
ANTES DE NOVAS PERGUNTAS, OS FALSÁRIOS
PARA RECEBER VINTE DE CRUZEIROS, CONSUMIU MAIS DECOSTA MOELLMANN QUANDO .PROVÜ�U QUE O ESIADOÓE CRUZEIROS PAGAMOS MAIS DE QUARENTA E UM MILHÕES E AINDAMENTIU QUANDO PROVOU QUE POR V��i; :'�L:õOli? MENTm? QUEM ERA O SECRETÁRIO DA FAZENDA, AO �EMPO D-DEVER MATISA-OD�oi5N�0 "�IÁX��!,E R�PONDA Á5 NOSSAS ARGUIÇÕES, YOLTAR_EMOS AO ASSUNTO. ANTES DISSO, NAO! FALLABROS ?

DE PROVAR QUE NÃO É FALSARIO, NAO MERECE REPOSTA!

vagas as
Rio, 1� (A. N.) - o des, Rocha Lagoa, ouvido pela m€l'idional, nÇlva

mente, declarou que "considera juridicanúmte vagas as cadei.l'as ocupadas
no congresso e demais orgão de representação pelos repl'esentante�! -do
extinto p, S, D" ", Afirmou que 'diverge do voto do relator da consulta do
p, S, D" desembargador José Antonio Nogueira {Iue considerou a Justiça' Rio, 19 (A. N.) - Disse'

uml
Bo-rglü, esmurraram o valer umEleitoral incompetete para resolver, questão no caso da ação rIos ,manda- l11atutino qUe os amigos do sr. elllprega{fQ da sucursal. Ante'tos dos parlamentares cámunistas, Borghi não ficaranl saÜsfeitoH os gritos de inocencia da viti-

Contra a colaboraç'a-o' com o PSP ���n�aln���!�ca?,Ub���,��, n�I���x���l: ,�m;�6�e d�n�;;�!:��,
, proposito dos atr8J�os, (:? pa:ga� bastante contundido, retirall-

Rio, llf (A, N,) - "Meu tel€grama"foi oportuno, meditado e llecessa- mentos aos funclOnarlOs ,?It do-se.
rio" afirmou a.' report.agellJ o deputado Cirilo Junior, reafirmando. o term�s I <:11,�ursal do "!ornal T:abalhls4do seu telegrama ao sr, Mario Tavares, presidente elo p, S, D. de Sao ta que se edIta en1 Sao Paulo
Paulo ,invocando as j'azõs que desacollselpariam a colaboração do partido e proprieç}�de do antigo _ 'pete
oficial com o governo do sr, Ademar de Barros,

"

-bista". D'icidiram, assim, ti-
mr desforra. Mas como, s�m
pre paga o inocente pelo peca
dor. Os amigos ,do sr. Borghi Rio, 19 (A. N.) - O M'infs
sairam á procura do res-ponsa- tro da Guerra., recebeu ontem
vel pela ,divulgação da noticia em conferência no seu gabíne
e nada descobriram. te, o governador de São Pau!o
Emvista disso, resolveram que se fazia acompanhar do

punir o primeiro daquel€s fun- co-ronel Brul1l Felich, coman
cion'ários que caisse nas suas dante da Força Publica e seu
mãos. Os valentões, auxiliados ajudante de ordens o sr. Ade
por um tal Miranda petebista mar de Barros visitoH tambem
que passou ás fileiras do sr: O' prefeito do Distrito Federal.
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I A a S SEM 8 L fi A C o N S T I TUI N T E
4s sessões de ontem ... -A redavão riDal da nossa Carta.w ..Emen

das em penca, e releleües em �enc3.-0ut�as, ��tas7 .

.'O" oradores de ontem das

ses-I
incontestavelmente mais lóg'íc» e uou do ,��l1 e,Ulclclflo ,para quo ,a

.

-

.

.' ri' A" 'e�;bJéia i'oraln� cÍiv'.el'sos. el.a.I.·L). pondo a qu.esUio 110,S justos C()ll�tülllÇ�,1O saia cscounada çlr .dU�Osoes" a ,:" "
,

o ':1' Eu' leão' Viana termos. valendo-se (te urna argu- vidas, legislndor at.í lado f) C()l]�-IJll'D1r·J,lO JOJ st. c

l' 1 t d 't, este dt-uutado sabe corres-.q , snteudeu de falar sobre por- mentacão irresporu I\'C� em .o a ClPn I' .. ;-- ,

..
" '. ' ,

.,,',• ue:. O' n-íbr ..

'

udenista '''''0' í'Oillil1ha,' , prinder H conrrauça do povo a CJIlLmI,UgUeS, 11 1I11Q. c ",,<CC '. "

. .. ,- " 't J '.' ,l" S 'I' Ipton 'e. )Ião passou, mesmo, cios seus Pinto de A 1'1'!1I1u: Com a P!ill1V1::t tao alcor,ar ame,]) ,E. se ': : ,gh.' t 'b' a matéria E 10 deputado pessr-dista que lao ca-I Noul Scliaef'[er: Aprosentou umacan eClnl'en os BO I e " / <." " .... "

;
J d d a 'LiO'( 908 1)a1'a,O'1'a fo 20"

c 111 l)e 'Jl11't·enl clemOrUl)a.znlPJl Le "cm S�' ,d'esobl'lga Jl[ o o emcn ;] a.o . I
,

to) � , , c�, _,
es,se.s I1dO e 1...
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I 'J' 'd 1 .

j>fl"l a'O�ln)'" rILla" s,pssoes
'

l' . encargo que lhe tal a ['I JUI o pe o Cjue .c1'i< ";,. , • " ", _ ,COD1 o mlCI'O one, , ,

't
"

1
.

'I f' 'ae; alle'I'lic" isto é por' Diú 111ussi: Disse ljUft. o sen co- e[pilOl'arlo catannense, :amlJe�n _pg:�,� a"n. . <"" "

l-e. 'a Enlcão Yiana le,mbrou uma al)l'(;';�('nLon alguma::; pmend'cLs
, l�e- tlOI� ano,�.

" ", � .' ,

.
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. 13 do 'll>tl'O'O 165 nC'�S"ll'I"O a 'llg'un� al'llg'o� "lal'a,O'Ia- Puu'to Fontes, Jarnbem apleBI'Il-'empl1ua ao InC1SO . ." to • " ",' n" ,. .. '. 'L to
, ' _ "

1

-

[' nb 'a. 'I l'C'sppilo elo 'PUl'eceI' rio I'os e incisos da nossa ConstiLuição. tau, ernendn, a clLarla. re,cla.?f1o 'Ima ,

ij)
.. A'; 'II c

Bulc�o
-

Vi'ma um ou,tro Cl)m li- morlElslia ql1'C I,o.clos lhe' l'C- j\ I/.nes Vll1'ela: A l',eda.çao flOal�................. con.hecemos, sl1stenLoLl com brilho das Disposições Tl'allsil.ÓI'ias ll�O", O pedido que o "Di- r apl1l'O jJal'Jamenlar o seu moela cahe ao plenário, Po.r_ esta ma7181-
�, ,� , .. " firmou que fi- d[' plJ.C::lI'al' a maLéria em esLUllo. r�, ]X'rle uma co,nv(lcaçao ela Comls-all� _

a
_

'

Soulo Ramos: Aprc ..wTIllou algu- sao Co-nsLltuelOnal I' a'preselllazemos na edIçao de O'ntem, na? mas PflWl1f.!as, sem eonturJ.o as 101'. enwndas à r('daçi'io final.
,foi pedido, O que dissemos fOI, lJillsc Pw'aro: Acha que cs alti- Tnrmillacfa a sessão mallltma,

unlCa. e simplesmente, que a !lOS .<) pr,pciados 1)elo &1'11 �olcga de foi COI1\'OCêl,cla. oull'a rpanl as :3,30
A mbléia Catarinense só po- lJf1ncarJa Dih :\'lllssi e Bntcao V][Im,: llol'as r�a (êl}:clt'. '".sse '. . da bancada 11clf:'.Dk"ta, de\,pm seI Bnlc{(.(J 1 WIIU: l< OI o primeirodIa tomar um,a atItude dIgna e

1ll:1nLirlos como r�U'ío. loda,vin um d,rpnfailo a aprl','irnLar! {'mrlHla. nahigiênica, es.corraçando do re- ollll'O inciso deYia cónslal'. }i'r,z a ;;('s�ão da Lanlr.
,-cinto das sessões o atual cro- kiLII1'.a cio inci"o ,qL1e jrll1hl'fI:va, lIib((s 8.((/)108: OPlllil 'sôlll�r a_ vo-'.

t • d�nciado- J'untó ao Po- sc'm CJI18 a ol1vissrmos, pnl.l'eLanLo. laf'i'ín das e,mc'nrlas "NlIllrs "Vare:111S a CI � e
. . ()s','ulr/o Co {rra{. : H,l'I[)ol'tanclQ-s'c, la" uma vez (j li I-' (I H C',g'lmento eder LegIslatlvo, Que se lmpe- a certa ex,pre:3são üonstalntc ela, ,CG11- omi;;so 111'81.(> caso.

ça a entrada do "Diário", isso I i t II iç!'ío. rliSS8 ser de parecer. l) sp.. As demais NDl'nrl,as foram todas
não! Mas que o "Diário", den - gninl,c: "último ano rua l,cgis,laçi\o ...

"

r-rg':i Lar�as, I'Xel'[J[o a I'I'['r'l'ell[.c,:; ao
t d ), i lcfpios da decência Ap()� eschll'oclme.:_]) los, elo seu, co- a]'l�g'o ::J2,

_
"

ro os I r. I . '].rgn n?leni:'ja Bulcao Viana, 'Í1COV Na's sPssflrs dC' ho.)('. rla\'a gostoda. honestldade e da mo�al�da- 'lJlíl' ('S�(',i e.::'el:necinwntos. \,'1"1' o;; ile::;II<"s í.l�'i\llta.do" .�(, ,tjml'-de jornalísticas, credenCle Jun- Cid LO(lres Ribas: gncamillhon ii lra.rf'lll elll (jlHl,;P IraLl'l'ual C011\'(,],
to á Assembléia pessôa idô- :Jj('�a PDleH\las sohre a ,J'(��!as[o_, I'i- SH, 8ónlPnte ll� da taniP, um �'rpu-

decente honesta e moral, n.nl rll) pl'O,lE'tO da. -ConstJLmçao Sus- Lado llrtelHsla mlentou uma 111mC'D-ne.a,,, ,
, . _ Ipnlanclo a�· suai; ememdas com 'es- tasm}Ja, ,pl111('nta ll'aca, mas srm-aflm de que as cronIcas. llaO'

clal,,'cida argumc,ntação, rj:el1loI1S- prr pimrn1a,venham vasadas numa lIngua-
gem :própria ao baixo meitri
cio ás espeluncas de caes de

pôrto e á sargeta imunda.
Não temO's dúvida em repetir

e insistir, que a Assembléia,
;para de:côro próprio, para o te bem informadas sobre a politica mineira que o ,sr, José Ribeiro Pena do
prestigio do Poder Legislativo, p, S, D" não tomará posse do cargo elo vice governador de Minas, para o
tenle nledidas enérgicas no qual eleito pela assembleia est.adual. Nesse sentido o sr, Ribeiro escrevel'a
sentido de evitar que qualquer
(fonte mental se arvore em

cronistas parlamentar e, além que o sr, Ribeiro interessa-se em ser o presidente da assembleia, Asim Mi
de desnlerecer e eInr>arar o nas ficaria ,sem vice-governador, Illas sr. Ribeiro comó pl'esiednle da assem
bom nome da ilnpirensa satari- bleia, continuaria a se)' o snbstituto eventual do govel'llador,
nense,e11xovalhe um dos mais

:�boe�����eres, iridependente a Juridicamente
Dizer nomes elos injuriar,

caluniar é próprio áqueles que
amesquinhados pelo comple
xo de inferioridade, nãO' encon
tram argumentos racionais e

lógicos para uma critica cons
truitiva e sadia. Ensimesmados
pela idéia fix� da .superior da
de mental, moral e fisica, os

mentdres ud€n�stas do "Diíá
l'io", na certeza da carência
dessas 'qualidades, usam pes
S08JS que assumem res-pO'ssabi
lidades 'que ultrapassam a sua

capacidade civil. Isto, afora a

deshumanidade latente, é amo

ral e criminoso.
A decência da Grônica revela

o senso da respon,sabilidade; a

indecência e deshonestidade
dela nos mostram o incapaz e
-O irres,ponsavel.

Condenamos, senhores do
"Diário", a licenJCio.sidade, a

irresponsabilidade dos incapa
zes que !São usados com des
humanidade e da maneira mais
imoral e condenavel.

Não lerá.vice-governador
Rio, 19 (A, N.) - Um matutino oficioso apUl'OU em fontes habitualmen-

antes da eleição uma catta ao sr, Pedro Aletxo, um dos principais lideres
da U, D, N" e artieulador da politica do governo Milton Campos, Adiauta-se

cadeiras

Adiado ,_ o; ju)gament.�
.

da COnsulta
. Rio, 19. (A. N,) -- A Consulta (lo P. S, -D" as TSF ,sôbre o preenchir

menta das vagas que julga existir, d€ parlamentares comunista,s em cOIlse

quencia do cancelamento do registro do P. C. B" não será julgada hoje na

quela corte eleitoral, conforme fora anunciado, Minutos a.ntes de iniciar-se
a se.ssã� ele h�je na TSF, a reportagem do Meridional ouviu o des, Rocha
Lagoa ,que declarou que não trouxera o seu yoto sobre a consulta do p, S, D.
Disse que não ·sabia quando ia traze-lo pois continua estudando o assunto
que considera da maior gravidade, Afirmou que o assunto é tão grave ql�ecinco juristas do p, S, D, levaram mais de um mes estudando a materia,

Pelo prestigio do leu
Despertou a mai« intensa e .iu,sti/'icada renulsa. entro

]J(wtkllirios oit não, ainüa estimam o prestiçio âa Demo
senso moral (los homens, o enXU1"'1'0 ae insuuos com que o orçõo ti
U. ,D, N, pretenãem. atingi1' a, bancaaa pesseâist«;

Reouintcnâo-se no calão orütnãrio, asçuerosc e repelente; já em ar! i,go
ele reacção. jri em cl'ónica atrüniuia ti, ir1'esponsa/Jilielade ele um bronco
escopo âe uma cotonic ele atienaâos. a folha, oposicionista retoeou-se no

respeito devida a 'l(,?lL elos podere» do Estado,
Integ1'aelo por elementos revresentocioo» da 01)inião 11I.íblica

âas oq-ganiza.'góes /1Jartiewr'ias, o Legisla.�ivo não se subcUv-icle, para

..I

J
1•. ,.4....

atraoc»

alvo âe
irreoerencías accnattuutora«, As injÚrias que lhe ativaTam. penas envene
naâa» no aeeneüo, se otcooçaesem. atisun-lo. atingi-lo-ean Sem ressaloas, na
sua inâepenâéncia e na consiãeração que toâos lhe devemos, A Ci1-C1,tnstân
cia de stcas atiouuuies estarem. em contato dir'eto C0111 a. l)olitica, [a» am.pto»
concessões ri. critica. Mo» do comentúrio atscoraante, elo exeme elas âecisões,
ela análise ãe erros 01t acertos, t1 açressão pessoal aos se'1LS membros, ao

ata,qu.e em calão de proetilnüo, 'Cai distância, que se não meâe.
ii atit'luZe 'infin'itamente tri,ste elo Diário da Tarde só atearar« os q1te

cuitioan; a ..suçeir« morai.

Não cremos que etc. conte com a atnoooção suicida da bancaela uâenista,
Não acreâiunno» (['u·e a minoria conconle em tramstormar âioerçéncia» per
tanientare», no crepe «mortattuutor do tnestiçio do poder' ele que fa.?! parte.

Gesto deceZlcionante e melancólico, serta ésse, ainda, a. confissão âe
qlte somente os eleitos da U. D, N, mel'ecem tratamento -reepeüosc e usnca
mente eles são âignos ele. aplauoss e de confiança.

Não atienaremos, jarna,is, o üireito de c?'1t-ica. A, bemcaâa iutenista ter
nos-á semore peta [renre. toa« a 'L'ez que coioque os seus inierésses pa?'tiàrí
r'ios em plana, 81/,peri01' i�8 exg{inci(ts elo Estaelo, A tâtica de obstruir a ação
(lo Exec1/,tivo, contel'indo-lhe encargos qne transbor'dem ela lei ele meios,
está df':ITotada, ,Por adotrí-Za. a bnncada mino1'Ítál/'i(t, não mel'ece1L ele nó�
as in!âm'ic(,s torpes q'ue a bancaeln maiOritária, par vencê-la, recebeu c/,o
Diário.

Dentr'o de alg'uns c/,ias n :A.ssemblé'ia catarinese Ctss1/'mir,i as s'uas !-un
gões legislat-i1Ias. Está- em tem.po de á U, D. N, vir a público decla?'(()' a
Slla tonnal reprovação I}, empr'e1.tada, que visCL ao aniqui.lam.ento do ln'estí
gio e do lJ?'incipio ele n1ltor'idade (lclsse poc/,e1'.

Do contnírio não poderão se?' consiele1'ad08 os Q1f,e se desconsiâe?'a1n I(
si mesmos.

PromUlgação da Constituivão do Estado
-'CONVITE-

Tenho a subida honra de convidar as dignas autoridades civis. mili
tares. eclesiáticas- e o povo em geral, para assistirem a solenidade da pro
mulgação da Constituição do Estado, cujo-ato se realizará no dia 23 do co!'-
rente, ás 14 hor<1,s, no Paláeio da Assem bléia

Florianópolis, _18 de julho de .1947.
J013,é 1�(hLl"llD - Presi{!ente

Constituinte.

Viria substituir o P. c.
Rio, 19 (A, N,) - o Minitsro da jnstiça, tendo em vista que o parti

do popular progressista, alem de ser dirigido por elementos recon'

\ �irlos
comunistas, foi fundado para substituir o extinto P, C. B" oficiou pro
curador geral da Republica soiicitanclo as necessarias prOVidencias \ para
impugnação do respectivo registro no P. S, D.

Ordtm de prisão contra UIU deputado
Rio, 19 (A, N,) - !'<Jo Supremo Tl'ihunal Militar o general Silva Ju

nior €xpediu mandanclo da prisão contra o deputado estadual Menerio \Va
dy José Nassaif que fora condenado a dois anos e nove meses de reclusão,
como envolvido !lOS escandalosos fatos relativos a issençã.o de convocados,
ocorridos em São João Del Rey, por ocasião da mobilização das forças de
terra, para participação na guena.

Os valeotijrlS de Hugo Borgbi

CooferêncioD com
o mio. da Guerra,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Concessionàrio« Friqidaire em Florianôpoiie :

SOCa DISTRIBUIDORA DE RADIOS E REFRIGERADORES LTDA.
Rua Arcipreste Pa iio.

,:1
: }

Se el77
S{/t{

aqui está o modêlo

fRIGIDJlIRE
. ,�

•

que lhe convém!
Pequeno por fora e GRANDE por dentro ... ,

O refrigerador de 6 pés cúbicos, modêlo

AJ-6, tem as mesmas dimensões externas

de uma gelad�ira de 4 pés. Observe na

gravura abaixo como foi isso obtido, para
oferecer-lhe uma geladeira com o tamanho

de 4 pés e com a capacidade de 6 pés
cúbicos! Veja agora êste modêlo revolu

cionário da Frigidaire, nó concessionário

autorizado mais próximo!

Ifigidaire

I

l
.

!

..

marca exclusiva da

Mais de oito milhões de refrigeradores
produzidos e vendidos

B R A S I L

GENERAL MOTORS

PARA VEND,AS E SERViÇO PROCURE OS CONCESSIONÁRIOS AUTORIZA,DOS

E N A •G E R A M o T O R S D O S .

Na Cia. do Vale
do Rio Doce
Rio, (A. N.) - O presí-

dente Eurico Dutra visitou, ho
je, os escritórios da Compa
nhia Vale do Rio Doce, nesta

capital.
Reoebendo o chefe do gover

no, o sr. Demerval Pimenta,
, que é um dos diretores daquela

I
companhia, mostrou-lhe qua
dros grarícos e fotográfias, fa

l zendo larga exposição sobre
as atividades daquela empre-.
sa, desde seu inicio, com o

acôrdo de Washington, pelo
qual a Grã-Bretanha cedeu as

jazidas de propriedade de sub
ditos britanícos e os Estados
Unidos nos concederam um

empréstimo de 14 milhões de
dolares, comprometendo-se, por
isso, o Brasil a encampar a

antiga estrada de ferro de Vi
tória a Mina Gerais.

Chegando ás atividades a

tuais da empresa, o sr. Demer
val Pimenta informou: final

mente, ao presidente da Repu
blica, que a exportação atual
do mineiro do Brasil é de cen-

';j11lI A � CA I S i�qe��F:::�l�a���I���f��Clra Industrias 18'/e e pelada, fabricada pelo tecnico FRANCISCO Dr. lin.dolfo A. G. I.."IGNANI, tem .empre em estoque de todos OI tipo. e rnedídes ,

I
tipo fixo oscilante••eller. de 3/4 a 5 polegadal, todo. com

lubrificação automática.
Eixo pa,ra serra circular, aparelho para esmeril montado cem

rolamento.
JUNÇÃO de anl!,is e a parafuso. Anei. de preuão.

Eixo para tranlmillsão de toda. ai bitolas •.
Ellta .empre ao seu dispor a preço de fabrica à Rua Campos

Salles 676 -- Fone 466 -- S.:mto Andre.
\.

Ou com seu representante em São Paulo à Rua da MoO'Ca 937.
Fone 2-1371.

Eleições na
Alemanha
Hamburgo, (D. P.) - O

general Lucíus D. Clay, gover
oe/nadar militar norte-americano

t da Alemanha, recebeu instru
,

ções para pedir eleições nacio
nais na Alemanh, sob a super
visão das quatro potencias
ocupantes, de acôrdo com as

novais indicações que lhe fo
ram reunidas de Washington e

cujo tex.to foi divulgado esta
noite.

L

A supervisão deve reconhe
cer os partidos politicas com

base nacional. As novas ins

truções 'estabelecem os seguin
tes objetivos politicas norte

amerídanos na Alemanha:
..Surgirá, no mais curto prazo

I

possível, uma forma de erga
nízação politica e uma manei
Ta de vida politica que, des
eansando 'numa margem am

pla de bem-estar econômico,
leve a tranquilidade dentro da
Alemanha e contribua para o iespirita de paz 'entre as na-

_

ções". • I

Combate a tasse, a

bronquite e os resfria

dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratramento
dos afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
solta o catarro e' faz

expectorar fàcilmente.

A VIDA INTEIRA ENT'RE

Se você vive numa luta perma
nente entre a saúde e a doença, é
porque talvez tenha o sangue po
bre e desvitalizado. E isso significa
que as suas defesas orgânicas não
estão equUibradas! Dai as gripes
constantes, as dores de cabeça,
a fadiga, a palidez, a debüída.
de. " Convém, portanto, reagir
enquanto é tempo! Comece, hoje
mesmo, a revigorar o seu sangue,
tomando VinoI! Vinol aumenta
as defesas orgânicas, provoca o

apetite e equílíbra o sistema ner
voso. Com Vinol, você se sentitá
mais disposto para o trabalho, vi
goroso e sadio! Vinol é uma feliz
combinação de ferl'o, fósforo,
cálcio, vitaminas e outros ingre
dientes de grande ,,' '//
valor terapêutico, <, <'-:.VinoI pode ser to-:::- --::.
mado em qualquer -

época do ano. Res- IJ'{.��
taura suas fôrças,
fazendo com que

corra em suas veias um sangue
mais rico em hemoglobinas. Lem
bre-se de que não há felicidade

completa sem saúde. , . Vinol é
uma verdadeira fllonte" de vtta ..... -

lidade, um tônico. para a fami·
lia Inteira! E' especialmente re

comendado para os estados de "

desnutrição, esgotamento, neu

rastenia, depressão nervosa, ema- ..

grecimento, anemia, e como au

xiliar na convalescença de doen

ças ou operações. De sabor agra
dável, pode ser ministrado tam
bém às crianças em idade escolar,
que muito aproveitam cem o uso,

•

regular de Vinol, .às refeições.
Vinol encontra-se em tôdas as

farmácias e drogarias.' VinoI é a

saúde do sangue!

Pereira
Advogado e Contabilista
Conltituição de lociedad6l.
Planos contaheis -- Orqaniza
çõell -- Pareceres e .erviçol

sorrelato•.
Rua Gal. Bittencourt nO, 122

F'loria];\6polie
Dal 17 hora. em diante.

.....--------------------------

Mais Ires
Rio, (A. N.) - Assinou

o presidente da República de
cretos extinguindo os Conse
lhos Administrativos dos Es
tados do Paraná, Mato Grosso
e Minas Gerais, e exonerando �
seus membros. I

CBMIRA-TE!'
Inúmeros seres humaDOl�

que' já foram felizes como·

tu, aguardam teu auxÍ,lio pa
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam-
panha Pró Restabelecimento,
da Sane de Lázar.. _�.1?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,QUE- . fRIO HORRIVEL , .

Pode a senhora, ou senhorita, deixar de ir ao cinema algumas
noites?

Continua O ESTADO fazen- Ou deixar de comprar mma mêsa para li próxima "soirée."?

..de;; distribuições de valiosos li-) Pode o cavalheiro .privar=se do tseu aperitivo prediléto, durante

,"vros, inclusive romances mo-
um ou dois dias sómente?

Pode deixar de tomar três cervejas?
.>••,dernos, en tre as pessoas que Tem, enfim, 10 leitor, .ou leitora, .a fôrça moral necessária
,

,.c,onstam de 1 ew cadastro SO° para privar-se de um pequeno praser que lhe custe aproximada-
-aial, mente vinte cruzeiros ?

As' pessoas que ainda não Prove, então, que não é um embrutecido e .egoista que 'cuida

apenas do seu EU. _ Contribua para a .campanha de agasalho ao

.ha;am preenchido o coupon necessitado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, por

,.que diariamente publicamos' intermédio da imprensa e do Rádio .de IFlorianópolis, irmanados

.poderão faze-lo, agora, habi-I na tarefa de enviar a centelha que despertará no coração bem

.Ii teuido-ee, assim, a concorre- formade de 'cada habitante '<la nossa capital, 'o fogo sagrado da
, CARIDADE e do AMôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

;(i'jl'am a tão interessante inicia-I praticado em maior escala, resolveria .todos iOS problemas passa-
JÍiva realizada sob o pe troci- I

dos, p resentes e futuros, _

.;mio da LIVRARIA ROSA, à' Envie hoje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,

.,1geodoro n. 33, nesta Capital. ESTADO eu .à RÁDIO GUARUJÁ a SUa .contribuição para aquísi-
--O- cão de um ou mais cobertores para lOS pobres.._ Cada cobertor

ANIVEUS 'lRIOS custa Cr$ 20,60. _ . _

.,.c

A campanha encerra�se no dia .15 de agõsto e a distr ibuicâo
HERCILIO TRILHA será feita pelas sociedades beneficentes que fazem' !p�te da AÇÃü

Faz anos hoje, o ec : Her- SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente f'ichadas pela
. cílio Tr i lh a , tecni co da Gua. mesma sociedade e que são realmente Inecessitadas. �

" (As inscrtções podem ser feitas pelo telefone mandando -se

.ruja,
=,' '7E'" ANOR IJOJE cobrar a domicílio).

•

_JOn./J ',11'L J "-, � :
RELA:ÇÃO DAS CONTRIBUIÇõES RECEBID •..s

- a exrna. vva, d. Rita Malheiros
Jornal "0 Estado" Ce$ 100,00

funcionai-ia dos .Cor-reios 'e l'e�e�

I
100,00

.,grafos. ::;ídnei Nooeti
- as exmas sras : d. Heuedína H. Dr. Alfredo Damasceno da Silva igg;gg

Schmil7., espôsa do Sir. Ar-lindo Capitão Américo Avila

'.sc.Q.mitz, instrutor mecáuíoo; Luiz Carlos de Oliveira 100,00

D. Maria ela Gloria Lopes Cunha, Osmar Meira e senhora �g,,�g
-espôsa do sr. Alva ru Ferreira de, Maonel Lino de Jesús

i::unh a, tuncionàrta de CH tcgorta ela,
__F:;."..:"e_l'D_a..:,l1_d_O_F_e_r_n_a_n_d_e_s_o;..>8_A_Q;;_u_i_n_o 2_0_.o_0_

Casa Hoepcke ;
D. Maria Bayer Amorim. esposa

-do 51'. João Amorim:
.

D. Hflda Colouia Burello:
- As sritas :

.

- Hilgornar Calado;
- Nair Silva, filha do sr, Raul

"I'ito da ,Si lva ;
- Maria da Gloria Almeidu. ri

'dha do sr. Celso Almeicla o p rofr-s
,.,SOl'U. estadual ;

- Sandra Maria Kowdski:
Os senhures :
- Jaime Brício Guilhon, fundo-

.�árjb Iederal aposentado:
- Alfr-edo Silva,
As meninas:
- Maria de Lourdes F'ernarules:
- Neuza Amando, filha do sr .

. .Adolf'o Si lveira de Souza;
,

- Asbrid. filha do sr Mussi lJid
IjVlussi, comerciante em Laguna. i

I _. BONIFACIO SGHNIIDl'
,

, -',
'I'ranscorrc

.

hoje o, nniversár-io \':<do sr. Bouif'acio SCührnicll, do alto
-comércio dr Itajaí.

DR. LA,(TDELINO GALLOTTJ
Comemora seu aniversário, noje,

• c() H. dr. Laude lino Gallotti, advo
-gado, procurartor do, [AP'fEC.

RflA. DR. LEOBERTO LE(\L
Yê passar mais uma data üatalí

eia, amanhã, 3 exma, sra, d. Ivone
.-Brugmnn Leal, espósa do Exmo. Sr.
Dr. Leoberto Leal. Srcr'etáeio de

1 Viaçã-o e Obras Públicas do Es�ac!o.
Pelos seus telas dotes de espn-i

, .to e coração, a ilustre aniversaríau
te conta com \'a5(.0 ctrou lo de r,pla
,,-çõ'es, clo'nele as ex.p1"e,�sivas llomena
.:gens que amanhã lhe sediu pl'PS-
iLadas. '

lDALÉCIO AHJÜ'íDA
,Pela passagem L1e mais um ani

versário nalalicio f'ül'á muito cum

primentado, 'amanhã o ",1'. Indálé
,eio Arrllela, capitalista em Lajcs,
FAZE1M A�OS, AMANH.>\.:
A sra. Iolanda Hol.hsaJ. esposa do

'51'. R.aimundo lloLhsal. engcllheiro
-da 'Pl'cCeillll.'a Mnnicipal.

A STita. Céli.a Brog'noli, filha do
. sr. Adolfo Bl'ogonli e aluna elu Co
l-égio Coração ele Jesús.

a srita. Vunda Regina Luz, filha
.do, sr. Eduardo Luz, ger,enlie da Se
'gUl'OS Knot, em Itajaí.

- o Sl'. AlUno P,el'eira;
-o SI'. Arnaldo Dutra, func,ioná- Maiores esclarecimentos escrevam:

rio federal: Caixa Postal 3.061 - Rio
- a menina ZeJlJi Lourdes, filha .- ....._...._.... _-� _ .... ............- ..........

, do rUe. Oriou P:!att, da Fôrça Poli-" T KNOT,mal;
" . OIDe

- o 1'1'. An' Mwchado, dentJs'la,

Rjtz - Hoje ás 10 horas da ODEON
manhã

-

'l'l�A'l'JW Ao DE CARVALHO
Matiée (la Petizada Ás 3 horas

Jornes - desenhos - shorts - Última matinée da grande
- comédias. i COMPANHlA DE COMÉDIAS
Preços: - 1,00 - 2,00..... ! JOAO IUOS

Ritz - ás 2 horas ! Com a apresentação da híla-
Robert Taylor Suzan rtante comédia em 3 átos, de

Petrs. MARQUES FERNANDES:
.

.A CANÇÃO DA RUSSIA I A 1lIULHER- ATôMICA
Preços: - Cr$ 3,60 -

2.,40'1
- Verdadeira fábrica de gar-

.R01'\:y - HOjB ás 2 horas galhadas!
1 ° - Noticias da semana 2a Parte

DFB. - Um atraente.
3° - Mary Betty Hugues ÁTO DE, VARIEDADES

Tim Ryan. Músicas! - Anedótas!
RITIUO CAMPESTRE Preços: -

4° - "Oscar ito - Mário Bra- Cr$ 5,00 .

sini. (Localídades Avulsas)
GE�TE HONESTA - Geral - 3,00.

RANDII)OS DAS I.!,'ELV,\ P- ,., _:L� "LIVRE" � Creanças maio-

Preços: - 3,00 - 2,40. res de 5 anos poderão entrar.
... , , ' ,. . ,.. DIPERIAL
RI'J'Z - 'ás 4,15 - 6,30 e 8,30 -- As 2 horas -

horas ----:- lWXY - ás 7,30 horas 1) Bandeirantes da Téla
Dorothy Mac Guire - George n. 81 - Nac. Imp. Fil-

Brent - Ethel Barrymore mes.
Kent Smith. J<'UGITIVOS FEDERAIS
SILENCIO NAS TREVAS com

Preços: - NEIL HAMILTON.
Ritz ás 4;15 e 8,30 horas - III

Cr$ 6,00 - 3,60. A j}IULHER TUBARÃ.O·
Ritz ás 6,30 horas - preço, IV

único - Cr$ 6,00. MARAVILHOSO MASCARADO
Roxy - ás 7,30 horas 5°/6° Episódios.

preço único - Cr$ 4,00,. Preços: _
Cr$ 3,0,0 e 2,40.
"Imp, 10 (DEZ) anos".

'fK\.'l'RO Ào nE CARVALHO
Ás 8 horas

- ·Definitivamente ...
DESPEDIDA
da grand€

COlVIPANHIÁ DE COMÉDIAS
JOJIO RIOS

que levará á éena o último su

cesso do Teátro Nacional:
O INIllIJGO nAS' Jl'IULHERES

- Uma finissima e hilarian
te comédias em 3 átos .

- 2a Parte-
- Maisrum luxuoso .. diverti-

do e atraente
ÁTO DE 'VARIEDADES

números

ATENCAO!!!
farmáciaA

BREVEMENTE

mudar.se-é para a RUA JOÃO PINTO N, 4

mudança definitiva será dado aviso ao PÚBLICO

Caneta com maior

capacidade de tiu··

ta e de I'ácil en

chimento. Lapisei
ra de botão má

gico que faz SUl"

gtr a ponta lnstan

tâneamente. Esco

lha sua côr: Pl·e·

to, verde, ruarl'OD,

gl'enâ, azu], cinza.

apresentando novos

Preços: -
Cadeiras numers.

Balcões
Camarotes

o caso do CassinoMOLESTIAS- DO
"

FIGADO
- Cr$ 10,OÓ
- Cr$ 8,00,
_:_ Cr$ 50,00,
- Cr$ 5,0,0,

Rio, 19 (A. N.) - O Juiz
Irineu Jofilo, da decima vara

criminal, ouviu ontem Rosa
Conde, que figura como vitima
no processo a que responde o

sr, Benjamin Vargas, irmão do
sr. Getulio Vargas, que baleou
a ,senhorita no cassino Copa
cabana. Ao ser interrogada dis-
se que quando se divertia no

Cassino em companhia de sua

familia, foi' destratada. O acu

sado dirigiu-lhe pilherias de
mau gostol pelo que foi sensu
rado por seu irmão. Quando o

incidente já estava encerrado,
seu irmão foi provocado e fez
menção de atirar a cadeira
sobre o,S amigos do sr. Ben
jamin, momento em que este
sacando do revolver, baleou-a.

Gerais
Imp. 14 ano,s".

nIPERIAL
- As 51/J e 71/:? horas

FURACÃO NEGRO
Anne BAXTER - Fred Mac

MURRAY - Bruce CABOT e

SMOKY.
- N () Prog'rama: r-

I) BRASIL JORNAL

A in itabilidade e Nervosismo.
Podem ser devidos as doenças
do Fígado,
É por este motivo que chama

mos bilioso individuas que an

dam sempre irritados e nervo

sos, Se o fígado está doente

não tardará que o espj:.::t� �i-

que atormentado. .
•

A vida vale a pena .ser vivIda!

COllPl\t PUft

IllMll1\ "RECO
PELO fttU.llllltSO

Jogo OI'S 190j)O

FornecidO com

certifica do
d.�

gara:('t'Ía paTIl

serrWre .

useHEPATI tiA
H.S.da Penha

Nac Imp. Filmes.
Fox Airplan News 19 X

52 - Atualidades.

Preços: -
Cr$ 5,00 - 3,00 - Ás TY2

ho,ras - Cr$ 5,00 (Único).
"LIVRE" - Creanças maio

res de 5 anos poderão QntTar
na ses,são de 5% horas.

2)

AVIDA DO FIGADO R. Buenos Aires, 249
Rio de JaneiroCIMIC

tri.ecord- 12M

Na próx.ima audiência serão
ouvidas as testemunhas do
caso,.

AVENTURAS DO JUCA

Para Juca KNOT,

tamanho contínua

sendo documento .tO

l��
�- ..., "._'_ .. _-

I . _.1.\
--------_..;;;_-�--� ._---_ .. _- ._-.-_. --'-'�-----'---

Oferecida aQS leitores de ({O Estado}) pela Indústria, Comércio e Seguros KNOT S A.

CREDI�RIO - INDUSTRIA DE BEBIDAS _ REPRBSENTAÇÔES _ C0NTA P�ÓPRIAo
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Basta misturar água a�
�

��
ftI�
L

IMPERMEAVfl • lAVI1YEl • DURIVEL • BlIlXO CUSTO

o CONSERVADO -

um produto "Sika" -

é uma tinta em pó,
em 10 côres diferentes;
que se dissolve em água
e séca rapidamente.
Incomparável para pin
turas de - paredes e

fachadas, rebôco

comum ou rústico, ti

jolos de barro, chapas
de f i b r o - c im e n to,

etc. Qualquer pes

sôa pode obter uma

b
ô

a pintura com o

CONSERVADO. À
venda nas -principais

, ..

casas do ramo.

=

FAÇA SEU ()
'-"

DE PAUiEl1E (i()IJ/JARD

É TAo ECONÔMICO lt
ft

"Meu banho diário com Lever é

um verdadeiro banho de beleza".

FEITO ESPECIALMENTE PARA PRODUZIR
ESPUMA COM RAPIDEZ, LEVER DURA MUITa....

E como é fragrante e delicado!

Adote Lever hoje m,esmo. Faça
também seu o sabonete preferido
por 9 entre 10 estrêlas do cinema.

PALACIO DO VOVjl:RNO
-----�-------------------------------------

TeuS FILHOS

aplaudirão teu geetG,
quando souberem que ••Ia
horaste pró Re91abeletimea
to da Saude do Lá:aaro.

o sr. Governador do Estado recebeu
os. seguintes telegi-arnae :

Rio, lli - Comunico a v. exa. que têm
chegado à Capital Federal numerosas

pessoas inte lr-amen te 5e111 reeur sos, na

ilusão ele aqui obterem com faciltdade
tuelo o que lhes falta. Seguramente in
formado ele que tal exodo é consequên
cia ela propaganda por parte de elemen
tos Iig'ados ao extinto P. C. B .. os quais
procuram criar maiores dificuldades ao
Govêrno Federal, solicito provídêncías
urgentes a v. exa. no sent.ido de impe-
'di,. essa desumana exploração, que visa
fins exclusivamente po lít.icos. Atenciosas
saudações. Benedito Costa Neto, minis
tro da Justiça.
Florianópolis, 17 - Levo ao conheci

mento ele v. exa. que a Assernbléta Es
tadual Constituinte aprovou, em sessão
de ontem. POI' unanimidade de votos, a

proposta do deputado Nunes Varela, lí·
der da maioria. no sentido de enviar a

v. exa. convite' especial para assistir à
solenidade de promulgação da Con st.ltui
cão elo Estado a r-ealizar-se no dia 23,
i,s 14 hor-as. O referido convite que ora

faço ao [lustre patrícío constitui home
nagem da' Assembléia a v. exa. na qua
lidade de constituinte ele mil novecentos
e trinta e cinco. Atenciosas saudações.
José Boabaid, presidente da Assembléia
Constituinte.
Três Barras, 15 - A-cusando o seu n.

52B, de 11 do corr-ente, agradeço sensi
bilizado as feJicitac-lles que v. exa. teve a

gentileza ele endel'eçar-me por motivo da
indicação da minha candidatura ao cargo
de Prefeito Municipal de Canorrihas, ,p€
lo Par-tido Social Democrático. Atencío
sas saudações. Octávio TabaUpa.

-

Corupá, 16 - Agradeço os conforta
dores têrmos do vosso atencioso telegra
ma de ontem. Sinto-me. honrado e feliz
ler olhado l'econhecimento meus traba
lhos com que procurei contribuir, embo-

j
ra modestamente, .para o engrandecí
menta do nosso querido país. Atenciosas
saudações. Otto Hillbrecht.
Rio do Testo, 15 - Agr-adeço-vos, no

me dêste Du-etór!o, o acolhimento que
lhe dispensou dorn íngo em Palácio, h i

pct.ecando êste Diretório inteira solida
i !'iec1ade ao govêrno de v. exa. Wadíslau
I Constanski, .presíden te.
t São José, 16 - Tenlro a honra de co

! munícar a v. exa. que reassumi hoje o

� exercício do meu cargo nesta comarca,
'elo qual me encontrava afastado em se-

I zo de férias regulamentares. Atenciosas
saudações. Léo P. e Oliveira, juiz de di
reito.

l-··,····,·· -, - , - - _ .

ij
\
)

ZENITH :J�Wutatúmae

;0 N O V O R Á O I O • F O N Ó G R A F O

SIKA LIDA.
REPRESENTANTES EM TODO O BRASIL

Véndas dos produtos SIKA em Florianópolis:

TOM T. WiUJI
Rua Joínville/Avenída Rio Branco

8 Caixa Postal 115

FLORfANOPOLIS

recor d ProPdg"nd�

o -Novo Método ZENITH de Tocar Dis'�os'
.

•

A

com BRA�O SONORO "COBRA'1 RADIONICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO
I Um belo conjunto, à prova de\err ?eratura
c umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o
,

1\ tuidodesagradavelderaspaduraouchiada;
i' faz com que os discos se possam tocar cen-
tos de vezes mais. :, A i;.� I v';

,

�

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

: �o Maior FObriceteM� ;olp .Aporelbs IlG4IÍÔlIicOl &clusi_"'. )"",
'\

"'-\
-.-_. ':\..

, -� . v'

Troca 12 discas de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3y, segundos cada um,

O Braço Sanare "Ca
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dane.

DR. LUCAS
CIRURGIÃO

MOLÉSTIAS DE SE-NHORAS
FIGADO ESTOMAGO - INTESTINO

Consultas das 14 às Hi horas.
RUIiI João Pinto n. 7
• (Sobrado)

'J

emo·Yirtus
Distribuidor Exclusivo Z. S. B À T r 1ST O T TI

Rua Felipe Schmidt, 34 -- Caixa Postal ,173.
Floriq,l\.pélis. � SCl'-.\t. €atarino.

�

Nervos Debili
tados Provocam
�a Heurasthenia

\ .

Nio DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTEllECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
TE, li' NEURASTHENIA

�1�;\�
Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas 'manifestações previna
se contra as suas consequen
cias. Trate-se irnmediatarnen
te, com um remedio de effeito

positivo e immediato. Não
tome drogas perigosas. Vigonf:ll
é o remedia indicado para

qualquer caso de-neurasthenia.

Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas e li energia do. juven
tude ás .pessôas exhauridao.

FO!ilYHFRCA I: DÁ 5i�ÚOE
Labooal!)rio� AlViM 8. I'REliAS - S. i""";,,

.,......
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PARA A AGRICULWRA:

Arados, grades de disco e de dentes, cultivadores arrie-
-

ricanos, tratores especiais para hortas. Moinhos de pedra
e de disco para todos os fins e capacidades. Máquinas
e veneno para extinção de formigas. Amplo sortimento de

tódas as ferramentas para lavoura. Consulte nossos preços!

PARA A INDÚSTRIA:

Tornos paralelos c bancadas. Máquinas para diversos fins.

Completo estoque de ferramentas. Motores Diesel indus

triais, marítimos e grupos electrogênios.Granele sortimento

de. canos, material para instalações -anitárias, banheiros

etc .. Utensí ics e material para construções. Fôlhas de

serra para engenho, braçais para aço e metais, circulares
e 'de fita. Bons preços para atacado e varejo.

Hamburgo, 17 U. P.) -- Cer
ca 'de 50 mil pessôas fugiram
da zona soviética de ocupação
da Alemanha para a Bavaría,
desde junho passado declarou:
o secretário elo Estado Bávaro
para a questão dos rerugíados
Woltgan Jaenicke.

Os cruzamentos ilegais da.
fronteira tem aumentado gran
demente nos ultímos dias, obrí
gaudo a que se estabelecesse
novos campos de refugiados.

'.

I
i-----------------�----------·----------------------i

I
I

PARA A FAMíLIA:

PARA O TRANSPORTE:

Pneus Gigantes Goodyear de tipos diferentes, especial
mente construídos para a natureza ele cada trabalho.
Câmaras de Ar, Mangueiras para Radiador, Correias

para Ventilador e Baterias Goodyear. Ferramentas e

p ara qualquer capacidade.

Rl SHOE C
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

MATRIZ: Florianópolis. FILIAIS: Blumenau - Joaçaba - Joinvile· Lages _

Laguna - São Francisco do Sul - Tubarão
AGÊNCIA EM SANTOS - ESCRITÓRIO EM SÃO PAULO E CURITIBA

�***.*�********************************************************�*k***�*

Artigos úteis e indispensáveis ao equipamento de um lar

moderno, como: fogões de todos os tipos, rádios de diver
SCl, marcas. filtros, u tensi l ios para cozinha, geladeiras,
máquinas de costura, ferros de engomar e outros. Seção
de fazendas e artigcs de confecção; capas para chuva,
capotes etc.; drogaria. perfumaria e um variadíssimo

estoque de artigos finos para presentes - tudo a preços
ccnv ido tivos.

I!-------------

AR,.�A\AOOR�S - COMERCIANTES - INDUSTRIAIS
Transporte de cargas e passageiros entre os portos de Laguna e Rio de Janeiro. Fábrica de Pontas"Rita Maria"(Pregos de ferro)\ .

IMPORTADORES E ATACADISTAS
Fazendas ) Ferragens • Máquinas • Produtos Químicos e Farmacêuticos e T E L E G R A MA;,

NOVIDADE!
5 PERFUMES DE LVXO
SUPER-CONCENTRADO

num lindo estojo
fantasia

FLAK - ESTOJO
MAC SIR

. � .

-Vende-se
Por motivo de viagem. 1 guarda

roupa de 3 corpo.. , 1 cama de co
Qal e 1 penteadeira, tudo de pinho
cornperiso do,
Preco único' c-s 1 .500,00. Vê� e

trata; à rua Duarte Schutel 35 - A

o VALE D4i) ITAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 4�. LTVRARIA

ROSA

"HOEPCKE"

COMERCIOEIHDUSTR1A fnOPLAY LTOA
K.HElVéT/A. 4/' rus'/OOO'S.PA(/lO•.

-

• a e ,. ••••••••••••••••••••••••

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

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

eunerar a saude com II teu
auxilio.

[Eatojo de flaconetell com
tampa. de baquelite}

CR$ 75.00
Atende-ae pelo Reembolso

Postal.
PEDIDOS:

Pr,oduto. MAC BIR do Braei!
Caixa Postal, 4272 -- Rio

j========��--:----------Ladrões mascarados
Rio, 17 (A. N.) -- Ladrões

mascarados invadiram a resi
dência do alemão Carlos Wa

'I per, zelador do sitio localizado
no suburbio de Bangú e com o

revolvqr em puruhc fizeram II completo saque, tugíndo em

seguida. O alemão saiu ao

en-II calço dos ladrões, sendo alve
jado por vários tiros e hospi

.

talizado em gravissimo estado.
A policia está deligenciando
para capturar os assaltantes.

-_.�

BBTI·RARAM Sffl•.S CANDI- •

DAT.fJ.RAS
TWu as bebidas, incltlUll,e Id

:&brieadaa em outros Estal1oa.
il'et raram suas caDdidatUJIsa.1pano _nar nOI l_rei catlr,n
ileDsec, - em mt. d. cettl.u:f-'
'lIfI.fl vMIbia d(l apmth'o KNOT,

fugindo da
zona russa

Quando o organismo es

tá debilitado, basta uraa

corrente de ar para cau

sar um resfriado.

Nada é melhor então do

que uma aplicação do

fimoso Mistol. Algumas
gôtas em cada narina

al.viarn as mucosas e

desr.bstruern os condutos,
f .cihtando, assim, a res

piração.

Previna-se c o n t r a um

resfriado desagradávei
e debilitante, usando

i--tõl
PARA A HIGIENE NASAL
Use Mistol·R"l' u n g u e n t o ,

para fricções �Jlb..
'

a ga •.

ganta, o pfito 6 a� C'bst.ü-,

1/1 c:: M -
.

�t:·,s:.r:.,,"��=-=-_�
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o "match" interestadual desta tarde
lméfica,' do Rio, e Avaí, desta Capital, no maior ,embate futebolístico de todos

os tempos. -- Quarta.-feira,' a segunda exibição dos carioças.
Hoj{' será um dia Iest.ivo para o 1\127, HJ2R, '1\.1;']0, 19'12, 19U, 19V! ---------------------

sporte ele Santa Cala rina. Dentro I CO HJ \5.

'e poucas horas eI�v,el'á entrar no Cel'[ íssimos estamos cl'e qUE' arné
'ramado ela rua BOCalUYa, onde ricanos e avuianos snt.isf'ar'âo os

xltr·eará pe la primeira vez, ° ra- anseios do mundo 'eó'IJOl'L,iv{) tloria
noso "onze" elo América, elo Rio nóuolitano, jogando com ardor,
'aneno, um dos mais completos elo combat ividadc. técnica, ontus ins
.a ís. mo c, sobretudo, com a irnpres-
Acendendo ao convite feito pelo ciudivel disciplina, qu« r o maior
omandants Alvaro Pereira do Ca- f'ato:: cunh-ihu intc do sucesso de

'o, dignissimo dirigente-rnó} da 11m ·emhalr. os e3'pedadures com sua invejável espmhoso papel que mais uma vez
I
,,,-1,,1. I'l'Ce]Jc101Jal'á hoje, ás 10 hOlras

o l.idade máxima do "foot-hall" Ao ,"\ 1111'1' ica, competi 1';1 rlernuns- classe. I he con fiararn os r-esponsáveis pelo I a flPlc,ga.ç[io do América. Falará. O'

-m Sanla Catarína, eis que se CJ1- l.rai- (I IH' (; (l, mesmo clube que 'os l Manéco, .

(I. airução do "uuuch ,. de [lOS"O rutebol. nos seus deí'ensores
' orudor ot icial elo clube, jornalísta

ontra em Florianópolis o renoma- cariocas costumam aplaudir, üa{!a

I'
.

. hoje apla udiremos T'ião, Adolf'inho, l"alé-j Rubens de Arruda Ramos.

lo grêmio da jaqueta escarlate, ap- um dns �en" elementos devrl'á mo�- A grande atraçâu do encontro de co, Salll, Bráulio, Nizcta, Felip i-] Recepção do Poula Ramos

I) ii oferecer 'aos nossos entusias- írar a� �lIa� excepcionars qualida- hoje sem duvida alguma é () endia- nho. Jalmo. Leónidas. clemen.íos ela I A d iretor ia do Paula Ramos tam-

as uma. tarde ele gala, repleta de des ri·", (o.:\Í'll,j·os-'conlroladol'é's da brado "Irn-wai-d " Mauéco, o "player" sele'ção 'lmrl'iga-ve,rrle, e 'I'avinhu, bérn .recepcionará o clube ele Ma-

-mociouantes jogadas, que pOT pr-Inta r liahcis construtores fie que se tornou ramoso por ocasião Lehet inha. Sanfonl, Adão. }lorací. i JIPe·!). trrça-fpil'a: na séde elo Lira

erto deixarão em' "sUSIlC.J1J3€" os <l[.(lfIUPS. do último ce,damo máximo nacío-, Vcrznla, Bous, Arí, Dam iani e Luiz 'I'enis, ás 17 horas.

na is exigentes expectadores, Aos ava iuno- caberá digtrif'icnr o
I
nal como integrante do Hdecioonado Il. I Visito (Ia S·I'. qonernador

Infclizmeutc paneis vezes nos é cluhe (' o tutehol harr igu-ver-do, da O Ã'I'Ú'it1'O O sr. governador Adcrbal Ramos

lado assistir a 'lll'élios dessa natu- mesma forma como o tízeram tan- José Hibeiro, o árbitro n. 1 elos' da Silva roi visitado ontem no Pa-

-eza, onde se corntemple as mci-í- Ias Vf'7.CS, quando l.iveram pela 1I0S"Ú" gramados, d ir ig.i rá a menu- Ilúci.o rio Govôrno pelos d.ir igeritcs
leis hab ilidarles elos grandes "ases" l'1'ellle esquadrões hern-equ iuados .(' mental contenda ele hoje. Serão e jog'arlol'f"S elo América, com os

lo "soccer" nacional, verdadeiras acl('�lj'fl.elu�. A llOS'SO \'{'I' () "tearu" seus a uxil iares os srs. João Fer- quais palestrou longamente.
itrações elos grandes centros es- alvi-celcsí.e está mais nu ·Jl1Ie:J}(),; cu- iandcs dos Santos (' Manoel Paixão Qnm'l'O-fe'ira o encontro com, o

iortívos elo América do Sul. p<ll'.i[ado para courrontar-so com os 'I'onr inho. i . Paula Ramos

O nosso Jul.ehol emerg'iu cio, cúos cariucas·. Os árduos frl'ilJos rísicl)� �,ocal P II00yi,';o ,Cunf(ll'IJ1e o :programa ela ,tempo-
'111 que se encontl"aVa' por [(�mpo e CO]}.illnli\'o;; a que se suIJn1l'tel'<lm I O local do ,embat.e s(,I'á b est,Mio ,'ada do Amóricà em n.osso Estado,
f'elat.iva.mente long'o, começanelo a os t('tr:J-campeões c'aLarinensps, le- da F. C. U. O ,iogo lrrá inic·io ás (j11l1l'ta-l'rira será ['·ealizaelo o encon-

lar no\'o's passos para um futuro "am-nus a Cl'ül' (l11(0 a agl'êmiaçiio 15.-15 horas, df'vf'nrlo os portões tl'O entre· o "Ca,m1)eão do Ccnle-

l1elhor oe mais promissor, tend{) á sUj)f'I'io,rmrn·[.o presidida POl' Arnal- �erpm abr.l'.l�S· (í� 13,30 horas. I'
nário" ,e o PauLà Ramos., •

{rente a figura fidalga e infatigá- do Dulra saberá convencer a gran- Vendn de fng1'essos O gTemlO ela Pram ele Fora esta

I',el do comanelanle Cabo, apoiaelo do molp llllmana que bo,ir aJllliJ'á As' localidades poclcl'5.o S'(>l' adqui- em cxc'elente condiçõ,es para en-

)'l\]o grande amügo elos despmlis- li Pl'aça' rlL'S.pilTtÍ\a fia Pl'aia de rida� até ÚS 12 boras 110 Salão lle-: froentar o clube ela meLropole bra-

/'

Direçã. de PEDRO PAULO MACHA.O

tas eruLarinenses, {) sr. nüvel'nador FÓl'a. coreI. Á .i.aI·cle fUllciollal'fw as ])i- "il,pira. Segoundo apllrOll a nossa

Aclel'bal R:amos da Silya, a qupm o A maior jJ(oleja in[p]'f':;[.adllal de IheLel'ias rIo E�{áelio ela F. C. D. ! reportagem, o' esquaclrão elo Paula

r�st.ado do\',e inesLimá\'e.is 'sel'vicos, lodus CIO' j,(>mpos, dado ao ('li armo Yigoral'iifJ r)� �p.gl1infr.o pl'eços:' R-nmns "erá l'efol'(:ado com elem,ell-

Ainela permanecem \'ivas na me- in[pl'ôssr qLlf' 'VPI1l dp�lJeJI'Landn !IOS (�a'c1('il'a: Cj'� 50,no; Al'quiba,ncada: ,tos dr cleslaqu·p como 'Jair, Kalci-
mória de Loelos os elespmtislas as meio� locai� e dp OlliL'as cidade::; ele Cl'� 1 O,()(); geral: Cl'$ G.o.o; ]\i ilita- pi�. Augw'.to. (li!,' Ivan í c Cllrl'Ú.

brilhantes "p.erfol'mances" q li e onde chegaram Jl.UmPl'Osas cara,'(I- I ,'lo$ não gTarlllac!os: Cr:j; fL,OO. I .lOn.tOl' de confTatenúzação
atIlli cumpriram o·s categorizados tl'a� df' pi'oportis[;a�. df'Yel'á bat.f'l' to- Foram sll'Slpensa;S toelas as per- i Q1JaI>tn-fei['a ás 20 horas na se-

c.on�ítos elo CanLo elo Ri-o, Cnrin- dos o� l'l'col'des (Ie bilhptpria, Sl\l1- mane.l1ILes. : fi I' do Lira Teni" Clube, os -espor'-

(ian�,' Lioberlael, Botafogo. Jnterna- do j:l a.vllltaclo II númpr-o rIe in.gTe"- Estorá presente o Gover'nadO/' Ili�Las catal'il1'f�nscs oferecerão U�l
cional, Coritiba ,e ele 'outros fa111o- sos Yl'lldirl(ls lll'lfJ Sali'io nocot'd. Adolfinho, o soberbo Ade'l'únl !imnos da Silva

. V-I',lIHlp ,Iun/ar de c()nfra:�ern1zaça().
sos grêmios. InegávelmenLe Lodos "�oaI-keeper" do Avaí Assisl il'·á ao grH.nelioso "match" á f)mbnjxada elo Amél'ica. A lista <Te

Limll, I) ponto alio 5
S 1- Ieles deixaram ,excelente impl'Cs- cie 'boje (J' ·esportista 11. 1 de �anla aelrsõps nc.ha-sr no ,a ao RecaI'(.

51\0, faovor�cenelo o pÚblico com
O pon,L.o alto rIa 0quipe a.m.r!'i- carioca. Mll.néco, CjlN' lamhém roi

Catarilla, governaclor Ader1ba!1 Ra-! .__,.".........v- -_._._•.,..,..-.-_�

cana nflo (, ollll'o �eniio o intl'l igr.n- figTlra rleRLacacla n"os rec·pn tps jogos IpUg'llas sensacionais e ele,lrizanrtes. mos ela. Silva, convielado ele honra ENXADRISMOlo(' "insirI·er" T),ima, figura de.,lac:a- c·am os urugllaios, dará hojf' uma IApl'ociamos gl'anele.g ''.players'' co- ela F. C. n, elo qual é pr<;,sideole de TORNEIO-RELAMPAGOda no' f'u[,p[)ill l1'a.ciDllal, anel€' ,[('\'C bela elE'lnonstra�'RO rI'a·s sua.s gl'au- �

mo Branelão, Hel'cules, EdllaTdinho, Homa, �. excia. ocupa.rá o llalan-! Conforme anunciamos, está.
ocasião ele integrar várias yezes ades ])ossibilic1a.r]f's.Tesominha, ,Cireno, Dino, Ávila, que pri.ncipal entl'C ouLras alias sendo realizado na bibliotéca.
sel'eção hra�ilril'a em ce,rlames sul "Cl'acks" em. desfilr>Servi lho, Jang'o, Osvaldo, Tim, autorielades civió" e mililares.

" do Clube 12 de Agosto, o empola,mCJricanos. A(I Ir'l11po rm que 111i.- Além dos .clemrntos acima cita- _

Sa'nto Cristo, J\1ilani, Ralo. Gram- Homenageada (l de[egoçao do I gante torneio re,lampabO'o dv
lilou 1)(l 'jJ,llmeiras. rle -81\0 P1kulo, dos, vel'oeoJ11Os: G,'iLa, Rsquerclinha,i:lelI. Mngri, ,Mica,l e outros. Real- América '

b R' d JLima in[rg'l'un o s{�I.ecionado paLl- Maxwell, Cesar, J'OTginho, Vicen/c,
,

.

no re elOS ogos.
mente, todos são bem p31'ecidos. Na .sua sédp social da Feeleração i, Após dez partidas efetuadas

I i"la PlI! ,'úios Cam}leOnaJtos Rr<t- Domício. Hilton. Gilbel'l.o, Amaro,O duelo, que na tarde de hoje

I
CaJm'monse ele Desport.os, prOlJllolo-

I é o seguinte resulta.do parcialsil('il'(}s. Como 11m do·s principais \ViHrlll, Ariovalrlo, BaLisla, Arí e
travarão Avaí e América, ulLrapas- • ,ra ·ela LCJmp()ira.,chl . elos cariocas, fo- II ,do tornel'o por pont,os pe,rdl'-jogadorrs do BI'asil, Lima apal'('.Cf'- Osní. '

sará a oexpcctaLiva, Os "c1ialbros
1'Ú hoj,e no ,gl'am,tdo pal'a die,lician' O Ayaí e-iltral',\ no campo ciente do

ram os amerIcanos alvos ele cX-' dos: José Garcia, Mário Bfl"tro..,
rubros" da GUI1'11iwbara possuem l)ressiya.s, homena.g,ens por pa.l�te cla. Jorge Kotzias, Roberto Mes-
Pl1l Plol'iaI1ópolis uma vel'dad,eira A F. C.D. TOMA PROVrDJtNGrAS PARA OS JOGOS DO AMÉRICA eFll.ielade. 011Lem, ás 17 horas, peran-I quita e W'almir Dias - z€ro;
legião ele "fans", que saberão aplau- NESTA 'CAPITA.I, te 8eleLa assistência. ,EnaTtecendo João Kalafatais - um; Oswal-
(lí-los com ent.usiasl12'Ü, veneta-os O S1', comandante Ã[ovaro ·P·ereira do Cabo, presid·ente doa F·edéra- a� qualid�eles .clo pl'eS'LlglOSÚ' _clube

I do Stua'I't, José Andrad,e, José
enY.Cl'g-ando a camiset.a rubÍ'a cio ção Cal.arinense ele desportes, to.moon as seguinlis provielências para anaba' no tal I npl'ovIs o dos jogos que o América, da Capital Feeleral, realizará nesla capital

gu < 11 ; < ou c,e 11' . °
I Silva e Wanio Matos - oi.s.

",Campeão elo CeI1L.ená'rIo", título amanhã e quarta-feira próxima, .frente ao Avaí ,e ao Paula Ramos res- presido(l�le (.I� e,�llielacf,e, comanda,n-I A par�i:da travada entre Jo
que lhe foi outorgoado após a espe- pectivameI1te: .

,.

le AI,\ ai o PeI eu a cio Cabo, que ler- sé GarCia e Oswaldo stuart
{wculal' '�pel'f,()r:marnce" em 1922, a) - Os pm'tadores 'ele ingressos cle fll'Cjuiba'flcadas e cadeiras n1.1- minou rpor Orel\eeer rica flânnula: foi brilhante prova da ca.paci-
q,Llal1(lo .e.n"er'.l'Ol' bl'I'I·ll.a.ll[,elll1·ente o

meradas, entrarão pelo portão ela Rlla Bocaiuva; e os da g'eral, pelo con1 a 00 da li' C D ao Clllefe o

v." ,

pOl'tã.o da rua Brusq'ue.
.

. <"
. �es �

,

....
.

,I dadoe desses enxadistas conter-
certame carlOca com Lodas as hon- b) _ Pwra o jogo cQ.ntra o "Avaí" só valél'ão os inrgres,sos marca- da cml)a Ixacla, que agI adeceu, pIO- ,raneos.
ra,s ele ,Campeão. Além desse' bri- dos com a data..."20 de jultÍo" e contra o Paula Ramos com 23 de .inibo. nuncianrdo belíssimo dis,curso. Am-! O torneio, portanto, está se

},banle feito, o América já elerro-I c) - Os ingreSisos ele geral cam os_ dizeres "militares", s6 valerão' bo,s os oradol'es I'oram fa;'lam€nte II desenvolvendo com . entu�ias-
10u ·inúmeras vezes os 11,1aiores ülu- para os mI1Itar·es fardad�s. e classI:ftcaç�o .ele cabo,. p.ara baIXO.

. aplauelidos. mo e na-o s.e pO''''e deterIDmaI"'
_ , d) - As esco,tas mllItares elo, ExerCIto, .Marmha e AeronautlCa, lU.

hes da Il!81çaO, ·s,endo tambem cam- de alcôrdo com as o.rdens elos sm.s. COmandantes das suas unidades, Em se.gllida foi of.er.ecielo um &inda os v€ncedores dos pre-
lJe1\o carioca nos amos de 1913, auxiliarão ,e coopera'ção -,,0 policiamenLo do, posto, aLendendo ao. aperitiYo aos pl'es'entes. nos "Constituição de Sa.nta.
i 916, 1928, 1931 e 1935, chamado do Comissario de ,.ôerviço. Ligei1'o "ba.te-bola" C a t a r i na'), dedicado á.

O Avaí, que será o. contendor elo e) - R6ment€ terão ingressos no Pavilhão das autorielades as se- AI"m rIf' op aml.J1enJarem com o
' .

g'uinles ppssoas: Exmos. srs. Governado relo Estado, SpcreUírios do
- I ,i o' .,

>

nobre Assembléia Co·nstitum-
'Clube guanabarino na domingueira Etasdo, Prefeito, Cmt. do 50 Distl'ilo Na\'al; CmL do HO B. G, Co- gramado, o:;; "l'ltIJros" .c�riocas rea-I te e "14 de Julho" á Confra
(]c hoJe, ine·gav,elmente é o. clube Jl1Janelante cla 'Escola de A.pTendkes Marinhei,ros, Ca,pilão dos Po.rtos, 11za.l'am onlem no 'estadiO ela F.

C'I ternização dos povos.
que desfruta de maior' j)re�tígiD rm. CGmandante ela Bas� Aerpa, Comandanl·e da ,'Policia Mili�ar, Pres�d,ente D. um ligeiro "bate-bola". _

todo o Esta.do ele Santa Ca,lal'ina, I da .c:amara Leg1sla;t.Lva, PreSIdente_da Corte, ele A:pelaçao, Pr,esIdentll V'isila á cida.de Con\ir� Veneo,R_ .
cla '1". C. D., Presldente ela Dele.ga,çao do· Arne'l'lca F. C., PreSIdente ,do litllill �. .1 1\11

Atual ,tetl'a-campeao cal:Hl'llWSP,

O)' Cons,elho Arlministrativo do Estaelo, Presielente do Conselho Regional A delegar;:,ão do Amé:rica, RCOIl1- .

querido grêmio',do uniforme azul-B de Despol'tüs·e do Tribunal ele Justiça Desportiva. No Pavilhão da Jm- panhaela altos elesportistas, locae·liaS bJ�lrI4;co
branco sempl'e p,ossuiu os mell])ol'es' prensa s6mente os jornalistas credenci'ados junto á F. C. D., porLado- visitaram os principa'is pontos r�uull!l

futebolisvas e na maio.ria rIas vezes
l'rs de p('rmanent�s. elá "A Gaz,rla", "Diário ela Tarde", e "O EsLad.o" e

nossa ilha, wlhenelo a mellwr im-<
os locutores ela RaeliO "Gllaru.Ja".

logrou sair Yilorioso das refregas. 1') _ Fornecer; gratuitamente 15 ingressos geral para caela jogo aos pressão. Todos sem excepção mos-

No pll'esento cerúame ela cielade 'os serguilliLes erotabelre.ciment.os: Preventól'io e Abri'go à,e Menores. traram-se satisfei,tos .com a mail'ni-
"azL1rras" mantem-se invictos na ,g) - Fo.ruecer .gratuitamente' a cada um 6 ingressos "geral" GD'S fica acol'hiela,

liderawa. Conquistou o Avaí ,jornais: "A Gazeta", "O Estado", "Diário da Tarde", 'ITIlIp\rensa Oficial Recepção do Avaí
" 0"

i e 'Rádio Guarujá, pa'ra os seus op,erários, que tanto, auxiliaram a pro-
tilnlüs, de campeão. ratarinense de palganc!a desses jogos. i\'a sede da F, C. D. a diretoria do

A "regata do Riachuelo')
não será realizada!

- Também ... não me cons
ta que o Oceano esteja nas

mesas do café Rio Bran-:o ...

Ve!'lenoso

..
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Rio, _ (A. N.) - De acôrdo
com instruções do presidente
da República, o Dasp vai ini

ciar, pela sua Divisão do Pes

sol, o trabalho de relotação
numerica e nominal de todo O

runcínaltsmo federal.
Cabia 810 diretor daquela Di

visão, sr. Asterio Dardeu Viei-

ra, a ex.ecução da determina- Se V.S não ouve bem, experimente os modernos aparelho.

ção presidencial O mesmo ,<SONOTONE», CI! mais completos no gânero. E..a. aparelhoo .ão

Itr t t .' > 1" graduados individualtl"!ente. Verifique o .eu gráu de aurdez, fazendo
en re a.11 o, recusou-se a rea 1-

um «TEST AUDIOMETRICO».
zar a Importante tarefa, sob Informaçõea 008 intere••ado. à rua Ge,.,erol Bittenaourt 78

alegações de ordem técnica, I
------------------..-..�-'---------------------

funcional e pessol. Ciente
disso, 'O presídnete da ReprifU
ca resolveu exonerá-lo de sua

comissão naquele corgo, assi
nando, ontem, mesmo, o res

pectívo decreto,

Elixas ECODÔmícas
Rio, (.Aj. N.) - ,Em ses-

são ordinária reuniu-se o con-

1!lresso das caixas econômícas
-federais. Iniciados os trabalhos
o presidente da Caixa Econô- I

mica de São Paulo indagou se

os juros devidos ao Tesouro,
Nacional sôbre saldos de de

posito nas caixas, deverão ser

Ipagos semestralmente ou in

.or.pora�se-ao ao capital. De

pais de longa discussão, foi
aprovada unanimidade a cou- r.elusão do parecer do relator �
que manifestou-se" negativa- f
mente. Resoulveu ainda o Cou- 7

gresso que não será permitido
ás Caixas Econômicas fazer
pagamentos sob garantia h.i-

'

potecáría ás suas congeneres.]
Ficou marcada nova reunião
para hoje.

eMft.

Cabelos Brancos 1

Sinal de velhice
A Loçao Bzilh.orrte foz vcl

tar a côr natural primitiv.:1
'(ca.tanho. loura, doirada ou

negl'O) em pouso tem,po. Não
ii tintura. Não mancho e nGo
su-ja. O seu ueo é limpo,
{acU e agradável.
A Loção Brilhante extingue

os caspas. o prurido, a sebor
rhéa e tôdas as afecções pa
rasitárias do oo.belo , assim
como combate a calvície, re

vitalizancio as raizes capilo-'
res. Foi aprovada pelo D�p(\r
tomento Nacional de So'úde
Pública.

Foi exonerado

Trate das vias
respirato rias

As Bronquites (AamaticoI,
Cronicas ou Agudos' e as

suas manifestaçõeil (Tosae .. ,
Rouquidão, Catarro.. 'etc•. 1,
a.sim como 08 GRIPES. são
mole.tias que !ltacam o apa

re.,lho re.piratorio e devem
aer tratadas com um medi
camento energico que com
Dota o mal, evitando com

plicações graves. O SATOSIN
contendo elementos antisse
tico•• peitorais, tonioos, recol
cificantell e modificadoreD do

orgànismo é o re�edio
indicado.

Procure hoje o seu
Vidro' de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

.:í-o

.

,

em confôrto e distinção!

I
r

Dá uma atmosfera tôda própria no Ford, que atrai
as atenções. Visto de qualquer ângulo, por dentro OII

por fora, é algo de belo, distinto e luxuoso!

Sua ampla carrosseria reforçada, tôda de aço, mo

delada em longas e harmoniosas linhas' aerodinâmicas,
é bem uma expressão de nobreza, que o define corno

o mais fino carro de sua classe de preço.

Seu novo interior em dois tons ....com .macios asseu-
•

• " ",,-' ',�- y�>: ::.. •

tos revestidos de ricos tecidos de easemira ou veludo,
convida ao descanso, enquanto' guia.

E QUE DESEM "ENHO! ford é o mais

possante corro Em suo dasse de

preço - o único com 100 ca

valos de fôrça.:. o úpico com o

famoso mc+or V-81 Examine-o •••
tome-lhe o direção. Concord-srõ
que Ford continua na vanguarda I

F O R D c: O M P A N YM O T O R

surdez! Dr. Henrique Stodieckpara
ADVOGADO

Aparelhos
Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefo'me 1062
(Altos da (CASA PARAISQ) - Florias'polia
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EM VIRTUDE DA GRANDE ALTA DE PRÊÇO QUE VEM SOFRENDO, NOS ÚLTIMOS DIAS,' A FARINHA DE MANDIOCA, A COMISSÃO ESTADUAL ..

DE PRÊÇOS DECIDIU &UJEITAR AS EXPOR�AÇÕES DÊSTE PRODUTO, BEM .COMO DE TAPIOCA, A "VISTO" DO SENHOR PRESIDENTE DA CEP
OU .oE PESSOA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MESMO. - CASO O PRÊÇO DA FARINHA DE MANDIOC.f\ NÃO RETROCEDA A UM NíVEL.

RAZOÁVEL, . A COMISSÃO TOMARÁ A SEU CAkGO O ABASTECIMENTO DAS ZONAS CONSUMIDORAS

CELSO RAMOSllmpreSSlonante nu- IFomento do trigo
Para a C 't I F d I vem' de g�l"'anbotos Rio, 19 (A. N.) - Dando'
.,

eps a

� . er� '. li .

prosseguimento ao fomento da
VIa aerea, em

A

compan Ia.e Rio, 19 (A. N.) - Notícía-se produção de trigo, o mlnístro
sua exma. eSl?osa, =»: lio ie de Pelotas que atravessou a da Agricultura acaba de ad-
o nosso es tirnedo e Ilustre região denominada Morro Re- quir ír trinta tralhadeiras as,
conterrâneo, sr . Celso Ramos, dondo uma nuvem de gafanho- quais serão empregadas'presidente do P.S.D. na

tos de vinte quilomentros de calheta da safra trigueira do
extens-ão e quatro de largura. corrente ano no estado do Pa-

D reto' rt· d' P'SD Foram pedidas providências raná.

Príncipes da Igre)'a A g ti
I' o o ao ministro da Agricultura, ---------'---

Procedente de Buenos Ai'." com dest�o e�c!�!nas, di�:ó",:,,!ou�:i;:/�:' F;;'� ��::teon!:::;�i�o!�ut����;� N� próxi�a sl\ma_na
-ehegaram, ante-ontem, a esta Crupital, em avião especial da relm'anpoo'PssOalId·so'sdnoosP,Sca·Dr�osfopraarma I T�.:.!��:;�....-"'.h-"'."..."'.-."""�?

••••••' 111.a ��'m��l�·�e�jri�e�clfs����=FA:B, Sua Eminência, Cardeal do Rosário (Argentina) Antô- 6 �

n ío Oaggtano e .8. Excía. Agostín Barr'ere, Bispo de Tuouman, os quais úl timemen te há em dín eiro elo na C:",mara dos, Deputados'
;...companhados pelo Pe. Roland Batallé. viam sido eleitos, os noeeos

.. o requ�nmento .cl? deputa?o>
Os Instgnes prelados fôram recepcionados, ás 15 horas,' ilustres coestaduanos, srs. Deseja empregar bem vosso comunista �auncIo. Gr�b01&,

no Campo da Base Aérea de F'lortanópol ís, pelos srs. Ten. João Alcan tara da Cunha e capital a juros compensadores' para que a CaI:n�ra informe a

Arruda Camara, ajudante-de-ordens do .sr. Governador Ader- Jau Guedes da Fonseca. de 8, 10 ou 12 por 'cento? que!l1 cabe decidir sOb:'e a cas-'

bal R. da Silva e Cônego F'rede/rico Hobbold, Secretário do Sr., Os novos diretores pesse- Procure hoje mesmo o saçao d?S m.andat?s, SI a? po-.
Arcebispo Metropolitano, S. Excia. Revma. D. Joaquim D. ele distas foram saudados pelo Departamento Imobiliário do, der l�gIslatIv.o, SI o 'I'ríbunal

Oliveira, e Pe. João Alfredo Hohr, diretor do Colégio Catarí- dr. João Bonassis.
- CREDIÁRIO KNOT) que tra- Superror EleItoral.

nense.
U ••JO 'L. -JO __JO -JO .,.,......,. - •••• -. balhando em cornbínacâo com

Esses altos dígnltáríos da Igreja Argentina hospedaram-

-

Iõ-é(;erêiici�--ê�::· o ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO
se no Colégio Cata.rinense, tendo, ás 18 horas, em visita de DE A. L. ALVES, firma espe-

retribuição ao sr. dr. Governador do 'Estado, estado em Palá- "O deputado Pf':ii;pdisLa Dili cializada com vários anos de
Muss: atacou violentamenteo' ]

, •

do, onde tôrarn recebidos nelas 81'S. dr. Aderbal R. 'da Silva, pratica no ramo, poc era ore-
I.t' trabalho das Disposições 'I'ran-

Governador do Estado e seus Secretáríos, drs, Armando Si- s itórias <lVI'e�'l'nl,ado pelo deuu- recer-Ihe a máxima garantia:
mane Pereira, Ferreira Lima, Leoberto Leal e Edísou Valente, Lado Bulcão Vuma, prinoipal- e eficiência nos negócios quelrespectivamente da Justiça, Educação e Saúde, Fazenda, Via-

mente no que H; referia a lhes forem confiados.
cunsn-nção das estralas ligando

ção e Obras Públicas e Segurança Pública, e, ainda, pelos srs. Volta Grande á Põrto União .f\ �---�-�--�� _

dr. José Boabaid, Presidente da Assembléia Constituinte do ;:-;ão Joaquim á Lauro Müller, Senhorital
;

tIl'a de "ome'dl·asEstado, Prof.
I

Barreiros Filho, Secretário do Govêrno e srs.. mas ua hora da votação a Ia- Ao escolher seu perfume �erlfl· u. U

Ten. Arruda Camara, ajudante-de-ordens e Ten. Rui S de VOI' désse dispositivo que cons- que se trás a marca da perfu,madl Joa-o BI·oS. litllia a emenda númer-o 3;�
Sousa Chefe da Casa Mil itar " Johan Maria Farina" que J6 e'rl

, '
.

. votou a í'avor (J deputado Es-
Ontem, ás 8 horas, esses Príncípes do Catolicisco prosse- t.iva llet Pires. Isto é que é in- j)referída pela corte imperial é.

guiram viagem. werôllcia e po li.l icagr-rn ba ixn ". I) Pedro n
(Diúrio da Tarde. - '18-7-17).
\)5 rj;epuLaclos g�LivalkL Pi

res e Autünin DiU Mussi, am
IlOS do PSD, não são íucocren
Ies e não SP III il izarn dos mó
I urlo" Hei enistas, métodos de
Ij(}litieagem lmixa que visam
1.50 sómpll le llJOS int.eresses ela
I'D:\, pal'Licio (\sl!' d,e obstl'u
çiio '(lO gfl'\'crno do Dr. Adel'l)al
Ramos ela Sil,va. O deputa'clo
Di]) .\oIlts,j apl'cciou (1.::1. rÓl\ma
scg'uinle, o artigo 26 do ALo
elas Dispo�i(.',õe,; ,Cc)JJlí>lituleioLllais
Transitórias, cujo l'.elalo,r g'oral
foi () ri,ppnl,ado Bul.c50 Viana:
"]� que a nDN, l1ClJ.ôa maquia
yrlicaDlenle.
[)idclit, vara melhol' gover

nar, ou elllão, ,vara JJlclbor ex

plo't'al' polílicamrnLe. Mistura
no mr,;mo cald('irão poolít.ico,
Tubarão (por scu DislrJ.to, de
Braço cio .\Tol't,e) com Orleães
e, Ol'leãb, com o seu Dj,�Ll'ilo
ele Lauro }[ül!er com o Di.s
[.ri lo ela Sérl,e. En.[.N'oLanto. s'e a
UDN mtdl10r estudas,;c cí pro
:grama l'{)clovi'(lfl'io (lO J};&tado"
rical'ia sobeja.men te 'e,selareci
fia só]we o 'qLW se ,pl'eLencle no

Estado, quanto à consLl'Ll(.',ão de
psll'aclas e, desisLiria dos seus
inlentos malt;volos ao p,eOCllrar
lançar município con<l1'a mu

nidpio e distrito cunlra disLri
lo il'mãos, numa dispuLa de
cadlr!' niLidéIJl1H'nle políLico".
A 'c;DN, eonJol'me as snas

ambicões 1)0IíLic,a,s no interior
CIo EsLado, des!ooa Lraçados de.
p,fi.(eadas com uma J']'englIna
fll1e "peJ:l:.ul'bm·ia" os ma.is
::wtbrizaclos ·eng'enh'eÍl'os de Sta.
,Ca,tarina.

O voLo do clrpulado Estiv,a,l
,elo Pires foi ,simhóieo. Rimho
ismo não é polit.i.cagern bRixa
,e sim, decência pari idúria de
llm homem qlW não nega aos
s'eLlS l'o]Jrt'senlaclos Ü's s'eLlS

]Jl'i.nc�pjÜ's. confirma. ,em 1)]'ená
rio o voto da,do na Comi,s,são
Constitucional e, afirma no
seu partido a ,eonfi.:mça rubso
lula na adminisLração do, ,go-

.

vêrno AderJ)u I Ramos da Silva.
O depuvRdo Dib iVIlls,si, que

.aÜl,COU violenl amcm-te o trwha
,lho Ruicão Viana, o 'fez com
cri trl'io e j llsLiça, Daí o mal
-estar da U. D. N.

-LEíAM-ARE�":!vI�·
;

�ST�,À--
O VALE DO' ÍTAJAJ

� ........._----_._-----

Florlanópolb. 20 de .Iulho de 1947

Independência ·da Colombia
A Colombia festeja hoje sua índepencia politica.
Pais a quem coube homenagear, liO nome, o gloriOSO descobridor ela

All1éria, soube conservar>-se fiel aos pl'incipios cristãos que norteavam o

granele navegador.
Irmanados com o povo daquela Republica irmã, saudamo·lo na data

ma.gna da sua historia com votos de crescente prosperidades na.cional.

c. E. P .. de Santa Catarina
A Comi,ssão Estadual de Preços de Santa Catarina comu

nica ao público em geral, aos consumidores, e as firmas reven

dedoras de pneumáÜcos e camaras de ar que, de acôrdo com o

Decreto-lei federal nO 8.148, de 29 de outubro de 1945, termi
nou o contrôle de' artefatos de borracha, que vinha sendo
exercido pela COMISSÃO DE CONTROLE DOS ACORDOS DE

'WASHINGTON; da qual era representante no Estado a Co
missão Estadual de Preços.

I!:��fc�f�it:_��p�:!�
çoes ConstItuclOUaJS TralH\l
tória:s, seg'ull(lo afirmou o seu

lidm', deputJado J. J. fle Souza
Cabral. Natuntlmente) assina
da se o P. S. D., nproYasse
mediflas I)oIiticas do interêsse
imediato da U. D. N. Ponlue 8

,U. D. N., não solicitou do P.
S. D., em caráter de illtransi·

I
g'ência, a aprovação de emeu-

das econômicas? .. .. . .

E-sta,s., do iinteresse do P. S.
D., que ,ncima dos seus piJ'in
cil)ios Il811'tidários coloca os do

=---------,,----- !lOVO catal'Ínelnse, não enCOll

tram ressonâ.ncia no prog'rama,

da U. D. N.

I
Comercio e lndú.tria
GERMANO STEIN S. A,
Filial Fiarianópolis
Rua Tiradente•. 9

Estavão ferroviaria
Goiania, 19 (A. N.) - Ini

cia-ha na próxima semana a

cOllifunção da estação ferro
viária do, Goiania. É pensa.
mento atacar as obras do pron
longamento dos trilhos ferro
vi:áll'ios até esta capital estabe�
lecendo sua definitiva ligação
com os portos .d� Santos e An

gra dos Reis.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA
Previ.ão 'do tempo, até 14 hora.

do dia 20 na Capital:
Tempo: bom, aujeito a ligeira

in..tabilidade.
Temperatura: e.tctl'el.
Vento.: de norde'.fit l? l••te.
Temperatura. extrema. de ontem:

meximo 19.5 mínima 14. 8

J

Dosperle-se, hnje, definilivamen-
te, a Cornpanh ia de Comédias João
Rios, que nos proporoionou um es-

.....,.._ __� .........-.J
p iêndida temporada teatral.

Correrê li , m O elenco é 'C01111p08[0 de 'artisl!cls.·
'l!. de geral valor, perfeitos 'conh-e-treclo-

N I·
res elo pafco. muito ,J1ün1ogen',eo U

ova urane por-tanto, em' conclições de vencer.'
... João Rios, foi feliz ao organizar

Rio, 19 (A. N.) - Serrá dis- fma companhia po.js afJÜl'es e 'aLl'i-
putada hoje em Nova York, a ZI'f; como Diva Neves, Halo Cm'cio,.
corrida internacional da "Co- FeI'l'r.ira Maia. Sandra Garbi, ótimos

pa D'ouro" premio de cenl hl'I1�() no ekama como lla comédia,.
.' Sl'l'ClO ",'mpl'f' ·aplaudldos.

nnI dolares ao vencedor e na Para hoje êÍ noite leremos - l:\11-
qual tomará parte o cavalo MfGO DA:S MULHERES uma

"Ensueno"" pertencente ao grande 'j!l'(.'a cI(� teatro 'naci.'Ünal CjlJ:e

brasileiro Nelson Seabra desta mlJ.!Lo 'l'gl'acj'1'l'a.
. .

. . ,8elleJLanclo a companhJa ]1r!a. �ua.
ca.pItal. Sabe:l1?s, por telefo-I l.rmI1?!rada,. queremos 'ag-radeeer ás·
nema da Ame/rIca do Norte e alenço('s d]sIJensada� ao nosso ,ior-
enviada pelo técnico José na! r aos que aqui tra'balham.

Morapara a pes"'ôa desta caPi-1 Tamb(\m l101S pedem que
.

.1'acamos
�

. . .
sellS agracJ.ecLmentos aq Dn'elOl' ela

tal,' ser grande a pOSSIbIlIdade Cl)]n�l<lnll.ia, os integrantes do Tea
do cavalo brasilei,ro, visto. que iro do E�luclante. aos quais' 1:;(',mp1'o
o ultimo exercicio foi ótimo I Bom a nw!.hor boa vunt'ade. o sr.

" o- "
" João lUos facultou ingl'esRo aos es-·

e:11 tenlpo que ��sebura a '\ltO- pelláculos, llLlma bel,íssima demons- ,

rIa caso Se conflrme. tração de estímulo e apreço.

"

CANTO DE PAGINA

I
Digna cios maiol'ps eneômios bem ;;idn a aÜ{,1I(Le e a OrÍ'rnla\,'ão da

hancada ,pe�s'pdi;;la, na As;;emhléia Con.;;tituinte. Esta oJ'ientação e e::;
[la alilucle cOllsLituil'am um desmentiuo formal à campal1111a düsmol'ali
za,dot'a (fll'P a im'prensa. ('1) ClPosicionista deSie.nearleou conü'a a bam
cada du 'P. B. n. No momento Plll qUl' a, l'('.sl.rlltaJ'acfi() do ParLido(} majo-·
l'iLál'io se concl'I'!:iza, ti moltvo dr l'c-g-u;-:i,jo a copsão e ü Se11'f.iifTI!enLo par
lid:'u'io ql.]'J.\ nowl.ri;lIm cada 11m elos der>tlladoH rio P,SD. Daí a grita p o

rscarc811 {JI]J'f' o() "Dj'ário." vem f.atZendo aoe(or'ca da atuaç.ão dos de,puLadoS'
jlCSSr,(Ji,SÜ1'S. j\!Costtllllado.s, melhor dir,emos, ar,raigados no vício elas ati-
tu'does all1lbígl�as 'E' do engrossaJ1w,nLo da ven,alicla,de, apré,goavam os do
"Di,wl'io" qlle, I:Ip müm011:f o ;para 011'1.1"0, algmls deputados pess,ecli,s'las
pas,s.a.l'iarYl a en,gl'o::isal' a,;-\ bnslcs dos "etprnos vigiJ.antes". A rrsposta
vlBio. E vcio como Jlunca ima'g'inara o "DiArio"; \'eio ma.ciça. viobenta ,e

eI.e.smÜT'alizadol'a v.a:l'a a bal1'cad:t- u(;l'enista. Cêl'ca de eincoenta clm'l'otas
cons'ecuLivflJg, sofridas pela UD�, consli'[.uC'll) uma atitude clefinida, va
lente'8 1"es,p(liLú,y'el da ,ballcad:t, pessrrJisla. Alilucle justc� e corajosa!

Dlnas 'persOIl'aidade,s das ma.is ,prllE'úllinenles. no- PSD; 550 visadas·
pela imrpl'C'llsa ueltmista. Armando Calil. 'CJUU jama.is fugiu it vot.ação
nomi.nal, já cansou de, I'JYt plenál'iÜ', 1'Bd L1ir.il' fi: tTa:pOS a argu,men'1.ação,
'8'em lÓrgirea ·e �,em' conteudo, com que os de.puLados udenistaR procura,..-·
vam ,I,ental' 'gotpes políticos com a lfllfwac50 dos cofres ipúblicos. Al'Jl1an�
do C,dil, n var. ,qlle se tem l'evanLado na", hora.s precisas e de.rinidas, se
;ri.a, at,ingido, is"o gim, .,i recebes:::;p os 'elogios dia V1enalidade udenisla.
Feizmenl () ri atacado pela .imprensa udie.nista; daí a nossa c'eJ'tClZa de'

que t:(�m sabido .col'J'es'pnndel' à e,oTllfiança ,que nê!,!:) de,posiL01t Ü' ,eleitol'R
'cio, livre e wnsei'e.nbo do Sul cio Es'llallo.

Out.ra pel·,son1a,udar].e que não ,neeessila do 'lJO.sso pane,gíl'ico ,e; mui
'Go menos cio "Diário", é o Corowel L(�p,es Vieira. P'eT50nalidade que 00

il1llpê�r. e se impôs pela simTl,les, prrs,ença, porque sua·f; rutil:udes são re

passad'as da rl1la.is ,pu)',a sincel'idade. A,presentou uma indicação ao Exe
cULÍvo, 'Para {lu.'e 'f} 111oelR1I101 ,nomf�a,sse' comissões, que rJ.evel'ão estudar
a situa,ção da mag'istt',atnra, afim de vel' quais as l)Ossi'bilidadc,s 'eeo

nômicas elo :Wstado. ,Coerent.e com esse l)Onto de vista, abs,j,P"c-s'P de'

vota.r', falvL1l'a<v,nlmente ,p.e']o aume.nlu· da, marg'istl'aLura, 'quo sel'i,a, .inJus
to, sem o pl'ol1'lmciamento elas comi,s<sões que requer,�ra.

Adema,is, a magistratura bem eompreende, e mUIto melhol' que a

ban.cada udenis:ba" 'que o reajustamento deverá surg'ir, mas eqnânime,
equitativo, seJ11.1)riv,jlé�jÜ's .de Q.lasse,s·. A e,xploração 'quo.a ,ba�ne.ada ude
nis'Da ,e UJrla a SUa! lOllltl'Oa�1t'e .l;mpl'ensa vem lilazendo, 'VIsa, unIca e ex-

c.]usivamcnlie, envolver na.s ma�ha,s da poUtica a mag,j,stra:LLl'l'a cla,jm'i

nense, qlle &emllf'oe sÜ'l�be fi:e!' alheia, a,os' dissídios políticas, tlíOl1J'an C] o

as tradições cle um poder que se impôs 111f1 esfél'.a )U'rí�'ic� da ,Nação: o

Poder Jud,ició rio. Por fÓl't;a da eutur.a, e das fnnçors .1Ul'ld,lCa.s, os oJ'na

gi,s,Lea.clo!s s.criam os 'primeiros a se le;:-<l'l1'tar eontra a .UD:'-l, afllll de que:
ella iniciass'e uma fase de cola.hora<:Clo malS e.qnalltaI'.!a, Pl"opl1,gnanf!.a,
em 'Prim,eiro 111g'ar, pelo bem eslar das c.lasses menos ,falvor,eclclas. Os

úni,cos ca!pazrs de jul'g'Hr a .eoeTêneLa, ,p a ,s,:nc,rl'ldade do dnpl1,t�d9 l;,011es
V.jE�il'a, ,são os pl'ópri<o� magi,stlia.r1ns. O Jl1l,!?am��f.o ..

ela 1T�'N e lr1:êl1=
beo ao do macaco que fez a pal'Llllla rio qnelJo. ;'IIos l.lcamos com o JL1l
gam;r.nlo dos magistrados íntegros e i il'C'apazes de CH'H'em na lrama

udenisla.
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