est� Intimamente Iígado � so- no JIllnuto foi fabrieada lia eWade

Moderno e Eficiente . Exatamente .por isso, o De- luçao. do �rob!ema cruciante de CoJ6inia fJ&la Fábriea de Jolto.

partamento Nacional de Educa- da altabetlzação. Maria li'arina.

ção recebe com especial simpa
tia e lhe atribue a maior ím- I

de portância a colaboração deivoluntários na obra meritoria
em pról da alfabetização. "Nu
ma ação extra-oficial, se bem
em coordenação com os órgãos

Obras, Públicas administrativos em cada Esta- \
elo, o voluntariado muito pode Irealizar, dependendo em gran
de parte deles a perfeita efi- '-"'__

ciência da campanha agora
A cobrança das Taxas de Consumo de Luz e Fôrça dos empreendida.

.

consumidores do Sub-Distr ito do Estreito, Coqueiros e Barrei- Os voluntários devem por-se
ros, a partir de 1.0 de Agosto' em diante, será feita exclusiva- em contacto com esses órgãos a

mente no Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva 'fim de 'que se orientem no sen-

N.' 8, (ao lado da Catedral). tido da colaboração que dese- SEGURANÇA - uUXO - CONFORTO - RAPLDE-Z
ORLANDO ARTUR JUSTUS jem patrtótícamente prestar. H O R Á R lOS

Engc. Chefe dos Serviços. Cabem-lhes importantes . tare-
.pT r..RIAN· .

-.. .,.,.

fas, entre as quais convém sa_"i.tV OPOLlS - CURITIBA - SAO PAULO - RIO DI-
:.-------------------------.. lientar o trabalho de propagan-

JANEIRO SEGUNDAS - Q.UAR;'AS - SEXTAS-FEIRAS

OOMFU,lUIDA GU,_;·,I.A,alllA n..l D,A.9,A. da da Campanha de Educação PARrr:IDAS AS 7,..,0 HORAS ,I

ltiUUll l'lIiWIi"� lnI D:tD:tI de Adultos. Para tanto, o vo- FWRlIANOPOLIS - PÕRTO AJlIDGRE
.

,.tlatl.' RI 117. � 11418: IAI A luntário deve informar-se da SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA

DeBDIOI B TK.U8POaftl situação do analfabetismo em _

ÁS 11,30 HORAS

sua cidade ou em seu Estado e AVIOES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E

de posse dos dados indispensá� "BRISTOL" �AYFAHER PARA 36 PASSAGEIROS - e

veis trabalhar em favor da MAIOR AVIA0 EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.

alfabetização, procurando pôr UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDG;URANÇA
em relevo em todas as opor- TARIFAS DE PASSAGEIROS

tunidades,' os males que traz Ida Velta

ao nosso país o elevado indice Rio de Janeiro ,. 868,46 703,90
de analfabetos que possuímos e São Paulo ., 563,70 �65,oo
que de maneira tão pesada e Curitiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 281,5@ 22�:00
dolorosa entrava o progresso Pôrto Alegre 370,30 300,00
do Brasil. Curitiba Londrina ,.. 330,00 2'66,00

.

E' da maior importância o CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO PO'R OONTA DA "REAL""

trabalho pessoal de propagan- VOE PELA "REAL", PIDRFEIÇÃO SEM IGl!1..L
da da Campanha de Educação AGElNTES: O L I V E I. R Â. &, C I Á.

de Adultos. Vale não esquecer RUA JOÃO PIN1'O - 18
__..,.._.....__��_.... "'f__.....,"""'""...,..;-� que êsse trabalho deve esten- rrelefone - 1.358 - Endereço Tele�r'áfico "VIAREAL"

Esguaivias
d

adeira

Rua João Pinto,
Telefone 1

F'lorlanópolts

F'ARMACiA ESPERAN,ÇA
do Farmaeêutleo NILO LAUi

'

Hoje ti amanhi .erá a aua preferida
Drolra. A.elon_Ui e eIJ&rangeiraa - HOlBeopátfu - Perfil·

aari.. - Â1'tiC88 d. bo�b..
Garante-sCl a .::cta ebllel'V'inela II. reoeeitll6n. .Wiee.

I QUER VESTIR-Si (OM CONfORTO E ElEGÂNCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

.Mello
Rue Felippe Schmídt 22 - Scbrádo

. /

DATILOGRAFIA

DIREÇAo:
Amélia M: Pigozzi

Conlere
Diploma

(orrespondencia
(omercial

RUA ALVARO DE CARVAlHO. 65

Tenha ii.>empre em coser uma ganafinha

APERITIVO «KNOI»
Diretoria de

Serviços de Luz
AVISO

e Fôrca
•

de Car'Valho. Dr. P'rencisco'
Joaql1im Barreto de Araujo

Cifra. do Balanço de 1944:
.r

'I

r+:- .

CAPITAl:. E RESERVAS
Responsabilidade.
Reeetp
Ativ�

,

,

II
Cr. 80.900.606,30
cfs .

5.978�4oL755.97
c 67.053.245 ..30
« 142.176.603,80

S�Distros pago' notl ÓltiOlO' li) IU,O.

RellpOI1gebitida1el «

98.687.816,30
76.736.401.306,20

Diretores:
Dr; Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Aaiaio Mallllorra. Dr.
e José Abreu,

Crh:ris e cí ..... I

Co ....titu;çôo de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
TítlllolJ Dea!ol"ot6M(l1ll

Elcrit.•• Praça 15 d. Novo. Z3.
.

l0. andor.

LIVRARIA ROSA
Relid. --l"l1NÊ ::!'r:a�te. 47. ILívros Técnicos Rua D..doro,OO-Fpalis - .._- -,-

gerai A�::�:;,.l: P:::�� ProgramaS �'iI D.B.Cc
i

"
.

..
" d para o Brasil

vo untemos ,e a e· u- QUARTA-F1EI.RA, 16 d,} judho :

-

de crdltuos nl(�S�'OO
- Sumário dos progra-

caça0 .I. 19,05 - Inglês pelo Rádio.

Dr. OSVALDO BUJs..CAO VIANNA

Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe, Schmídt se - �C11a 5
Editíc::io Cruzeiro -. Florion6poH••

5

o Brasil pa.�Q seh
,

desenvolvimento '

Governador da Judia
Nova Delhi, (U. P.) - A

aceitação do vice-rei Iord Mo
untbatten como primeiro go
vernador geral do novo Do
minio da Indía, dentro do Im

p:ério Brttaníco, foi muito bem
aceita em todo o país .Os mem
bros do Partido do Congresso
declararam que aceitavam a

indicação, para demonstrar aOS

ingleses que os hindús e mu

çúlmanos não guardam ran

côr de seus antigos donos. Co
mo se sabe, a India será dividi
da em dois Estados indepen
dentes e provisóriainente será
governada como um dorníníe
britanico.

Dr. C1ARNO G.
GA[LETTI

ADVOGADO

TECHICOS

n :tcessita de I técnicos

em todas ati

prGfissões

Real SB Transportes Aéreos

em

Os
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O �6tT{\r)D" Gu.arl'a 'ella 16 d� JIIJho de '''4'7 (

ENCONTRADA EM ARNHE�
'UMA MINA EXPOSIVA SOB
:
OS TRILHIOS DO BONDES

S, H, L - Informam de Aru
hem que foi encontrada naque
la cidade, na linha de bondes,
uma mina aliada que não ha
via explodido, ligada a uma.

bomba, A deis coberta do Jato
estavam fazendo excavações
para substituir os trilhos que,
num certo ponto, estavam ce

dendo, Tratava-se da, antiga
cratera de uma bomba e, quan-
do as picaretas e pás deixaram

DD LUC � N
., f

bomba, eles fugiram tomados

K.
_

A� '" eras CleOlhlcas IMinisterio da Deseja empregar de panico e foi chamado um

($IRUR<iIAO' , lU, ...

h bem, 'SlAli d,inhel·,ro 1). '

grupo de sapadreres para re-

'MOLÉS'TtAS DE SENHORAS A UTIL,IZAÇÃO DO SAPO EM lVIilflD
.

a, ,

lIU • ii aí I mover'o engenho bélico, A

:nF'lGADO, ES'IOMAGO .. INTESTINO i TESTES DE} LÁBORATÕRIO ,CAPITANIA DOS PORTOS Dt O leitor deseja obter uma
extstêncla da projettl. havia

.C�nmltas d,as 14 BS 16 beras. II Se�s.acional ,d�scoberta de, �m; i��STADO DE ,SANTA' CATA renda semanal e eerta á raZã(9 evidentemente escapado aos

Rua lb"ão Pitit--J n , 7, mêdíeo argentíno para o dla-j RINA de 125� ao ano'? encarregados dos trabalhos de

'(Seer:a4o) I gnóstíco precoce da gravidez 1. De ordem do 'Senhor Ca· Confie então os seus aegó- reconstrução que repararam a

, /. Buenos Aires, (8. L J.) - AI pitão dos Portos dêste Estado, cios ao Credíárie KNQT, á rua
cidade de Arnhem, alvi de re-

_0 ••••••••••• , •• , , ••• , ••• , ••••••

'I utilização do sapo para testes el faço saber a quem Interessar Joâo Pinto u. 6, que, em com- petidos bombardeios apos ali

__-o_. , __,_,_, nabalhos de laboratório foi I possa, que se acham abertas bínação 'com €;) Escritório Imo- beraçâo da Holanda .

.I 'RftTIRAltAM SUAS CANlJi- "II dCI:wn-strad,a .

mais um�: vez; né'�ta " Bep3;rtição, até, 10 de ,biliál'io, de A. L. A!-,VES o em-
_ .. � ..

\ DATURAS 11
por UTI?- med�co argentino, � I agôsto .

próximo víndouro as pregara, proporcionando � lhe .Acabe com os Levantadas
;

.• , " "

endocr-inologista Calos Ga.ll í ] msprIçoes para os concursos de com isto uma renda anual, 9ie-
'I'cldu •• bebIdas. melUlll,V",�,! Mainíní que fez uma descoher-I admissão ao Quadro de Conta- d C'� 12000, C e

..." Notumfts e S.ont"·se .:

'ericaou em outroa Estmd�.

I'
'

A' •• •

' gura e r'il' '. por r'il'" .. Y

,�' t'etlrllfllJ!1 iIlHas candidlitur-lt.. :a .de tl:a�lscedellCIa para a Cl I dores Navai� e C?rp.o..de }�ten- 1.000,00 empregado. Muitos Anos Mais Jovem
i jJM'. r�UlA.r nos laru ca�ltri. encia medica, ao encontrar um dentes Navais do Ministér-io da Melh01'es informações e de Freqüentes leventadaa.ou micçõe.. 110"

..JlItea.". -',' em Vllilll, da e�rtlül-, método seguro, D.rático e sim- Marinha. talhas 110S eserítóríos -'1- C"'''�
tumas ardência, reaíduos esbranquiçado.

Illa rl�rÍ" do ,.,periti'JG «:NOT. 1 dí ti 2 P ,.:-' K
""'-' •• uu.", na urinll..,dôr na base da espinha dorsnl,

.._,_,___ p es para o UlgnOS lCO preco- ,

. ara melhores esclareeí- díâric ,NOT, ou nesta reda- na ingua, nas pernas, nervoaiamo, debi
lidade. perde de vigor, podem ser cau-

ce da gravidez. mentes sobre o assunto em �ã.. eadoe por urna enfermidade na próstata,

:� ,�' ,..

,O dr. Carlos Maíúmí, que é apreço, poderão os interessa- , , " .. ,.,........... ���o�lâ�����lién�:.' ���:��,:t�;;]��ta;��::

Preci sa� _ C!e, !l �hefe do Del;a:tamen�o llilédicoi dos, na Secretária desta Capí QUANDO TEUS FILHOS !��ã;ô:'no"·vj:Ol,:e:��r�rn���i��:t':!�nt�
.li, ........& a::J, dos Laboratonos Squíbb, destal tanja. ' eientífíco chamado Rog,ena, Mesmo que

.... d I 1 B C ít
.

d P d E
te perguntarem o que e seu soírirnento seja antigo, garantimo.

-ae U!iS s@!as em' pavimento

I
capital, nasceu em uenos Ai-l ap: ama os 'ortos o g-

l' d' lhe
- ()lleRogenaoâliviará,reYigorizando,u(L

é t d d S C t
' um azaro,' ize- I que f IA d I tát f d

't r reo ne cent-c da cidade, l'8S em 1914, tendo se díploma-] a o e anta a arma, em
fA

, t, �e�i�t:��to�C�n�. :.'�� j�v���P��:
para eonsu ltór io rnédíco. do em Medicina pela Faculdade II Florian épclis, 23 de junho ·de um eu ermo que poder. re- Rogena em qualquer farmácia. No.... ga·

JA' 194- d
rautia é 3. sua melhor proteção.

,.nvlsaf per obsequió p�r8 �.t4ll I de' Medicina -de Buenos Aires, , ·i. cup,rar a lau e, com" teQ Rogena -indicado no ór,,·

.'Ree2çãQ, OU par ..
,

o telefone' em 1938. Dura,nte três anos,l. Nel�on (Jo. Liv,''n.lm,ellt�, Cou amlilio.
tameuto de proJtAI;·

t" E
tite�, uret'rites e ci!t-ites

manual 84.. antes de se dIplomar, traba-, ,m�IO, ' ,scntura'l'lO da 'classe!, ... " .. ,.", ',', ' ' , ' , . , ' , ' , , ' , , ,

.,

"G" S t"
I "

• • •• •••• • •• o •••• • •• o lh�:l 'com
. famos01 prof�ssori,

.;._

-e,cre ar.lO,'
•

) ��: Di mn u·

VENDE "SE Beln��o ::;.ussay, LO �nstltut01 CASA MISCE:LANEA distri yro à Bibli� do Centl?{) Ac., Bn-vl-e ao !leu amigo dlstautt
,

_,

�: ..IrlslOlobla daquela Faculda-I bui�t'a dOI �ádios R: C. A \ :�:!;:ásx,IR!:ie..:t:,:��i:nth:,'f�:. um número da reTista O V.A

líJm negédo .e seéos em....
"" .

" I Vlctor. Válvulas e Duc:OP,
...., '" v...... LE DO ITAJAt, ; edlçio de4'

tilado8, na mesma eu. de Me-
.

Em 1939 pe,ll�laneceu ,�a qua-, Ru �éulleJ.bei�.... Md"" çiifl eultnrsl <kl� r.í'tnrinen--. eaifa a Florianólt3Ufi, e 8S_

radie. lldade demedlc� aSslstente,
I ·_·....""" .,...� �.w.............,.·.. de amanhã.1

I
estará c:õ�i;l?ibllfndo para

Ver e tratar à Rua José, pelo espaço de OItO meses, no' da empregar duas coelhas para (;'tilllll!lJl'a'nba pró-livro" do maior d;if"tJ&ão enHuraJ ,

."ç andido da Silva, 47S-Estreiti),•. "iB.�ggi.,o ,poliClinic,o de _Eto-II c�da re,ação,. O ::esu,lt,ad,o" posi- €. A. :lI d.e I,?�,r_o).
" ,11'0 nOS88 M.......

• . .. . L9-a • C::lm ,o.'prof�ssor PIerq ,t!y,9 011" ll,eg,f1!IYQ" o1:Jt�m-se -::-,-:-,--'"'----
..--'"

.,' ,-t'�_;: ,:

M j Rnd· Frugoni. De outubro ue

1939,
dentro de 25 a 48 noras e o

,�

,

018 S -
.

CI 10
!
até setembro do anO seguinte CUl'�to d.e cada anima,I varia, na Dentro mi ft noucos' d'l-as,VENDEM-SE tl'ab.alhou no "Massachussets Argentma, de quatro a seis'" ' li t;1; I' U

Militar que se retira�\ veRt1e General Hospital", de Boston, pesos. A substituição destes OS CBUS 'de ,Santa Catarina serã,o cortados, pela primeira vez pelos
�ovei!! de pinho, de quarto. nos

,

Estados Unidos, <;om o animais pelo sapo macho tem ,aviões da Cmnpanhia Gatarinense d�e Transpor�s Aéreos Uda:

sala e C()P�'. e rádio, PILC?TO prO'f�,s�or Means e com os drs. um valor eminentemente pr�ti- «(ITAL
.-.com !"stebt,ltzador de vdtune- Albngnt, Hertz, Rawson e Ler., co, quer sob o ponto de vIsta »

ir.. Rua Alve-. de Brito, �O. man, Voltando 'á: sua patria,1'e- específico, quer pela rapidez, Viagens rápidas enLre Florianópolis - Laguna - 'l'ubarã'b - Ara-

.... • .' ••••••••• • ••••••••••••• o tornou pouco depois aos Esta_! simplicidade e custo, Especifi- ranguá, \

VENDE SE dos Unidos, onde, prosseguiu o, porque os re'sultados obti- Florianópolis - Itajaí - Blumenau' Joinvil,e.

• . •
seus estudos naquele hospital, dos até a presente data pare- Florianópoiis - Blumenau - Mafra -. Conoinbas - p, União.

Um predio com tens,! ••
tendo ,sido graduado pela Ulli- cem demonstrar percentagem Florianópplis - Lajes.

"

,.modidader. ",olidemente coas-
versidade de Harvard. Regres- major de certeza do qUB a de Ganhe tempo. e dinheiro viajando com rapid�,h,confoI'Lo 8 segura.-

"1truldo dandD bâa renda situa. sando á Argentina foi traba- Friedman, Rápido porque o 1'e- ça pelos aviões da

:41é; em optimo ponto' desta lhar no Instituto de' Fisiolo- sultado se obtem, na grande
.

'-C�pit4ill. gia, sob a direção do professor maioria dos casos, antes de

Aceita se pagsmentc em ter. Houssay 'realizando, também, três' horas. E simples, porque

"I'eDOS, P.ra ot,ltras i.Cono.gies trabalhos clínicos no Hos'pital somente é nessáriá uma m]e-
-----------------------------

• .-m A L. Alves: Rivadavia, de -Buenos Aires; ção num sapo, não sendo pre- CONTA CORRENT.E, POPUi.;AR
RUIiI Deodoro 35. _ Fpolis. com o dr. Enrique B. deI Cas- ciso o sacrifício do animal co- JuraI 5J.{, a.8. - Limite ql'$ 30.000.00
..... ' ',' , . .. tilIo e no Institutode Hormono- mo ocorre no caso da utiliza- Movimentação com cneq\lett

Caminhão �:����este último estabeleci- â!OF��������,.para a Reação Banco �o Distrito federal S. A.
V d d,

o dr, Carlos Galli Mainini, AlBm disso acentou o dr, CAP'fTAL: ('R$ 60.\)00,00,O,Ga
en e-se ou arren a·se um I ] 1

-

f't " '

I•.

h- F· d 1942 b
em c ec araçoes 81 as a , Im- Mainini, obfem-se uma apre- RE,SERVAS: CR-$ 1·5-.000.000,00

··camll'lx ao or em om 'b
" .

t d d
,_' prensa,' so re os 'prmClplOS ge- ciav",el eéonômia com o empre- n Trftiag,,-, "ai .; Floriano·l!"llol:&$ea � <\ et conserVl.'çao, rais de sua descoberta, afir- go do batr'áquio, uma vez que 1 M__- ..,._.il__..��_""......,_IIIf,_�--------.......-.-'----

r8 ar com o. sr, J)ào mau',
"

't
- , "

: Ia6cio Dias, n8 anmda M ,wo .

o seu cus o nao e superlOr a

R
"Tem sido constante 20 oentavos por unidade .

.

' amos 257,
.,. • •. .... •... . .. _ .... .... preocupação dos investidores O ,dr. Galli Mainini que Ja

encontrar um meio de diagnós- realizou tambem transcenden- SAPATeS PARA HeMBM: f.itoe a mêill., vira. frsncelQ., selado duJil.'
tico da gravidez que fosse ao tais investigações sobr endó- .alto prateleire, fQbri'ecu:l� cem m0tllriet que ,exOte d. melheF.

t ,'f"'" I'
..

1 'PDe.Çtl' apenas Cr$' 150.00,
me&l110. el11po espeCl ,1�0 rap�-I on�o ogIa, prll1CIpa �e!lte re- SAPATOS ATAMANCAr,QS: preprioll poro inverne, lolado de madeiM
do e sImples� Dos va::lOs, me- laclOnad.as com a� �IroIdes ,

e eap.cial que resi.tem ceJStra toda e qualq.uer humidade. cims.rvanoo
todo.s propostos, o maIS geral- metabolIsmo :do calcIo e fos- o pé lIempre quente. reeom6nda-ae .lpeclaImente para p••soas Ifue

m,e,nte emPI,'egado,'
é aquele emlforo, e endocrinologia

se,xual'jb,QbQlham em.
lugares

hU,midOB OUjO,IIOEllhO,' ,de, ei,mGnt,
° e

til,'
Gletu.

•

> 11
.

-

'

d' 1 C
" Preço apenas Cr$ 50;()O.

que. se US�l11 coe la� CQmo a111 e. coautor, com os IS
..
De

.

as-
CALÇADOS PARA CR,EANÇAS E SENHOR1(S: Te'mos grande sortim.nt�

maIS reatIvos, metodo conhe-: tIllo, Reforzo ,Mambnves e De rnCldel". novos, preçeu harotini.znol, de Cruz.eJ:ros aOGe. a ISO,OO.
cido como Reação de Fried-Ila Balge, da conhecida obra V�l1clQ!I diretc:mente d. fd'briea oe consumidor .

mano É prática já estabeleCi-' :Endocrinologi,a Clinica". CASA ItARREIROS - Rua Conselhei�() M�fra 31.

"

r
,

,_"
i ,�

"

;.1

5

«(ITAL» • I

COffipaBhia e-a.tarillense de- Transportos Aéreos Ltda.
'

«Casà Barreiros»
.

,.,.U-TlI
Inúmeros seres humanos,

.que já fOl'a. fe_a como

tu, agllarda. te. ado pa
ra que ,osa.. ..kar á so

ciedade. C.Jaltera na Cam- .

'panha Pró' leet81t�lecimento
.

da Saude do Lázaro.

o 8ahãe
,

/

"VIR DE"
\\' ETZEL I NDU:�TJ�IAL-JOINVll']�E (Mllrcd

TORN.t\ A ROUPA BRANQIJISSIMA

vende�

,S�QÃ���RCfAf
ESPECIALIDADE

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

6

o 4mériG8 ,. C., 'O ,-g�,ori880 -«(·VamiJe·ão iO'-CefÍte-uár-io», -IH,á -s,ua esiréla, ·Ií�j�
em Santa Catarina, enfre,nlando, em Joinvile, o seu bomô'oimo. A delegaV.ão�

do ,clube 'rubro' 'ca·rioca deverá chegar amanhã a esta
..Capital.

III

em

VINTE E QUATIW JlORA�
NA VIDA DF': Ul\'IA ilIULHE:t..
Censura - Impróprio até,

14 anos.
-

No programa: - Notícias-da,
semana - Metro Jornal

I
Atualidades.

'

FeGeração Catarinense de Desportos Apelo .;;- ;r;dê: ;:7. C. D. ��[::;;:;��:�o:j�:�I
i ,CONVITE: A estréa do América. F. C., da capital do país, está sendo Allyson - Jimmy Durante -

A Diretoi-ia da Federação Catarínese 4(;) Desportos, por nosso in- ag:ual'dooa com uatnrad e desusado dnterêsse 'nos círculos es- Laurítz Melchior.
Iermedic, convida os Presidentes-dos Clubes de la. Divisão, .os compo- portdvos locais.

,
O ROUXINOL" ME�'1'IROS�

J10entes dos Departamentos lIé Fut,ebol, Remo, Nu,[a'ção e 'I'enis, os mern- Jogos da ímportancía dos que se vão realizwr nos dias 20 Censura _;_ Proibido 3:.té· 1,4:
hros do Conselho R�gi,o,nàl de 'ÜesPol'tos o" juizes dtJ Tribunal de ,Justl- e 28 préxtmos costumam levar conslderável público ao campo anos. ,

ça Desport.íva, ilrqpl'{msa e rádio, etc, Para a Je.cepção que se da- da rua Bocaíuva, que Iota completamente as .suas aeanhadas No programar. -- Notielas da
{la ao America Futebol Clube, da Capital F'édenU, no proximo dia 18, dependências, espraiando-se por todos os recantos e locais de Semana - Atualidades' RK9
ás i 7 hOl'as, na s:éde da F. C. D. - nua João Pinto, 32. onde se .possa . .ollaernur a_partid8,,_ ',< , __._ .. __ Eatl1.é_,._.. _ ,__ ,

-
. Iflttmantente, temos visto o reservado da Imprensa ocu- Preços: - 4,90 3,00.

Federacâo ' AlIe'tiea Catarinense pado por uma' chusma de cavalhetros que nada têm a ver com
,_...__ • _ .... "....... """'_�_= _

, ti crônica esportívn dos nossos jornais.
.

.

,- •

Nola ()Tif'iitl n,o 7 < • Í1:sse é um abuso que está reclamando urgente eorretívo, T-e-iegramas rt tidl)S
(Sessão coniuru.a de Diretoria fi Consettu): Túcn ico, realizada u. ii pois os verdadolros eronístas que ali vão não podem exercer Relucão dos telegramas r-etidos 1.1Ítl::

de jUl110 de 4947), II com desembaraço as suas tunções, atrapalhados que são pelos estação Jocal :

tO) - Aplicur ao Lira 'I'enis Clube; ele Florianópolis, ti. pena de "'coleg:a.s" .de qualquer fôlha de couve de TaperopoUs, . . Sagento Azu il, Julio Costa, Kas-
pertla de pontos na pai-tida diupuf ada com a A. A, "Bai'r iga-Verde ", O reservado tem sido ínvadído aínãa por .gente sem' ne- zas, Dr, Fel.icio Hiheiro, Antouí»
desta capital, visto que inchli>u em seu quadro amado!' nào inscrito uhuma compostura esportiva, que (la�i atiram os maiores does- Sales, João Donato Souza, Dona Eu-

.

,t'es'ulal'menlle ea'-vi (la que dispõe a an. :�" do CÓdIgO clp jJ:nal1d�(l';S, tox aos rapazes ern campo ( complornetendo desta maneira a gen ia Bella Cruz, Walrnes de Bar

adjudicando-se ao a(1\ ersário citado o. ponto da aludida pai'! ida, fl'tI- íínha de Imparctalfãade que (IS [ornalístas são obnlgados a ros Galvâo, Padre Benjamin, Cd
lizada li 27 d·r junho do corr-ente ano, pelo Campeonato de Voleibol, uh1'lel'vnl'. "

,

Co.ptJ]a Alfredo Nazar-eno, Izaur-e

2°) ��' detennin,a� o ,pntw (I::) antecedeucia �ülima de 72 horas I
..

DaquíJa�lemos vec::nente apêlo no presidente da F. C. D., Vieiell,
.

José Pinheiro Azevedo,
'para eíeito ele mscriçao ü condição ele jôgo, nos Cnmpeonat.os pronio- l.al'a que esse abuso nao se repâta e· temos R

__
certeza de que Floriano Silva, José Marcos, EdU)'

vidos pela ].i"ectN·ação Atlética Catarinense: ,s.' s, há de atendê-lo, determíuando providências enérgicas P8- Dor-Ienes. Serrhor ita Clara, Arlin,I(�
,3°) - declarar J3Ula a ipal'íirla realizada em Joinvile, pelu Campeo- rt, (lhe só jo:rnnUstas cre(lencfâdüs, (te crÔ!Ilica esertita, e falada:, Lekll, João Delarke, Manoel NuUt):.'_\

nato, da,qu'�.la c· idade, a 28 �'B rr,laiO �tY üorrcnle ano, {)ntr,e os, quadro� ,ela tenham- HC'CSSO _ao

reserva.cl� da", ,h�prensa, ,

correndo

,dali cOlDl
e (_;er':11t.la A\lgTlsta J,esus.Guaram ES'porte Clube e :::;otledad'e Esportlva CruzeJro do-Sul, ,em \il:;ta OS penehas e c.ronistas do fancaTlU.

_

--.

de irre,gu�arid,ade .J1avida na Pl'ol'l:ogação.o. que ,f�i \"erificaclo p.el�, reR� > ,O comandaute- Cabo}em põsto lDujita., coisa llOS €'ixo�
. JusUl'8 do Trahalho

IW.ctlVit ,suJ11!ula e resolver il consulta da LI'ga AtIetlca No-rt.e Catarmen-! é ha. de l}()r cedo acahar de 'Vez," com a irregularida.de Ilue
l

< '" �
,

" P !\TTA
-

PARA
BC, da relf€J'icja, eiclad{}, conLl'áriamenle á solUlç.ão dada ;pela Comissão nos levou ti, endereç.ar-lhe este Ill>êlo. PROCE::-iI�OS

T

EM E:rn�o' ,'"
'.

Té�nica de) tlnesma Li.gt'a, na p�rted,quel diZd, l'e.s,�eilo a joga{lo,J' ele 2a. di-

X
--.' .---.' l\:i;�Ji*;�MJ�iLRO

YJsao que 'omou par e em JO.gu e, a, lVJSaO;

,I,'·_

"

,_E..',', ,,�,�!,..
,.'."\.•. ', :I�. C.' ,c, .

Dia 16, às H hOl'as:
40) - deLerminar o prazo de 8InLecgdência mínima de 2ft Ij(}ras p3-,

, _,�."

d C' PROCESSO ']'(0 JCJ-1i5/n
r!'. el'ei,to de de·sistência de C�lJJbe, de competi.\}.â(! ou J()go {' ampeo- (

. ,j
- Os lll.gressos- par'a () J'ogo Améúcu., do IRi.o, "x ,Avai desta cu.pilal, RCLAMANTE: ivianuI'1 B1'll'l,' !t""

nato promovido pela F. A, C., devendo a re&Pj}cf:tva üomunicaçi'\o sei'

['.eita por escrito; ,�;,"', acham-;;e á venda no Salão Reeord e eFtãn senoo vendidos 'pelos
gu-inv�,s j)1"C:'ç:os:50) - negar provimenLo ao pl'oLeHto apl'eS-E'nlado pelo Cl,ube "12

üe Agósl.o, desta. ,Capital, refer·ente á partida rea.lil:ada a 2,7 fie jUfllho do Cadeira, , , . , ... , , , , , , . , , .. , . , .. , , . ' , . , . , " Cr$ 50,00,

f'

I
Al'qui-ba,nc.ad.a. , ' ... , .. , ... ' .... ;'- . , . , .. ' , " Cr$ 'iO,ooeorren,t-e a,no, pelo Camlpeoua;lo de Bag;quetebol, fi,cando, a:::sim, con 11'-

d· d' 1 I" (-'1 h A 'lét' "atal'l'nen�(' Geral, , . , . , , , . , .... , , , . , . , , ' , ' . ' , ... ' . , , Cr$ 6,00,�na,do o ponto a JU l:cac o a �eu ar versal'lo, -' 'U'lJe .:,_� ,1CO '-'.' '." ,.",
---' _

também desta capital, () qual ,sa;grou-se ve11cedor- d�:l<;l3rl"tlda em lide;

'j6°) - re1prender o amador Sera.fü' Faul1s-Lo Fa:\ffii;'�à qualielade deca

pitão do quadro de volei>hol do Clube "12 ele A1iiiHi�{jK na p[WLlda J'ea,h-I
zada com o Lii'a Tenis ClUbe a '7 do corrente ,mês pelo l',es:pe.etivo cam

peonalto, ,na ,forma do (Jis:posLo no 3rt. 77, comlb_hlado com () 3rt. 90, d')

Cód'ig'o d,e P,e.nalidades, Lendo ,em visia -que o mesmo 11ão zel:ou pe'lo

iii cumprimento das, ob.riga,ções dos amadores de seu quadl'() e não re

I, prinüu severamente quis.quer infrações, c.onforme ,se veJ'Ít'ica pejas
declarações do ánhitro. Prolfessor Êrico $�t�Cltz Jnnior, a :;{'guü' t,ransel'i
t,as:"

.'
-

Ritz � Hoje ás 5 e 7,30 hora;&.
Amélia Bence -- Roberto Es

calada. ,
'

(

se- Nascimento
TIE.GLA:\lAl)O: Cia dI' Jnrlú�t.rii;(s

Ge rais, Obras e Terras S;A
OBJETO: Inde.nização B avis�j-

'Novos árbitros de Eufebói'
jwrlvio.

Dia 17, às 'II. }lo.l'ag:

PROCESSO N° fC.T-117t47
RECU\::\1ANTI<1 : Olnet-e Cardas.
nECLAMADA: "Casa Nalal"
OB.fETO: Indenização, a\"iatl-

A rlil',eloria da p, C, D. el1l.ssífíCou GS sl�guinte" árbi,tws na ta Di-

RECI�AMAN'I'E: AmalJrilio Ar-

e b I L
lino.d BiUflncOllrt

"

lu e de Re'U'ai'as '11" do Ul H.ElGLAMADA: Cia .de TndúsLrr.i1;
"Te'1ldG o,rdenado "r-údilZjo" para' (; 'cjuadro do ILh'a T. C., p,m .' "

:

,... .'
",

.

"

".
. /' " Gel'a is, Obms é 'r,erras S A

cQ'nsequência de conduta anl.i-,es-porLiva dn Capil.i'ío cio quadro do OBJETO: Jndenizal,ão e avisfl-
Clube 12 de AgôS!.o, notei que, (HIl rr,sposLa a váf"io� �üques, o,s jó- Convida-,se lodos os sácios para a f'essão a r�)a-Jizal'-se .sábado',dia, Jll�évio.gadores dêsLc último 'não' s,e e.sfol'çavar:n, dpliber'aclameiite, em \te-- 19 :ts 1'5 horas afim de serem ih'e,enêl1iclós \'ários cargos da dir-etol'ia.

.

_

volver a 'bola ao campo advprsárü), batendo-a com visivel .displi� -Héli9 Portel - 2° .secretário,

p' b
. ·

cencia r visando, com i,slo', a perda p,ropo'sital üe ponto:,; Lllg'alldo OS BA,sQUJi:TJiiBOLISTAS BRASI- Dllrant,e a i�stadia dos lJras.ilei- D,m OS correios
tal pro()Hdimento em desacórdo ,eom af'_ nor'mas da ética desport.j- LEfRQS '."rrVEHAM CORDIAL

.

ros: O B;Ie.neme ofer�ceJ'-lhes á, um "extr'�vl·'adosv�, suspendi o jógo em. questão. cl an:do-o' tel'mina'do lÍ vista> da ACOLHIDA EM LISBOA passelO a Alcobaça e a Batalha, com· U .

ilMicilên.eia !.écni'ca 'fLa'g'i'ant,e 'do quadro faltoso, H concedendo a Li;,;tbua, 14 (1'. P.) -- Foi recebi- a,lmo�\o na POl1s�da tlr São Marti- pombos-correios do Ex�rcit.
"itória ao 'quadro do Lira T. C., com a coontu,g'em de 15 x O. Assi- da (lO!m grande tmt.usia!'mo. nesta nho,' jantl;ll' ,na Foz do AreJ,ho, q,t!_e,,se acham extraviados e

nalava o "ipl'a,card", a esta altura, Ü' "escore" de 12 x :J a favor do capit:d, a deJegaçãü da COTIJecleração Os joga:dol'l's brasile.it·os seg'uirão, abá,i;X;0, relacdonados:
Lira T. C., ,quando era disputada a ZR parte deste jôgo, 131'asileim de Ba�q.uet.ebol, oh,efia- clel}ois, P3;fa a K"panha e terão "P6'tubo- n. 31 simples - li"eô'"
,Submelo ao julgamenlo do 'Consehho Téc·nico da F. A. C. ('sta mi- da JW:!c) sr. Aelerbal Carn�i1'o Ri- tamh(�m, pf'ovavelmentl', jogos na mea - Escamado escuro

nha elecisão em .face do oC_Ol'rido e acima eX'planado." hcil'o. A embaixada 0spol'tiva bl'a- Fraru:;.a, Pombo n. 794 - Ex - 43 -

7°) - provaI' a reg'ulamentação g'cral dos ICa;mpeo:rraf,os Estadu:ais silei!'a, que viajou a bordo do "Pe- Macro - Macotado comum

de Basquetebol e Volei'bol, do conénte ano, da qnã.l :ie dflst.acum, pa- dl'l) 11", fez bem a travessia do Pombo n. 802 -Ex - 4'3 -

rã ciência dos interessados, 9H s,eguintes t.ópicos: Aj,lã!l1iI,i,eo, 1110,strando os seus atleUis Nj\o VUIA. O BJ<',NFICA Femea - Preto
Local: Brusqu·e; praça dr desporto::-: S. G, Bandeirante; início: bom e.stado fisico, Lü..boa, 14 (U. JW - O vioe- Bombo. '

n. 817 Ex. - 43 --...

ll:S ·17 horas de sálbàclo, dia 19 de julho de 1947; cleSip.esa de hosp,ecla- O p1'Olgrama elos jogos o se,guinLe: pres.iclcnte do Benfica F. C., sr. Feme.a-Camotado comum

gem: por conta da ,renda; des'pesa de tra:nspürte,' p01' couLa dos Í'€sp'ec- Dia 14: - No Palacio do·s Espor- Caslt.a �J Sousa, disse q.n� o Beruf'ica Pombo n. 820 - Ex - 43 -
III, Uvas üJ,ubes, cabendo d'it�eit,o a ,quota sóbl'e a renda liquida; desfile tf)�. no Parqu'(l Eduardo VII: - haNia pedido de emprés:Limo varios Femea - Escamado comum

OIimpico, con1' flâmulas, baueJ.eil'&S e ,uniJformiz.ação adeiqu%la. , Pl'imeieo jogo .entre os cl,ubes Atlé- jogadores fie classe d·e outros clu- Pombo n. 101,53 - CCB -

1:1• 8°) >- designar os seguin,[ es oficiais para os Campeol{{atos adma t,ico (�al'Ilii,cJe, .par'a djspu[,al' da [,a- bes ,portugues,es, tendo s'ido recu- 42 - Macho - Escamado ela-

ll:!!1 1\efel'id0}í:_Jla ar,bilru,g-e-m ,de b1l!sque,teJJ.Ool: �ll.Za.l'E'JIHJ ,:Sirna; e Hélio Sar- ç,a "VfIiI, Ce,ntenario". I sa'dCi3, 'Com exceção do Acaclêmiüo, ro

lill! mento Kales; cro>l1ometI'lsla: 'Professor Enco ::;11'al,)I .TulJlor; aponta- Dia Hi: - Joã,o entre o Belenen-! do Porto, e rio Esloril e,' do Elvas Quem encontrar ou souber
",

dor: Pa-ulo Oto 'Scheidemantel; aribitrag,em ·dp vo,lribol: :Professor se x Sporting, para ',disputar
da ta-I' Olu:be," acresce,

ntando que "mesmo do· paradeiro destes Pombo!t
ltrico Stratz -JúI1ior' e Óscàr N. 'Capela; a])ontaclor Paulo Oto Scheide- ça "üBB". -ParUda entre a seleção cum esses jogadores, o c1iretot' gel'al 'poderá informar por gen1ide-
man.teL d,e, Li�boa e ú qua,dro brasileiro. I

,de esportes ,e.o m
..
inisLro da Ndu- za, ao 14° B. C., ,pois trqta-se de

I!I ,

gOl - ir,e,c,omendar aos· clubes 1'i1ia,do.s da capital para que se em- Dia 19: - No Porto. - Clube cação nãü concordaram em que es- Pombos Militares pertencentel'>

11'111 penJhem jU;l1'Lo aos S:f)US amadOires no .s'entic!o de os m0smos fre:quenta- Vasco da Gama cont.ra o quadro tiv'ésse.mos em üondições ele jo,gar á. carga de 20° Regimer\to dt.·
rem regulamente o üurso de FOl�mação de },rbi,l.ros do Basquet.ebol e. brasileiro, no Brasil". InfantaI'li.a, sédiado em '\ CUl"i:-
Vol'eilbol da F. A, C. atualmente ·em ifiunüionamenLo, s,enclo as explana- Em data a 'fixar os jogaelores Srube-se QUie o Bo,t.afogo F. C., elo tiba (Bacachery).

"

, ções feitá na Bi,blio,t'e.c.a do .clnbe "'12 de Agõs,to", ás 3a e 5as. feiras das brasileiro !:xil�Ir-se-ão' .-em Coimbra. Rio ?e Janeiro, mwiou um convite

I -!,,-,' identi:ficação numé:ica.
;,;, 20 ás 21 horas. No,s festlV�JS a realIzar, os

p1'O-1
ao :Sp'OrtmS' Clube para- que eSlte ac:ma menCIonada acha-se :n�-,

Secretária. .da F,ed,eraçã.o Atlética ,Catarinense, aos JO de julho de igr.ama,f:; estao comple,Lados com ClIlNle o se,u "team", o' qual venceu crIta em um anel, de alUm'lnl"
1947.

' I e,xi,�i,ções e 'Pe�qllenas provas, de o campeonato lusitano do ano pas-j' colocado em um dos pés d�
:Hu:btms Pinto Vila.r, 2° Secl'BllÍrio. \ paünagem Hl'tJstlca. sado,

. Pombo.

vi31í.O, a partir {;ia' l'etul'l1o: Alvaro Pereira do Cabo, Osvaldo Var,e,jão,
Aldo Fernand,l"s,,,:,,Hu!:.wl'! Beel" A,ntôJ}io· Sal!um, PaLrie10 BOl'n, An'lonio

))rr,vio ·e salários. •

P. O. Neto p José Ribeieo.
Dia 18, às 14. h?ras:

PROCESSO N° .JCJ':117/li7Classifieados ,na 2a Divisüo: Newt.un l\Iongui lho'L, Lúr.io Carvalho,
lzicll'o Gosta, Manoel TOUl'Íllho (' João li:ernandes dos Sa'11l.o.:,;.

,
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t;adastro Social do <,O Estado.), Mo.rillilo .aPfb60sivoj_ Rio de .... aneIro, (A. N.) -
P�A H3'�� �j, it.�o d. p.I'Mnêber e. ,A "Asapr:ss" informou de)

,,�ipOO. abata.1> .,. �."..1Q • 110M. �"j)- afim.� Ponta-Para que, segundo pes
,'>lflt�atn IUrtN. G 'U<lIIIIQ �VO'� SO:aíi.t sôas chegadas de Assunção,

'existe na capital paraguaia in-
� •••••••••••••••••••••• � _ _ ,; ••• o., �

tensa guerra de nervos em con-

l� •••.• : , .. FAt. ("AviA D. N.M. ' •.••••••• ".,;' sequência da aproximação das
canhoneiras "Paraguay '' e

"�1iII - - -.0 - • ,
"

•. ..-; � "Humaitá ,; da zona dominada

� (., " , , .••••••.•
_

••••••. _.. pelos rebeldes. Os mesmos in-

•
formantes disseram que o gene-

pp •..,.' .. • '.� o. o o'. o' �. o o o • o', •• n , O;" �:.l ral Morinigo enviou rerorços pa
ra sustar a'marcha das duas

�. de P'iü -�) •.••.••• , •• , .... , .. , •••••• 0··.·.· .. ··· ,- .,. ' , .• ,. referidas unidades. Entretan-

.�••••••••••••••••••••••••••••
•

••• 0 ••••••••••• _ •• , •••.,_ .; .,,,
to as forças governamentais
contínuam a sua marcha dían-

.•••.,., •.••,. , ••• ,." ••• q.' •• " , - •• - , ••• " - • , ••.• , ,'. , ••• n , �. te de Bel1a Vista, tentando

'�.I�MiPn_•. t� • _� �, ._ M�., -c°tartar.dasdcomt�nicaçõe.s eUAtre\i�íM' • eulrUí de piar....... 6' �
es Cl a e e Coucepcíon. o

mesmo tempo, informa-se que
..._u �,�__�

.

uma coluna rebelde progride
lia direção de Capítan Bado,

i que é. d_ef_endida �or_- reduzidal_! gu�rn.Jçao. .governísta. .

.

. .

••••••••••••••• f·o.,\O< •••••••••

,'lf

IRD"QUiTE

o NOVO. HORARIO DA VA-RIG

DE PION E IR OS
,j� R SERViÇO E>E V.S.

"�;"

A Agon��
da Ils á
Aliviada em Poucos MinutasDI. NEWTON D'AWU

()pcroao6ea - \Til, Ur�Ai.... I

I)ij� do. IIlteaUnOSL �tl) e I
Iàtu - HemorrOidas. '-.t.améli

10 cs.. colite amebW:la,

��;tavl�r�:���'
Ateoc1e d1ar1amente U 11,80 n
-s. i tarde, da8 18 À•• em <Manu

Ia•.td: Vidal RImlM, GIl,
.

J'cmtl067
�r-- '-

DR. ROLDÃO CONSONI
�tJlWIA GlilRAL - A1Ji'A rn
1'llJliGlA - MOL:fIISTIMI DIlI 10$
"" NHORAS -oP.4RTOl!l ..

J'�o peja Facuidade de Medl
€mna da Universidade. de ,.!?l9. _�

"":>L!q, onde fQi as§lste1i� tiOi'" "L '

� am.Oli do Serviço Clr1lrg!co G�
11'rof. Allplo Correia Netq.·

"!'31'�1A do eaWmaQ'Q e Vi'" ...

� intestinos delgado e gl'0fII>!) At'lora tambem a (r I! lO, 00tlr6ide, rine, próstata, bnlga':J .II
�1I:l'O. o'!'t\1'los e tromose. VarlCC
:!Iô-l.:., bidroceIe, 'vamea G herIM ........ .... ..•. .... .. ..

CONSULTAS: •

A
- -

.Qu li II IS horas, à Rua .r.IPl vloe� par��dt, 21 (altos da CUfI Pe· ;;::JJ U
ra1so) . Te!. 1.1598 .

....;MID:t!:NCIA: RUlI Esteve. JIJ

O 8r'�sl"lulot'. 1.7,9.: Tet. H 764 ',.
• U,.,; ..

.. '

_.

__-� _, ,"""'_---_,: " ,-._.
,

"

-""-.: �"""'." ,

"' � �'""":,.

11\ MARIO WEtl)JlAUSII ·Los AngeléS-, ,,_'. � ,tU. P.,y
o"d,,: ';'0 Hospital -Nn-'. R,.tM� Dois aviõ'es C, 67, ex-transpor
(;LU'flCA M:tDlCA D� ADUL� tes do Exército destinados ao1': CRIANÇAS ." .

Couult6rio: R.. Visconde de Oun presldente Dutra do BrasIl e

T'r!IM, 2 - "'!I. da Praça 15 M No- aos seus ministt:os, fotam en
� \altoa da -Belo Hori...,llte-) tregues á comissão Brasileira

Tel. 1545
dA" h' ICaau!tu: dll. 4 ia 6 hora.. e eronautIca, OJe, pe a

&elidb,,!a: R. ""Ii,. Scluaidt. Jl "Aviation Maintenance Cor
- r_ auaa1 113

I
I

I

. Enl poucos rninuros a nova J�eeIta
-- Mendaco -_ compç:u, a eiroular no

sangue, aliviando os aceseos e 'OB ataques
da asma cu bronquite. Em POllCO tempo
é posefvel dormir bem, respirundo Iiv re e
facilmente. MendacD alivia-o, mesmo

que o mal seja eurieo. porque dissolve e

remove o ln1\CUS que obstrúe a.� vias r2S"

piratórins. minando a sua energia, arr iú
nn ndo p,un. saúde, faãendo-o seutir-se
prematuramente velho. Meridaco temtido
tanto êxito que se oferece com a gar:mt. .i'n
de dar ao naciente respiração livre f> fácil
rapidamente e completo aliv-io do sofri
mento da asma (>1'1'1 poucos dias. Peça
Mefldaco, 110je mesmo, em qualquer
faJ'mtkl�. A lw��a.fJ'a.r;\nti? (,}t sua Ul<1.. i('\f
!Jl'õtedl,,:" �

-

Menda�c A� ��m<�:'"

,

,

_",,,,,.--.,.,,,,.:o=-__==� _

,I. ARMANDO VALOle
...

-

DE ASSIS
� iarY1Ç08 de� Infaottl U
�nc� Municipal e de

Caridade
Íol.iUJR()A KJilDlCA DJIl CRlAN04ll

ADULTOS
OOU'l1LTORIO: Rua N1IDM ...

Ji'lmIIIo, 'I (lildl1fclo S. Fr_vl.co).
OoIUUltas das 2 às 6 hdi'1III
�CIA: Rua Mueoilal Guio

lherme. 6 'Fone' 788
zas, - De Florianópolis para Cur.itiha, São pau·lô e Rio Q,� J�n-ei!'e.

Decolagem áJs 10,40 Eboras.
'

3,a.s. - De Florianópolis pal'tt Porto Al,egr,t. DeGo,lagem ás 12,30 hre.

/l'as. - De Flori.a:nótpohs para CUTitiba 6 Soo Paulo. Decolagem
ás 1:��: �_9�:�Fl,o�i,�nÓ�OlilS' p'ara P;'to },J,egre: DêcoÍa;i'im as 10',20 hl'8•

6as. - De FI�oTi,auó'Polis para CUTit�ba, São Paulo I' Rio de JaIlJi-il'O.

Decolagem ás 10.40, hOIlaiS.
Sab. - De FlorianóDo!i-s para Por,to AregI'e. De.colagem ás 12,36 hrs.

PASSAGEIR,oS - GORREliO - CAlRGAS - VALORES - REEMBOLS.
_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARA

EUiROPA PELA K. L. M.
FILIAL Y A R I • - IIJIFlCW LA PORTA - PRAeA i5 J)Jil

N0Y1Mlwt@ TliLJlFONE: '- i.3�5

DR. A. SANTAELLA
i'Diplomado pela Faculdade Na-

.'iI*Iua! de Medicina da Uli_IVel'Sl_dS• fio BrAsil). Médico !>OI: c.oné\l!:· ...
..,_ 40 Serviço Naclonlll, de Doell'
líld Mentais. Ex Interno-da Santa
'J.IN& de M1serlcórd1a, e Hospltel
l"�trt.co do Rio na Capital ,..

deral
n.oneA IIil:DICA - DOJIII't()A8

NIilR'ft>SA8
_ Con5Ult61rlo: Edlf1clo AmOlia

NETO
- au. )'ellpe Schmldt. Con.ula.l

Dali 15 ás 18 horas -

·!.!iellid.:nda: Rue Alvaro de Car"'
DJo n. 18 - lI'lOl'lanópolJa.

poration", depoi�s de terem si
do' reconstituidos, por 30 mil
dólare� (cerca de 600 mil cru
zeirO,s), cada um.

Os aviões deve.rão seguir pa
ra 'Washington antes de ·par
tirem' para o Rio de JaneiTo.

IJL POLYDORO S. THIA�fI
� do Hospital de'Claridade,. I

de FloriaBópolis

Dr. BIASE rARACO
DOENQAS DE SENHORAS -

lHJ'lLIS AFEcÇõES DA
PE!LE - RAIOS JNFRA·W!lR.·
IOJLHOS E ULTRMl-VlOLETAB
eo...: R. Felipe 8chmJdt, 441 -

DClII 9 à. 11 e das 5 às 7 hn.
R.a: R. D. Jaime Camara.· 4i

FONE 16441

Resolvido, en-fim, seu problema finaReeiral
A.!lfiSiente da Maiernldade

m.DftOA MílDICA - .JIi�
ame- liA eJMn'AçAO Il ..

PARTO

�oas -1Ó8 órgãos t,ntern.OII, _

peeialIllellte do •.ora,i,o
Ooea�s da tirQlde e clemals

glAndulall �t.I'Jlas
PDlGDBAPIA - ELEC'I'ItOCAa.
1INf00RAnA - ME'UOLI8Me

KASAL
�tall tllària_ellt. das 15 U

la lt.r.!
iI'lItIII.de' vJl.&malio8 a qualflUf!T
�. Iirr.lusb-e durante a noite.
*OnlnlT6Rre: Rua Vitor Mel�

lu, lá. FOBe 7Gl
" eu: Aveal':a Trom·

p.,fkllll, 82. P••e 788

Adquira. TUDO de que neoe••ttal',
de UMA SÓ VEZ,

p"gf&.n40 P4&CBLADA"M'I'B, '.'

00_ &os "A.lf'.rA&:m•••• '

oo.pra ., .......,
..rvi••••....

----,----------

'-?"Hli7IXo\S fi) RECL_A!\'lÀÇO�
P,R €ZADO LJtl'!'OR: s. o 'I". �f \

)�'�re�!t1J �. "f;a}a:�ntet t!UU!. P1"o.�deu.d-=.
Mr�, e�th·r�ít.ar 10 Que e.tiver e.rr-W aw

�<.ra qU� '''ÍOjuna. f..!ta de .e r"pita; 'I
NM fl> eldlAilale' QU" " .u.. reclatoAolo
.... ,.eilUJ PI-Id�râ "Ir a eau..r. eD"..u..
I>ll.,... • SlIICÇAO ItJl;CLAl:[AÇO�.
d. O :J:STADO. que D c.uo _á lu.d"
�.."."f) À.('fQor. a.o , ..'UMftefMcu:ta de Qr�..

.i'\'" dit'éhv. �f":'C«».ndlJ \" ... um" Jtdn: 't>.I..\!.

IiU 4tl rc.ultlulo. ZMoor* el-;'.I. a!aun, .ta:

�, iJl'tl.' .... , D.�� �11'.tI.'f'.J'?'\�,""... .'-. "�l:t

II
DEVOLUÇÃO DE NAVIOS i

, FLUVIAIS HOLANDESES. I �--__�...-.....h.
S. H. I: - Informam' de' INDOs1:RIA,� I IEGWIOS tcHeT I. A ..

:Haia que foram entregues pe-I ,

las autoridades de ocupação da
zona. russa afllncionarios do
.'Gov�rno holandês cerca de 37
navios fluviais que estão atu
'almente ancorados no porto

J de BeTUm. Ess·es navios são

ra primeira. reluessa d� embar-

t
caçõe-s a seiem dBv,olvidas á
fIolanda, na .zona de Ocupação
Russa. .

. ,

C.REDIARIO KNor .t;SISTEftt1A
.......

-r:'.

.1,
_dl.,
Q.a.d......
e'cid'"

J61..

PAULOH. FONTM

M.
.

S. CAVALGANTI'a.
CJilúea .

Rua e ·

.

••1 .

CURSO DE
.... lt,....... ltt1'"

......_---,

0.";",,,

1:•••• o

I

•

,Serviço de Pronto S.corro de Automóveis
Ensi-na·se Q di�iBir aut-@móveis
Amador e ProfIssional

Teoria e prát-ica "- e••laeei.e.� dQ motor.
Ate.de.·se �JIlados paTa re-par•• de urgênc-ia.

'. .t.wto..E.scola 1 ..47.77 .

GA1't'Ú�E .NMO":"PRI4A .A.L. os,uue, 4'.

Dr. :) Henrique �todieck
ADVOGAD,€>. ".<

Rua FeHl!>e Schmiit21, 8obr.sao-'E�1.f••e 1.'2
�Alte8 da (GASA PARAIS'O) - l""�i•••,.II''-

'r

1 "A CA
I m.lh.r.. fdbriceuJ. A 0••4 eA CAPiTAL- .koc. G .t..... ...

villita ant.. d. efotu"NI'O .u.. cem : _

...., --�-- -- -- --..---- �

Fabricc:mte • distriJauidore. da.. afam.da. con·
iecgõ•• �DISTINTA" e RIVET. Po••ue um gran
.e .ortl.eato de casemiral,' ri.cad.. , brina
bo•• e ba.ato.. a.lgodõ... morln. e aYiam.nto.
palIa alfaiat... que recebe diretamente da.

s...; 0-...__ .. iate"i." no ..ntillo de lhe fQlI.r.� 'Ima

,.1eJ1•••••� ..; raiAIS era Bhu••nau .�La.ie••
... m
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Definam-se, senhores udenistas! Ou colaborem, dentro da linha justa da U.D ..N .. ", ,no�
cenário nacíenal, .i)u'��fa'çâm oposição sadia e construtiva! Em qualquer das hipóte-·
ses, fechem" o [ernaleco; cujos redatores falsificam números para acusar- adversários ":

Fechem-no ou substituam-no por uma imprensa honesta,' que se respeite,
para ser respeitada,

.

__$ 1 ZiAW.axmzz.MZ&E . �:tb.A_sa!EiE ...... ::SSSZ _J

Diretório do Partido Social Democrático
Os CllmpOIlPTI Lf�S do rJ i l'et,\l'úl L1u lugu r'. e:'tão imhu idus, neste ius- i'!�,; para garant.ir-Jhc que, cm 1I11al-

P. :-). f)" em Rio uo Tusl.o, 11111nicí- tante docísívo para llOS·SO Esl.ad,) !InPI' pleito que EC ter ir em nossa.

pio de Blumonuu, vleram em ca- '[li!' marcha. gloriosamen!e, para ,-lnl'l'a, u povo de l+io do 'I'esl o !.�,"'ta-
.. i ravanâ; domingo, a dta 'Ca,pifal, ';uà' !'CdCíl10êl'álização múis

'

corn-I,d,: i!'l'flstejI amonto, aú laclrl fie \'0,,;-

Flor'an6polla, 16 de • .:alho de 1947 aí'un-de visitarem o se. dr. Ader- plf�la através lima cunst.itlli�:ào que sU excia .

. - - .. _ .... - .. _-.,.

----., bal Itamos tI:l -Silva, ilustre Go- ·'sLc'\ prestes tl SeI' prnmulguda. I]� nesse elevado nrouósito que'
,

"

vernauor tio Estado. Snll10S a expressão viva do ()'u-' estamos ouvidando llüSSOS esrorcos.

CRONICAS E'SPAR'SAS A frente da numerosa represcn- bulho e da dedicação aos interês-I Aqui (em V, l'<;xcia" digno oo-

,

'. .

_

.

.' ,

.

i tacão pesscdistu estavam os Sl'S, _;ps políticos de Rio du Testo. Nos- ;vernadOl' 'do Estadn, os membros d€i,"
.
João Nóbrega. presidente do dirf�-' sa loculidude, como, tantas 01\(I'(lS nosso ílircf61'io, que tendo escuta
[Ói'io de Blumenau e AIfl'euo Carn- dI! nosso Estado. também tem seus do em praça pública a voz sensa-

Venho de assistdr o- memorável conclave, de .Ponta Gros- pos, deputado li Assembléia COIlS- prohlemas e uão- pode prescindir (a do então candidato .11 governan->
sa. Ê o segundo' 'que se realisa dentro do Elstado. Já foi ampla- LiLnj)l[e.' da valiosa. cooperação do hcne-Iça d� Santa Catai-lua. hem a g'uar'-
mente divulgado pela Imprensa e pelo rádio, os seus altos ob-. Jntel'prptaw(1) os visitantes a mé ritn govêrno de V. Excia.. as- ;'daran1. no fundo de seu co1'a,ç_110 pa-

;ietivos para que estivessemos aqui a retretil-os. O pess'imía-tgentf l senhorinh« Maria ,\dcLe sim 111lm0, ,!amhórn do valioso t�U_l ra poder hoje, sinceramente, repc-�
mo, do brasileiro -e o seu poder decrlitica,teria objetado que osr profetiu a seguinf e oração, que xf l io rJ{>gse g'nlTlde barriga-verde' til' a. V, .Excia., soldados fiéis d.e

problemas postos em êquação nesses conclaves, podertarn-se] mer-eceu calornsu-, aplausos (, 1'10- Que fi l'\c['ôn Ramcs. 'remos li con-; mil partido, não d�smerecerã() !v'
resumíe em dois, fundamentais, reclamados pelo Brasil em, qüonío rcspostu dr! S. Excia., () vicsão' de que, Lodos, junto". ]lav('-: êsse partido,
peso, desde os seus primórdios - instrução e estradas, O res- se. Governador:

I -m'o;; de dar a Hio do Testo, que é Receba,
.

pois, preclaro goveJ'na�·
rante viria depois. Mas, no correr dos debates, corrstatarnos.Í Ex;mo, 'Sl', Ad€thal fiamos dn parcela giguntcsca 'do município de dor, a certeza de D08,sa írrestr-íta

que se eventaram ali problemas que .reclamavam soluções �.ilva. - .'VI. D. Gov-ruador do Es- Blumenau, o lugar, a que foi pre- solidariedade e de flue, as ordens

imediatas que foraDl esplanados com senso prático .e tiverami tudo. Exmas. aulotirlades. lHell!'. �e- disl inada 11[1 histór-ia polííica de promanadas de V. Excia. serão'

t;�eferimento pronto, sem os entraves des�a burocracia que os: nhores. 3anl11 Caí.ar ina. :,cumpridas em nossa terra, com,'

letardar e as vezes os condena. Talvéz cause ·ex:Lmnhp/'fI sel' a Colmeia de lalJ01', lá \'i\'Crnos.! a mesma inspiração. de amor e ca.-·,
Por outro lado o povo fica satisfeito por te,r acessibilidade

\'UI, I'eminina a escolhifla llUl'[t in- produzindo e empl'estaJJlOH Cl,B1U-1'l'inhO a Sa.nta Cat,arma B ao Bl'�;;l�
jünto aos dirigentes, acreditando ,que a,democracia apesal' de' teI111'etal', neste 1l1ument.o, os sen- menal[ o valor rIr nossa c1erlicaç�üo. com que são ditadas por V. EXCHI..

J!ualsinad.a e espesin,hada aiinda é o regime'm que lnelhor aus
timen[os dos eomponeDtes da em- NO;;tiu passado polítieo n1\o I

�..-_...- ............_w

culta as aspirações da plibe . .os Municípios, maiores ou me-
baixada do DiI'ettírio Distl'iLai do sn:lllfi rial' o r1e�'i:ioayj'r<:() aos l'l'ais

18 t d malár·la110res, em extensão territorial ou em surto progressista, com-
Hio do 'l�eslu do Par'Lido Social De- menl.üs de V. ExclU., na camva-I ur R p, ,

pal'ec-eD1. na rpessôa dos seus delegados. 18 ali, cuidãdosam{l-nte, mocráLieo, pOI' isso 'quo sou (1 Ulll- n.ha eJeiloral do jan,eil'o, porém a Fortal,eza, 15 C':\. N,) � A. ipo:puta
debatem 0:8 seus pro,blemas na irman:açãio dos interesses eo-

ca dêsto sexo quo acompanha osta ní,lidu eompl'oensão da elevação de ç;õo� da wna dr� Jagua['jbeO estão
caravana. '

'I I l' 1 d on '1 l:l I'muns sem aquelas preocupações subalternas locais que ou-
sel!S fll'Oj)()f:! ·os c Ul l1lla e c - alarmac as com o sur.o f·r ma ana

lTora enfreiavam os orgãos administrativos, Deu-se a conhe-
_Mas li cxLnlllheza se so-pilal'<1 tinta pnl'n com seus aclversário� po- que irl'on�peu, Lendo o govornG>'

oer, fina:ln1ent-e, tôdas -as necessidades de que se resentiu as
l}!laurfo, Y. 'B.xeia .. rlignu Govema- liLieos de ontem, nssim comu (',�sa enviado ao local medicamentos B-

UOl.' di, no,.;,,;o Estado o todos os 1)['0- "],lIZ'lClc' do "em e fie pl'o\'u cip I pes'oal ] al'a conl1)atn lo'comun'as paranaenses, e, os homens, tiveram oportunidade. d.e - v, JlU' ", ':;.
.

J. . '0-.

�e conheoeranl melhor. Resta agora, que cada unl se conlpe-
,.:ente."-, {,icarem ci.enLes do que a amo!' a lJossa felTa (' nos·sa g€'.nLe,

netre dos seus deveres ajudando e encorajando o povo de quem
mulllci' do Bio do 'resto. não- é indi- que '!pm sirl!) fi s�llJia nrlminislra- O frio em S Paulo

,:ie"'pende também o êxito dos progTamas assentados. Só o tl'a-
ferente ao's clest.inos políticos (l ad- r;ftn ,t!' \'. Excia .. olllOl'ga-llOs' pode-

. '"
.

�, minislraLi\'os cio nosso Estado e
;São Paulo, 1� (A. N.) - O fria

'tlalb.o engrande'ce ,e d'Ígnifica Ulua Nação. Vivemos a citar e a

T d'
..

h ? [·\·s(.," oustando- a deixur São Paulo.. que a honra quo Ime foi coneedi- ·r"apontar os Estados Unidos como exemplo de evolução e pro- 1 L d em 10 el () � .i 1,.t'l11"JoratJUra con'Lim.1a baix::mdo e(a V\)J' 'o os os eOl11ponf'11<Les de � 1. 1

gl'8SS0. Fiacil será im,itá-l0. Claro que depende dum gtg-an- nosso dil'eLól'io, ofercice-nos azo 11 Deseja empregar bem VOS!!•.
as pr()'vís�es. afil'rn�an que assim

tesco esforço conlum.
que 'proclamemos, de viva voz, os capital a juros compensadore� contInuara q}Ol' mm;; a,j.gum lempo.

-

h FI senl.irnentos de quo.. inc1isLinta- de g, 10 ou 12 :por cento? Onlfrn 'a tenweratlrra, chegou. em,Fario ',i de trigo para o rianó- mí'nle, cidad50,; r> damas de meu Procure hoje mesmo e I
alguns ponlos da caplt.al a ai mg'lr

Departa.mento 'Imobiliário ._15
gl'aus. '

Poli� e Laguna A' margem das sessões CREDIARIO KNOT, que tra-

dA b1 balhando em combinação com "bOCOD S. O f,·,'

Noticiamos, há dias, a che-, go norte-americana, que serão � "uem éia
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI0\1U

-

(j com
gaita a e'Sta Ca,pital do navio distribuidas, para consumo, pe� Fez anos, I) dinâmico dep'll.- DE A. L. ALVES, firma espe� H.io, 15 (A. N.) _- Um avião· das:

.

t 1 4000' 1 S'A M
.

h R' r' d tado di'. José iltJar'ia da, Veiga.·'Uça.", transpor ane o . a.. .. oQIn os lOg an-

ell-, S T.' l'
. cI'''ll'zad'' com va'I'I'oS anos """'j ae,ro.:Vias do ISant.f.l..

Cruz C'hO.c01':l-se'.u.a l>,TCe éncw. foi muito CU1n- ... .. .v

sacos d-e í\arinha de trigo norte- ses, aos ,pr:eços de tabela. lJ1'imentado pelos seus ilustres pratica no ramo, poderá ofe- com um fio de alta t(msão nas pro-
amel'1Cana, p'al'a cons�:n0 10- Este mesmo navio trará, pm·es ... das outras banca.das re,cer-Ihe:il, máxima g�ralltia�xirnidades da Fabl'1ca l\lacicrnal d(�

cal"1 .AJquela embarcaç.ao', no ainda, mais 2.000 sacas do pro- e recebeu sincer'o Cttmpl'i1nen- e eficiência nos nee-ócios; "ue
�
MoLores, 'sem so1'ee1' danos graves.

d d d t
-.

d tos dos lnncionários da Casa. � .�

entanto, Por motivos e 01' em u o, que serao enVIa as para ir'
. lhes forem "'onil'odos. 'L�l1"TPtanto arr'e]}pntou o' fio.'bs'tVclmente emociona.do o '" •• .. l' L -

técnica nãJo 'poude carregar a,
�______________ ilustre depntado, pj'mneten,a'efe,rid� mercadoria, conduzill-

I
para ((, no'Ít'e, ttm cálice do sa-

do apenas os 10.000 ,sacos que bm'oso 1I1m'umbi, que, 'líiistu-
""'

..e d'estl·n.aVlam ao pôrto de Ita- �'ado a wna Lansea'/'w., aquecett
... os ânimos dos convivas.

i ja:í. Não houve, .. frios.
Nossa Comissã-o Estadual de • * •

PreçQs 'providenciou, imedi'a-' O d?'. Rical'te anda pelos cor-
, ,

C redores da Assembléia, fazendo:t;ame 11 te, po-risso, junto a 0-
T'Odm.' a sua avantajada capami�são de Marinh'a Mer.ca-p.te hespart,hola.

no Rio de Janejro, a obtenção' De pronto o 'ilustre snple'll-
Laguna. I

te, q'ue :já teve assento na 11W-

1 dia-lua da saio. das sessÍ5es, 're-de unl vapor que, esca an 9 em cebeu u.ns atl'asadozinhos que
J?aranaguá, transportasse o estava.m no Tesouro, .Diz-se.

-produto ,até esta cidade. As porém, que, brevemente, Tet01':'_
prO'VidênCtas da CEP tiveram na.r'á a se1/. toaal' na bancada

,

d
Gomercio e Indú.ltria 1ldenista.

-êxito e assim é que, entro em GERMANO STEIN S. A, Pelo jei.to.· aCl'ed-itarnos no
breves dias, pOSSivelmente a' Filial Fi01'ionópoli. hoato, pois, as coisa's estão l'U-

20 d.e'Ste mês, o navio "Anna" Rua. TÍt'ad.nt••• 9 mantlo dire'itinho p'ra ele.

da firma Carlos HQej)cke S./A.,
..

A(/tla.rdern�s * (t.con{il'·maçá(),
ohegará a nosso pôrto com H b

'

Á im'de, segnnda. ;'essãO. Na-
6.000 sacas de farinha de tri- a eas-corpus da de novo, ApelUls, () ng'Ístro
",,' __ - - - � - - - - - __ -J' _-_� especia/., naquela spssão extra--_ ..

<r---1Oi-V·--I·S-·O� Rio, 15 (A. N.) - Foi concedido ordina.1'ia., qne nada n.pl'esenton
Pl ü haheas-,cor,pus impetrado l1elo de ext?'o. a não ser, sóm.ente,

O DR. AUGUSTO DE PAULA advogado .Milton ,�at.ista, ar..usado o d-ir'eito n. l1UJ'is ·130 cl"uzeiri-

b
.

I nhos, que, afinal, ndo fazemavisa qu.e. perma.neerá em es .Ino ,processo f'(). l'f> C!'lme r" (licono- 1no,l (/. ni11{jlte1n.
tudos, n0 RIO, até 3 de agqsto' • mia popl1lar. Zé do Congl'esso.

* .w_ w. A,_ =ss

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

/

JOSÉ AUGUSTO
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FERIDAS,PARA

tE C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,NUNC� EXISTIU IGU.hlL

;&_iSSsza,2 �EW ti

CANT;O DE PAGINA
L

Por obra e .gra(:,a do, des.t.ino a conff',c.ção das DiS'posiçõns Transiló
rias, apêndice da nossa futura Carla GÜlnsLitucion.al; cOu<be a um p1'o'
deSitinado sal'vadoJ' e va,lüroso dCI1'en5QT brig'adeirisLa: Ü' de-pulado
Bllleão Vi,a.na. Os deputados pcssedista's q.ue faz'em pal'te' ela Comissão
(�ollg.tilueiol1al almeja.vam Ludo, lDieDOS a 'eIHibora-çãl) do Ato das Di,spo
'siyõ-es Transitórias, E () destino falou, para �en.cidade do partido. que
reprcgenta a maioria do povo cal a l'inense : .fOl sortea,do paTa Sel'\'lr. de,
H.da(,QJ' ,parcial' das Disposições Tl'ansi t6rias, (). deputado urJ.emsta
BLll:cão Viami.

Mas, perguntarão os .Ieitores, ,pOl.' ,que tal' f�t_o constituiu. motivo
de l'e,goiZi,io para. o PS])'! ,.Justamente IJor:que, �lZlam os ud,en:lstas, o

Ato das -Disposições rrr.ansi (,ó]'ias seeia a vál-vula por onde o ]J�m. J.�r�
tendia faz·er escapar a atua,ção ,política. com que o ,pa,rtJdo ma"jont-ano
tenta['ia des\'ial' () \'erdadeiro sentido rlemocr,áücQ. da CaJ,'t.a que nos

há de re.ger. , .
. I·,En:Lr,clanlo o destino falou .. E Salou duas v.E\zes: hvrol1 o ,PSD r as,

in,júl'ias e calúnias que contra êle seriam assH;cada.s, ao mesmo i,empoO
que tirou á UDN aquela capa cle v:erdacJ.e que co>brm !J.lna n udez 1!l�n
tÍl'Q.sa e I'nvollante, A UDN, com o ·elab�rar o' Ato dns D1SlpOS1�oe&
Transitól'ias, de"pin-se em ,pl'u,ça pública. K uela, ressal.t�. ?m� i c.alv�
brILhante, -ca,paz d,e rolaI' e rebolar ,e, quan�� mU>llo, de b1(,hcu ;}'O .lSS0.

Que o Org'ão üficial da. ll_DN de pllJbJ1Cld.ade a,o ato das l�ldlSPO
siçõe.s ti'ansifórias" ao Execullvo, ,Fazemos ,�oslo e cmjlf'nho: IOIS, só

assim, OI' llClenistas dos ,qualro quadranLes, rIa. l,e1';'a ]?aI�rlg.a-v,er?€:.
IA>riio PIL.oo,in rle conhecer Cjllando, Ü0TI10 e onde ,a UDN j)[rtfll�f' S����l
o Estado. Como. quando e onde (JS urlplllstas se ba.Lem ]lf'lo ml.rll SsE'

da ,colctiyidade.
O Alo das Disl1o.siçõcs 'J'l'ansiüí1'ias {Í o monumento C[ur a ban

chda urlenisla prr>(mlr]e manrlar '.c.va,nLar sôbre o túmulo elo T';starlo,.
qne a UD;,r divisa, desele que 's'e insLaloll a AssemJ.11c'ia Cr'm>sILiLl.Iinte..
Para felicidade de Santa. Ga.tarina a baneacla. do psn r1ecreJ a )lU

lida.dr' do ,f,eslalTwuto que a UDN f,ez das Disiposi(}ões Tr.ansiL6rias, E
qu,n l('so(amento! PobI'r Sa,nta Catal'inn, si La} Ai o conseg'uissr ultra pas'
sal' as pÜ'l'tas ria Assembléia. ,Uma. coisa, ip'Ü'rém, ficou provado: a U. D.
N. sahe dividir uma presa qlJP lhe c.aia 'nas mãos. Diyirlil'am ]wrn; mas

o Plsn dec1'f'tará a nllljdadr� da ,pal'Lill1a, [lOl'ljue c1eshonrsLn c l1nmi-
111>an le. ,Rouhcram dividir, mas não pal'Li,cÍ,pa,rão do han.qnrLf', 'Esle foi
cancelado pelo PSD. m wz de Ibanque�e. a llDN vai trl' .pnlêrl'o. 'En
têrr{} de ,pobre, 8,em acomp<mhammrto, mas com a::: r,a.r,pidr.il'a� I'oni
[.roanlós. Fechando o corlf'jo IÚnnbl'r. 'l1m "tambor:r,il1'Jlo prl1s"iano"
rará o halllCjllf> ,cadenciado l'l'gl1larlm' rla marcha para (l "J1p(f1lip!iGat
in 1)(1 C� !"

.;..
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