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Os jornais cariocas, de ontem, são unânimes em comeDtirdeSfàvõhtvelmenle a

decisão da U ..D.N" que, contramarchando, resolveu tornar «questão aberta» a cassa-

dos mandatos cemunístas, Os próprios órgãos simpáticos ao udenisme cri-
essa decisão, dizendo-a reílexe da falta de coragem dos dirigentes do partido.

Se um país americano íôr agredido
vVASHIlNGTÜJN, 1 S (I). P.) - Urna arrasadora maioria das repu

blicas umericanas concorda cm que uma nação amerícana sob ataque
receba imediata assistência das demais, sem consultas prévias. Este
sení.trnento generalizado foi comunicado pelos delegados da União
Pan-Amei-icana que estudaram as respostas ao questionárjo rlir-igido
aos vinte e um governos pela Junta Governativa da União. O questio
n

á

r iu ahorrlu as ,principais clausulas do ,proposto Tratado de Defesa
Mutua a ,;f'l" nogociarto na Conferência do Rio. Os delegados da União
d isserarn la:ll1'bpm que um "surpreundenf.e'' numero ele: governos é fa
vorúvel à maioria dos dois terços quanto 'ás medidas a serem adotadas
em caso de ataques armados 011 de ameaça d,e agressão. A União rece

beu todas .as respostas, exceto da Venezuela, a qual está sendo espe
rada amanhã. A resposta do Chile foi '0I1tr,eg1.le ,hO,tc.

Funcionários da União informam que o sumário das respstas se
ná apresentado à Junta Governativa quando ,1 mesma se reunir, na

tarde ctfJ _za teíra.

o MAIS .ANTIGO DURIO DE S.A;NTA CATARINA.

H. 10.079 A cura· da tuberculose

';P.rcprlet.árlo e ·D. Gerente: SrnNEI NOCETI - Diretor Dr. R nUKNS UE ARRUDA RAltIOS
DIra&or d. RejB.�io A.. DAMASCENO DA SILVA

<I

Ano XXXIV Florlan6polis-Sábado, 19 de Julho de 1947

1ft aSSEMBLEIA CONSTITUINTE F I tRio,
iS ·(A. N.) - Continua a ríespertar interesse na imprensa o

aro e e ap�gado novo tratamento ela tuberculosê, Descoberto pe-lo medico 'I'checo '8te1'-
. J

neherk, J.'a!lanrlo ;ú imprensa novamente, o reter-ido medi-co rlemons-
,Va sessão de ante-ontem; ela As- LI'OU grande conriança no parecei' da comissão de médicos, nomeada

Na sessão de ôntem ao serem discutidas as emendas levadas ao ple- sembláia, o ql'ande parlamentar paJ'a estudar �0U processo .uP cura daquela molest ía .

nár ío, o depu tado Biase Faraco, fazendo a deolaracão de voto sôbrf' 1\S iulenista. 8'1'. llurros J�P))WS, desco- _

-temendas cio seu çolega Saulo Ramos, disso o que se segur : quo, corno b r iu. 110 meio da ossistencia alçú- D b t d
f

Ih .

médico, era partidãrio da vacíuucão pelo B. C. G.. na qlial recunhocia uias .1Jf:.Js.(ias de tl1"({.J'((,ng'llá, es ara a os O� guerrl eJros
uma medida de grande alcance na prof'ilaxia r comhat f' da tubcron 10�G. Aír' 1.1; nada dr-nui is. II contra ,i/)-
A.chava entretanto que ôsse d isposifivo não devia f'igurar na" Disposi- rrrn , que ((. J)'I'f':;e11("(( de qenielidos ..\ f cnus j S (C. P.) - FÔ1'ras do g'ovêl'J1o g"l'·c,go, auxiliadas PO'i' ci
ções Transitórias e quo ficaria melhor situado na lei onlilll\l'ia, junto ))(I{j')S despertou, nó ilustre e ilus- < vis, dl'�lJaI";l.!aml1l () avanço dos guerrilheiros sôbre Janina, 'I)()tlém a
CDm outras providências sauí I ár ias de cará tel' sem-Ihan! e, corno o cu- trtulo rrpresentanie, uma imensa,' mu ioi-in dos "i IlVaSOI'ps" J'ugiu ..nara os rnontcs cobertos de vegetação
dastro sorológico de grupos demogrúf'icos, etc.. uma irresistioel rontade de COITei' da l'1.'giÜJo. [��'�a nol ícia l'ui dada por Ionír-s oficiais helênicas e acres-

Declarou ainda o deputado Biaso Faraco, que, quanto ai) ürii/�l"iu 1)//.1'(/. (I trib unn, E o homem (lo ('I'!lla qUI' outros grupos de gu errílneiros se dirigem através elas li
lembrado para I'ixai- o número dr leitos em hospitais pura tuherculosos "Bom Pnslor", desatendeu a 'Voz da uhus dr II'o>PHS do .g·o\·êmo para o Monte Grammos, onde os guer-r ilhei
devia ser tornado, como base () resultado do recenseamento tcrúxicn, �iá comeniéncio. r pcscoceou. o micro- 1."1):-; cousegutram conter as Torças guvernamen.lais.
-previslo na pl"e�ente COl1sf.iLniç-ílo e uão a quanfidade de ôbil,(Js pOl' <'s- lone. Mas "Q1((1 dê" assunto? i
::Iadoença.... l�pli;:'l:lenfp ,0 ussnn/ o veio ... de I � 1M t d· t

'

t·A leitura do eXpedlrJlte Bon�fou d.a leILura dos seguill{,es if�le- cll.IJunhuo. E o Si', Bal'1'os Lemos co-' mpreSSionaD e esas re marl Imo
g-I.'arnas: m.e/eu m".is 11m pedido 'de in.(01'-' . . , , ,.

..

"UI'gente. R.ecomendado. 1I/.(IÇI)PS. Quis sobe)' o destino t7U,e 0.1 . Bomfr)[ulTI, 18 (U ..P.) - Crl'ca de 700 passrug-elr.os e,trrpulantes !'lo
Dr. José Boabaicl. PresidoJltl' da Assembléia COll�LiLl1jnle '_ Flo- Prefeilura de A1'w'flnq/l,/i .deu. a wn \"apoI' 'coslrim "Hamdas" veJ�ec.cram, quanclo o .naNIO .a.tulldo1.l,. duran-

rianópolis. comil1 li iJ.o, I(ue I/d({v il'irrr on enco-' te ·uma LplTIpe.sLadé de m�mçao, a 11 mül�as .ao· sl�l de Bornbam, num

l\fucho agrade;l,co a Yl.Il'stra :-;pfí[ll'ia ])or :iH in(J'J'm('(liu a ll)� RC'- 1nendm'u, ali p01' 'valia de ,[91;';. "To- rios lilOI"'CS desaslres mal'líImo� de ,que. ,!la me'mon�a neste pOl'Lo.
nores miembl'O:3 de la A�sE'mbléia Consti(.l1inle, las all1ablps congl'alu- do l1WI,7do':,. f'_m A!'llrmL(fIl.â. s�l,úe I, .' c.C. A. BLlC:h, gel'enL'e �el',al da BO'll1ba�', Steam �a'.:lS'rutl?n Co., f11l:J�CH)llr8 y votos que lIa. lemdu la·g·entil·eza de faeiel'Jl1f' llrg,n-. rn OC:1- que a Pl'e/cl/my! nao acl(JlIlT'm psse:M1x!lllm no 1.lUibalho de,;sahamento, rloclalol.llC{ue nao n1ctIS de 15 a
8lOn dl' Ia feclla magna Argentina. Salnclale mllr alcntaim('nU.:. ;\icLôlas ci!mznhão. 11lflS o devolve)/. paí'a ser 20 pessoas foram salyas .

.

G Aecame. EmbajadoI" di' la Repllblica ,\l-genlina",
.

l'f'l/elido (lO Es/udo. O SI'. Bal')'OS Le- .() "n.amclas", ele rerca de 400 toncladas, esla'<;U cobrmd7 a sua 1'0-
·'Dl". José BO.abaid, Pr,esidenLC'. - Sesta, mos psfâ lO1'lo de sflber -isso. :1las la cotHllana regular para .a aldeIa ele \pes�a He\vas, 13 nll.�las ao sul
AgTacleco, p{'l1h,?raclo, convitr feito inLcl'médi(l Y. Excia., rJt>la A�- (f/Wl' (fUf' () E.l'f'C?ltil'O dir!o onde foi de _B,onlibaim. quandO "duas enOl�rnes ondas' VIl'aram o nav,lO comple-

·semhléla e pOI" llllcmtlva Ilusl.l'i' "leadcl''' para a�sj;;lil' Hoh'nirlad('� o veículo metido peTa l-'i'e/eilll1'((. tanwntr, seg'undo o r.elalo rios sobrevJ"yenLes. '.'
J)l'ollllllgacão dia 23 nessa ConsLitui�,ão. P.eço acf'ilal' m(,11� agrtidl'�i� Assim, II l're/'eil!t1'(( deve de expli-
11!enLos e os·tl-·ansmI!lJ', pOl" seu illllwm(\dio ao illl�trt "11'adel'" ria )na;o- N/i' f1�)d"", 'tIa/rr ,i rmliinlul.n qlff' elo VI""'er

.

somm V;.nletllt� . n:1ruIIU.\ -a'ona (' :l lorlos 0$ COIl.<;tltUllll !.'S fll-' ,Hi!,7. -' TH' • .<I...gri[.J)[ de Ua� [1'U T"lll'j'I�. ntr:o Crrf1lj).;'o'Ú @ (/1W, 'fino ,; s�n! Des- 'f u
.

.....
. ,",. lU 'li, G! UAJI U"CId 1/0111'('" HJllas - Ass('lrtlMia (�(Jns(.itlliJlt.,e -� Fpolis. se Ifeilo. II.Inon.hã. o üusl1'e dT. Bar- Rio, 18 (A. N.) - Em vlr-

Df's�,lO apl'ps.l3l1ll1l' ti V. ]:;xcia. agradecilDelltos nossa fflmíli:l ·co- 1'08 T�emo8, em l�lena .4.ssemblé'ia, cOI.'a"er t d f d d'
.

n i I I I j . .iUi -u e orte carga.·e mamlteH1l1](·ar:a·o el' ,,clt o aj)l'oVa( o "ss·em )léia voto pesar Jal('eimento Joüo ngwTr1l'lí ((' mOa do spn ('alega Os-
GUJmm'itl'� Cabral. Saudações - i\lal"io CalJl"al. roldo Cubn!l. e incla(f(ll'á: "Que Blackfol, Inglaterra, 18 (U. colocada para rehentar a 1'0-

Exmo. 81'. Dr . .J�sé BoalJaid. Assl'mlllc'ia Comtitllinl,n ...,,- FJloli�. é do tn'Ícinho daqni?". P.) ...:_ Peter Garl"side, estudan- cha nas obras feitas na aveni-
o

SlllCel'OS agradeCImentos bondo,:)ê1s l'eliciLa<:ôes. - Jayme Cardeal te, de 27 anos de idade, sub- da. Pa.steur, junto ás sedes doCamam. .

O 8r. Presidente elel1llÍado Jusé Bnabaid, nomeou llrna comissão
meteu-se a um jejum para "ter Guanabara e Botafogo, os Clu-

(',omposl.a, doa �,eus coleg>as: Haul SC1Jaeff.er, Pl'otog-enes Vieira. João CODS·ldnr.ldo ]·ogo a mente clara para estudar" e, bes sOÍtI"eram serios preJUIzos.
.. .rQ�é d.e �Ollsa Ca�ral ·e Braz .Alves <l fim de representarem a :A-ssem- (: til segufrdo algumas testemunhas, A explosão despertou curio-

J�lela as, co;npcLlçoes deSP_Ol'tlvas a �er'm l'evadas a efeito na ciclad·e de d !!Zar o estudante estava convencido sidade e abalou o terreno da],<rusq�I.�: T<,s�ns comp�tlçop:s representam o complemenLu dn carnpeu- e u"1.laf.o estadllal! q_,L�e tOl cI�rhcHdo a nossa Assembléia Conslituintt'. de que comer impede de pen- vizinhança.
. .

CID LOURE::) RIBA�: Ha lhas pa�saclos esLe deputado, obedec('n-
Rio, 18 (A. N.) - O dele- saI'.

------�-------

/,10 LI l�rn seu m}uto aceI tado ronL()-de-vlst�, aprescntou à pl'lÍVJ'ia Ca- gado da Policia de Costumes Es,sa d 1
-

f' f 't "oDvegUJ·u dl·võrc·loEU, 1l�1:,1 H1?lCa?aO �u: .lJt'm �o� rpvela U c31'inho e euidaclo com que Mário Lucena, inf'Ormou hoje .e� araça� OI �I a pe-.tJ 11 .

�Lende, ,()� a.H,os cfn\,eleS do b�\l.l Cal'go. Conslrleranc]o que a grafia de á re,po'rtagem que, em virtude
rante dO JUIZ que mGves�Ilgavado Los Angeles, 18 (U. p.r _Chapecn <L��m] CI'8,Ja sel' ,e IHlO Xa[l0cô, a.pl'I'Sf'nlou urna. inrlicae'í I'� d p' caso, ' e vez que ur�lc.e, e A atris de cinema Hed Lam Tr-teanüo a CIlada grafIa.

. .' o j) et o. If-paf ter sido considera- tanto estudar sem ahmentar- Y. a.
.

.

Em OJ�OSi��o à ,s. e�cia. J"aluu () clE'j)ulado Kondl'r, que p,erliu rOS ..;e �o Jogo de azar, su� delegacia se 'acabou mm'rendo de fome.
obteve se11tença de dIvorCIO'

adJada a. \ otaç,ao. h hOJe Jlo�La I'm yotacãll. roi a illrlinu'ãéJ 'llll'(IV'lrJ. a la empreender enerlna da cam-I ' contra John Loder, cidadão
por Ullalllmlclade. ' '.' , . c '.1 �

Ip.anha para proibir .a sua pra-
-.w -- - ._-._-..� britânico, ator de cinemas, sob

..

NiÍo; qL.le, \.·'emo,� no �r.Pl1tado Ciri LOlll'!'S Ribas 11m padamenlal' !In. al
-

�ltll1dt' f'll"VergadLlla.m,:I,al e de lJJconlestavel I'xpres�ão iuLelcclual:
tIca; E,. para conheclme�to ge-'Tomar� pO�SO

a egaçao. de que Loder lhe
sentllno-nos bem ,em ab�malal' a(ju I o �('.u merecido l.riun 1"0. 1'a.1, baIXOU ull!a portarIa de-I ,

(I ,,\\ era" extremamente indife-

DlSCUSSAO PARA APHOVAÇ_\O FINAL DO PlWJE'l'() n\
,-

terminando a &eus auxiliares' Rio,;18 (A. N.) -Empossar- rente".

,
. _ CONS'rJnqç,\o

-�

�
severa reptessão .aquele j'Ogo,

t�
se-á hoje o sr. Mário Carneiro A justiça lhe deu a custodia

-

Po�Lo em elJSCllSSao pm'a -aprovação :final o projefo da COllsW,nl- ' no cargo de ministro do Su- dos seus três filho.s e do filho
1)3:0, nenhum cios Benl1orc� d01.lularil)s o quiz ôiscl.llil'. p' ê C I F' prenlO TrI'bunal Ml'lita'l' adotiV'o· do casa.l e impôs a Lo-

,�'Íal'cada p��ra. amanh}i llma l'ell !lião ·exLra()rdjnú�'ia.· .. r 80 o e. raoco _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_'-_-_- __ :_ ....�� .

der a obrI'g'aça-,o ele pagar ?OO·proJe!.o levado u aprovaç.au da Casa.
. 8C]';1. o lrlfli).(l10

�'_'��_ _ _ •

� _ �
�

Assunção, 18 (U. P.) - O:
' dóla'l'es por mês para o seu

CA lU COH
chefe rev�lucionârio coronel O padre José MOI·ica sustento.

.

CEPC•OH Franco fOI pres'Ü pelas forças .. , . '''.

, Assunc.ão:,18 (II. P.) ._ Um C0011lwi'cado oficial �e ASf;r.1l1 ão ín-
r�mb���E'i��m::�;in�g� t �o::� p,i'irlad�ua��oM�X��dre 18 J;�é Contra 8' carestia

!�,��1:'1 cque 1l,lO.mpel'am :lgwOSament.e ,as tl'Ojpas- tio ,gÓ1el'al �I(}rinigO chefes que não puderam ,M?jica termi?-�r sua p�'imeira Rio, 18 A. N.) - A Comis-
1 (. o:ncepl,10>11 que ne,,(·t\ momento JH está 'quase 10hlmell'l" . fUl!ir ao cerco de �ço das tro- mIssa no pr0X:lmo (.l?mmgo, o são de mulheres contra a ca-

.fIeI' da� Ú'or("II� lag'al's "p' . t
,-,

.
' ,.( "" em po- �

. _

.'� y< ,. '" .,' n, os fq1HI to meses ele gllelTu civil de<;fech 'd
'

. p"'s legaI's qlle .en.'TolyeI"am mesmo benzera os fl€IS que es- restia da vida, pI'omoverá umaoo:munilStaS, fr:mqulSltas .e hbemis.
.

'. ,a a pOI Ui •

Conceipcion. ,
tiverem na catedral de Lima concentração no dia 21, em

N
III

-
..

li com um hi,ssOipe molhado em seguida sairão .em passeata pe-

{'Ingue'm quer .8
, guer,'a' Preparall·vos p�ra

agua benta da Vil3:,de Nossa la cidade, em sinal de prote:sto
- II I! Senhora de Guadalupe, aqui. contra o encaJrecimento da vi-·

Londres, 18 (U: P.) - O SI'. Bevin dt�elarüu chi -discUl'SO' "'lNl'l' uma caçada
Partiu ontem de avião uma da. ". J'gnem qUJel' ,a gUICI'l'ar 11 'rn n ''" d

. ..-

ça Neoo me '1 T
,e o"! 11pm. OS Esta os Unidos"Russia ou,Fl'a1J- . I caixa d·e madeira que contenl

N�iruha; �i;1h� T��m�� l�e:'�J's;:�F·�ao dON7lJ1.imigo em potência ,e e,nca- Rio, 18 (A. N.) Regres-' um frasco, em cuja etiqu'eta se aVI·os par!:» o Llol1d'ai
A

, '. I ( . 1 <110 'quero penSal' em b()Jnbas h
. lA. "A'l b t d II I

.

.

.

OImlca� nem em o;utl'a COIsa, ,exceto .nas coisas gele sig:nif1car- .

_

sou, oJe, de S. Paulo o ban- e. �"V;ua en a o poço para R' J
.

'l.'Jas cenl,ena,s dé a�n�s d: paz pal'a a EUl'OIpa, ,cunha da Civiliz'aoI�g·,.va queiro Correia e Castro minis- missa, em Lima, domingo, 20 l�, 18 (A., N.�, - I�forma.-
. "DI�se 'que a (.xr�-�lf'L?l1Iha .apenas pode manter sua iT1Jdependêneia tro da Fazenda. l de julho". se que ,�em. aI o �merlca LOI-'

�<� COlI'll',nle ,elo dolaI ,pr.odlllzmelo mais carvão, o. que lhe .pernlltir'á " '.

' de", pn:rn.elro naVIO duma 'se- \

�!��l Lln�a .. pI.OJ�'ess-a concn�!n <lu IpJ'ocluto-s capItais, I(jne'a Russia ne-
Ao .desembacaI" o nlIlllstro

• rie de 18 mandados construir
e",. l�a [lal il �ll,l rccOHsü'uçao, ACl'l's'cenLoll ljUe. ,com a abundancia ele I CorreIa e Castro �Isse a repor-!A'fOV �do O prOjétil nos Estados Unidos pelo Loi-Cal \ ao, u Urã-I3relanlla plIc!r'J";Í comprar alimenl,os e nfw clcp'endcr I tagem que o motIvo que o le, 1 U u. . .

tanto da "zona elo do,lal''', .

vara a S. Paulo fora, preparar' Rio, 18 '(A. N.) _ À Comis-
de BrasüeIro para seus serV1-

O PSD, rompera' com a 'UON
a sua fazenda da Itararé para são de in.dustria e comércio da �c::..:..-_._-.:-_-.-...-_..._._.....-.-.-.�
hos'pedar o secretário do Te-' camara aprovou o projeto que I

""

d'"souro ,dos Estados Unidos, �1ie i pl"e��s indi:id�ais de respo.n- ncen 10 i
R' deve'ra chegar a esta capItal, sabIlIdade lImItada. A ConlIs- Rio, 18 (A. N.) - Verificou- ,

UDN 10',18 (A. l'\.) - Inforn:am ela Baía que o PSD romper.á com a no dia 22 do corrente e a quem são estudou também o p'l'ojeto se um il1cendio na garage si- I
..

' :�,eom o go,ye.mador Ota\'lO 'Mangabeira caso esle (' seus C01'1'e-

��g-lOn,lllO,� lIclrnL�I�l� J)el·�I.�lam 110 pl"]liÍsiLo di' a.poiar o arLigo cio ]1"0-
convidou para uma caçada com permite a constituição de em.- tuada no Andatai. Os prejuizos

.J to dr. (,0I1SI1tlllC;(O, CjlW lll�l]da �llfHliilli:' todo.; os aluais ]ll"cfl'itos a participação do embaix.ador referente á proibição da emen- causados vão a de meio milhão I
Ivintl' d1<lS após a 1l1'0mnlgal;ao LIa <Cada .Jlagna Baiana. norte-americano. da, o que foi aprovado. de cruzeiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Segunda frente paraguaia
CUORINDA, 17 (U. P,) - A luta na segunda frente aber

ta no sul do território paraguaio teria assumido já os têr
mos de combates decisivos, pois de acôrdo com as informa
ções que 'chegam da fronteira, as tropas de desembarque das
carrhoneíras "Paraguai" e "Humaitá" se entregaram a uma

furiosa batalha em Ayolas, tendo ocasionado numerosas baí-
,
xas ás forças governistas qu esairam a seu encontro.

Acrescenta-se que depois desses combates, as fôrças que
apoiam o govêrno Moriningo, e que tentaram impedir o de-.

sernbarque, retiraram-se em debandada perseguidas pelos ma

rínheiros que ocuparam, então, importantes, posições estra

tegicas, de onde dominam uma ampla zona e controlam as

principats vias de comunicaçõesI

Aprovada a Independência da lndia
LO:\IJH.E-S, '17 (C P.) - Em trrceil'u o ult ima discussão, p, sem»

qj)l)si�5(} 11 Camara elos Comuns o.provou hoje a Lei de' Indcpendêncía s

da Jllflia,
Como sr sabe, ,ps;sa lei divide a India em dois Dornínios.em igual

duele dI.' condícões, a Ind iajpropr iamcnto dita 011 Indostão, de popula
ção indu e I) Paquistão, ele população muçulmana, cada, um com seu

govet-nador gr ral r sua autonomia dr,ntro da Comunidade Britaníoa de

Nações (,pndo embora. provisot-ianueuí.e, um comando de forças unieo. -

".1.. lo i ele iudepcndéuoía da, Iud ia - declarou O ministro do Comer
cio, Sir �Lrurrord Crii)s tomando .partI' no dr-bate - é a prova dp. sip-
coi-idade .las nossas i11tençôes. Todavia, desejariamos que a lei esta-

Illel1cf..e"!se;'ifull1 govóruo un ico vara a \ôolaliLlade da Inclia.· Não foI.!
possível".

CONTA CORRENTE POPULAR
Juros 51/, a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

.... "

············1 Banç��,��L�iS!��t�o!��!!.!1 s.4.
L b t'· I RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

a ora orlo R�a Tral.nó, 23 • Florl'snõpolls

MaqUinas de Escrever - Novas
:!!Iispornos de varios tipo. da. afamada. (OLIVE'l'TI», para pronta

, entrega. Expoliição permanente em nOllo E.crit6rio e na

"LIVRARIA MODERNA".
Distribuidore. exclulivol:

ALMEIDA, BASTOS & GIA,
Rua Felipe Schmidt. 2 - 1.0 andor. I FLi>RIANÓPCLIS

lI.ed&o1o e Oficinas à rua Joi<l
Pinto n. 5,

DiLetor: RUBENS A. RAMOS
Proprietário e Dir.-Gerea'.

SIDNEI NOCETI
Direter de Redação:

.L DAMASCENO .A SILVA
Chefe de Paginação:

,I FRANCISCO LAMAqUB
� Chefe de Impresslo:
� IOAQ"jM CABRAL DA SILVA
, R"!;Iresenta1.lte:
i RAUL CASAMAnm

SUCURSAL DE
A. S. LARA

211a Senador Dantas, 40 - r
andar

TeJ· 22-5924 -Itlo de Janeir.
It•• Felipe de ORveiia, 21 _

80 andar
Tel. 2-9873 ..,... São Pa.l.

ASSINATURAS
Na Capital

ADo . ,.......... Crt
8emest!'t.! .. . . . . Cr,$
rrimestre

"Hês ..

Número avulso..
-

No Int8.01'
.

Ano ....•..

'

...•

- Clt 10e._
Semestre ......•• Clt ,e,oo
Trimestre . . . . • Clt 85,00

INúmero avulso .. crt ....

AnAnelos medbnt. eo.tr.t�

e'.oe
45,00
25,!;jo
••
....

o. originais, mesmo _I.
publicados, não serlo

devolvidos.
A. direção não se r-.u·

labiliza ·pelos con�eito.
emitidos nos artigo.

assinadOll

i a paz interna é uma neeessidade
ATENAS, 17 (U, P,) - o ohet'o da missão norl c-americana na éi-ré

cia sob o plano 'I'r urn a lI, a.tlrmou ontem á noite - em sua pr-imeira
declaração publica - q110 esperava que .a "C+récia Hão fosse molesta
da ,e tivesse liibrrrlacl'p para r!1',senvclllver com seus -rccursos econômicos
COlmo nação índependení e c uornocrática". A paz interna é uma n=ces

sidade - acrescentou ele -- se quiser obter os mr-lhores rsultados elo

programa de reabil itação ".

as·' '

Henrique Slodieck
ADVOGAD@

Rue Fe'ipe Schmidt 21, sobrado-e-T'elefone 1062
(Alt1!j da (CASA PARAISOl - Florianópolis

Dr.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NIL. LAU:S
Hoje e amanhã será a sua ,referida

Drora. nacionais e estrangeiras - Homeopátiaa - Pem

marias - Ârtiges de borrAChL

Garante-se a exata observânela :no r�ceituirie lIléjie••

..

Direforia de Obras

i!'ltI.:El'ONES MAIS NECESSITADOS
Ihmb'eirotl lU"
l"ollci. .•..••........••.••••.•.•• lU.
Deiegacia O. P. Social ,........... 1 �?g
Maternidade .•••. , .. ,............ IUS
oIiospítal Nerêu Ramoo •.••• •••• ilU
llanta Casa .,'., ,... . .. ,.. 11S'
Ou. de Saúde S, Seba.t."lo ,..... 1 U�
Assistência Municipal 1615'
Jl!olpital Militar . . . • • . •• • . • . • •• . 1 h7
,1.4. B.· C, ..........•.•....• '... 15$,
l!taoe Aérea ;"IU
'oi D. -I. A, C. "................ IS9'
Capitania dOI Portos •••...••...... UlG
'''' C. R. 16!ó�
'll'6rça Policial .••••.•.•••.••••. ,. 1l!Gl
Pealtenciária ..••••••••••.. " • • • • 1! lA
B() I;stado· l02Z
liA Gueta· _ . . • .. • . • • • • 16U
&Dlirió da Tardew •••• ,. ••••• ,.. H7�
L. B. A.•...•••••••••••••••• ,. Hi44
11_. Funerária Ortiara .' ... ,... I'�>l

Farmácias de plantão
Estarão de plantão, durante o

mês fle julho, as seguintes f'arrna
cias:

5 Sábado - Farmácia Sto. An
tônio - Rua João Pinto.

6 Demingn - Farmácia S�. An
tónío - Rua João Uinto:

12 Sábado - Farmácia Catari
nells� - Rua Trajano.

13 Domingo - Farmácia Catarí
nens,e - Rua Trajáno.

19 Sábado - Farmácia Rauliveí
ira - Rua 'Frajano.

2(1 j)omingo - F. " Rau. " "

26\ .Sábado - Farmácia SLo.
Aggstinho - Rua Conselheiro Ma-
fra.

-

27 Domingo -
""" """

� serviço noturno será efetuado
Pjela Fa'rmácia Santõ Antônio sita
k rua João Pinto.

., Dr. Lindol;:- A. G.
Pereira

Advogado e Contabilista
I:on.tituição de sociedades.
Planos contaheis •• Organiza
çôel -- Pareceres e serviços

sorrelatos.
Ruo Gol. Bittencourt nO. 122

Florion6polis
Dos 17 hora. em diante.

Radio-Tecnico-ElectrOD
Fundado em 1935

Montagem de ráilioll. Amp.ll-

I
fic:o.dor8lli.Tl·ansrniIlSQ:"el

Material importado direta
mente des U. S A.
Proprietário'

Otom"f ,(j30rgeS Btihm

I
Eltctlll _ ':..\.cr.dco - ProfiuiOlPul

!crr"odo ra Europa
, Flor'OZi6poHIJ

�ua 10êo Finto n. 29 _- Eoh.
-

REMEDIU
ANTISEPTICO

PASTILHAS

evitam e combatem as TOSSES,
CATARROS, as dôres de GARGANTA

as laringites" as Bronquites.
"'o Il,.lcença do D, N. S. p, N0 196
r'l1 ... de Z6 de Fevereiro II\)•

!"fen/ •

de 1935 Ot:J'> Q'
hOi 0.002. EucalyplO\ O ,O

«Casa Barreiros» vende:

"Serviço! de Luz e Fôrça.
AVISO

A cobrança das Taxas de Consumo de Luz e Fôrça dos;

consumidores do Sub-Distrito do Estreito, Coqueiros e Barrei-I
ros, a partir de }.O de Agosto em ,diante" será feita exclusiva-·
mente no Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva,
N.o 8,' (ao lado da Catedral). \

ORLA.NDO ARTUR JUSTUS
Engc, Chefe dos Serviços.

SAPAT0S PARA HOMEM: feitoe a mão, viro francela. lolado duplo'
lIaltei prlilteleira. fabricadó" com material que exist. de 'melhor.

preço apenas Cr$ 150.00.
SAPATOS ATAMANCABOS: proprios para inverno••olado de madeiro

l esp�cial qne ruiltem contra todo e qualquer humidade, conlervando
O' pe .empra quente. reeome.nda ••e elpecialrnente paro pel.oaa que
trabalham em lugares humidos cujo aoalho é de cimento e tijoleta•.

, Preço apenaI Cr$ 50 iOO. -

€A'L.ÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Temos grande sortimente,
modelo. nOVOlI, preços haratiIBimol. de Cruzelrol 2000. o 100,00.

Vendaa diretamente do fá·brica ao ,conlumidor.
CASA BARREIROS � Rua Codselheiro Mafra 31.

de

GAPITAL. E RESERVAS
Responsabilídades
Recete
A.tivo

c-.
ei$

80,900.606,3<",
5.97-8:401 ;755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

sempre _
em COa0:

arfRIT�VO

•

«

•

-�

Sinistros pagos no .. últimos 11)
Res-pollsabilidadel

anoa 98-.687.816,30
76.736;401 :306.20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massarra, Dr., ]csquim Barref,o de Ars'ljo

I e José Abreu.

.ADVOGAD()S 11'

I

Dr. OSVALDO BUI,CAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESORITÓRIO: Rua Felipe, Schmidt se· - Bulo 5
Edifício Cruzeiro - Flor�Qn6poli••

Denlro de poucos dias�:
0s ceus de Santa Catarina ser110 cortados; pela ,primeira vez pelos'

'aviões da Companhia Catarinense de Transportes Aér,eos Ltda.

«ClTAL»
Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara--

ranguá.
.

Florjanópolis - Itajaí - Blumenau Joinvilb.
Florianópoiis - Blumenau - Mafra - Conoinhas - P. União.

Florianópolis - Lajes.
Ganhe tempo e dinheiro viajando com rapidez, confor,to e seguran-

ça pelos aYiõesda'
'

«(ITAl»
C.m"anhia Oatarinelis·Q de Transptilrtos AQl'e�s ,Ltd.a .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Continua O ESTADO fazen
.edo distribuições de valiosos li
''I$lVrOS, inclusive romances mo
.· ..dernoe, entre as pessoas que
·"constam de seu cadastro soo

-exial.
'

As pessoas que ainda não
, ....ha iarn preenchido o coupon I",rque diariamente publicamos
.. ,.poderão faze-lo. agora, habi-
litando-se, assim, a concorre-.
.'i!'am a tão interessante iriicie
íttiva realizada sob o patroci
.saio dá LIVRARIA' ROSA, à
."..J)eodoro n. 33, nesta Capital.

-{)--

ANIVERSAIUOS

Antonio Noronba
Vi,sita Florianópolis o sr. Anl(l

'nio 'Noronha, alto funcionúrio da
Mesa de Rendas Alfândega de lla
.jaL

S. s. que em ,nossa e sua telTa,
,i{:onÜI com grande número de ami
:gos, tem sido pelos mesmos muito
··qlmprimenlado. "O Estrudo" deseja
'�he feliz estadia ·em nossa capi�al.

:Lourival Portella
Natel
Encontra-,se nesta cidade, l><lndo

-viajado pe.lo avião da "·H.eal" o sr.
Lourival Portela Natel, gerente ad
ministrativo da "Alian,ça da Bahia
<Capitalização S. A," em Curitiba,
·,com jurisdição nos Estados do. Pa
raIl'á e Santa Catarina.. S. s. ,que

. aCAha-sr hospedado no Holel La
, J'orla, \,pio a serviço da importante j'Companhia para a qual tralbalha,
-.devenelo demorar-sr a.J,gTl'nS d.ias i
'��n-trp 'llÓs. O Estado deseja-,lhe 1'e- i
. jiz permanência em nossa terra.

tEIAi\f A REVISTA
O VAtE DO ITAJAI

o �:STADO- Sábad. 1. ctt! JulhO de ,,9»�7

)

3

"FAZEM A:\lOS, ,HOJE:
- a vva. d. Ludovina Peluso.
- a exrna. sta, d. Diva Sabino

-

Tavares, espósa elo sr. Mar io Tava-
. res ela 'Cunha Melo. tabelião em Ja-
,4'aguá do Sul.' I Tpl'emos, hoje, mais um gran-

-:- a exma, sra. d. Benedita 1\1e-, d ioso espetáculo da .Cia. de Corné
",,a.elros Fer-nandes, espósa rio Si'. dia João Rios, com a hilariante
Euclides Fernandes.' funcionário elo pera ·em 3 atos MULHEH. ATOJ\;Il- -.

.. Banco do Brasil. eA." numa brilhante interpretação
- as srítas : dp Diva Neves. Adelaide Vivas

Alda Mola Espexin, riltm elo co- Sanelara Gabi, Mar ieta Fuchs, Joã()
"mercianLe Ft-uuoisco Mola Espez in, Rios, Halo Cuneo, Perreira Maia e

- Euclora Scbaeff'er filha do' Moacir de Souza.
sr. Evaldo ::lohaeHer, funcionário I Mais urna vez teremos oportuni-
-do Dep. elas Municipaliclael_es,. I dado de aplaudir o magistral tl'a-

- Braudina O. Pt-if'ioaçâo ,Ilha I hulho de Diva Neves, que LanLO tem I
-do se. Artur Prif'icação. agrndarin Da presente temporada I- o jovem Bernardino da Cosia, pela. sua atuação .art.ística aliaria à. B R E V E M E N T E,Vaz.

.. i simpatia de sua pcssóa. OÃO p uI ...
. -: o sr. Gilberto P·edro Nohas, I O espetáculo terminará com e.s- muder.se-a para a IWA J ln O n. 4
marínhetro servindo no 5° DishI-] pecial alo de variedades. • Rio, ::'7 (A. N.) - Já são
;',to Naval.

.. '..
. I li: de se prever uma enorme assís- Da mudança. defmitiva será dado aviso ao PUBLICO conhecidos dois nomes qUB in-

- a rneruna Egla.i, fí lhu do ;:;1'. lhlCia ao nosso Alvaro de Cal'- regrarão a Delegação brasilei-Davi ele Moura Lima. I valho. ' '.

Conf
A •.

J EI f"lI ra a proxima on: erencia do.

�i�es�ig���{�.��ll.Y�J.:.i <n��l'�h.lâ�áI�;.I�1 fi '-in'V-�� �O' d� �,re'cia, 110 Conselho de Senuranca �������10�: �:��i����,S:e�'��=N I UeU Uu li !I T do se divulga. Trata-se dos srs.
.

- a memn� Mana Aparecida, fI": Atenas·
-

(U P) _ O ma- vez na reunião do Conselho do Conselho de Defesa como Levi Carneiro, delegado espe-lha. do sr. João Meyer. ' �
..

",., ' ti
- a cxrna. sra. d. Braulina Puri- [or general William Liversay, de Defesa da Grécia, O chefe ela; de costume. cialmente para as questtões ele

�fi�ação Alv�s. espcsa do S1'. Otávio

I
chefe da missão militar norte- missão. militar britll:nica majorj Informações �ficiais anunei- direito internacional, relacío"I'imoteo Alves,

, americana em Atenas, tomou general S. B. Rawlinga, tam-: am que duas brigadas das for- nadas com a conceituação da
OGENE, DE NORONHA

,.
parte esta noite, pela primeira bem tomou parte na reunião

t

ças g�v�rnistas est�o etetu- agressao, e Carlos MartinsDecorreu ontem, o amversarro ando VIgoroso movimento

dei nosso embaixador em Washin-';natalíc!o da SriLa. Og�n� de Noro-

QUE fRIO HOn-RIVEL" , flanqueamento" ao no.rte e ao gton o sr Carlos é es,p'erado11ha. eiIelente funclOnarm da Im,
.

..

. 1 _ ."
. .',...�porlaJ1Le ,Corppcmbia de ,seg'Ul'os

.."
. _pu

. COllt�a. os gU�Il'IlheIros do no RIO no prOXlmo vmte dOIS
""S1.1I América" Marítimos e Ter-

''',
til 11 EJip'lro. CIrculas llgadÇ>s ao go-I em companhia elo sr. John

.,1',esl.,re. s,. - "O E.s.lado". deseja-lhe PdI' I v�rno an,unciam que a situa-I' ,Sllyd'er, s·e·creta'rl·o do Tesoul'oL til �o e a sen 10ra, ou senhorita, deixar de ir ao Cll1e.ma a gunws _mm lSSlmas ,e lCJ( ades.
noites? çao "esta, sob co.ntrôle". 1 dos Estados Unidos.

Ou deixar de comprar fuma mêsa para a próxima "soirée"? CONFLAGRAÇÃO! --------------Pode o cavalheiro ,prival'-se do iseu aperitivo prediléto, durante Lake Success, 17 (U. P.)
! A p (lrt'",r de bOI- eum ou dois dias sómente? f§"A conilagraça-O poderá produ-' .Pode deixar de tomar três cervejas? i "C

.

d S],' d' 'dTem, enfim, /O le.itor, ou leitora, ..a fo-rea moral necessária zir-se a qualquer momento a
" rnZell'? o,·u·.' sem UVI a

-
' uma da:,; maIs conceltuadas PT1'-

I>ara privar-se de um I)equeno praser que lhe custe aproximada-
-

nlen.os que '0 Conselho de se-, pl'êsas de navegação aérea a se,rvi-mente vinte cruzeiros?
gUI'ança aja sem. perda de ço do nosso país, vem de tomal'Prove, então, que não é um' embrutecido e ,egoista que 'cuida

I
"

t·
.. ..

tenlpo" - previniu solene- uma Slmpa ]Ca ,e expreSSlva JnJCla-
apenas 'do seu EU. - Contribua para a :campanha de agasalho ao

a' t "',' d I O' d "d tiva, 'qual s·eja 'Cl! de fazei' escalaI'necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL. CATARINENSE, por mvn e aos uemaIS e eb.ac o" o; diáriamenLe em nossa. e-tlilJita! o;;intermédio da imprensa ,e do Rádio ide lFlorianópolis, irmanados Conselho de Segurança o. dele- i seus pos,sanLes De 3.
na tarefa de enviar a centelha qué despertará no coração b�m gado dos EStllldos Unidos, Her- Assim, a partir dr> h o-j (', diaria-formado de 'cada habitante ida nossa capital, lo fogo sagrado da

schel V. Johnson. mentir, lodos P?cler�o. utilizaT-seCARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se
• . I b' de uma co'neluçao l'apIda e s,egurapraticado em maior escala, resolveria ',tódos lo!? 'proble,mas passa- A França e a Co om

..
la se

que oJel'E'üero os modernos Doug!asdos, presentes e futuros. - colocaram entre a Russ'Ia e as De :3 da "Cruzeiro do Sul".Envie .hoje mesmo .aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA, po.tências oridentais. advertin- Chamamos a atenção cios nosso,;
ESTADO OI.! ,à RÁDIO GUARUJÁ a ,sua ,contribuição para aquisi- do claram,ente que a batalha' lel.·toees .para a tabela de escalas
ção de um ou mais cobertores para 'os pobres. - Cada cobertúr I I em )u tro local
custa Cr$ 20,00. _ politiJCa entre as potências pelo que PU) lCamos _� .

_

A i!ampanha encerra-se no dia 15 de ;3gôsto.e a distribuição do.minio dos Balcãs está "a,ras- rece ser grave e p.eirigosa".
será fe.ita, pelas sociedades benoficentes que,fa:rem :parte da AÇÃO tando as Nações Unidas para Os delegados francês e co-SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e que são realmente necessitadas. ,_ uma crise prejudicial". lombiano fizeram prürpostas

(As iniSCriçôes podem ser feitas pelo telefone mandando-sa "A Grécia COI1verteu-'se em pareci-das para reduzir o ta-
cobrar a domicílio).' fronteira de di.sputa entre o manha e os poderes da Comis-

RELAÇÁO DAS CONTRIBUIÇõES RECEBIDAS leste ,e o oeste", afirmou o de- são Fronteiriça proposta pelosJornal "O Estado" Cr$ 100,00 \ legado oolombiano, Alfonso Estados Unidos, ,reduzindo, emSirlnei NooeLi 100,00
De. Alfredo Darnasoeno da Silya '100,00 LO\Pez. COlJ.sequência, a possibilidade
Capitão Américo Avila 100,00 "Devemos manter a calma de um veto explo.sivo soviético
Luit: Carlos de Oliveira 100,00 aconselhou o delegado fran-/ ás propostas para resolver pa-Osmar Meira e senhora 40,00
Mannel Lino de Jesús "20,00 cês, Alexandre Parodi, acres-' cificamente a crise no sudeste
F,ernando Fernandes de Aquino 20,00 centando que "a situação pa- da Europa .

I Ui 8. de Comédias
João Bigs

Segurança - Conforto - Rapidez

NOVOS HORÁRIOS
HITZ - HOje ás 4,30 horas
RoheiI Taylor e Su.zan Peters

A CANÇÃO DA RUSSI..A
Censura: Livre.
'j\o p rograrua : - Notícias da se-

mana.
'

Pr0ços: - 3,60 'e 2,10.
IlTTZ - ás 7,30 horas

1° _. No-tícias da semana - D:F'B.
:lO - A CAl\ÇÃO DA RU&SIA

.;-J0 - Chesl er :Vlol'ri� e LYI1IJ Mer
r ick ern :

A CHANTAGISTA
Censuru : Até 1ft anos.
Preço único �Cr$!1,40.
HOXY -- HOje ás "-,30 hrs.

1° - Norteias da semana - DFB .

l° - \VaIJy Brown e Alan Carney
NOIYAS A VAREJO

�1() -� O� lrês patétas - Mary
Bettv. Hllgues e Tim Ryan.

H rTMO CAiVIPES'l'-R)';
4° - RI..:.'WmOS DA::l SELVAS.
Censurn : Até 10 anos.
PI'e\,'o:-;: ;-J,60 e 240 .

ROXY - Hoje ás 7,30 horas
1° -- :'-iotícias da semana - DFB.

.::'0 _ A CHA.NTAJGJ,Sl'A
3° - \Yally Brown e Alan Carney

:,tOIVAS A. VAREJO
"0 - Oscm-íto 8 Ma.rio Brasini

GENT]1� HONESTA
5° - BA:'IDIDOS DAS 'SELVAS

Censura : Até 14 anos,
Preço- único Cr$ 3,GO.

2as.-feiras - 9,40 h.s
3as.':feiras - 12,20
4as.- feiras - 1 !l,45
Sas.-feiras - 9 40'
õas. feiras - 1fl,15
6as.-feiras - 7,20
Sá bados 9.40
Bomingo<J - 10,40
NOT&. -Os horários

- P .Ha Curitiba - São Paulo
- Para Curitiba - São Paulo I- Rio
-- Para Curitiba - São Paulo - Rio
- Para Curitrba - São Paulo
- Para Porto Alrgre
- Para S. Paulo - Rio - Vitória Salvador
- Para São Paulo (direto)
- Para Porto Alegre
a.cíq\a ent.ep.clem-se paro a ,partida

do aeroporto,
- CARGAS - ENCOME�DAsPASSAGEIROS

&MACHADOAgentes: c: IA.
Rua Cons. Mafra, 54 ,- T'el. 1500. - End. ,Telegr. «Aeronauta')

Cam1sa.. Gravarae, Ih, ,me:"1Meia. dai melhores, peloe me-

'IDores preço. .6 os CASA MIS
CELANEA - Ruoe. Mafra. 6

i ,EIAM A ru�,VISTA
O VALE DO ITAJAI

ATENC O!! !
farmáciaA 4 Gonferência dos

Cha�celerf1s
.

. ----___.J,. -- --------------� -- _. ---

AVENTURAS DO· JUCA.. KNOT

"1;:"
�------------.---------------------�----------------------------------_.------------------------------------------�

Nlio fljj' G>tJER02ENE! TjjMB.é:M AldO .4AVI.Ll
.

TIVE <i)LJS SNTRLlI2 BLlT.1T.45 E TIVE QUE
NLl FILA! ENTR.LJR. NA f:/.L..1 J

/
Juca KI\fOT "t!lpa"

a falta de tudo,

menos •..

...1

'?P 1:1t"c;;')S.......Jm.. � �..�,,-...-- "".

ÂPLA

/'

Oferecida aos leitores de «O Esfadt!J» pela' Indústria, ComérGÍt) e Seguros KNOT S A.

CREDIARIO - INDUSTRIA. DE: BEBIDAS REPRESENTAÇÕES - CaNTA PFÓFPIA.

/'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I) ESTADU - Sáb ade 19 de Julho oe "41

CLUBE DOZE' DE AGOSTO--Domingu, 20--Tarde dançante du 19 às '24 horas.
E' grave a SilU8,ção balcânica Desejuempregar Para processar o deputado
Lake Sucess, 17 (D. P.) mentada por um apelo urgente bem seu dinheiro ! �â��:a1�0�A'D��utad�seq�le�����d� I en���a�o,ç�s c�n���;�s jug��m��,��e:�;to idel'egado norte-americano da Grécia, no sentido de que o O. .' licença para processar criminal- o OÍlClO do magistrado, ':foram a �l-

ST. Herschel Johnso 11, advertiu' C I
leitor deseJa obter uma' mente o deputado Pedro Felipe ele tada r'''Jresentação do ministro Sll-

onse ho aprovasse a proposta dI' , v,

o Conselho de Seguran d
,ren a semana e eerta a razãe Araujo Pomar o JUIz Paula Fon- via Noronha .e, o parecer do repre-

que adis uta bal .

ça e norte-americana para a criação de 12% ao ane ? seca,
í

i Lular da 2a Vara Criminal, sentante do ministério ,publlco �oJJ.
vestt

p
.

canica SB re- de um organismo de manuten- Confie entãe os seus ne fi-I 'em JOL1, àquela casa do Parlamen- l tra o sr. Pedro Pomar, l'espo'llsav,e,I,
stía de tanta 1111portancia que ção da paz nos Balcans que se-I cios o Crediár i KNOT

'

g lo um OfíCIO, juntamente com as
I

que é, como redator-chefe da "'1'!:'1-
aquela entidade dev€ria aban- Tia também. um recurso para _

a .' 1 Ui) , a rua
peças inícíais do processo a ser

I
buna Popular", pelas puhlicaçõea

donar todos os outros r bl _

.
, '. ,

Joao Pintn li. 5, que, em eora- instaurado. 'em questão,
mas até ue ti

p o.e evlt,�r. o que o ��vel no. gr ego bíuação com f) Escritório Ime- Motivou esse pedido de lJcença Em seu parecer, o promotor Bar-

d
q ·es lve_:;se SOIUClO- qualificou de tentativa de biliário de A L ALVES o em- uma representação feita pelo mi- '1'05 Franco, afirma estar o de.�u-'

ndat a. aquel:� q�e�,tao de. "ve�- inspiração comuni�ta para es- pregará, »;oti'l�rcioFl.ando _ ilae n!stro da, ,Marinha, �!mir.��Le :::'1,1- tado comunista incurso nas, sançoes-

adel�a urgência . Eim segUl-1 tab.elece,r um aovêrno oTegol'
. ,1" "',. vIa. de Noronha, a.o, jud

ioiár io, pe- do ar-tigo H (Calúnia) ela lei de

da o sr. Herschel Jóhnson d _ 'b ld "
;:>

.

b .eom 1St€! urna renda .anual, se- dindo fosse c�'mHnalmente preces- Imprensa.
elarou esta' I'

e re e e .

. gura de Cr'$ 120,fJO pOr Cr$ .. sado o matutino "Tr-ibuna
.

Popu- Caso a Câmara dos Deputados dI!
. . 1. a a;r!l1ado com as Entrementes, os diplomatas 1.@00 oe empl'e aà(;) lar", por Ler ,t:eito, <em uma de suas o consen,timento pedido, o parecer

not�,clas da ll1�a�ao d.os guerrí- das Naçõse Un ídas aguarda-]. Melhlilres inf�rm� êes e 6l� edições ele .nov,embr,o d.o ano, pa�- do sr. Barros Franco corresponde
Ihe íroa, na Grécia, e instou pa- ram ansiosamente a primeira Ih '

. , .

i
C

sado, referências cailuniosas a AI- rá á denúncia que, neste caso, de-
tra que o Co Ih d -

ta es nos eserítertos do . re- rnada veria apresentar.
f'

'nse o s� Ievotasse comunicaçao do grupo de in- tiliá-ri0 KNOT eu Resta reda- --.---------------..;....-----------:-
,lrmemente a questão balcani- véstigad.ores das Nações Dlli-' -

'

e avaliada €m cinco milhões das, integrado por três mem-' ,a
•.

ca, abandonando todos os ou- bros, o qual foi enviado ontem'
tro.s problemas tais como o de apressadamente. para o local I

�rl':ste e � deb�te .sobre as re- da

"iI.lV�SãO",
a fim de apurar

I

Ilaçoes anglo-eglpclas. o que ha de verdade nas ale- ,

A tensão foi aind� mais au- r gações do govêrno grego.

(SERVIÇO DE LUZ E FORÇA)
"

(\ Sorvigo pede Q atetlção po.ra as penalidades a que e.tão
•U]eltos 011 coneUlnidores na co." de désvio de corrente.

'0 Codigo Pena! Brosilêiro. Capitulo I Secção rv_ prl!lV�: \
Art. 155 -� Subtrair, para si ou para outrem. coira alheia moveI:
Pena -- ��c!ugão. de um a qUo.ltro at'\os. e m,ulta da quinhentos mil VENDE SE

'

t' b A Ih .

.
relll a dez oontGS de réis. • u,....., Olmo un

p�ra .,...� fté]lPij§ 1 -- A PENA AUMENTA.-SE DE UM TERÇO. SE O CRIME É PRA-
..

galov bem con- ,

.. U � �iJ/J r- W '.

TICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. 'fortavel com dez peças con- Se V,S não euve bem, experimente eS moderno. aparelho-.
§ 2' -- Se o crlmino." é p�imariG e é de pequeno valor a ooisa fuI' tendo o mesmo moais 6 cn

-

c<SONOTONE», os mais completos no gênero. Eue. aparelhos .ôo

toda. o. juiz póde sublltituir a pena de reclusão. pela de daten- sos, sito à rua Uruguai n. 17. graduados indi"idu"In:O\'''�'' Verifique e liIeu grcíu de .urdez. faz.�mdo
ç1ío, diminufda de um a dois terço., ou aplicar .omente a um «TEST AUDIOMETRI.Cllh"
pena de m".'lto· Ver e tratar no mesmo com d ' ". 1 B'tt -urt 78

� Infor.mações Go. i,·'rell.Q o., a ruaúenera t ano" ,

§ 3' -- Equipara-so C:t coi.a movei a ENrR JIA ELÉTR rCA o 1 qU(1lquer J O sr. Jafê Marques ,Trilha.

Ioutra qu� tenha valor ecot'lomico.

, 10 NOVO
QUEiXAS E RECLAM.�ÇOE8
PREZA!)\) LJ;;ITOR: S. o que (he

!a:l.ere.s.Sll c.. realm�nte� uma IJrovidência
�t\:r18 endjr�1tar o que eativer erradC" ou

íj�r .. que Ql'tUnlh falta.. Dia .e repita; �
N AO () ••cAndalo' q';. II oua reel&maçl.o
...n quei.:.a poderÁ ",ir a cauaar. enca!Di
AlIe-. • SECÇJW RECnAMAéi>';só'
". O I!STADO. que O cuo oer' lenda
�em demo:-" 10.0 Cf':l\l1b�lmento de qoes
ff..o;� direu:o. �e'Cd-...eR.d.n. a. uma tufor.,·

';)Al do .re'III\.lh.&do. c1400r$ ettJ -rJgUDI d'
.(1'" fl�!J 'I�,P.n' puh,t4"�nrt!'"\. �III!!)" � �e;tla

..&ÇID 11_ a proYid4ada�

Diretoria de Obras Publicas

I
w

OU�R VESTIR-SE COM (ONFORre E fLE<iAHCIA 1
PROCURE A

alfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

D'

--

Til FI
(orrespondencia
Comercial

Confere
Dtploma

DIRECi{G:
Amélia M. Pigozzi

ME'110DO:

Moderno e Eficiente
J

RUA ALVARO DE CARVALMO.65
,-------------, _,----�� ---- '

�esolvido, enfim, seu problema financeira I
Adquira TUDO dftt que neoo.aita.,

de UMA SÓ VEZ,
pairando P.4.RCELADAl\IElWff'Z,

"m a.fi VAm"TAGE](.S ela CG.pra à ri..,
..rv.indo-se cio

,

CREDIARIO KNOT cbSISTEMA
.......
Calpdo.
.'val,
Udl••
GII.tI.lnss
Biclcaeta.
J6Iai

Lhros
eh.,..
amtal.çioG IlitrlQI .....
Anila. .,.r. 1It tis

Peles
ea.... $

QU8I......�

INDOSTIUA, COMáao I SEGUROS KNeT S. A,.

'-.,*,'.'1 ... Ai t' ... 94 .. " ...

o. K • ..._

Viuva Epaminondas SantosAttilio Zacchi e Senhora
participa 008 paretltell e pe.

aoos amigas, o contrato de'
oaaamento de seu filho

EPAMINONDAS. com a .rita.
Neide ,Zacchi._

Florianópolia.' 5-7-1947

Reclamem imediata
mente Qualquer irra
gUia-r-idalle na entrega
de seus íernaes .

participam fles' parentes e

pessoa" amigaa CD contra:to de
casamento de liua filha
NEIDE com o .r. Epaminon
,das Josê Santos Junior.
Florianópoli•• 5-7-1847

EPAMINONDAS e NEIDE
noivos.

----------- _._-

Dr. C1ARNO Os
Gl:U..L�TTI

ADVOGADO
Crimtt e Clvel

Conlltituição de Sooiedade.

NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dealarotório.

Esorit. -- Praça 15 d. Nov. 23.
la. andar.

R•• id. - Rua Tiradentes 47. IFOltE •• 1468

---�._--� ..

surdez!

HORAI{IO I DA VARIG

DOENÇAS N,ERV�'iJÃt:J
Com 08 prOCUillBOI ...... •..e.....

Iloje, lU! doenças nerV08&8, q••Bi�
tratadu em tempo, não mal. ,�r"

-

(eiíamente remedi'líveia. O CIlJ.'IiBtl4'do
,Iamo, ·fruto d. 19norincia, só ,Me
prejadiear 08 lndinduos ú.tlos d.
tala enfertilWad.. t) 8emço N�
donal de DoeG,Ças lII.ent,riG .wplt
i. 11111. Ambulatcirio, qlle atend••n.
tUíamente 08 doentes nervos.. o..
1IipB&ea, Da B.. Deedore II. du',
.. 11, ....1'......rI......

DE PION E IROS
R SERV�ÇO SE V.S.

..

2as. - De �16<I',i,an��lilS para Cur,iti,ba, São Paulo e Rio(:) d'e Jane�

Deoo,lag,em ás 10,40 a9T1aS. '

3>a1s. - De Flor'i�ó'P{)li,g, p,aJ['(l. Pilrto Al,e.gr,e. DooCJIlagem ás 12,30 lm>.

4'as, - D� P,!vri,aaiólf)oHs pan OU'l:itiba e São Paulo. Deco,lagem

á�' 13,Oe ROI'as.
5-as. - De FI,ori,alIlióipolilS p'ara P·o'rto Al,egre. Doo.olagem ás 10,20 hrs..

tias. - De FllolI'ianÓ'polis para Curitilba, São Paulo e Rio de Jaooíro..

EJlvle a@ seu amigo distaDtf Dec,oolagem ás 10.40 hor:as.
um número da revista O VA 'Sab. - De FloriaoopoÚ.s para P�r.to A!egI'e. Decolagem ás. f2,30 brs..

LE DO ITAJAt, edição decti PASSAGEIROS - éorutElIO - CAlRGAS - VALORES - REEMBOLSO
cada a Florianópolis, e assim - FRETE A PAGAR - S:IDRVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARA.:

estará CODliJ.'!fbllindo para I EUlR<OPA PEiLA K. L. M.

maior difDSão cuItnrru I FJLML V A R I G - EDIFliCllú LA PORTA - PRAÇA 15 DE

41ft nOMfol8 te.,.. N()�OOO - '.B.EiF<0NE: - 1.325

ESPECIALlDA
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'(:ONS�LHO AHilNl&lIIAlIiYI'
DO ESTADO DE �ANfA

CATMUNA
PARECER N. 273

O Departamento das Municipalidades
.encaminhou à Consideração dêste oonse.

:1ho Administrativo um projeto de decre

'1;o-lei da Prefeitura de Mafra, dispondo
sôbre a admtssão de 'extranumerrd.'ios.
Revisto pela Secção Legal do nferido

:Departamento, foi elabora-do um parecer

pelo sr. Consultor-Juri-dico, em que c!;z

ter stdo :o projeto apr-eserrtadc de acor:
do com o modêlo fornecido pelo D._ M. a

-j;ôda;s as Prefeitun-",s; porém, como notas

_se nele alguns lapsos e omíssões, opma

'"\Ia pela aprovação do projeto mas com a s

-correções que orerecía.
Aceitando o citado parecer dr 1lF. 8 e

:� por estar de pleno acôrdo com a OP!

_ zrião do .ilustre Consultor-Juridico que o

�-e1abo:rou, ofereço à Casa o seguinte
Projeto de resolução

O Conselho Adrranístrac! ro ':0 J<;stado

: .lilJ}?rova, com .as alterações e correções su

. geridas pela Secção Legal do D. M. (fls.
.g e 9) o projeto de decreto-Ieí da Pretei

+tura MUllÍ'cipal de Ma,!ra, enviado ';'11
-orícío n. 167/1.232, de 14 do corrente mês.

S. S., em Florianópolis, 16 doe [utho de

:'1947.
Severo Simões, relator.

PARECER N. 274
Avocados pela .prcsidêncía,

O senhor Go·vernada!" do Estado sub

-rnete à .con.sbderação dêste Conselho Ad·

:nlinistl'.ativo um projeto' de' deor-eto-It.i

'4ua abre um crédíto de Cr$ 19.801,00,

,destinada a atender ao pagamento dos

-vencimentos do diretor ela MaternIdade

-"DBIl"Cy vargas", da cidade de Joinvlle,
.,durante o corrente ano.

.

O pedido do crédito em aprêço esta de

-"Iidamente justJificado pelo orício n. 831/

.417 ele 13 de junho do oorrente ano,.do
sr.' diretor do DepartarrJlP,nt("1 d\;� Súude

�:pública.
- Segundo se vê das tnforrnaçõe.s. conti-
-das no processo, o pedído do crédito es-

�peCÍlal em rupr·êço· está em condiç�;s de

ser aprovado, pelo que, ofereço a ·�",a o

,-seguinte '

Projeto ele resolução
O Conselho Administrativo (O ;'st3d:.

.apTova, o projeto de decreto-lei do .00-

vêrrio do Estado que abre o créd rto espe

-cíat de' Cr$ 19.801,00, enviado ";J1ü o orí

.cio n. 337, de' 14 do corren te lr.'<;�.

S. S., em Flo'l'i9.>llópol!ô, 16 de j ulnc de

.194�overo Simões, presidente e relator.
PARECER N. sts

O 'senhor Governador do Estado enca

(minha à .a.pr-eciação dêste Cono'3!.il<) Ad

znrníst.ratívo um projet.. de decreto lei

..que abre um crédito especial de .....

CrS 43.5.440,00, destinadO' a atender, <lu

�""l"ante o corrente ano, às despesas de('vl'-

..rentes .do decreto-Iei n. li, de 24 de abz ll

-intimo.
O pedido do crédito em aprêço foi so

J,ici/t.'1,do pelo .sr. diretor do Serviço d'!

-:Ftscal1zação da Fazenda, em oficio n. 77/

.4.7, de 5 do corrente, ao qual anexou,
_

a

,tiJtulo de esclarecifnrenrto uma exposlçao
da,$' dif-erenças de vencimentos decol'l'en

'1tes da execução daqu€le decl',eto·lc'i.
Ouvida a Contadoria Geral do Estado

.nada f.ol objetado.
Aósim senda, considerando estar pert_ei

tamen te justiflca<1o o pedido so U a de

. favorável pelo que .ofereço à Ua_,;:t o se

,gudnte

IcPadl'ão Venci1l1ent.o
mensal

Cr$ 150,00
17ó,oo

200,00
225,00
250,00
275,00
300;00
325,00
350,00
400,00
450,00
5{)O,oo
550,00
600,00
650,00
700,00
750,.00
800,00
850,00
900,00
950,00

1.000,00
1.100,00

RESOLUÇAO N. 259
_

É aprovado, nos têrmos al;laixo, o proJeto de decreto·lei do Govêrno do E!;;tad)
remetido. a. êste Coüselho Admini�trativo:com o Ofl010 n. 324, de 7 do corrente

Te�to d.o projeto de decreto-lei ];.oS
termo.os em que se acha reõigido

.. v
Art. 1 - Fica anulada na dotação da

erbt� 0-316, do o'rçamento vigente a impor ancia de do",""l .
'

-

(Cr$ lÚ}2-0,OO). "'"' mi e vmte cruzeiros

ta���' ::. -

ror_ conta do recurso rerul·

ti
anu açao a que se refere o ar

d;� antenar, fica aberto o crédito' de
supiel�!;�;.lnte c�eiros (Cr$ 12.020,00),
to vigente.

a ver 4-120, do ol'çamen-
Art. 3° - Ést d'Vigor na data de -eCl'eto-lei e?rtrarã em

(' das a (; "Usposd. _

a sua pUbllcaçao, revoga-
Plor·- 1 n. . 'çoes em .contrárrio.
S", ..... oP.oli�. 10 de Julho de 1947.
p ..

1) SIDlOf's. prl?�identeub;:cada na SeC'l'eta'rta 'do Conselho

Vencimento
anual

Cr$ 1.800-,00
?-.IOO.oo
2.400,00
2.7-00,00
3.000,00
3.300,00
3.600,00
3.900,00
4.200,00
4.800,00
5_40.0,00
6.000,00
6.600,co
7.200,00
7.800,00
8.400,00
9.000,0;)
9.600,0.)

10.200,00
1().800,oo
11.4-0.0,00
12.000,00
13.200,00

A
Al
A2
A3
A4
A5
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

() MiTAD�) Sábad. l' ele Julh� de "47 5

,

PEO�A PARA' AFIA� ®UAlQUfR ESP[CIE DEfERRANE'�JA

,

-�-
, .

FLOQt�ANOPOLI.s

• ••••••••••••••••

o sangue é 3 vida
Em quatro dias o velho de 75
anos, que se achava moribundo,
começou a recobrar a saúde.
Nove pacientes desenganados,
sem sangue algum pràticamen
te, estavam' em. pé dentro de
uma semana. Aqui, em Sele

ções de Junho, está a dramá
tica história da descoberta de
um novo ácido renovador do
sangue, que traz novas espe
ranças a milhões de debilitados
por certas formas de anemia

profunda. Compre seu exem

plar de Seleções hoje mesmo.

Também neste novo n�mero:

NOTAS DO DIÁRIO DE UM GO
VERNADOR MILITAR. Um advo-

gado alemão profere um dis
curso prô-nazísta ... importante
prova para um julgamento cri
minai desaparece ... eis -apenaa
algumas das dificuldades típi
cas que as autoridades arnert-

.
canas de ocupação têm que
enfrentar na Alemanha. Leia
corno ocorrerarrl estas dificul ..
dades e porque tevelam muitas
deficiências no presente' siste
ma de govêrrio naquele pais.

.. .

A MAIS RECENTE TESTEMUNHA
DE DEUS - UM BIOLOGISTA.

O homem, afirma um biolo
gista de renome, possui uma
centelha divina e vontade pró
pria que o incentivarão a se
libertar da avareza e outras
paixões humanas. Leia esta con
densação de um importante
livro recerttemente publicado,
que oferece esperança a mi
lhões, indicando porque deve
haver um Deus.

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

A VERDADE SÔBRE OS 14.000.000
Dt'1:SCRAVOS DA RÚSSIA ·SOVIÉ·
TICA. H.OOO.OOO de escravos -

incluindo milhares de crianças
- viveln, trabalham e morrem
nos '('amp'" de cQ)1centração
da Rússia. Esta condensação de
um livro, a ser publicado bre
vemente, revela as condições
chocantes e indescritjvei� dês
tes campos de concentração e

a3 ra:--'Õ2S inconSIstentes pelas
qual.::· tantos ru'",SO� são aprisio
nados.

Ao todo, J.8 intere�santes e esti
mulantes artigos, mais a con

densação de um excitante livro,
neste novo número de Seleções,
a revista lida pelas pessoas bem
informadas, em todo o mundo.

COMPRE

SELEÇÕES
DE JUNHO

A venda agora I
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 10 IDIOMAS
.....................

Representante geral no Brasil:

FE R N A N D O C.H I N A G L I A
Av. Prestdente Vargas, 502 - 19.• - Rio

•••••••••••••••••

Projeto de resolução
O Conselho Adn1inistl-.a-tivo dü Estado

..aprova, O prOje-to d'e decreto-lei. do Go

vêrllo do Estado que abre o credIto esp,\
.eial de Cr$ 435.440.00, envj,ado com o ofi

cio n. 336 de 14 do cOO'1'0l1ote mês.
S. S., em Florianópolis, 16 de jlll1l0 de

_"1947.
Severo Simões, presidente ·e relator.

RESOLUÇAO N. 249

É aprovado, nos têrmos abaixo, .o pro: /.jeto de deoreto-lei da P�'deitul'a MUlll
. c1pal eLe Joaçaba, rerr�tido com o anelo
:no 151/1.163, de 26 de junho de 1947. ITexto do proJeto de decreto-lei nos ....__...__.... ..."'. "'-...

têrm.os em que se acha )'tl{ligido
-

-

Art. 10 - OS' vencimentos dos funeianá-
rios públicos do Município ficarH eleva
"fios nos têrmos elêste decreto-lei, a partir
,de 10 de janeiro do corrente ano.

Art. 20 - F1cam crj,ados no Quadro
ÚIl!ico do Municipió dois (2) cargos ti"

Fisca.l-DistrLtal, padrão l. os quais serã·) O DR. AUGUSTO DE PAULA
·.de livre eSGalha do Prefeito Municipal.

Art. 30 - Os pndrrões de vencimento::,
adotados pelo dec�eto-lei n. 81, de 20 de

.ag,õsto de 1945, que reorg.anizou o Qua
dro do Funcionalismo dêste Municipio
:passam a vigorar de acôrdo com a escala
e a tabeLa anexos a êste decreto-lei e que
"dêle ficam fa2lelldQ parte integrante.

Art. 40 - Revogam·se as disposições em

.contrário.
Florianópolis, 3 de julho de 1947.
Severo Simões, presidente.
Publicada na Secretal'ia do Conselho

Administrativo do Estado, em 3 de jUlh,
<ie 1947.

,Nelson Maia !\inchado, secretário adm�
::nistrat1vo.
..a;:sc:tla.paclrão de vencimentos que subs·

,
titui a instituída pelo decreto·lei n. 81,
-de 2.0 de agôsto de 1945, segundo o de-
-ereUl-lci esltadual n. 189, de 7 de agôsto

de 1946

Real SI Transportes aéreos
- SEGURANÇA - LUXO - CONFORTO - RAPIDEZ

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

PARTIDAS AS 7,30 HORAS
KLOR)IANóPOLIS - PÕRTO AUEGRE

SEGUNDAS - QUAR;TAS - SEXT:AS-FEIRAS PARTIDA
AS 11,30 HORAS

"

AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PA'SSAlGEIROS E
BRISTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS _ @
MAIOR AVIÃO E� LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRAO DE CONFORTO E SIDGURANÇA

TARIFAS DFIJ P:ASSAGEIROS
Ida VlIllta

Rio' de Janeiro �68,40 703,!hl
São Paulo . . . . . . . . . . . . . . 563,70 465,0.
Curitiba . . . . . . .

. . .. 281,50 22S,e.
Pôrto Alegre 370,3(:) 300,00
Curitiba Londrina 330 00 266 08

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA "REAU'
VOE PELA "REAL", PE'RFEICÃO SEM IGUAL

AGENTES: O L I V E I R A & C lÃ..
.

RUA JOÃO PIN'l"O - 18
Telefone - 1.358 - Endereço TeleglNáfiee "VIAREAL"

Administrativo do Estado, em 10· de ju
lho de 1947.
Nelson Maia Machado, secretário admi

nistrativo.
RESOLUÇAO N. 260

É apa-ovado, nos têrmos abfjixo, o pro
.f eto de deoreto-Iei da P.refeitura Munl

cípal de São José, remetido a êste Con
selho Admirristr-atdvo com o ofício n. 16M
1.208. de 5 do correrete mês..
Texto do projeto de decreto-lei nos

têrmos em q,ue se acha redigido
Art 10 - Fica aberto um crédito espe

eial de crS 7.600,00 (sete mil e seiscen
tos cruzeíros) , para atender as seguentes
despesas:
a) - Contribuição para o L

.

A. P. I. e L. B. A. . ... CT$ 2.000,00
b) - subvenção ao' Centro

Acadêmico "Onze de Fe-
vereiro" .

c) - Reconst,rueão de um tre
cho da estrada de Var-
gmha, no dis·tTito de
São Pedro de Alcãntara

d) - Reconstrucão de um

trecho dá estrada de
Mato Francês, no· dis-
trito de Rancho Quei-
mado .

(Estamos, entretanto,

600,0.0

3.500,00

1.500.0',)

Total ................ CrS 7.6üO,oo

Rio, 16 (E.) - A proposíto
do artigo publicado ontem, pe
la "Tribuna Popular", sob o

título: "Desmascarado 'o sr

Alcio Souto", o general Zeno
bio da. Gosta, comandante da
Zona de Leste a, la Região Mi
Iitar, declarou o seguinte: "Li.
o há pouco. Não desmenti, ab
solutarnente, o que afirmou o

meu dileto amigo general AI
cio Souto. O que disse á "Fo
lha Carioca" foi que o ambi
ente da Ia Região Militar é
de ordem e de tranquilidade
Prosseguindo - "preocupa

vigilantes))
mo-rios, exclusivamente, com

os nossos trabalhos protís
sinais. Todos os que a inte
gram, do seu comandante ao

mais modesto soldado, estão
imbuídos do mais pUTO senti
mento de brasilídade. Estamos
entretanto, vigilantes. Ov Bra

sil, meu amigo, precisa, hoje.
mais que nunca, de .p.az para
que o nosso governo possa Ie
var a cabo o seu patríotíco pro
grama. E esta paz, no terrító
.río da la Região Militar, nós a

asseguraremos ao governo da

Republíca. "

Art. 20 - O crédilo de que trata o art.
10 correrá por' conta dos seguintes re

cursos:
a) ..!.. Anulação da dotação

3-84·1, "contri-buição ao

Estado, para a manu

tenção do Curso Comple
mentar anexo ao Grupo
Escolar "Francis'Co To-

lent.ímo" . . . . . . . . . . . . .. CrS 4.830,úo
b) - Saldo elo exercicio an-

terior . 2.770,0'0

Total . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 7 .600,0�

. Vende-se 11
'

'1.Por moliv� da viagem, 1 guarda DR. SAULO
roupa de 3 eor-poa, 1 cama de era-

aal e 1 penteadeira, tudo de pinho n .l UOCcornperrsudo, K�l".1 "
P,reço único Cr$ 1.500,00. Vêr e

E
- Ii t 1

trator à ruo. Duor+e Schuh1 35 - A spec'la 19 'l em mo es-

tios de Senhoras.
Alta cirurgia.

RETIRARAM SllAS CAND1.
Horário: 9 às t 2

Art. 30 - Jl:8te decreto-Ieí entrará em

vigor: na data da sun publ ícação, revoga
das as disposições em contràr ío,
Florianópolis, 1-0 de Julho ele 1947.
severo Simões, presidente.
Publlcada na Secreta-ria do Conselho

Administrativo do Estado, em 10 de ju·
lho de 1947.
Nelson Maia Machado. secretário adm;·

nism�tjvo.

«O Estado» nâa deve ser

pagl9 em parte a.lguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
reve1il.dedores tem mar

gem sufici�nte para não
ultrapassar este preço.
Qualquer ma foração é

EXPLORAÇÃO .

D}ÀRIAMEN�E

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

AVISO
avisa que permaneerá em es

tudos, no Rio, até 3 de agost ..o

Arnaldo luz e Senhora
têm o prazer de participar
0.01 .eu. parente. e peseôall
de lua. �elaçõee o nascimen
to de 8ua filha

VANDA
ocorrido na Maternidade de.
ta cidade.
Fpúli•. , 14 de julho de 1i:!47.

I
·1

I
I

DATURAS

Tôd�8 as bebidas, inelmull:fiI 56

f�riclldlls em 6Utros EstâUoa.
10líraram !luas candidatW'u.
"lÍ!.1"'1I rr.inAr noa lares cat1l11-
"�lUe5, -- em vista da eerti••i
$ll-Il vHóri" d-o aperiti�o KNOT .

CASA MISCELANEA dist",i·
buidera des Rádios R. C. A

Vietor. Válvulas e Discos.
Rua €easclheira Mafra

. ','.' .

R A P A -Z E S
Precisam'le de bens ativos

para serviço fácil.
Paga se bem.

Trotar com João Delaski
nQ Rua João Pinto, 34.

'

T0MEM

Uin�1 er!Osota�o
"S1LVEIRA"

Tônico
. .

€OMERf1fAN'I'E: Bt um li
vro à Billli@tooa do Centro A_
détmieo XI doe Fe'V'ereiro. Con

tribuirás, assim, para a fOl"i'lla

ção culmral doa catarinenue

de amanhã I

("&:�aoha pró-livro" do
C. A_ :x;[ � Fevereiro).

DR. LUCAS
CIRURGIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS
FISADO . ESTOMAeO-iNTESTIN6'l
Consultas das 14 às Ui lq.ras.

'Rua JQâo Pinto n. 7.

(Sobrado)

Ria João Ploto, 44

Esguaã1?ias
de

'1

FIoria.l1.ópolis I

II

aa
•

tt1a

Telefoll·.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ontem, pe_las 23,30 horas, chegou a esta Capital, a delegação dn
ftméric8, do Rio de· Janeiro, que enfrentará o ftvai e Paura Ramos"

ODEON IMVffiHL\L

AvaiaDOS e americanos, no mais empulgante cote,in de todos' os ternpus,,-
à� l( lI01�';Jl1l1iLan,eam,��t/,30 hrs.

,

O. (.lCor· motivo de Força maior, a.

.uartQ-f�·lra, O J-fiRO com fi «p�nl� R.tlmo"» sessao de ft horas será realizada no
lu U UH ii UU II ti al Cine Odeon e/a de 7,30 hrs. ,00 Cíne

Finalmente amanhã, pela ritiba, Internacional, Líbertad ford, Moaci, eVrzola, Leonídas, "Mandíco, Fornerolli, Chocola Imperial).
primeira vez teremos a dupla ,e outros grandes clubes. Dos Lebetínha Waldir e Ivaní: te, Minela, Carioni, Ivan, Chi Programa:

satisfação de Vier preliar o fa- seus valore-s podemos citar o O Paula Ramos, clube ainda. nês, Naldi e Abelardo, devendo
A l\HJLHEH TlJB:\HU,O (Samar'ang}
II - FUGITIVOS FEDERALS

1110S0 esquadrão do América arqueiro Adolfinho, o mais novo que se vem impondo ainda aparecerem como retos Com: Neil Hamílton.
Futebol Clube, da Capital da completo do Estado, F'atéco nos meios pebolísticos de San ços os "player" Katcípís., Gil, Tlf - ;\fArtA.VILHo.SO MASCAHADO
República, um dos mais reno- zagueiro imprescindível no se- ta Catarina, será o segundo Jai.r, Currú e Augusto. Oom : William ForresL.

, ! 5° e 6° episódíos.mados do lp.aIS, que, a convite lecionado catarineuse, Bráu adversário do "Campeão do I N" 1 o programa: Santos Dumont
do benquisto presidente da F lia, Nizeta, Tião, Ari e Saul, pe- Centenário", na partida mar A partida de amanhã sem - Nac. 1mp. Filmes.
-C. D., comandante Alvaro Pe- ritos na arte do jogar futebol, cada para quarta-feira. Dos dirigida pelo conhecido árbi- � PI'('ÇOS: Odcon - Cr$ 3,00, 2,46
ireíra do Cabo, comprometeu além de outros elementos que seus defensores figuram em tro José Ribeiro. \

e i�'\�el'ial: CI'$ 3,00 (unico).se a realizar três partidas em o reforçarão, como como San- primeiro plano: 2a platéia - Cr$ 2,00.
•

nosso Estado, tendo já reali- , Ccnsura : Odeon - até 10 anos.
zado a primeira da eéríe em 101" 111�m"'se h'nJ·.... e'" os' f� �.,.m'"peon�tfts de Tmperial: até 1ft a'I1Os".

Joinville, quarta-feira última, "_O U· Uli �.!'\ U .. , . , .. , , .

frente ao seu valente homôní-

V I
·

b I B t b 1 d E I d
TATHO Jl� �Eh�:.;�VALHO

mo, logrando abatê-lo pela .

n.ai ,€) e
.

��.'nue G
.•,,...

ft o C!.J a,. o Nova apresentação da grande
incrível contagem de 8 x 6. U li�� __ U ., Cumpanh ia de Comédias :

Essa vitória, precedida de

B d 1
JOÃO mos

outras sôbre o São Paulo, bi- rusque, O local "as utos Na�?(��a7: último sL:c.esso do Teatro

campeão bandeirante, por 5 Ad 1
-

d F A C A ,�lULHEH ATóMICA
X 1, e' o Corítíba, 'da capital do

Na adiantada cidade dei co (Blumenau), Sociedade dos mado. e egaçao a . . -s 3 hilariantes átos de Marques
mesmo nome, pelo escore de Brusque, serão iniciados, hoje, J S.ub-tenentes e Sargentos da! da qual também fazem. parte Fernandes.

'5 x 2, atestam plenamente a
encerrando-se amanhã, os cer- Guarnição de Joinvílle ; Bas- a imprensa falada e escrita, os

I .

2a Parte. .

tames catarmenses de voleibol quetebol - Olímpico (Blume- jogadores do Ubiratan e do Mais um ,IUXLlOSO, .

divcrLido 't\
enorme potência do grêmio . ... , B" V d atraente ATO DE VARlIT,DADEB
carioca e as excepcionais qua-

e basquetebol, promovidos pe- nau), Ubiratan
.

(Flor íauópo- arriga- er e e numerosos es-
I Novas Piadas - Novas Musicas!

Iídades dos seus integranjes..

la infatigável Federação Atlé- lis) e Guarani (Joinvile) ; portistas, deixaou ontem esta I Preços:
onde figuram em primeiro pla- tíca Catarinense. ' , Será disputado o campeona- capital com destino a Brusque 'Cads: numeradas Cr$ i 0,00

no os atacantes Manéco, Lima, Participarão desses grandío-] to Feminino de Voleibol do devendo regressar amanhã ás Balcões avulsos 8,O�
I

_ . .

'
",

' Camarotes 50,OIJ:
César Maxwell e Esquerdínha sos certames: Voleibol - Bar- qual serao parttcípantes o 22 horas; apos a soiree de en- Gerais 506

soberbos controladores da es riga-verde, (Florianópolis), A-I Barriga-Verde e o Olimpico. O trega dos prêmios. \ "Imp. 14 anos".
'

iféra, sendo também notáveis ventureiro (Tubarão), Ol.írnpi-; desenrol,ar dos jogos será fil- A F. C.D, TOMA PrtOVID:l1:.NCIAS PArtA OR JOGOS DO AM'BH[CA
as qualidades técnicas de Vi-

-------.�.

NESTA. 'Cr\Pl�r�t\I..

t· C t V N
· e O sr. comandante Alvaro Pereira cio, Cabo, .presidente da Federa-

cen e, o arqueiro que se vem

08 f2 enenn !rftUfh1"n dia Catarinense de despontes, tornoou as seguintes providências para.
impondo pelas suas defesas se· ii U U Iii�U '05 jogos que o América, da Capital Federal. realizará nesta capital
guras: Grita, um zagueiro de amanhã p 'quarta-feira próxima, t're,nl.e ao Avaí e ao Paula Ramos, re8-
enormes recursos; Jorgínho, Porque .será que a regata de resistência vae nova- lwctiva,rncntf\: .

direi mente ser adiede?
<,

a) - O" portadores de ingressos de arqutbancadas e cadeiras nu-
um extrema ll'eItarapido e

Df!regatasnãoentendo,masouvidizerquellw1'arlas, entrarão pelo podão ela Rua Bocaiuva ; c os ela g('ral, pelu·
infiltrador, e Domfcio, Walter, [lol't.ão ela rua Brusque.
W'lt H'lt G'lb tO' aquele remador do Riachuelo, chamado Joaquim, ainda ' '" ó I

- .

I on, I 'on, I er O, snl b) - Pa,ra o jogo con!xa () 'Aval s va el'RO os I,ngressos' mUl'ca-

!Arioval'do Amaro, Batista e não voltou de viagem... dos com a data "20 ele julbo" (' contra o Panla Ramos C{lm 23 de ,\nlho.

Arí, outra;s gnwdes figurasN'
A' c) -- Os ingressos de geral com os dizeres "militares". só valerã9

OS! (I a'pelo fOI· aleo di"do pal'a os lllililal'e,s fardados e c.lassilficaç�o de cabo,. para baIXO. .'dos gramados da cida;de mara
.

, 'ti) _ As .(,s,coLas milíLal'E'.s do, Rxercltü, iVIarmha e Aeronantlüa,
vilhosa. São ess'es os elemell' '. .

"

.' de adll'do com as ordens dos sm's·. Comanda'llltes das suas u<Dldades�
tos que o.S cari.ocas estão acos iRá dias en\del1eçamos um di,rigente.:mor da nossa entida- auxiliarão ,e c.oope;ra,çã.o no poli<ciame1nto do, l)Osto, atendendo ao.

tum"'dos a a'nlaUld'I' lo que veemente apêlo ao sr. coman- de determinou fo.sse d,esl'gnado chamado cio 'Comissal'io ele slwviço.u) l'
- S e

(') _ Sóment-e terão ingressos no Pavilhã.o das autoridarl,ps as se-
o'S ,e,sportista;s catarinenses dante Álvaro Pereira do Cabo, um praça da patrulha para o

g'U in! es pessoas: Exmos. 51'S. Governaclo rdo Estado, SeCrelal'l�S do
ve-los-ão amanhã· e quarta- ilustre presidente da F. C. D., palall'q'ue da imprensa, com Etasdo Prefeito Cml. do 50 D1SlrJto Naval, Cml. elo 14° B. C. Co-

feira no "field" da rua Bocaiu- no sentido de acabar. de uma,
ordens d.e só permit'.:r o aces- l11anclal�te da E�c.ola de ApTcncl:i�es Mal'in1heiros, Capitão dos Por los,

tod I Com<1,ndante ela Base Aerea, Coma-nelanLe ela 'Policia Militar, Pres�d,enteva, envergando a camiseta ru· vez por as com as lrregu a- so ao recmto de cromstas devi-
ela Ca:mal'a LegislaJtiva, Presidente da Corf.e de Av,elação, Pr,esldente

bra. ridades verificadas no palan- damente credenciados, com in- da F. C. O., Pr'csidente da De.!ega'ç,ã.o do, AméTlea F. C., Pl'esldenle de
,O Ava.í será o pTimeiro eon· que reservado á imprensa es- gresso assina.do pelo p:residen- Con&elllo Administrativo do Estado, Presidenle do Conse�ho_ RegJOnal

tendor do América. O tetra· portiva escrita e falada, no te da F. C. D. de ])e�pol'Los ,e do Tribunal de Jnstiça DesportIva. NQ Pav!lhao da ]m

cam.peão catarinense mais uma qual costumam acomodar-se Aplaudimos mars êsse elo.- pr'cJlf'a sómente os jorn�listas cre,?e�c\:�do� .iun�o á �. C. ,p., "porLa�,o-
1'('.S rJ� permanentes ela 'A Gaz,eLa, DHt['lO eta rarele ,e O Estado e

I vez terá pela frente um es'qua confortavelmente nas cadeiras giável gesto do distinto -esp.or- os loêllLorE's ela Hádio "GuaTu,iá". .

(irão de grande renome. E-sP€ destina:das as croni,stas, pessôa tista, porque somente assim n - FOl'l1ecer gl'atuitamentc 15 ingFessos ge�'al para cada Jogo ao!>

ramos que o .clube mais popu qu:e nada terp. a v,er COIU a crô- poderemos oumprir com de- tie,o'uintes ,estabcl1eeimentos: l)revenLórlO e Abngo de Menores.
o

g) _ Fo.t'nec.er .gl'Utuitament.e a c.ada um 6 ingl'essos "geral". 9:0:;lar de Santa Catarina corres· nica, atTa;palhando os jorna- sembaraço a nossa rude tare-
jomais: "A Gazeüt'',' "O E'stado", "Diúl'io da 'farde", Imprensa OfICIal

ponda à ex,p.eotativa, repetindo listas' que alí vão fazer as suas fa, 'Sem sermos incomodados 'c 'R.ádio ('-marujá, pa'ra -os seus opNários, que tanto auxiliaram a pro-
as suas excelentes "perfor

I
reportagens sôbre os jogos. pelos "'pe,rús". paJganda desses jo,g'os.

��t�S�o fu��'�or��:f:�:,o�o� Atendendo ao apêlo" ) dign� AMERICA X AVAI \ t····E···ii·.-[··E--··N··_·Õ .

F-ederara-o Cat'.lfl·nense do nesnnrtos o:; ingressos para o jogo Amrrica, do Rio, x A.\'aí desta capilal,

� ii ti U pU
.

acham-se á venela no BaJão H,ec.ol'cl e ,estão, sendo v,e'I1didos pelos se-' la��n;�':eont�:nt��a:�epl':7:.r�::;
g'uinte,s pl'eços: cêrca de 5.800 metro. quodrado•.C O. N V I T E Cadeira , Cr$ 50,00. com 6tim;;"- chocara <Jpl'opriado

A diretoria da Federarão Catarinense de Desportos� por nosso '

C $ 10 para raaidenc!a cu grandes depó-
3' Arquibancada r ,o.

Elitoll e em local que permiteintermédio� convida os Presidentes dos clubes da 1 a Divisão� os Oeral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 6,00. colocação de trapich!l (apenas uni!

componentes dos Departamentos de Futebol� Remo, Natação e Tê- }JiliLaJ'E'� não graduado,; .. , _,. .. . Cr$ 11,00 40 metros poro atingir o canall

nis� OS :membros do Conselho Regional de Desportos, os juizes do

ti � II D t Ild l A!����. e�:!o���õ�: ��r�6� :e�=�
Tribunal de Justiça Despor'tiva� imprensa, rádio e demais autorida- BOUe .Ue nena. as « ..unO Illn :o.n.e. l:�� ..

des civis e militares, para a recepção �ue 'será dada ao América 9
F b I CI b 'd Ca I F d I fI' ,

17 h
' d d Convid�-se tod05 os sócios para a sessão a realizar-se sá:bado di.a T KNorute O u. e, a pita e era � 0Je, as oras� na se e a

iS ás 15 horas afim de Mrem pre.enchidos vários (lal�OS da dlr,etol'la., ome
F. C. D. - Rua João Pinto, n. '32. JUlio Porto - 2° secretário.

lÚ'eçã. de PEURO PAULO MACHADO

CiOD li a a C
.

ital-o interes
ual f tebolístico de ama0 ã

O AMÉRICA SERÁ RIDCEP
CIONADO PELO AVAí

Conforme já noticiamos, 0-
América F. C., do Rio de Janei
ro, será alvo de expressivas
homenagens por parte da di
recorra do Avaí F. C .. amanhã,
ás 10 horas, na séde da F. C.
D., para o qual estão convida
dos altas autoridades esporti-'
vas, para maior brilho da ce
rímonta. Falará o orador ofi
oial do clube,. jornalístn Ru
bens de Arruda Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pedimos aos Dt>5l!o:J dil!Íti.ntM leitoN!ll. o o� de J)ru-ncllu ()

""-«�D abaixo e remete-lo á DGMIII Red_o afim de complletanDol
, g,.,mto antee, o noese novo GadUiB'O SociftL

i .�� .. &o (I o li li _ co

'

.

: �$ ••••••_. • • • • • •• &t. C:tvil •••••••••••••-. D. N.. • .•.••••.•.••.•.

I� " 1iO •••••••• _ •••••• 0 ••• " ••• e 0 ••

:'� (a) OI � II , , ..

�tJíJO ou GIra0 "
..

.� do Pai �mie) � ... O •• II ••••••••• � ••••••••••• o •••••••••••••••••••

�" � o ••• __ ••••••••••••••

• .. • .. .. .. '" lO to " ," "

A#r·adeoorlamoti, também,. pnrWMa de Detida de D�
,';"'SriIIameniM e Gurl!ru. de p.l!Hlltu RI de PNIOU amiGu.

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

'II. 5AVAS LAcERDA
.� �tco-cIrIlr!'ica de Olhe»
- OVN.Ic1oa. Nar� - Garga:atIA.

P...eriçéio d. lentes de
oontato

�RrO - Fel1pe Schmi
dto 8. Das 14 às 18 horas.

,�CIA. - Conselheiro __
fra, 7.7.

IIIIlIILIlI'ONES 1418 • 1204

AUliefth�

DR. NEWTON D'AVILA
Opfi'aeõe. - ""ufli UrlnAriu -

'1íoen.ça. dos íntesttnoa réw II
lII!W'a - Hemorroidas. TrataDMm

to da conte amebíana,
rlmo.terapla - Intra verme.ijlo,
c:::o:fVn.1Ita: Vitor Meireles, 28.

A�. diariamente às 1l,8{) lia
19. & tarde, das 16 hs. em d1antt

Reaid: Vidal Ra,plOI, 66.
41'011" 1067 .

DR. ROLDÃO CONSONI
�GIA GERAL - ALTA VI
1S1JAGIA - lIfOL1l:STiA8 DJII _
"'" NHORAS -oPARTOS .,

�nnado pela Facuidade de Medi
C!l1mla da Universidade de Sio

a'n.'!llo. onde foi assistente por 'fA
,� mos do Serviço Clr11Tglco d4

Prof. Allplo Correia Neto
�a do estômago e vias !;)!
liI:U'eI, Intestinos delgado e grOJlllO
tb'6lde, rins, próstata. bttlga,

lI'LI'AI'O, ovários e trompas, Varloo
� hidrocele, vartees III b_

CONSULTAS:
iIIU 2 iIIs ti horas, à Rua P'e!por
�dt, 21 (altos da CnA PI:I

raíao) .' Te!. 1.598.
WUMIDt!:NCIA: Rua EsteveB JS

mor. 179; Te!. M 7M

lIl. ARMANUO VAtOlO
DE ASSIS

� lIIn'lços de CUnlca InfantU tas
,

�I!ncia Municipal e de
Caridade

,�A M1l:DICA D1il fi}RJANtlAII
ADULT08

�ORIO: Rua N1UlN ...

'�e, '1 (Jiíldlffclo S. Franc!Boo).
..

ec-wtas das 2 às 6 hOJ::NI
�NCIA: Rua Marechál G\IIit

lherme, ti Fone 783

DR. A. SANTAELLA
1IO:I»1omado pela Faculdade Na·
� de Medicina da Unlverll(.l_e·
;; .0 BrasH). Médico por conoue

m. tIlD serviço NadonaI de Doen

)J)mII Mentais. Ex Interno da Santa

_ de Misericórdia,' e Hosp�UIl
�trl:co do Rio na Capital J'e-
,

deral
-.onCA M1l:DlQ!\ - DOIIlNÇ.an

N1ilRVOSAA
_ eon.ult6lrlo: Ediflcio Am0Jt8

NETO
_ ... J'el1pe Schmidt. CoI1lrUIUtIl

� 15 As 18 horas -

'_"1Ifnc!a: Rua Alvaro de ClU"i'a·
ao n. 18 - Florlanópol1.9.

,_ POLYDORO S. THIAGn
_NlCO do Hospital de Oar!dllCllJ

de Florianópolis
A.!J81stente da Maternidade

.ifJlLllllIOA MÉDICA - DISTO»

mos DA GESTAÇAO E DO

DI. MARIO WENDHAUIDI
.úwrtor 110 Hospita; --NerO. Ra,"o6�
CI,L"HCA M"tIilCA DF; ADULTO€

E CRiANÇAS
OIoaaultól'lo: R, Visconde de Oure
i!'N� :I - elg, da Praça IS de No
&'Il&'Il>n lA1too da "Belo Hori.onlle"j

Te!. 1545
Caeultu: ch. 4 Ii.. 6 hora•.
"'d4!ac!a: R. J!'dipe Schmidt, II

� Foae manual 1IU1

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

IID'lLIS AFEcçõES DA
PIlIE - RAlOS llNFRA·VER·
:aDILHOS E ULTRAS·VIOLETAB
001uJ.: R. Felipe Sdllrudt. 48 -

Do. 9 às 11 e dos 5 às 7 hrs,
Ra.: R. D. Jaime Câmara, 47

FONE 1648

PARTO

'iIlOIInQ88 '103 órgãos internos. 8.

peclalmente do coração
lIIf(JeJ).ças da tlroide e demaiS

glândulas internas

rlUI8RRAPIA - ELECTltOCAB

IROGRAF.IA - METABOLISMO
BASAL

-..altas d1àriamente das 15 ... DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Oorurult6rio - Rua Jo!ío PInto Do '1
- Sobrado -- Telefone 1.46'1

Be8l.dfncla - Rua Sete de Setembro
- (Edrtf1cio 1. A. P. da Estiva>

Telefone M. 834
-

18 horas

&0IIII4e chamados a qualquer
--. inclusive durante a noite.

JlCIlÍJULTORICD: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

lIiIBD)IIROlA: A v e n 1 d a Trem-

powsltl, 62. Fone 763 II. PAULO FONTES
Cl1nlco e operador

OOiIIIrultórto: Rua Vitor Meireles, ,.
Telefone: 1 ..l05

CoIImJlta3 das 10 às 12 e da! H li 11
Ruidfncia: Rua Blumenall, 22

Telefone: uns

II. M. S. CAVALCANTI
CIblIca exclusivamente de crtançarl

Bua SaJdanha M&'Lnho, HI
Telefone M. 732

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina·se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem· se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47.77
GAR�GE UNIAO-PRACA GAL. OSéRIO. 40.

,--------�-------------

pôrto deT'e cnspcr te s regulares de cargas do

Informações com os Agentes

Florianópolis - Carlos Hoepcke S/A - Cl- Teldone 1.212 ( End. teleg.
São Francisco do Sul- Carlos Hoepcke S/A - CI - 'I'eielene 6 MOOREMACK

SÃO FIl-ANCISV8 MtVA 'DiliDO SUL para

Virá ao Brasil
Rio, 17 (A. N.) - Anuncia

se que o secretário do Tesouro

dos Estados Urrídos John Sny
der aceitou o convite recebido
do 'governo do general Dutra,
para uma visita de cortezia ao

BrasiL Ainda segundo as mes

mas fontes, o ilustre membro
do govêrno americano estaria
nesta capital nos primeiros
dias de agôsto.
.•__-.-.-.-.....---.---"'....JO-.""-u.-....

·....,.,-....-.JO-.....-.....-....I'I.-.,.,-.JO-............-....J

Não tem fundamento
Rio, 17 (A. N.) - A CCP

distribuiu uma nota á ímpren
sa informando que não tem

fundamento a noticia divulga
da 110S jornais segundo a qual
os panificadores da capital ha
viam oferecido um almoço ao

sr. Mário Gomes. Em sua in

torÍnaçao o vespertino estra

nhava a homenagem justa
mente por ter sido permí tido
o aumento do preço do pão.
.....-._.-_....W.l"ol"w'Y'-- ....,._...,........-........

Bom binóculo '

Grande visão

Os extranumerários interinos

Visão maior e mais perfeitfi
que a de um bom binócu!c

alcança quem tem sólida
im:trução.

Bons livros, sobre todos O!

assuntos:
kIVRARIA ROSA

I ��� �.e�.d�r.�,. 3�. � �l�.r��n��.o.l��
A primeir& Agua de Colôlüa fe1t3

no mundo foi fabricada na cidaele
de Colônia pela Fábrica de JehBl'

Maria Farina.

,Juo, 17 (A. N.) - Foi aprovado O substitutivo
.....apresentado pelo.

dePlltado Dcoclécio Duarte regulando o artigo 23 do ato das disposi
ções transitórias dando r-sl ahilirlade ,u. interinos e extranumerár-ios. Os
principais artigos são: Piimeirri - São considerados efetivos a par
UI' de 18 de seternnro de 19�G, os funcionárros interinos que, sendo
daquela data novos ocupantes de cargos .de provimento. efetivo, conta
vam pelo menos ctnco anos de ·exercÍ<cio', Artigo segundo - São equi
parados aos. í'unoiouários para efeito de estabilidade, aposeníadoria
licença, disponibilidade e férias, os extranumerários de qualquer ca

Legaria c os que por lei 1,11e são equdparados, que á mesma data, exer
ciam .runção de car-áter permanente há mais de CiIlOO anos nu em vir
tude ele concurso ou 'proy,ri de hnhilitacão.

..... "'-""",","_'" .�----�..... ,. __ .,--_......_ .. _-"'....- ......... -' . ,,_ .._----- .. _�.-......._.----_._-

Viuva Alaide Vaz Viegas JuvenaI Gomes Filgueiras
e Senhora

participam aoa parente. e

amigoll o contrato de casa

mento de seu filho HIRAN.
cem a senhorita Vanda Voz
Viegall.

participa ao. parentes e pes
.ôaB amiga. o contrato de
ceaarnerrto da aua filha VAN
DA, com o sr', Hiran Souto
Filgueiras.

FIClrian6polis.- 15 de. julho de 1947 .

Vanda & Hjran
confirmam

Viuva Francisco QlIirino
Nobre

Eurico Eugenio Zluhan e

Irma Sel! Zluhan
participa aos .eus parenteI participam aos Beue parentes
e pessoall de suaB relações. o e pessoas de sua. ralaçõall. o
contrato de callumento de contrato de calamento de
seu filho JOÃO com a Banho' Bua filha DIVA. Com o En-

rinha Divo Zluhan. genheiro João Quirino Neto'
Acre. 7 de Julho de 1947. Palhoça, 7 de Julho de 1947.

; I � 1?!.?u.!.!Iv;--I
Para (/onCttr','io!;Eslrl,dUJti.ç 011 Federais

e Exames de Admissão

Estude por (;orrespo,ndência
Portuguâs, Matemática, . Ciências. Geografia,

His tória do Brasil, etc.
Inter.ellsa-o? preencha este cupão e remeta-o para C. Pa.tal 332

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

PEDINDO INFORMA�ÕES:
•

Home,._. . -.-: _

Rua ._._.�------.,----.---_----.-.-�--._._...._.N.o _

..__ ..__ . __ ...._Estado __(i.Jade

melho!'el!

fabricante l!lI di!lltribuidor8s daa afamadas con·

fecções -DISTINTA" e RIVET. PO!lsue um gran ..

de sortimento de casemiras. ri.cadol, brina
bon. e barato.. algodões. mOl'ln. • aviamento.
para alfaiatell� que recebe diretamente dali

Snr.; Comerel.ate. do interior no .entido d. lho ta�erem 'Iwa

Flol'lcan6poU.i � FILIAIS em Blumenau e1Laje••

J

fdbricoi2, A COSIa •A CAPITAL- ohama a otangllo, dOIl
v1;dta ante. d••fetuarem lua. aompra.� MATRIZ em

....................�..��_ �..m8aa_=pg��ma..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I,
I

Representantes legítimos da maioria do povo, os deputados pessedistas cumpriram�,
serena e bravamente, o ·seu dever, rejeitando elnendas politicas, que fransfor_."
mariam o Ato das Disposições Transitórias. em autêlitica bomba de retar-,,,

damento, destinada a explodir o orçamento.

o Supremo Tribunal Federal, em mstórica .sessão, declarOlI inconsti�·
·Iuemoal a Constituição Parlamentarista do Rio Grande do Sul

Rio, 18 (A. N.) - Talvez ,putado Fausto ele Freitas e putados Fausto de Freitas e .dos mandatos do Legislativo Constitutção rio-grandense, pa-"
pela ímportancia politica, eco- Castro, que primeiro falou co- Castro e João Mangabeira, se seria fundamente ferida com' a ra demonatrar que, por eles 8-

nômíca e social do R. G. do Sul mo patrono do governador houveram com felicidade na possibilidade de dissolução da por varros outros díspcsitivos..
ou por outro fator, também in- Valter Jobim sustentando a sustentação de seus pontos de Assembléia. Não quer se es- a subordinação do governador
teressante como a voz do jur ís- tese que advogava pelo respeí- vista. Expuseram doutrinas, tender demasiadamente, por ao' Leztslàtívo era absoluta e

consulto João Mangabeira, que to á harmonia e independência primaram pela elegncia dai que está falando para um Trí- completa. Teceu, também, eon
ia se erguer e mdefesa do tra- dos poderes, seguiu-se a elo- fr�se e se exa.lt.aram nos co�' bunal ,de altà'-sabedor:a., cujos sideraçõe:, so.b�e DA regime par=
balho dos constituintes gaú- quênte e cintilante oração do celtas que emitiram �lm �oblelmembl. os bem

.

compreenderí- Iamentarísta inglês, dizendo
ehos, a verdade é que o recinto deputado João Mangabeira que o outro, embora dIvergm�o am a umpo rtanetn daquelas te- que ele por enquanto não se'

do Sinpremo Tribunal Federal trouxe presa a atenção do Tri- dent�·o .da mo.n�_ento�a. questão ses, .d� que estava trll:tando su-! pode adatar ao nosso meio.
apanhou uma assistência que bunal e da assistência, num de dlrelt,O pol itico. F 01 um be- perfícialmente. Quena trazer, I O segundo mínístro a se pro�'
em nada desmereceu a de an- trabalho de alta erudição, du- lo espetáculo o que a demo- naquele momento, um novo nuncíar foi o sr. Ribeiro Costa
te-ontem, sendo que os debates rante os quinze minutos regi- crácia .ofereceu hoje, no mais a?�lo ao Tribunal paT�, que .àe-i que começou se referindo' ao-
toram até mais calorosos. mentais. alto tr ibunal do país, á culta �ldlsse o caso, con�o J: o fIZe-j·trabalho do sr. João Manga-
A' palavra Inflamada do de- Ambos os contendores de- assistência que acompanhou la com o do Ceara, com sa- beira para ressaltar a sua In-'
-------------------------- os deba!,es. b�doria, equílíbrto e alta vi- coerência porque, se dizendo"

De�OI� do advo�ado dos I sao
.

das necessidades da vida presidencialista, ali estivera
constítuíntes, o presidente Jo- nacíonal. defendendo o parlamentarismo ..

sé Línhares em continuação Encami�lha.va, assim, a re- Examinou, depois, Iongamen-:
aos debates concede a palavra �l:esentaçao do governador do, te, a questão da harmonia e in

ao. procurador gera� da Repu- RIO �-l'a�1�e do Sul, certo de que I
dependência dos poderes para.

blica pr.ofessor Temístocles Ca- ela signlflcava, de.ntl'? do nos�1 sustentar também ela absolu
valcantí, com assento a seu 90 regime constitucional, a tamente inexistente na Cons-«

__ .. � . _._.
__ ._ ...

lado. O orador diz, inicialmen- volta a um sistema que deve] tituicão rio-grandense. Adota,.
If.COII"IE9'IU�PO�b, 19 de lu.lho de 194,7 te, que ele, como. o advo�ado, ser obede.Cjd� por_tOdos �S ..ES-! assim, sem lhe tirar nada, o-

---'-'---"---"---'''-'-- ._----- __._ - que acabara de deixar a tribu- todas da Federacão brasíleíra. voto do relator: Do mesmo mo-

Podea-íamos espera r tudo do jornaleco que se aroea na liceu-
na, n,ão estava a serviço .sinão "E�te egregio 'I'r íbunal - con-I do se manifestaram, .pela 01'-

.

••

ciosiuade p-u1b!i.citúria, afrontamo a cultura P o ]Jo7n nome da da ordem e da tranquílídade cluíu o procurador geral da dem os ministros Lafaiete An-'
imprensa Iivre de SanLa Catar-Ina. Mas a írr'esponsab ílidads oriunda do pais. República - é a guarda da I drade Edaar Costa Goulart
da cstupíoez humana, não tem limites rpara aqueles que ultrajam, pelo .

Não fora outro seu intuito Constituição Federal; é o ár-' Oliveira
'b

Orozímbo Nonato.gostu de ultrajar e que mnculurn, pela necessidade que sentem ele viver ào B T· bí 1 d
-, ,

manohados em sua icputaçâo jomalístíca, Pensav amos que o "Diário
ao apresentar ao u.r:remo· 1'1- ttro c � to as as controversias Anibal Freire, Barros Barre-·

da Tarde" rosse, capaz elas ma is incríveis barbar idades, nunca, porém, b�na'l a 'l'epr�esentaç.ao_ do g?- e, _por ISSO, estou cer�o de �ue. to e Lauro Camargo,
q1iJ� Ira ixasse ate o insulto dr> sai-geta aos represení antes elo 'povo ca- i vêrnador gancho, sinao por mais uma vez, saberá real ízar O presidente anunciou então>

tarll1R,ens,e.. ,. .hl". ." izt ',. . . t.ermo ás dúvidas e intranquí- as altas.funções que lhe foram
que por unanimidade o Su-:

> e�La a :��&emUJ ('Ia lima ,alllude chgna e hlglCnwa: lmpeelll' qu·e l'd d
.

t E t 'rI 1 t' d 1 C t ] 18 d
."

..
_,

tal o,l';gao 'tenha mgTesso no recinto da Assembléia, C(}mo medida d,e
1 a es reman es. nesse s ac o. (es lna as pe a" ar a c e

el
premo TrIbunal Federal decla-

d()rcs� paya o �eu próprio decôl'o. A ofensa à maioria é nj"ellsa no ])ovo! Sust�nta,_ a segull', que a 811- set�mbr.o de 46 .

.
rava inconstitucional a Carta'

,N:10 e P(�ssIYel. adn:l.LlI'-�e 0. ultl':\je ao Poder. tLegi,slativo, 'sem que b�rdmaçao d? governador ,�o '1 er�11l1a�0 o vow do relator, politiea rio-?;randense, nos'
os eaIUlllarIOl(',s e lllJII.�laclor�s lec:bam a pena jusLa, RIO Grande a sua Assemblela a se'ssao fOI suspensa para um, t·o· 76 77 _ 78 _.

.

Ma-s a atItude elo jCH'naleco reHeLe o pensamento da ball'cad'a urle- não é tão sing'ela nem tão pla- descanço por meia hora sendo I
seus ar l",OS

-

lllsLa. guP, 0:11 em ,;ofreLl a maIS J ragorosal de todas as del·l·oÜtS. Apanhou , .

,

,
" '",� 81 - 82 - 83 - 84 - 85 _.

tan�o qu.e ;;0 reY8Um reClll'SO: dIzer nome felO que CI1f'g'Oll às raias do tonlca como pareceu aoy�stle os trabalhos leabeltos as 15 e 86 _ 87 89 d' ·t·,;·
cala0.

.

advogado dos constltumtes 45. .

e
. _e os ISp�I.l�OS

.A !}uJ1cada ud·enisla. ailnsm' elas inúmeras fl·el'l'otas que antc-Oll- O'aúchos. Se o governo está na O ,presidente inicia, então G
das dlSposlçoes transItonas;

tem ;s-oN ['·cu, nilo comjJl'rt'llcI.eLl e 11ão_ se quer conJol'J�lar eom a s.na, si- dependencia da Assembléia Le- julO'amento propriamente dito correspondentes aos mesmos.--
t.uaç:10 de m1l101'1a. Hesoh··el'am entao protrstar: "nlto assmarrmos () .. . .

b ,

Ato das Disposições T'ransitríl'.ins!" Muito bem! Prl.o mellOS t('['emo" gIs.JatIva pela malOI'la de seus�anotando uma um os lUlZOS I",.,._._._ � _.._-.. ..-_ ..c•.

11m Ato da� Disp·(]sições 'Tl'ansilóriaf';. il1j,eiramenLc limp() de Ludo quan- votos de1saparece, logi.camente, que os justificavam. O primeiro
.10 sa]}p .a po]it,i.cagem l)a�·31I? Aéhall119s lque a medida da bancada ude- a harmonia e independência a faze-lo f'Üi o ministro Hah
Olsta eleVla se e�t()llder �I, Cnllstlf.lllçau. Protesto 1J01' prote&tu, é mc- dos 'poderes de que tTata a neman Guimarães que ado-
lho!' faz'or iudo ele uma so "oz. -

" . ,
.

Afinal do contas, nel1lll1cllla p.menela udenista pa�SOll ... Jogo, tá Oon'stituição Fed.eral. Acres- tando. in totum o parecer do re-

oerto, con.fere ... Os llonWlJs da uDN não sahem pe,rder ,mesmo. Nunca centa que não resta dúvida de lator, eJ0ami'Il'Üu de prefel'lên-
sOIJlberarl'l; nunca saberão! que o sistema parlamentar é cia os artigos 78, 79 80 e 81 da

11:' I
de uma grande sabedoria poli-

Ln ace Renaux - Niemeyer tica. A consagração que ele

Bl'usqlle ass'isti'l'á hoje a 11m 1J'I'ande acontecimento social com o teve em nossa vida de Império
enlace [du. gentil senhorinha llko Ren,mx, dileta filha do ilustre d1'. e na Inglatema bastaria para
Gnilhe'l'lne Re11au:J.', conceilvrullf indttstl'Íal naquele -nwnicípio, com o colocá-lo ·em nível de superio-
SI'. Ernesto Helmnth l';'im,e?!e/'.

.

O ato 'r;ivil se r-eaUzurri na j'es'idêl1cia dos pais da no'iva, ás 10 ridade. Mas não se tratava, ali,
h01·as. Sel'âo padrinhos, por- pOl'te da noiva, o sr.

.

Otto Renatl.,r: e; de examinar .as vantagens ou

exma. sra. d. Ido Renan:r.: pOl' pal'le elo '(noivo, o SI'. Alberto OU'" e exma. não desse sistema, e, sim é
espõsa.

.

únicamente, veri.ficar-se se
A eel'inwnia -rel'igiosl/. ter'á lnga.r na I{freJa iJlal'l'iz da c'idade ris 18

), Q' -

I
.

f l' l C I T 'lo R ele pode viver, ao lado do pre-,.01'as, ;ue'I'V1.1'[(.o .c.e par-amn os, pe o. nowo, o Sl'. (.1'. ar',os, li, to enaU.T

e exma. sra. d. Esther- Renunx'; pelo no'ivo, o S1'. l-'etel's '\Vefel's e exmo. sidencíalismo instituído pela
sra. d. Elsa Rtl.PP Constituição Federal. Diz Que

Dada a aUa situação dos nu.bentes e por ser a gentilissirna noiva há mais, no caso -em discussão:
um dos rna'is eneantado,l'es O1'narnentos da sociedade u1'l,l.s(/uense, o res-

pectivo enlaee nU1Jcial atl·u.i'f'á os votos ele felicidades âe toda a 110- Pelo sistema da Con'stitui<;.ão
pulação. do Rio G. do Sul, a limitl!tção

"O Estado''' ser've-se 'do ensejo pal'a apr'esen.tcw ao .ditoso pw',

lefusivas felicitações.

VOC� PRECISA COLABORAI
na Campanha Pró Resta
belecimento da Sande do
Lázaro.

CANTO DE PAGINA

ALIMENTICIAS

/'mn.,v
AS MELHORES

Antes de ifalBico!', a uDN ,quis i'azrr disl)Osições (Le última ,vOJi(,ade�.
Mo.rorer'ia ,deixado .um bom legado para os sens valorosos ·e alcalldora�
cios eOI'l.'cli·g-ionlários. Cha,moll um a1dvo.gado - o deputado· Blll-eão Viana:.
- e pediu um testamento. Como. advogado de longo, tirocínio o dopu
tado Bulcão Viana elaborou um ,testamento digno dos "demos vigi
lant.es": 'Ü' Ato elas Dispos-içÕ'els 'rrans.itórias. As di:sposiç.ões tesLarnel1-
fúrias, lbem distritbudas ·e caul'Ü'ufladas, a,qui11lboaram, devidwmenLe, OS'
udm1i.stas clom mm'ecimcnto, peJos sel'viços 'prestados ao Partido.

Era um lindo testamento; muito lindo meSimo! A re,nda cio impôs-;
to ll-erl'iiO'l'iall tinha sido cJ.esl.i:n:ada aos organizadores do Pa1rtielo; a do
imposto cl-e vendas e consignaoões aOs combatentes de primeira linha; -

l:! a do impôsto de e-x,po!'tação pa,ra o,; de seg'l]!Ilda :ag'na. " AJü1al, to
dos sel'iam contemplaelos na pa-d.iLha ... 'u::; únicos prejudicaelos seriam
o EsLado e a. maioria 'do povo C'alarinens·e. E, russim, .<), UDN' ia "fale
ce·mlo" feliz, muit.o feliz ... Nas 'Vascas da agonia, porém, a'pareceu o

P,SD! O Ato das Dispo'sições Tra.nsiLól'ias tal como ,Jôra ,relatado pelo'
de;pll.Lado Bulcão Viana, se promulgado, decr.elaria a falência econô
mica e mO'ral de Santa C8!lall'ina! O 'pas'sado limpo e a tI'adiçao pol-íti
ca -l) ,cultura.! ele Santa Ca'LJ'i.na, ,exigia :que o PSD desse forma (} d.ecên
cia .ao AtO' da,s Dispos'ições T,ransiLól'ias, Daí a poda feita nas: cláusulas.,
testamo,ntárias ([ue cunt,em:plaNam Ipolítica ·e econômicamell�c Ivalorosos·
cOl'l'Qli,g'ioná1'io-s udenisüIJs. E na s·essão d·e ante-ôntem, em t.od.a a sua

[)llJa,nç.a de .partido majoriLá;rin, () PSi[) 'infligiu a maiol' derrota que ar

UDN já sl)fren em Santa Catarina. As emendas que continham fins po
líticos e qu·e l}fOcura.vam bombal'deal' o Ul'ça!l11Je'olo cJ.o Estado, foram
todas l'ege i ta;:i as. Daí a grila da bancada uelenist.a, ,quO' se senLiu 'pe
(jU'enina e a,me"qutinhada. ,Pela prim,eira vez sentiu a UDN flue o go.-
Y;(1l'1l0 deve ,ptH'lir da maioria . .Pela lJrimeü'a vez OCUpOl1 ela. o seu ver

dadeiro lugar. ine:xpress'irvo e ,sombr·io. Houve me:;mo alguns delJl.1Lados
que nem justj,fical'arrl as emendas que apresellltavam, �)l'·eof'orilldo fugir
aos mais olementares prin:cípio,; fIe éLj'ca ,pal'lame-ntal' 'e decer ao ata

que sem :freios e sem modidas: ,à maioria da Assembléia CJue representa:
a vonLade da maioria dó povo cat.arinense. __.."

Felitzmenle a bancada pe·s,seelisLa, zela·ndo pelo bom nome da (e1'

ea ·JmT'l'iga vorde e p.eJÜ's i·ntel'êsses do povo,. rea.giu it aIL.ura, :eLimioall
do do Ato das -Disposições TmnsitórIas, artJ?'os ,qll,O ?enam mjusLos e

qtre acarr.elal'iam, :3Jp'enas, onll'S para os 001res IpublIteos.
.

í:elando pelo eng.rande·cimelllto do EsLado, ,pe·lo 'elll'lflll1eclmC'llto da

coisa 'pública c pejo bem nstaJI' do ·povo .oatarillense, o ,P:SD decret;)� lli

Ilulidade do I esta.m.en Lo udle,nisia, elimi·nando clausulas testam:elltanas
e pesados encargos para o Tesouro que "maliciosru". e "i�l (_antIlment�"
til1lham sido introduzidos pela UDN ·no "Ato elas DJspo�l<:ues TransI-

Lórias". .

.

Se a bancada -uelenisLa não ,quü;er assinar o ALo, "anlo faz; a malO

na o as�j].)al':í, pO'l'q:uP, ele falo C dr' dircilo, l'elll'CSPllla mlrg'l'alnwnte.
J o Poder Legislativo de Sanla Catal'ina c a \'ontacle Llos Calal'lllf'Il,;l'S !

MASSAS INova invasão de mongóis
tNanking, 18 cd. (p.) - o jornal "H si Min Poe" anunciou que s'e

verificou nova travessia ele Jronteira chinesa por tro(pas" da Mongólia IExLeriol'. Desta vez o oa'So s,e 'Verificou na pro.vÍll!(üa mongol de Su
�Y'uan que pertence à Ohina. A á:l',ea ·em que se verifica a nova-- traves
Isia fica ,a. cer.ca de mil milhas da zona de ,fronteira o'l1Jde .se deram as

I�re.cedenLes, na front'eir� ,entr� a Mon�ólia Exterior e .sin�iiang. a mais
seoLenü'ional das provínCIas Cllnnesas. Um des·pacho ele PCIpf',g (hz que
as ''(w�as mongóis penetraram na profUlndidade ele OC1'ca de 65 mi- .

iJJhas. lnrforma ainda que os mongóis ·e·sta;beleceram um quartel de de

fesa de' fronteira, em vVulamj-emlollai, bem dentro do ·Lenitórlo· chinês.
---------------
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