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ConstituiçãO Cat �tI
valho, prefeito de Florianópolis, desem- sembléia profer iu o s uin�e ��. Ibargadores João de Luna Freire, Fláv!o co discurso: V;.
Tavares, Hercilio Medeiros, Nelson Gui- "Ilustrada Assembléia. (;J>
rnarães, Edgar Pedreira e Osmundo Wan -

. O bravo e generoso p o c�ari e,
:terley da Nóbrega, dr. Milton Leite da exulta nesta hora históric da mais on

Costa, Procurador Geral do Estado, ma- fortadora emoção cívica.
jor ,Faustino da Silva, capitão de corveta Sob as bênçãos de Deus
F'rederico Sampaio, capitão Rafael L, dos vocarmos a sua proteção -

Santos, coronel Cantidio Régis, cornan- o tõrrno dos nossos trabalho erecen

dante da Polícia Militar, drs. Nicolau Se- do à Santa Catarina, uma Constituição
veriano de Oliveira, Altamiro Dias, Henrt., à altura das suas tradições, na certeza
que Stodieck, José do Patrocínio Gallotti, de que ela consulta os mais justos an

dr. Arão Rebelo, dr. Carlos Gomes de seios e às mais lldimás aspirações da
IOliveira, proã, Barreiros Filho, Her iberto nobre alma barriga-verde,

Hülse, profa. Antonieta de Barros, drs. Os postulados fundamentais do direito
Indalécio Arruda e Agr ípa de Castro, constitucional, inscritos na Carta polí
"'taliba Brasil, Edmundo Grisard, Benja- tica ora decretada e promulgada, defen- I
-urn Wendh ausen, padre -"'Ivino Bertol- dem os interêsses vitais da nossa terra e

io Braun, dr. Haroldo Pederneiras, dr. da nossa gente.
.

Heitor Blum. Otávio Oliveira, major Ma , A coletividade catarinense, tem moti
noel L. de Sousa, João Alcântara' da vos para receber em festas, serena e

Cunha. Laurindo G. de Almeida, Mário confiante, o seu Estatuto básico. Firmado
Garcia, dr. Timóteo Braz Moreira, dr. no espírito do povo catarinense, êle es

Tas�o de Miranda, dr Félix Schaefer , parge por todos os recantos do Estado,
OS111 Kirsten, Carlos ela Costa Peretra, em largas e luminosas perspectivas, far
J. Batista Pereira, dr. José Teles de AI- tas messes de incalculáveis benefícios. Im,:,irJa. d r-. Raul C�l'!.as. dr. Már-io p ..,-- As anteriores Cartas cívicas que rege
rerra. Carlos Conceíção.: dr. Afonso Vei- ram o povo catarínense e lhe assegura
",a. dr. A!>el Alvares Cabral, Guida Bott,

•

rarn os preceitos constitucionais de au
João Jose de Cuper+tno Medeiros, Acari tonomia e liberdade, são monumentos
Silva. Roberto Oliveira, Lourival Almei- magestosos e elevados que enobrecem os
d a
..
A rno ldo Cúneo, dr. Cid Amaral, dr. constituintes que as elaboraram.

Jose Nicolau Born, dr. Benoni Laurindo Muitos dêles, como convidados espe
Ribas, dr. Rubens de, Arruda Ramos, Ir- cíais, honram com sua presença esta
mão João da Cruz. padre João Alfredo Casa. comungando conosco dos mesmos
Rohr, dr. Mário Wendhausen. Gustavo sentimentos de exaltação cívica, nesta
Neves. dr. Moair Tomé de Oliveira. dr. hora em que Santa Catarina, se apresen-.
Armando .Assis, dr. Dj alrna

_
Moellmann, ta para a festa ela sua redemocratízação.

d r. Al tarni r de Azevedo. Jau Guedes, Aquelas Cartas, são e serão fontes pere
Newton Macuco, Vidal Ramos Neto. dr. nes de ensinamentos aos constituintes de
Lauro F. Bustarnan te, dr. Vitor Peluso, 47 que, com elevado espírito patriótico.
dr

..
Francisco Cârnara Neto. Flávio Fer- e";'pregaram, em debates generosos, em

rarr. F'r.anci sco Salles dos 'Reis, Clementi- que se manifestaram essa admirável cul
no F, de

_
Brito, Nelson Nunes, tenente tura liberal, tão profundamente cornpe

.A. rruda Cámara. tenente Rui S. de Sou- netrada do direito humano, tão apressa
sa, Petrarcha Callado, dr. João Bonrias- da em conservar para o indivíduo, todos
SIS

.. Charles.Edgard Moritz, dr. Artur Pe- os titulos, no sincero esfôrço de elaborar
relrA e rOlIvelra. dr. Joaquim Madeira um Estatuto, que atendendo as condições
Neves, Éduardo Nicolich, e representan- atuais e os complexos fatores sociais po
tes dos jornais "A Manhã". do Rio; "O líticos e econômicos, não desmerecesse
Es4do:'. "A Gazeta" e "Notícia", além das verdadeiras tradições catarinenses.
d.e muitas outras cujos nomes foi impos- A homenagem que vos prestamos, srs.
sívej anotar.

.

constituintes de 35, em vos convidando
_A,.rp6s o Hino Nacíona l, executado pe- para esta solenidade é ao mesmo, preito

la. banda, de música da Polícia Mílitar, de coração e espírito.
o sr. presidente determinou ao secreta- Para valorizar mais, a significação dês
rto deputado Cid Loures Ribas que pro- te ato, por consenso unânime, a Assem-
cedesse à chamada, pela ordem, dos bléia conferiu a distinção, de considerar I
Constituintes, afim-de autografarem

a,
convidados de honra, figuras da mais

Constituição o que foi feito sob errtusiâs- alta admiração catarinense, s. excía. o

ticas palmas. sr. Vice-Presidente da República, repre-
• .._ seguir o sr .. presidente José Boa- f'''ntaclo nest.a solenidade pelo sr, Sena

ba.id _convidou a todos a ouvirem de pé, dor Francisco Galotti, e o sr. Coronel
o preâmbulo da Carta Ma'gna., Vidal Ramos, único sobrevivente dos

Lo<go após. s. excia. declarou decre· Constituintes de 91. Não permttindo os

ta,da e promulgada a nossa Carta Poli· encargos e (> estado de saúde dos ilus-
Uca. tres catarinenses, corresponder a tão ele_
Serenadas as palmas qu� coroaram as Conclue fia 3a' !\ãginasuas palavras. o -sr. preSIdente da As- .' to •

solenemente,
Com a maior solenidade, realizou quar-l ranet Pires e Guilherme Urban para re

....-;r..,ira • ., promulgação da nova Consti- ceberem ss. excías. os srs. dr. Aderbal R,
ruiçao do Bstado de Santa Catarina, O da Silva, Governador do Estado, senador
ato transcorreu entre manifestações de Francisco Benjamin Oallottr representan
J'ábUo e patriotismo. sendo visível a emo- te do sr , dr. Nerêu Ramos, Vice-Presil1en�
lIio de quantos presenciaram o hLst1lric·) te da RepÚblica e do Senado e Câmãr�
aoontecimento, Federais, d. Joaquim Domingues de Q!i-

O Palácio da Assembléia estava restíva- veira, Arcebispo metropofita no, desembar
mente engalanado e enorme massa popu- gadores Urbano'! Müller Salles e Gullher
lar se comprimia dentro do grande edi- me Abry, respectivament.e presidentes dos
ficio e nas suas imediações. Tribunais de Justiça e Régional Eleito-
Às treze e meia horas, precisamente, o ral e Capitão de Mar e Guerra Antão Ba

presidente da Casa, dr. José Boabaid de- rata, comandante do 50 distrito naval, os
etarcu aberta a sessão, nomeando uma co- quais sob palmas da enorme assistência,
1I1isso composta dos deputados srs. Ante- tomaram assento à mesa.
llor Tavares, Ósvaldo Bulcão Viana, Esti- Em lugares espectaís, Já se acha-ram

então as seguintes ..utor idades cujos no

mes conseguírrsos notar: drs. Armando
Simone Pereira, secretário da Justiça,
Educação e Saúde, dr. João David Ferrei
ra Lima, secretário da Fazenda, dr. Leo
berto r Leal, secretário da Viação, Obras-

Púbijca.s e Agricultura, dr. Édison Valen
te, �tário da Segurança Pública, dr.'
Udo Deeke, ex-interventor federal, Seve
ro Simões, presidente do Conselho Admí
nistrativo, tenente-coronel Nilo Chaves
Teixeira, comandante do 140 Batalhão de
Caçadores, t'te.-coronel Jnão Pedro Gay,
chefe da 16a C. R.. capitão de Fragata
Pli •.ío de Mendonça C'abral, capitão dos
portos. dr. Adalberto Tolentlno de oar-
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N 4 ·4 S SEM B1E I ft l E G I S L A T I V ft·
.Fixados os subsldios do governador e dos representantes do

POVOct- Telegl'ama de felicitações pela promUlgação da
Carta Magna.-Ontras notas.

'
.

Alw;rta a ,sessão, foram li,das '. tt'll fo�se ° nJf'smo v-olado em pa1'- O rlrpnlado Biase 'Faraco, do
a})!.'ovaclas as aLas das' ultimas I c, ° 'Presiehmte, tlef,pl'indo o l'e,quc- PSD, ]'f'ce',!Jc'll os seguintes Gelegl'a-
.se�()e�. SI f ,.

jrlmento Yer-bal do "leade!''' ud,enis- rna�, crlalivos a prom111gaçã,o da

�Ll c Jae fel."
,. ," I ta, :mandou rnll'asse em ;'otação a CdnslitlJição do EsI.arJo:

Al.gUJ1jentando a 1avOI do JlloJé- I j)m·lr. l'E'ferC'nl,(' aos SUbSldlOS do De ,Sel'cêl. AHa: P,eço represenlal'
-t.,o s�lllep�a leva:-, ,a COllSl,del'açao da' UOYel'll8chH' do Eslado. 'Esta parte e�n meu nOOlr este m�Ulicípio _888-ea, <I: /[e, �alla:menlar:. qll<e Lanto tal a,pro"a_da POI',1 ada a Casa. Posta "ao 50le11r pj.'omulgaçllo 'ConsLI-LLli
bom a ,t Ca:;a eom_ o blllho d,e sua pm yol açao a M.glll1da parle, isto ção nosso E�Lado, Sautlaçães, .AnlUcultura e cllSj.lOSlçao com que sem-, é, a qu.e, tl'::tla rio,.; subsíriios dos .nio Trcml, Pl'E'l'rito Municipal.
p.\'e se .devo.lçl.Ll a.o" IrahaUlOs p.ax[!· Depul"c!-os-, l{;n' a YDlal'ãe- (,lJnlrá- DE' Srt'ra Alia.; r.ú}.l}gWlll10-nlP _ COr:tl. a re�p.orr8abilJdade de gerir a politica situacionista
?�. ,Cluals o ,elegeu o ll?sso povo, tia da bancada 1lflellislá.

-

com sell,J101'r� rJpllutáctos MIa pl'O- do país;õ Sr. Nerêu Ramos, que foi lider do p, S, D., na Cons�

<tlll,lJ1.i.IU--�lU( en.� i�um�lm1>enlo ao,. O _sr. Pt'eSldpTlle convocou ,nova n.11l1gaçãjo (J(-lll,;filuillte noss.o ].".'�- tltuinte de 46 e é, agora, seu dil"iO"oente máximo, enfrenta, a
j1l:(. c J.�j!�le_ o ,aI t:",n .�. do. Ato ,das ,,(,��<lO Jlal'Ü o 1113 8 elo IH'OXlmo lado. Al}l'aço�, Carlos Zipllel'pr Su- �

DI,Spo"lvoe� _COll:stttll_ClonUls Tlan- � me::; de Ag·ost.o. beinho, soluçã{) dos problemqs do momento com uma dose de patrio-
• Fdr'iI'lHS, ]),u'a que a pl'esenl P, SMS"ãO'), _.

.

:ismo que ninguém lhe nega, Reforçando seu partido e agin_
('"lava sl'nclo l'onvocada, ll'azia ,ti I SI!

d do, ao mesmo tempo, em função de conveniências politicas
��nsjrle.ração do v1en:1riu, u,n pro-

I
-

'

-

;I,e[.o de.l',esol�[(}ão, no �cl]jido elpl Vlrdem e os eVere5 a que não é estranho entre grande agreml'ação, a União De-
J IX�ll' c:� S�bSl?lOS d,o _ GO'VC1'IJad,or e i lãI Jl10crática Naciorral, o presidente do Senado põ�. em evidê��ia
dos ])(Pul,�elo�, l)alfl este penado, I d .d d

sua capacidade de chefe de ponderavel força nacllna]. ConCIlIar

ig;1,\ aI ate dIa 31 ue janéil'o de a pat.e,n I a e I &.s duas situações, num momento em que tudo se_exige do
--

.

it,
,

_
-

• • Partido, não esquecendo que os interesses da Naçao se colo_
P�üJBIO DE ,RESOLUÇAO Ontem, llO Senado d assunto discutlIdo nos cOI'redores 1'1_ aCI·ma da 'l'an:la t'd" el's aI' unla provanão muito
j' lxa os sllbsldlOS do GoYer-

' I.
. cam par I ana,

naLlol' do Estado, cios Deputados I
Ilha a ser o propalado ato.r�o, �aJs �l�a {l'ez proposto �o g'o- facil de vencer, mas que" obtida a chave do êxito, poderá con

.J<:sladuai8, a aj'uda-cle-cusLo a; yerno, pela, 1. n. N. A poslçao do sr • .:N ereu Ramos, presIdente t ribuir. poderosamente para acrescer novo triunfo á carreira
�st,es, a represenlação cio Go- do P. S. D., está definida desde muito. ,Não se opõe o chefe do do proce1r pessedista, (A Noite, de 17_7-47,)
\"�rnador cio Estado,.8 a rio. P1'8- Partido majOJ'itado ao acordo se' a U. D. N. assumir cargos e
slr!rmle d:;t Asscmhll'lU L('glslati-, , " O'. r' .. ' " .

. "a, par,a o período de 1947 a 21 en�aJ:g(:s. la, a U. n. N. somente quer cargos, faz.endo re�

de j;ml'iro dE' 1951. 'ea,uo sobre os omhros larg'os do P. S. n. !todas as medIdas �Ül'·.
O

. Pl:esidenle da, Assembir\i.a "entura excessivamente, drásticas que a política fede,l,'aI l}l'e
ConslIl�mGe lJl'olllulga fi Sé'gumte 'ten<1a, assentar reservando_se o llapel de l)oa-o'ente muito de_
J'f'solucao: . .

, . !. ,'" ,

AI't. 10 - ° subsídio do Oovcr-I mocrahca,
mmto bbel'al. '

..
-

,

madOl' do Estado' p fhaclo ,em· seis i

•
À pl'OpÓI';ito9 um alto !H'ócer' pessedista . fixou -a' situa9ã�

mil e:'uzei,l'o� mcnsais.. . I da G. D. N. com uma fra.se que não pode'I'ia ser- transcrita,
})a,l'agml0 UIllCO: - E fIxada em mesmo veladamente se o sr. Flores da Cunha �om �eu lihel'a-

trl'S 1011 'Cl'UZClrOS men"alS are-I .

'
• .,

' .

O
.

d· 'd SprpsPl1Laç[io do (jcl\cl'naejor rio Es- h�m() ,e su� recollJl.e(·Hla valeutm (o manes do gene:al Daltro caso o 'vl'le ...govlolru!l or em Paulotado. .

- ! F'llhou), uao autOrIzasse o uso de qualquer expressa0, {lenÍl'o I\J U ti •

Ael

..
2° - Os

deputa.
dos '])8rce-· ou fora (lo P1trlamento • .A frase do prócer pessedist,a pode serl C

.

J:lül'1ío :rlwl1salmenle, no decurso

dOr' s·
. di 'i{la'

. ontmua e mfoco' o problema das 'candidaturas a vice-
anu a 'quantia de. três mil cl'uzci� .l •.sun te g.

'..' • O'overnador de S;· Paulo, cuja im'Port�ncia politica todos enca�
1'05,' C?D10 parle fixa ?o subsídio. - "A u. n. N: qller '(IOr�ll' com a_ 1'1rg'em sem 'a$SUmIl' ��ecel11.
Para,gl'afo 10 -:- �('ra cip cluzen-, os del'eres lIa p.a.ternulatle .consequente, ..". , .,

1
' .,_. • , •

to� cl'u>leiros rpor sessão, a 'p11rLo Esta é claramente a situacão. E com ela o sr. Nerêu R,a_, AqUI no RIO, o SI. Ademar de Ba.rros, r�t.lflcando a notlcla

ViaJ'i1iáYrI do suJ)síd�o c lcor.reK110n- mos nãô COllcor(Ia.. (Do R.adical, (Ie 16_7-47). ao llançamento do tnOtn1e
-

ddo Sir. E?fclIdeS_ VIeIra �elo_ �. S. P .•

(el1 e ,ao comrpa,reClmen o, '

I:SC areceu qUJ:l se ra ava e ll1anl estaçoes de. dlretono8, sem

..Para_?Tafo 20 -_Os Depll.tados

C U O N
-. cara.teI formaL Oficialmente, pois"nada existe. Do p, S:, D.,

venccrao 'por &essao lCg'lslallva

omo a 'p ·0' -d
I I· A . A', .

âJlllll uma �aj'llda-de-cllsLo de três r ce e dOIS nome;:; tem a.p<:Ll'ecldo com frequen,cla: os dos S1'S Novel! e

mil .cruzeiros.
•

-.

-u ,'.
'

"

•.
Cesar Vergueiro. ,

ArL. 30. - É fixada, E'Jn spiscl'll-
-

....

Ontem á taJrde, porém, fomos informados de que o P. S,
tos_ CrtlZClros mensaIs \a;T8Pl'e�e,n-:- - RIO, 24 (A_ N,) - Em encontro que tivemos com os: de_ D com o apoio da D, D. N. e do P. T. P. (êste_ o novo pa'rtido
ta(;<lU cio Preslden[.c- ela AsspmbleIa t d • tA

,

G t'l R 1 B b d'· ..

"

'. ,

r
, • ,.

Legislai iva,
pu a os �'in omo en I e au -ar asa, a Banca,da, do P. S. 00 sr. Borghl), apresentana o nome do sr. Clnlo JUlllor, atual

ÁrL ''0 _ Revog'am-sc as dl�po'- D" do Ceará, soubemos que o governador .Faustino "Ue'AÍbu. lideI' da maioria na Câmara Federal. Isto, aliás, confi1rma o

,sições em co�trti2'i,0" "
querque recomeçou �s exonerações de f'llllcionáJrios que per. que disseJ;llos domingo, a saber, que o P. S; n., "fechara a ques-

Sala das Sessoes da AssembICla teçam ás corrente adve<rsá.rias da D, D. N. ,. - .A, d" C' ''1' J'I' " E'd t t'"
J<;sla;dnal ,Constituinle de Santa Ca- __._ . __

. " teLO em torno
. � ,SI., _111 10 �lllor .. Vl en emer: e porem, o'

ta,tin.a, aos 2<1 de .i_ulho de 194.7.

N
-

há I-h d d H·
nome do sr. Cllflho nao podera ser VISto com mUlto boa von_

, AR�n,�ram este "rl'ojE'lo da R,e- ao I er a e na ongrta Lade pelo S]�. Ademal' no caso de s� verilfiOOlr .O'_ooô�o mtre

.]sIOI!lC,lO c�m eX()�b··.ao ddo (leJ.pupt.�dO BudapesLe 2!f (U P) _ O deputado SulyQlk chefe ela op-osição e êste e o P. S. n_ De modo que as diversa.s 'pO'Slçoes nao podem
'mar Canela, as . anca as c o <.tr�

I" :), ..

�, ,.... d' .

" ,'. . , � .
, '.

,

.,-
. ','

tido ,Social Democrático, Pari ido lideI dO,11 fi: I.ldo da, Llbe: ade. anm:?lOtJ il dl�s�lnç,:o do se,u pal'Lldo, ser vI�tas jen?-o_ como provIsonas.

{]e R,epl'csenta.ção ,Popu lar e Pal'lido como ij)l ot(;'�j,o ·90nt1 a a Ja lla ele llbcr darie pahtwa. lla Hllng'lla.
.

'
.

'rrabalhista Bl'asileÍro. A bancada A dlss�I1l2no do. PartIdo da Liberdade fOI conhrcl�a depolR
. gue ----------d-------,-----------,------da União lDemacntitica Nacional p,e- essa �g·l'e.mlaç<lo. delIherem llib.sLer-sE' de cllsputar as pl'OXlillUS elelç'oes, Os agi-ta ores oram expu sos,lo snu "l,eader" dep·1.ltaclo Joã,o José por nao c(mcordar com o 'pro-J'élo de· ]'(lforma pletl,or.al.

(Jp SOllsa Cabral, s,e recusou fi assi-

nápl�sto em discussão, sôbre o Coe's'a'e unlada a ba'ncada RIO, 24 (A, N.) -O projetado Partido Po,pular Progres-
mesmo falou o "lea,der" uelenista

.

.,

si,st.a, que vem promovendo a coleta de assinaturas para .-

João Josó de ,8o,usa Ca!br.aI, dizendo seu registro eleitoral e- que não é outra coisa senão o extinto
que a sua bancada volal'ia contra RIO, 24. (A. N.) --:- Ontem. na AS.srmhl('ia Legi�la('i"a, o s.r, Mal'- Partido Comunista tentou realizar no bairro do Braz, na ca_

agTf'gando as razões paI' ,que assim linho Di ,Ci,ero, l'r,j)l'f'se1! lanLe do ,PIS]}), declarou-nos: ..' "
"
.'

' .

fal'ia, ° deputado Cardoso da Vei-I - "Nilo lrInos l1o\'idad'eR, Mas pod,p lloti,cial' Que a ,bancada do pItal paulIsta, um coml>ClO que fOI Inlpedldo pela poltc_Ia.
,ga rio PRP, votando a favor do seu 110SW parLido ,PS,IR coósu e acata inLegralnlC'nll' IMas as decisões da Os agitadores da llova agremiação levaram por ISSO seus

r�If\8'a. Haul Scharfcr, I'rz declal'a- Cn!11iSsã.O :g�ec�ltiva':. •
.. '.' I correligionários no dia seguinte á Assembléia, onde os mes_

ç<]o dr Yuto.
. .

° sr. DI Clrl'O p elrmrllto rrnlllo hgnr!n no sr, '�()\'rlh � t�em pa1'- , '" d ',' onveniente sendo postos ,fora
]l().�ln (] ll]'ojf'jo Plll yojacãn, o IICl]1arlo al1\'am0lll(' dos cnlrrl1l1lClltOS �()lll'P o acordo pohllco em l-:l0S ::>e p�<talam e ll1allella lUC ,

,

"l('all('['" udrnisla João Jo,;é, rcrlue- �ão l)aulu. I aas galenas.

o CHEFE 'DO P. S. D.

----------------------------------------------�----------------.---_.

Deixarão o
RIO, 2-\ (A, :';'.) - Estamos spg'uramente informadoi1 ctp (jlH' algum;

rlil'>('Lórios elo p, 'I'. B. (lo Es[ado rio Rio desc,onienles com a ul'ientação
dos jll'f'sir!pn[rs rlH� Dil'et(l]'jos Esladuais e Na.cioilaI. rpspectivamente
Sl'�, Ahplal't1o ,,,rala (' BaI'boHet _�r'\·l'S. ,,50 abandonar.a'qurla a,grrmia(:ão
'P111 caní.lel' c!c'l'initinl, alg'llll,; dos aLuais membJ'os do diretório mun-i
ci'par d,r Fl'i,]Jul'go já :ie lll"Cpal'am 'para int,egrar o ,P. 18, D..
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Jl.e<I4* .. .fi...... a cu ]c4e
Piat. A. 5

lIicetor: RUBENS A. ftAMOi
l"roprietád•• Dil'.-Ger....

SIDNEI NOCETI
DiretG.c de IlHaç'.:

Ao DAMASCENO DA 8ILT..
Chefe lIIe Part••ção:

FRANCISCO L.AItAl QUlI
• Chefe d. I.,reuio:

lO.AQ"m CMJRAL D� BILTA
RA\)resenta1.lt.'

l\.AUL CASAMAT.ll
SUCURSAL' � -

A. S. LAltIA.
&a. Senador Dantas, .t - ..
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�Dle8bc . . . . . . Cr$
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filia Cr$
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' r·,.., 100.'"
Semestre ('r$ ",00

.....
41,tlO
25,'>0
lol,eC!l
,0.5.

Trlmetitce Cr$

N'áDlero avulso ..Cr'

Anúncios mediante co.ir.t.

o. originais, mesmo Ili.
publicados, não serlo

devolvidos.
� direção não, se reepo'll

eahillza pelos coneeltoe
emitid.os nos artigoa

assinadoa

.
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lkàta. Casa ............••. •••••• lU�
.t!&n de Saúde S. Seba.tiio . o •• • • 1 i"lJ
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.
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_,...... 160l!
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11:.. B. A.•....... � ..••••••••••• 'U4I
1BaD. lI'_iria Ortlaa ..

- • • • • • • • IUl

•...................... i ....._

...

Farmácias de plantão
Estarão de p lan tão, durante o

mês de julho, as seguintes- f'arma-
cias:

.

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

6 Domingo - Farmácia SUl. An
tônio - Rua João Pinto.

12 Sábatlo - Farmácia Catari
nense - Rua T,raj,ano.

13 Domingo - Farmácia Catar-i
lIlens·e - Rua Trajáno.
f 9 Sábado - Farmácia Raulívei

Ira - Rua Trajano.
20 Domingo - F. '� Rau. " "

26 Sábado Farmácia Sto,
lAgostinho - Rua Conselheiro Ma
tra.

27
-

Domingo -

O serviço noturno será efetuado
pela Farmácia Santo Antônio sita
.. rua João Pinto.

J Dr. lindolfo A. G. I
P

"

ereir.
Allvogado e' C&Dlabilista
Constituiçdo d.' .aedade•.
Planos contabei.· •• Organiza
çõn -- PareC8r1!5 • .erviço.

correlato••
Rua Gal. Bittenoourt nO. 122 .

Florianópoli.,
Da. 17 hora. em diant,.

Labaratório
Radio-Tecnico-Eleotroll

Fundado em 1935
.

Montagam -ia Tndio., AnlpJl-

I
fica..iore....Tl·al1lllmi...r..

Matel'ial importado direta
mente do. U. S A.

, Proprietário
Otomitr GeoJ!ges BõhIR

I
Eleche - Tecnico - ProfiMionaJ

formado lia Europa
, FloriaMpoJi.

�ua João Pinto 11.. 29 -- Eol:l

85,00
1.10

PEOOA PARi\ AFIAP QUALQUER E5P'ÉclE DEfERRt�Mt?NTt\

., .

"

CAI)(A P05TAL:� -�- FLOQI-A.�POLt5·

�GDipe)) n as Companhias. �e Seguro Real SA Transporles Aéreos
'Os comerciantes simularam o furto de
mercadorias ,ara embolsarem o g'egu-

ra-Tudo esclarecido pela polí�ia.
Há dias, a firma Marti, Pache- UESCOBERTO O HOLPE
co & Cia. Ltda. com escritó- Pelo ex.ame dos livros ficou
rios na rua IOde Março, 10, e esclarecido então toda a trama
deposito na rua Frei Caneca dos comerciantes. Escriturado
452-A, comunicou á Companhia por Camilo Rodrigues Pereira
de Seguros Aliança Brasileira e seu sócio Antônio Fernandes
que, de 450 barris de azeitonas Pereira, constava a entrada no

recebidos da J:l}spanha 'pelo na- depósito entre os dias 25' e 27
vio "Cabo . de Hornos ", 72 de junho, de 167 barrtcas de
apresentavam indicios 'de te- azeitonas. Igual quantidade a

rem sido violados e roubados, que era atribuida como .rouba
motivo pelo qual solicitava a da, havia saido do depósito pa-
'vistoria para efeito do recebi- ra a séde da firma, na rua 10

I monto do respectivo seguro, o dé Março.
I qual montava em cerca de ".
100.000 cruzeiros.

SEGURANÇA - LUXO --'- CONFORTO - RAPIDEZ
.HORÁRIOS

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA' - SÃO PAULO ,.....:_ RIO DI.:
JANEIRO SOOUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS
FL.ORlANÓPOLIS - PORTO AIJEGItE

SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA.
ÁS 11,30 HORAS

AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSA:GEIROS ln
"BRISTOL" WAYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - .�
MAIOR AVIÃO EM· LINHA -COMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SEGURANÇA

TARIFAS DE PASSAGEIROS
Ida Volta

1'tio· de Janeire S6$,�. 703,�.
São Paulo o ••••• , 563,7. 465,0.
Curitiba o • • 281,5'0' 22$,0.
Pôrto Alegre . . . . . . .. 370,3. 306,0.
Curitiba Londrina 330,0E:> 2t_,o.

CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR O�TA DA "R.AV"'"
VOE PELA "REAL", PERFEIÇAO' SEM IGUAL •

AGElNTES: O L I T E I n: A & e 1 ..l. ' I

RUA JOAO PINTO - IS
'I'elefoae - 1.358 - :Hln�erecto. Tele�r'áJi.. "YIAR}lAlio�'

O mais bem montado e afr-eguez ado C:A F É e B A R

«M O U R A» (antigo Café e Bar «ZENA), situado à

praça Vidal ." Ramos, esquina da Rua Lauro Müller.

Tratar diretamente com o proprietário do mesmo.

O motivo da venda se dirá ao pretendente.

CONFESSARÁ)!
Em face das provas, Camilo

Comunicado o fato á policia e Antonio confessaram' que
[ela Companhia seguradora, o realmente haviam retirado a

r:012gaclo de Portos e Litoral, mercadoria do depósito antes
dr. Zildo José Jorge, entrou de solicitar a vistória da C0111-
im.ecliatamente em dí lígêncías panhia de Seguros, o que só
para esclarecer o furto. Das verificou-se por memorando de
sindicancias procedidas, -apu- IOde julho;
rou aquela autoridade, que as

CON'I'RATADO U)I Ibarrícas acusadas de
..

terem "MESTR}'�; .

sido víoladaá aprésentavam p
..

d """1' A

cias. '. rossegum o nas ,!1 igenum peso que variava entre 41
toríd d d delezací dei

e 58 qUilosi, quando, normal- as a\} 01'1 � es a e egacla. I

t d
. .

d 230 Portos e LItoral apuraram am-
men e e-venam pesar e _

d _-----------------------, 240' "1 \ .,
.

da que fora contrata o paraa qui o�. . retirar as azeitonas dos barris I
A PISTA D'()S SnrULADORES sem' deixar vestigios, o Indívl-
Ouvindo .' os ajudantes dos duo Augusto de tal, considera

caminhões
_ que fizeram o do um dos mais perfeitos ta

transporte ""do cais para o de- noeiros, e verdadeiro "mestre"
pósito da firma Martí, Paebe- no assunto.

co, & Cia. Lida. foram eles una
nimes em 'dizer que as barricas
eram pesadissimas, sendo ne

cessários no mínimo quatro
homens para carregar cada
uma delas, e que cada 'cami
nhão transportava no máximo
18 de cada víagem.. Em face
das declarações dos. ajudàn
tes dos camínhões;

:

encarre

gados do transporte, que foram
os de, ns. 6;-05-84, 6-05-85 e

6-45-31, de propriedade de
Joaquim GOlpes do Cabo, com
escritório na rua do Rosário,
24, apurou o delegado que se

roubo tivessé havido, o mesmo

teria sido praticado com a mer-

cadoria, já no depósito da fir-
ma.

Vende-se Itojaí .

NEGA, O CHEFE nA FIRl\IA I
Apesar de tudo, o chefe da'

rírma, Gabriel Perez Garcia,
que, comercialmente também
se assina Gabriel Perez Marti

Pacheco, nas declarações 'pres
tadas no inquérito que está
correndo na delegacia de Por
tos e Litoral, nega terminante
mente qualquer violação da
mercadoria por parte de sua

GRIPE o TOSSE o BRIN&UiTE

firma. As diligências prosse-j
de sobreaviso todas as compa-'

guem em torno do rumoroso nhias seguradoras. (Transorttc-:
ca,so que, por certo, irá deixar de "O Radical", de 9-7-47).

DIR&9f\.:
. Amélia M. Pigozzi

�.. ,:

Modeme e "Dia
("Campanha pró-livro"

Co 'Iú XI ele Feftftire). /'INA DE ' C"AVAL.... 65ALVARO
-'
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Clube 12 de Agost.o--Domingo, ,27, tarde dançante, das t 9 às
.Festival Infantil do dia 10 de Agosto. Na Secretaria do Clube' está aberta a íascríçãe

para o ceneurso. Os prêmios aos vencedores já estão expestos na

casa Hoepcke, (Seção de brinquedcv],

Fez anos ontem, o sr. João SLep
pa t, representan te comercial.

•

"

.

vada distinção, 'J de participarem desta
solenidade, os atuais constituintes, lhes
rendem, em espírito, neste ambiente em

que se guardará inesquecível recordação,
a mais comovedora e respeitosa home
nagern. Necessitamos .. de urna Constitui
ção, que seja o esfôrço e movimento da
nossa experiência e condições econômi
cas, sociais e politicas; uma Constituição
que sêj a uma realidade vivida. Por isso
-mesmo, acrescentou-se, ampliou-se por
certo, o que até -agora se -fêz. Rasgaram
se orientações novas, fomos ao estudo de

FAZEM ANOS HOJE: problemas fundamentais da nacionalidade
e rejuvenescemos idéias antigas e capi- os srs. Emílio Mayer, f'uncio- tais. Realizou-se a formulação da reali

nário ·pú.blico estadual: Euclides Fe.., dade cataririense. E, fizemos mais, par
reira, proprietár-io do Café Rio que nós sentimos com coragem para

mais, pois o ensinamento da história fixaBranco; dr. Oscar Sclnmidt ; dr. certos principias e estabelece vários pon-.Cesar Avi UI. residente em Porto tos de observação, que permitem ao ho-
Alegre,

.

mem encarar o presente e o porvir, com
mehos inquietação. A Constituição que'-- O jovem Sérgio Fer ru Perei- a Assembléia acaba de promulgar, mar

ra, filho do dr. Armando Simone ca o traço mais significativo da fase
Pereira, ,Secretál'io da Justiça, nova em que Santa Catarina vai entrar,

pelo espírito progressista que a anima,Eôllcação r Saúde, pela nota nitidamente reveladora da sín-
- O dr. Newton Linhares d'Avila. ceridade com que os Constituintes Cata-

a sta. Nice Farias, fil·ba do sr. �������' �i��i��od�eto��r�i�s oel�!�osÉs��:José Augusto de Farias, do. Souberam conciliar a influência mo-
- os g'emeos tCurt e Érica, fi- deladora, que vem do passado, com os

lhos do sr, Al'DO Krensky e de Sll<t influxos de renovação que prenunciam
r as fórmulas. sociais do futuro sem des-

. exma. eSJ{ôsa (L nês M-eldola vincular-se das nossas tradições, nem

Krepscky. fugir à realidade catarinense. - Valori-
VIA.TANTEf-; : zando o homem e proporcionando-lhe

melhores condições de existência. a ten
- ProcrrlonLes de Cap inzal ·en- deu a um imperativo do presente e cons-

-contr-am-ss nesta Capital OS senho- truíu para o futuro.
res João ele O li vei ra , Bronze e Ata- A Constituição é grande em amplituele

e em profundidade. As soluções que cons.,liba ele Almeida. elemento ele c1ps- tituem o alicerce insubstituível ela grantaque na sociedade e mernhros rio deza catarinense, as necessidades mais
direLório (lo ParLido Sacia I Demo- imperiosas do nosso povo, foram estu-

dadas com ânimo e sinceridade.crático naquela localidade. Seus dispositivos dão estabilidade aos
- Encontr-a-se nesta Capital o ·BI'. poderes do Estado; tornam eficaz a ação

Marie 'Bianch ini, destacado ele- do Executivo petos meios que lhe pro-
porciona, visando servir ao bem público;mento da Laguna e valoroso pes- prestigta a 1ustlça, protege os d ire í

tos

I
sedista. individuais: ampara a educação e zela
ENLACE: pela saúde pública.

Lutando vivamente contra a rotina dosRealiza-se amanhã, no Saco dos serviços públicos, e adotando as medl-1-----------------Limões, o enlace matrimonial ria das recomendáveis ao aperfeiçoamento
gentil sta, Aurea dos SanLos Sil- e seleção dos nmcíonáríos, em atenden-I Isnard, em 1703, prestando homenagem
va, filha do SI', José Santos Silva e

do _grande parcela. das suas rem,,:mdl- a Corrvençâo:
caçoes, procurou cnar um:" mentalidade "Não, Asse�bléia

I
glori-osa, não, nãoexma. ospôsa, com o sr. J·oel Cal'- nova no elemento responsavel pelas atl- esti�'estes dividida. Si nossas opin:iões

Jdoso. filho do SI', Emídio Antônio vld,"des admlm�tratlvas.
1 são diferentes, nossos sentimentos são"

Cardoso, alLo funcionário da Casa Nossa terra mgressou na fase de .p;e- os mesmos; variando nDS meios, quere·na soberanla, de 'posse de suas condl!;oes mos tOdDS atingir D mesmo fim".Hoepcke. de VIda e desenvolvl!1;ento. Adqumu

I Famosos foram os dias em que, nestaf-;Pl'virão rlr paranin fos por par- novas energlas que darao � Sant? Cata- nobre e gloriosa colmeia democrática,t.e cla noiva, o Si'. AIgemil'o Silvei- rma, uma be�a.predestmaç,!o polltlca. incompreendida ou malsinada por mui·
.

Era necessarlo fundIr, tooas_ as ener·
los porque a opinião pública não deyo.I.'a e exma, e5pôsa; por parte cio glas da nossa 'vocação demDcraric�, que I sit� ainda no CongressD o sentimento denoiyo, O s!'. Francisco' Eduarrlo ;-;an- sempre aflor-ou do fundo. da nacl{)nah·

j consideração que é preciso estabelecer
ias e exma. espôsa, (l�de, ;1a�a uma só e_nergla de C{lnstru·

na mentalidade de tôdas as classes so-
O alo sr J'f'alizará na ,l',esidência ,ao,. pal-a' a celébr_açao do noss� culto ciai" mas onde se tra.balha de verdade,rle )Usllça e amor a llber�ade, clIma fe·

;sem cessar silenciosamente, pertinazl'I!en-dos pais ela noiya. Clll"'do para a sua evoluçao.
t p ra bem e para o maior prest''''iod

.

t f I"l
_

d Poucos Estados, poderão orgulha·r-s·c, e, a o
'.

"OAo I oso par, as
.

e 1C1 açoe" o
como Santa Catarina dessa atmosfera ele Santa Catanna: se processa�am :i�"O Estado". pacífica e ·progressi'sta em que se de. trab,!lhos CO!,stltuc,onals os d,eb tes

eNASCIMENTO: ,envolveu e consolidou os melhDres plenar1O, estlmulando pela busca lm!? �.
) .Com O nascimenlo el,E' mais um ideais políticos em plena' consciência �oal da melhor s�lução para cada hipo·

b' can1 o seu destino. ese.
0. d m· íritorobusLo hel'deiro, que rece era o A eompleta solidariedade no plano Asslste·me D devoer e, co. . e,,?

anome ele Cláud io, 'e.stá em festas o das idéias e das concepçOes democrãti- de Justlça enaltecer com dlstmç'a�,1 d t· d t"
.

cas, encontrou sua heró-ica ex;pressão na todos os parlamentares que anrm dofl.sar o nosso es llIla' o pa noJO, sr,
coryperação entre o, partidos com assen- dos. mesmos elev_aq,o.s .propósit9s .

de
.

-

DeusdediL Val'g-as, e 'ele sua ,eXIrla, to nesta Casa. dehda·de e .de,:o�ao a causa pubhca, se

,,-espôsa, cI, Laureies Maria Vargas. Não sobrepu�emos paixões e rancarei dedlcaJ;'a.m JudlclOsamentoe,. com elevaçâD
,

às verdadeiras conv.eniências estaduais, de sentllnentos é .elegâ?<:la moral que
razão porque, vndios de direçOes ppostas enobrecem o elUlinto CIVlCO dos no,:,os

O VALE :DO ITAJAt por fôrça das divergêncía.s partldárias, represental1.tes catarmenses, no. sentIdo
uma preocupação nos animava _ eer- de proporclOnar a. ,Santa Cat�rma,. umPreeurem na A..�.. virmos a Santa Catarina com lealdade, Estat�t? que nãD tralsse .as suas tr?-diçõe_s

P__.., •
inteligência e patriotismo. de vlgllâncl� doemocrátlc?- e conflrmato·

......e�� Quem quer que caiba distitll:"uir a TW da. esplendlda �ltalldade da nossa

LIVRARIA �3. L.IVRARlA ;dentidade do's principios fundàment.i, sc>bera1lla.
.,.

que uni.am esta Ass.embléia, .aparente· Nunca a luta pela Vlda .10l malS ár-
MM mente discordante, hã de d.iaer como dua de qUi! nos dlas at�a:ls. NUl1c?- as

_____________________.!.. incertezas do futuro eXlglram malOTes
credenciais do quoe presentemente; por
isso mesmo, os Constituintes de '47, com
admirável bravura moral, na agitaçãD
social do mundo presente, souberam
corresponder a� apêlos da alma oole.ti-

A f '1' d EMILIA M DE LIMA 'bT d va baniga·verde, nos !!eW grandesanil la e , .en.l I l,a a
ide'lü" de paz e de trabalho", l'ao grande c.Gnf8rto moral r.cebido da.. peallo". Antes de concluiT os tI'aba-lhDs, o sr,

amiga., quando do rude .olp. que a atingiu. presklente comunIcou à Casa que a en·

yem traz.r oa seu. melhore. agrQdecim entOll atai. trega de um origi'l1al da ConstituiçãD
- promulgaàta seria, em Paláciio, às 19

pro"as de y.rdad..iro of.to e .a ••U.criedad. ori.tã·, horas, �o sr. dr. GDvernoo.or do Estado,
Hipoteca ainda, a aua .t.rn.G gratidão COI c<>mp.t.nt•• fac:ul- para cuja s<>lenidade COJwidou os �rs.

. 1:at:,.,o. drll, Newton Linhar.. d'A"ila e A, Bati.ta P' .... omhol dedi- constituintes. Marcou, após, uma sessão
-cndí •• imo. a' humana mi.aõo de eurar • i••ftn.á"eis aa.ietincia para ontE!m, às 9,3ü horas" afim,de

- na
dar cumprimoento ao art, 10, do Ato dru;

. à extin tCl. DisposiÇ'Ões Transitórias,
Outro.sim, convida O� p."OOIl ele lue. r.laçõ.. pca·r. o ·mina I À� 15,15 horru; foI a sessão encerrada,

f
,. >. I d I b d t f ó I após

executado o Hino NacionaL.que, .m su raglo Q a ma e .ua ••mpr. • .... TO .0 mor a, ar r••ar
À trente do edifício tormou uma com-ter,a-f.iro prÓxima, dia 29, às � hora •• na 19re]a tie Mo..a Selil.hora panhia de infantaria da Polícia Militar,

do Ro.ário prestando as continências de estilo. '

R:ITZ - hoje ás 7,45 'horas
Avant - prerníére -

# Phy
lis Calvert - James Mason
- Hugh Sinclair

.
"EHAM 'IRMÃS"

Censura até 14 anos - 110

programa: noticias da semana
_:_ noticiário universal - jor
nal - preço único Cr$ 6,00.

Oomemorou seu aniversár in on
Lem, .a sra. d. .Joanoca Correa Bar
reto, espôsa do sr, Erancisco Bar
.l'eto, residente em Carnbor-íú.

ROXY - hoje ás 7,30 horas
Bud Abbott - LOl, Costello

Frances Rafférty - Jean Por
te
ABBOTT E 'COSTELLO EM

.

HOLLYWOO,D
Censura até 14 anos - no

programa: noticias da semana

preços: 3,60 - 2,40,

------------

Albfrte Ciençalves
Sinto-s e

dos

diS
Geei Silva
Santos

partili]!llom Cig JIIarente. e

pea."a. arll'ive. o J\QIi.imento
de suo filha

CLAUDIA-MARIA
ee.ni.e dia 21 do ceere rrte .

Maternid�de de Fpolis 2i-7-47

ADECIMENTO

AVENTURAS DO
.,.,.

gado por um joguí-

Juca KN-OT. empol�
•

nho. esqueceu-se

que tambem era ...

policia.

3

24
f
horas •

l"�de a �enhe�a', eu ·seR.erita, deixar .le ir •••iR_a al�1i
_i$etI?

On deixar de comprar _ma mêsa para a Ilróxi_. "wirée"?
Pode e cavalheiro ,priYl1r':se- do i!eR aperitil'II prediléto, daraate

um ou dois dias sómente ê

Pode deixar de tomar três eervejas ?
Tem; enfim, 10 leitor, .ou- leitora" til farça

Para prhar-se de um pequene praser qlle lhe
_ente Yinte cruzeiros?

Pre re, então, que não .é um embrutecido e ,egoista que "cuida
apenas do seu EU. - -Contrfbua para a :campanha de agasalhe ao

necessttado lançada pela AÇÃO SOCIAL CATARINENSE, pu
intermédio da imprensa oe do Rádio (de [F'Iorianôpofis, .irmanados
na tarefa de enviar a centelha que despertará no ceração bem
Iormade de 'cada habitante 'da nossa' capital,. 10 fogo sagrado .d·a
CARIDADE e do Ai\lôR AO NOSSO SEMELHANTE, que, se

praticado em maior escala, resolveria todos os problemas passa
dos, presentes e futuros .. -

Envie }toje mesmo aos jornais DIÁRIO DA TARDE, GAZETA,
ESTADO eu ,à RÁDIO GUARUJÁ a sua -contr ibuição para aqui!!lÍ
ção de' um ou mais cobertores para 'os pobres. - Cada coberter
custa Cd 20,00. - .

. . ._

A campanha encerra-se no dia 15 de agôsto e a dístrtbuiçãe
será feita pelas sociedades beneficentes que fazem 'pa�te da AÇÃO
SOCIAL CATARINENSE, a pessôas já devidamente fichadas pela
mesma sociedade e que são realmente necessitadas. -

(As inscrições podem ser feitas pelo telefone. mandansíe-se
cobrar a domicílio).

RELAÇÃO DAS CONTRIBUIÇQES REC�DA3
Jornal "O Estado" . Cr$
Sidnei Noceti
Dr. Alfredo Damasceno da Silva
Capitão Amér-ico Avila
Luiz Carlos ele Oliveira
Osmar Meira e senhora
Maonel Lino de Jesús
Fernando Fernandes de Aqui.
A. A V,
j.sé Gil
João FI ainer
Sra. Lorena F'r a ine r
N. L, ne: Viana

:aúral neceesarra

custe aproxiaadã-
.'

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
40,00
20,00
20;00
20;00
40.Cili
20,00
20,0'
20,09

Ás 5 e 7;30 horas'
TORMENTA SOBRE LISBÔÁ
Com Eric Von Strohein, Ri

chard Arlen, Vera Hruba Ra
liston, Otto Kruger, Edward.
Cianelli, Robert Livinoston e

Morna Barrie
Eletrizante! Sensacional!
Preços: Cr$ 4,00 3,00, 2,00

Imp. até 14 anos,

Ás 7,30 horas
FURACÃO NEGRO

Tecbnicolor - com Anno
Baxter, Fred McMurray Bruce
Ca,bot e Smoky - o rei do..

compos
Preço: único Cr$ 3,00

Imp. até 14 anos,
._------_. --,, __ .- ---

AGRADECIMENTO
C Do nosso ilustre conte:rrâneo
oncurso para e brilhante colega de impren_

E,critu 'ário sa, dr. Laérció Caldeira de An-

do Ser'Yiçp Pú�liE:o Federal. drada, recebemos amavel car�

Preparam-se candidato_.. tão de agradecimentos pela.
Aulas às .agUAdos, quartas e justas referências que lhe fi-

5exta.-fei�all I zemos quando do seu aniversá-
Horário .- das 7.30 �. 9 horas da \ rio natalicío, transcorrido a:·manha. I' 2" d

•

d
.

h f' dRu.a General Bittenc:urt 115 o O Ines e Jun o ln o.
----

JUCA KNOT
POLIC/A i...
POL ICu} oI?

"\

�PLA·
�:::

':;;;-rr,.C7J.f.V«

.fer�';t1.: .... 1.ir.r�a ·.fl «O 1!statis») pEla ll'ié"�tria, .D.m%rcje -e Sf'BUCCJ8 IlN€JT $. A.

CRl!")r)IAlIUO - I)(D�:RIA DE :.1EBIDAS- REPR�JmTAQÕES _.:_ C,)!\TA�p>R.PRtA�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando. � -�'
os memnos �"'L."::-'" I lJ

_
e 'I

�_MgWjfrjQm·
Friccione com Vapofcub ! Atúa
como uma cataplasma. enquanto
Oi vaporetl medicinais aliviam 8$

VIG"$ilfjtiJ,
l, •

Têütro ·d·O· ·is·iüdà·�t·ê·
Tendo prosseguido normal

mente os ensaios do Teatro do
Estudante, 'acha-se a novel
entidade quasi pronta para
fazer a sua apresentação em

publico.
Em virtude de maior facili

dade de local para seu festi
val, deliberou a respectiva di
retoria realizar a sua estrea no

Cine Teatro do Estreito, no dia
9 de Agôsto 'entrante alem. A
de uma O'riginalissjma peça em

3 atos, o programa constará de
diversos numeros de varieda
des.
Tomarão. parte no' feBtivllI,

que promete um gra.nde \ êxito
aTtistico, ds estudantes stas.
Nilda Dutra, Nanay Rotta e

Ieda Alves; QS jovens Wil
son Pessôa, Nilton Lopes; Nil
son Goulart e Nilton Pereira.
Fará a apréBentação do Tea

tro do Estudante o jovefu Os
valdo Melo Filho, orador ofi
cial da sociedade.
Ainda no decorrer do mês

de Agôsto o Teatro do Estu
dante fará sua estrea no Teatro
Alvaro .de Carvalho.

Es(!{)las pa�a
adullOs

:

Va04 não pode desfrutar todas as delícias da possuir 111m aatomôvel-

ter a certeza de que êle está equipado com pneumáticos de qualidade.
O pneumático F'irestone "Champion' satisfará plenamente o

_ justo anseio por um pneu de classe. E o único pneu, no mando,

protegido contra estouros pela surpreendente looa "Saíu-Lock" ... e

ooatra derrapagens pelo desenho especial do anti-derrapante Firestone.
Para maior quilometragem - para proteção extra sem aumento

lIIe preço - compre os pneumáticos Firestone "Champion". São
labricadoli no Brasil, e estão à sua disposição no revendedor
�e lllaii pr6xilllo.

D !,,,

..
.

I
j

f\
, .

;i,t$fo,nt
INDOSTRIA BRASILEIRA

----------�-------_7__..,--..,.......--- - .. ---__

�)lnSSÃ6:'E BSl.'UDe$ MI
S:JltVI»O:&ES P.:U:uee8

E8l"A.DO
Salários-família despachados pelo ....

Governador do Estado
12 00 JULHO Vitórta, •

- (A. N.) (j Go-
. Germano Wiggers - Concedo o salá- 1

-

drio-família na trnpor-tâncía de Cl', 320,00. vernaaor acaba e ordenar a
Leopoldo Lourenço dos Santos -

.. constr-ução de 'mais dez escolasCr$ 28,0,00.. ,

JlÚ!lio Vitório Ernesto Turcato -
.. para adultos.

Cr$ 240,00.
.' .-,,-

•

'

-'
l-• Lacsnda Cláudio .Jeremías _'.. ....

. As re.feridas esCO as estão
o-s 240,00.

..

sendo cónstruídas nos bairro.
Ond ina Heling - Cr$ 200,00.

-

.

Feliciana Gu'imarães Beltrame Bra.sil e Oitícíca.
Cr$ 200,00. ."

_" _

Maria Neves Rodrigues - Cr$ 120,00" �IAIOR. eso DOSFrancisco Manoel Hanzen. -

... '.' ...

crs 160,00. ;
- UE ANTUERPIA

Isaltina Monteiro - 01'$' 120,00: • TERD "';U-João Gualberto Filho, __Co cr$ 120;00.
.

_ .·:1,lU
•

�;�!�S:;a�:���fl'a�1a;Oniec�1�t-�().'o.0:. .

S: JI. I. Informam de
c-s 80,00. Washington que o embaixador
Erny Nilsa 'Lima Gref�e - Cr$ 80,00. 'd B '1

.

d TI I fLígia Silveira Sttapasson _ , a e gica e o a. rro anda 0-
Cr$ 80,00.. . ram notificados pelo Departa-Alexandr-ino Caon - 01'$. ,!O,OO.
Darci Carnango

'

(dr.) - Cl'$ 80,00. mento de Estado americano
1El:moza Azlm Rutzen - Cr$ -40,00.' G L" D' GI

1!Esperança per."ira
_ Ct:$ -4.0,00. que o en.. UCIUS . ay,'

Nilton Arêas - C1',$ -40,00, Comandante Americano na
Ziegefried Sponíot - Cr$ -4<0,00. E

. " cÓec •

bPedro Kormann de Jesus -.
. uropa, InIClara muito re-

Cr$ -4<0,00. te "
.. -

.

I
'

'Lorena Mendes Felix _ 01'$ c40,00.
venlen e negocIaçoes co·m o

Luiza Taglieber Schnorr-enberger - Oovêrno belga e com o holan-
cr$ 40,00. dê ôb

.

d " 1João Severo de Lima - Cr$ c40,oo. es, 80 re O reenV10 e a gum,
HiLda Dias de Assis Trevisol -;- .... transito" pelos .portos do An-Cr$ 40,00. '

Mozart Lucinet Osório - Cr$ c40,00. tuerpia e Rotterdam. Presume-
América Corrêa Rocha - Cr$ 4p,00. G r<1 ... -

Pedro Mendes Reynaud - -Cr$ �o,oo. Se que' o en. \.T ay lnlcIara OI!;
iRosa de Azevedo Schnaider - entendimentos dentro. de umas

Cr$ 4�� •

Rosita da Silva Póvoas. - Cr$ iO,oo. duas semanas em bases inter-
Durval Boaventur-a Liriharea -

governamentais ao que se dizOr$ 40,00. .

,

:F2ucH�es Tortato - Cr$ -40,00. nos círculos oficiais. Os ame-
F r-ancrscc Jacques - Cr$ c40,oo. • '.'.
Franklin Máxlmo - Or$ -«l,oo. 'l'lCanos Ja aprontaram quase
,Iracema Lasso Bez Batti - _ ..... _. todos os detalres sôbre O a'S-CI$ 40,00.
Iraci Sousa Furtado - Cr$ iO,oo. sunto e está sendo aberto o
Dr. José Daura - Cr$ 40,00.
J-osé Dell'Antônio - Cr$ c40,oo.
André Lor-enzon - Cr$ -«l,oo.
Arantes Gonçalve.. de Araújo -

Cr$ 40,00.

POR'l'OS
E ROT-

caminho para trocas de pon
tos de vista multilaterals des-
·tinadas a permitir o uso mais
equitativo dos portos em aprê
ço.

TEUS FILHOS
•pJ..dirão teu ge.iG,

quado "nherem que i!C1Ia
borasle pró Restabelecimen
to . da Saude do Lá:&al'o.

Telegramas retidos
Relação dos telegramas re

tidos na estação local :

Minervína P. Simas, Teodo
TO Beurges, Fundição Tupy
S/A, Francisca Silveira Vel,
Ri'zete, Ol irio Cruz e Cursíno.

F(iiJe��:�� I «Cerso Barreiro:s»' vende:
SAPA'l(i)S PARA H0M�: feitoe a mão, vira franceltO, aalado duplo'
�"lto prateleira.' fob'rieodo com mataria! que oxi9t� de me1hor.

p1'4ÇO apenas Cr$ 150,00._
SA,PAT@S AT.AMAN€A.B8S: proprioll par(1 inve7Z1o, "alado de madma

I eepecial I!Jl1e ralistem eoR'trn toda e qualquer humidade. COIUlflJlVan.d.
o

o pé lIIempre quente, reeom6nda-se ellpec-ialmente para psalloall çu.
! trabalham em lUQarea hu-midClI' cujo lIoalha é de cimento e U-j.oletaa.

\
. Preço cÍpenoll Cr$ 50.00.

C�l.ÇAOOS PARA CREANQAS E SENHORAS: Temo. grande sortimento.
madelas noyos. prego. borctiftsirno•• .te Cru.zeil"O. 2000. a 100,00. .

Vendas dir·etomente da fábriea ao conlilumidar.
CASA BARREIRes - Rua C(\llsr-iheiI0 Mafra 31.

P« 1'11 f 01lCII,'· ..,O'lo·.Est{{duui.... (.}'(I

e Exames de Admissdo
Estnde PQf Cerrespendêeeíe

CONTA CORREN'lE POPUbAR

Juro!; 51/! 8. 8. - Limite er$ 30.000,09
Mt>'Vimeateçãc com cheques

Bana do Distrito federal. 8. A.
C'APITAL: CR$ 6B.i}t)o,�OO,0.(J
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Tf',.�Jano, 23 FlorlanÕpolls

Português, Matemática, eiências, Geogr.oiia.
Hi9�ória do Brasil, etc.

Inteusso.-o? preencha ..ate cupão e remete-a_para e. Pcatal 332
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

�_----.._"...��".�._........, n.. ma_

PEDINDO INFORMAÇ(>ES:
Mome �

_

Rua _

Cldade
_

H.·
_

____ Estado
_

I
Â primei..a ÂglIa de Colinla fel..

no mandó foi la.brinda na duu

de Colôlnia pela Fábriea de iJoIt..

M.aria Fari.Da.

Ca9hD, Gravetai, Pijame"
!&à•• du melhor.. , peloa me

DOIJe.S pioeçeae .. 1'18 CASA MIS
Ç-BLAi'lSA - RuoO. Malra, 6

----------------------------------------

Aparelhos para �urdez!
Se V. S não' ouve bem. ClxperimeJlte ali modernos aparelho,

cSONOTO'NE», o. moi. completolil no g�net'o. Ea... aparolhos .ão
qraduadClIII individualmente. Verifique o aeu qráu de .urd,,:z:, fazend.o
um «TEST AUDIOMÉTRItlO».

InfarmuçÕ811 a4f; intere.IiGdoa, c.. rue Generc:d Bittenaourt. 78

FARMACIA ESPERANÇA
tlo Farmaeêlltioo NILO LAUS
Beje 6 amallh� aerá • sn. .referids

.erO&fllIl llaeieiD.aia 10 _raqeirAB ,_ Bome&pâti.. - Poda

lIlui. -- Ardg.., de borr:uha.

&rSlDtlMlG & � �DeIa 110 r6Cd� _6tüu.

-o
-

..

'Homens ReJtJenesddos
porTrafamenloGlandular
Freqnentes lev:l.n'tadM ou micÇÕEt! no

'turn1l8, ardência., reetduos esbranquiçados
na urina, dÔr na bAae da espinha dOfIBI,
na ingua., nu pern88, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, podem ser ca.u

lJados por· uma enfermidade na pr6stata.
Esta glând]ll .. é um do. maia importante.
órgãos ma:sclilinol5. !)arnr oontrolar êstea
transtôrnos e reemurac rapidamente a

saúde e o vj�or, siga o novo tratamento
cientifico chamo.do 1'1099no. Mesmo que
seu sofrimento seja antil!:o, garantimofl
que Rogena o aliviará, revigoriz.ando· sua
glândula prOlltátiea e fasendo éom que

V �e sinta muitos anos ru::us Jovem. Peça.
Rogena em qualquer fsrmáe�a. Nossa gl\

rantia é a sua. melhor proteça.o.

R'
- indicado no tra

ogena remento de oro·ta-

ti tes, uretntes e CistItes.

He:rlrique Síodieck
ADVOGADO,

Schmidt 21, sobrsoo-1'eldone 1062
(CASA PARf\i50) - Flori8Hpofi.

Maquisôs de E§c'rever ,. Novas
DililpomC!1II de varl.oa tiPOD da. afamadall. «OLIVETTI». para pt'onta

entrega. L'!'po.içiio permanente em nono E.�ritório II nQ

ftLIVRlIRIA MODERNA".
:DistrihuidcreSi exc:luaivalll:

ALMEIDA,. BASTeS k elA,
Rua Feli:ç'e Schmidt. 2 " l.e andar. I FLORIANt')Pt>WS

Rua Felipe
(A,lto5 da

-_" 0100-. _

Est,abelecimenio Gráiico Brasil
o E

NiCANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
Mo.tei'ial escolar e de escritório.

Livros e Bijouterios.
Aeeitaltll-se encom9ndas de improGsos em goraI.

R�a Tiradentes, 10. - Florian6polis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Viagens rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ara

ranguá.
_
Ftsr lanópolis - Itajaí - Blumenau Jo invils,
Eleriaaépoi is - Blumenau - Mafra - G{)noiFlhas - P. \1nião,
Frer ianépolis - Lajes.

Ganhe TEM P O e D I li H E I R O,, viajando com

RAPIDEZ-CONFORTO-SEGU RANCA
b

pelos aVIÕSS da «ClTAL»

DI. NEWTON J)'AVILA
0penI.ç6Q - \Tlia UrlnAr1aa -

� dos mte.stlnolil.l... réto fi

_ - Hemorroidas. 'J'ra�
to da conte amebiana.

r1ldbt�ia - In.fr& Terme.lhú.
�l'tã: Vitor Meireles, 28.
�e diitr1a.mente às 11,31> b6
G, " tl\rde, da8 16 hs. em <I1&.ntt

Rui'!!.: Vidal Ramoe, �.
J'ano 1067

DR. ROLDÃO CONSONB
�IA G�RAL - lUIrA m
!!!lVJOOIA - MOLJl:STIMI DJil !lia

�=�:i':�rii�:I=7:8�� Op.orIJ1DO amparo aes gloriosos 'pracinhas,'!I'l;\u1.o. onde foi assistente por' "'*
�flII! anoll do Serviço C1r1li."glco dI RIO, \. N.) - O ministro da ríu-e ito, quando incapacitados não'

Froi. Alipio Correia Neto Gue,Fr "'\0 em vista que .Yêm podendo prover os meios de sl;bsis- I
I$iY."ep do estômago e TiaS b, r'

l I I
1�, Intestinos delgado e grô� senr "[UCn cs os casos (P ln e- tcncía, a uma pensão COlT:eSpOn-
tir61de, rins, próstata, bexiJra, gra., ,da F'EB, que somente me- dente ao soldo da tabela em vigor,

=.o'b1%���, e :��rsu" ,V: �e� apos o llce.llcJam('n�o vieram a elo posto ou graduação que lenham
CONSULTAS: suf'rr-r, no estado rlo. sande, as con- na ocasião río licenciamenlo.

� :Il à. li horas, à Rua F•.!Jl'I/ �PqIH'llcin� da can�,panha no teatro PUl' úl�i[n.Q, o' .ant�-J21'0.ieto asse-
�dt, 21 (altos da Cau p,. cle l.Wrl'H(,.'Il('I:' da lt.á lia e, como a Ip- gura ao" cidadãos enquadràdos o

raíso) , Te!. 1.598.
-

.

I
- . - ,

!!imlllllIDtlNCIA: Rua' Esteven 'J1I -t. gls ,1(;ao' .ern vigor lUIO' prevc O um- di rrito no traLamento cle quenccos-
nlor. 179; Tel. III 7M, parn CjUI' ;<P deve elISTl,f'�Rar a ('ss,e� sitarorn, inclusive bospitál'ização,

_. _ 'DIO WENDu.ÃI1... dignos solrtados, CjIIP tau alto .elc- como se estivessem no serviço ali
II!!'.• DI.An DAUiDlitlll varam () nome fia Pau-ia, em face \'0, indejrcndentcmcrile ele qualquer
_-r.O_ dO J10spitaJ "Nerê» 1<:,.....;- ao 111lmlgu . .l'l'snlyeLl mandar ostu- indenização.

'O,tNICA ��i�Ng!SADUL'I'O!> dur a s ituaçfio dos mesmos ouviu- Com a providência acima torna-
do-se eis chotes militares que est i-] ela, estal'fio os nossos irmãos defi-

C--'t6rlo:. R. Visconde si.. 0tIr< •

i t I I F' ]'
!\"retIt. 2 _ eaq, a.. Praça 15 ,de 'N'; y'eram fi I'rn (' (aquI' a :_orça. ,<"S-ll1it.ivamentr amparados, 'não pOden,-
..� loltoa ela -Belo Horiaonte-j

sr _!'�Il1do. qlle acaba de srr COIl- elo, desse modo, fazer C[ueixa c re-

Te1. 1545 Clllldo, l'rs�alLa a nc.crS,sld�cle de se

I'
clamações qtle, até agora não 11a-

c-.u!tu: ela. 4 i. 6 hora..
alnndel' os nossos patl'lClOS, l'eal- viam sido atendidas, prJl' falta ela

IteeIdellCla: R. Felipe Schmldt, JIj
menlp mel'PcerlOl'eS cio carmho e leg-islação ql1r vai seI' subll1etirla

_ Jl'oee lIWlU&1 813 inLel'êsse 1>01' parle elo Estado., I ao gov(>mo. depois dó longamente
Alpl'ovcllando - o 1l1�elramenLe, estudada ,pelos orgãos compelemtes.

aquple lILl1lar sul.JlTIel-erq ao pre-, Assim mais 'lIma vez o Brasil
sirJentr da RepúLlica, arhanhã, 23,' re.conhe�e e l)roclama d valor de
já acompanharIa ele mensag'cm e seus fi1hos, 'que ao lado dos Exér-
r1q l'csj)l'cLi \'0 an le-projeto. I ci I os Aliados, se bateram <heroicu-

�,esse clocumrnto, srgunçlo pude-! mente na defesa da DemocracÍ<.i.
mos aJlIll'ar, os pal'licipantes cla
yilr('a Expedicionál'ia Bl'asileira,
deslncarJa,

1m
1914.-4.5, no tealro

de opel'açõ ti ela Itália, licencia
elos (lo' sr.)'\' ç'0 ativo e que venham
a SOl' declarados" por Junta }[ililm'
de Saúde. até 31 d,e dc.hcmrbl'o do
con,ente ano. porladores de moles
tias pa,,�ivpl ele sus.j)riLa rle haver

arlquiriclo ou agl'ávaela flm conse

ql1ência d,as condições iner'enlrs á
campanlra 011, {t permanência na

quele Lea tro cle OIperaÇõ,es, Lerão

•• ARMANDO VAtOlO
DE ASSIS

/l!!!lllI .mtÇOIl de Clfnlca In18i1ltU 1llI

�ncm Municipal e d.
Caridade

�4 KJl:DICA DIIl CRIAN{lM
ADULTOS ,

�RIO: Rua N_ea .�
-'-0, 'I ()ilillt("o _8. FrR�s das !2 às 6

'

IIQIIIm)eNCIA: Rua :M�
IlIerme, I) Fone 78S

I ,

� �g;. l1li

�;\'nl�mr, ,ne asL���I '.

Es�inhas,

A causa .

Combati1da 'no 1.0 Dia
Logo à pri�ra aplicação, �isederm

começa a. eliminar as espinhas eomoo si
fosse por mágica. Use NiJ.od�m á noite
e V. verá sua pele teenar-ae lisa, mac�e
limpa. Nlxoderm é uma nova deeeoberta
que combate os germes e para{)itas da
pele causadores das espinhas, frieiras,
manchas vermelhas. acne, impigens e

erupções. V. não poderá' libertar-se .:te
suas afecções cutâneas a menos qQe
elintine os germes que ee,.:.escçmdem nOs

minús,\ulos poros de Bua pele, p.,r

) tanto, peça Niloderm ao seu farma-

Mb:�dermA !f�am��
Para as Alecções CatAII.as proteç'r\o,' F

)- DR. A. SANTAELU
t�lomàdo� 'pela Faculdade Na

� de Medicina da Unlve'TI!!Ü4l'
$ 410 Brasil). Médico por concur

., to Serviço Nacional de Doell

... Jlentals. Éx interno da santa
"r .... de M1serlc6tdia" e Hoapltâl

lbIQ,\Ilttr!Jco do Rio na Capital Ir-..
deral

SLOrJO'& IUDI('>f\ - DOIDN�A8
NIilRlfllBAII

_ OGnwltó!rio: Ed!flclo,.Am�
NETO

,_ llua D'el1pe Schmldt. CO�tlIal
Da8- 11'í fls 18 horas -

lllus1d&ncla: Ru� Alvaro de CIlM'ft
llJIIo no 18 - Florianópola,

"'t rOLynORO s. T1HA�'"
"'80 do Hospital de Oarlliaf.e

,

de Florianópolis
AsBistente da Ma:ternidáde

IUL1lUOA M!lD1CA - :IlISTOB

aiOS DA GESTAÇAO B DO

PARTO

__oaé 'ioa órgãos 1nternoe. -

peclalmente do coraçl!.o

llIioeDças da tirolde e demais

gll!.ndulas intemas

IIIIIIOnRAPIA - ELECTKOCAR

.IOGRAFU - METABOLISMO
BASAL

i!DIDIU1I1ta8 dlàriamente daJI 15 ..

18 ho,raB

iIIoOCllllld. cllamados .. qualquer,
iii... Inclusive durante a no1te.

I!OIfCJtJLTORIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

�OIA: A v e n.j da Trom-

powski, «12. Pone '188

Dr. BIASE r I"S-lACO
DOENÇAS DE SENHORAS '-

8fFliLIS AFEcçõES DA

POOlLIE' - R./UOS :DNFRA-VER

HJIlLH08 E ULTRAS-vrOLETAS

<loIut.: R. Felipe ScbmJdt. 4S -

Doa 9 àlll 11 e dos 5 às 7 hr•.
Re.: R, D. loime Camara, 47

FONE 1648

Â.Pl'ê:rlme-se mal!! de seus

amig()s e parentes enl'JaIl4l9.
-lhes um nlÍme:N da MoViata o.
VALE " lTAJ..U, � de.

dJeada a Fle:danepo)JsKNOTTome

�esolvido, en(im, 'seu problema finaneeirel...t'

DI. LINS NEVÉS
Moléstias' de senhora

COn8u1t6r1o - Rua Jo!!.o Pinto. Z1. .,
- Sobrado - Telefone 1.461

Re.lldênc1a - Rua Sete de Setembro
_ <EdMlc1o r. A. p, da EmiTa)

Telefone M. 834

Adquira '1'·11DO de que n.ee..I_.,
4. v..A.' SÓ VBZ,

pagl!t..40 P.A.lltaELA:D.A.�.
Mm ... ..,.AlI'I'AGJ:•• d.. compra. riMIa•

...nado-.. do-I)ISSOLVE'
AvGOttURA
��f��n��!!�ePg�!a�!
I!ost.aria de ter o corpo das belÍS8ima� .

EstréIas do Cinema de Hollywood 1 Um
médico da Califórnia. Que preeta al!llie
tência às estrNas e fl.oe mais famosos'a.....
tista., descobriu um m�todo rilpido e se_

guro de di8BOlver a gordura sem recorrer a

dieta. drá...ticas ou a c>;ercíci06 exces";v�•.
EBta descoberta, cbamadaForJnode.
promove nova. s3l�dc e energia ao wesol
ver a gordura, de'modo que V. se sent"rá
e parecorá mais' jovem 10 anos. Basta
tomar 2 pa3tilhas 3 vezes ao dia.
ForD1ode é um preparado garantido
y;>a.ra remover o excesso de gorduT!\.. Peça
Fortnode boje mesmo em qualquer

���7e�'��' A nossa garantia é a s!J.s
..
me.ior

... PAULO FONTES
0lfn,1co e operador

CoIImllt6rto: Rua Vitor Melrele., •
Telefone: 1.-l05

CouultU das 10 às 12 e dae 14 •• 11
�c1a: Rua Blumonau, �

Telefone: UI23

II. M. S. OAVALCAN'I1'
� eJmluslvamente de erlançae

Rua Saldanha Marinho, 18
Telefone M.. �

-------------------------�'------�----.----------------------------

, -

CltEDIARleSISTEMA KNOT,1ft
.....5
"'p..e.
",.1_
.......

Gel ...
.rcld .

J6Iat

UwfK
�
IMtaIetlM eI6trI ...
ArtI......,. '..11.

PaI..
�I.. �

QU ..

MOT'ORISTADECURSO
e

Serviço de e Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e f'r<>f,ssional

Teoria e prãtics - cGohecimen� do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgê:lcis.
Auto-Escola 1-47.77

GAR'AGE lJNIAO-PRÁÇA GAL. QSbRIO. 40.

.... 1.1 • -; ... It tt.... tTarft ...
_

-----

.. ..._

I' I " '

rillar1t5 Fabricante ti dhtribuid.ot'8s dou afam.':ia. con- I111� fecções -DISTINTA" e RIVET. Po••ue um gran-

I
de .ortlmento de caS9mira'I, 1'1a�Qdo., brin.
bo.. • barato.. algodões. mor4na • ayiam.nto.

, paR alfalatesó que receb. dilo.tamente da.

II
melhor.. fdbrica.. A Casa ·A CAPITAL- eha-ma a atleaoao do. 8nr.� Com••"__ do interior no ..ntitlo de Ih. fa.erem 'Jma

'Visita ant•• de .t.tuetftm .\1<18 oom.pl'os' M� em Fl••�h. � �IAIS ena SI.meno" .�LQj ...
____Dwmm.. ._. � I.... ..__.. ..I-- .. .. ........__ma__�__..------.
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EM -l�!���(� !�nDJ!�diada Expansão industrial no Irasil
l'á tarde de hoje a reunião que Nova York, 24 (U, P,) - ção de edificios e estradas e

estava marcada para ás dez ho- Paul Komisaruk, redator do obras hídreletricas.

ras, da comissão designada pe- '''Journal of Commerce" atír., Segundr; o artigo do "Jour.
lo Senado para apurar as írre- ma que, na opinião dos círcu- nal of Commerce", '''muita!!
gulartdades verificadas no co- los bancarias, de Nova York, das aludidas indústrias exce.
mércío textil. Á reunião deve- o 'Brasil expandlu -demasâado I deram.se em suas inversões e

rão comparecer especiaImen- sua índústrta, desenvolvendo.a agora se encontram sem ("1
ca,

te convocados, os representan- alem da capacidade de ab- pital. Uma das desvanjg.
tes dos sindicatos atacadlstas sorpção do mercado interno, e gens do Brasil é a esca�flea
fi varejistas do ramo, que o combate contra a ín, de transporte, que impede \.'\.!.

fiação chegou ao momento ploração adequada de seUe
I critico naquele país, recursos, As obras de VaI.

Calcula.se que excede a qui- ta Redonda, com a qual a na.
nhentos bilhões de dólares a cão sul.amertcana espera trio
inversão brasileira nas indús.] plicar, a produção de aço, são
trias do aço, tecidos, constru- altamente onerosas, chegando

até a alcançar a cifra de du,
zen tos milhões de dólares; Se.
ria muito barato comprar

O promotor aço nos Estados Unidos":
R' 24 (A N) F' .

Acrescenta Paul Komísamj-
la, ,,- 01, a�I�-1 que o Banco de Exportação ..sentado preso ao comissarro

I t
-

inverteu 115 míSílvi V" 1 o' d
,I mpor açao I, 1_

� VlO ierra, pe o guar a CI-I lhôes em Volta Redonda, e-VII nU,mero doze, o seu, com-
que, indubitavelmente, .esta é

panheíro Armando DaVId, �r a maior e mais moderna fundi
t�r este, �m frent� ao cem�te- cão da América do Sul,
rro de São FranCISCO Xavier, '

Deseja empre"'ar bem' V8SSg apóz ligeira discussão, agre- G" d' fJ t' b"oapítal a juros �ompensa.dl)res' dido a bofetadas o promotor I raves IS ur lOS
de 8, 11 ou 12 por cento?

I público e� exercício, na 14 :ra- Costa' RI"cá'Procure hoje mesmo, II ra, CTlm:�l, �os Laudelmo em
Departamento Imobiliário d. Freire Jún lr. O guarda agres-
CREDIÁRIO KNOT, �ue tra- Sal' foi autuado, I",

,

balhando em combinação com

p
..

L
s. Jose Costa RIca" 24 (U,

o ESCRITóRIO IMOBILIÁRIO OlltW3 ij"UnenSe P,) - Aumenta consIderave�.
DE A L

I

ALVES firma espe- ,

y , mente 013 temores nesta capi.
, ," " ,

s de
O futuro Prt'felto - da laguna tal, de que os sangrentos ar-

cIalI�ada com varies an_o
f

O [ornei "Sul do Estado", cibron- mados entre forças de POliciapratica no ramo, podera o e- tete semanário da Laguna, insere rrí use e os revíst �
recer-Ihe a máxima garantia cm seu nlÍmeJ'o de 19 elo corrente, c�st� que, ,� ,g a,

tícíê
,

, neaócíos aue longos comentários (/, proposito do estejam na immencia de lançare e LIenCIa 110S to ":l - , , , , •

I' "I Sih f f' d s prommo pleito lI'L1tm.c ipat. São c es- o pais numa guerra CIVI, I a·
es orem @o. la o. ,

se artioo, os seçuint es tópicos: , be-se que durante a noite, cinco
"Prouiulçuda que ,será a Carl.a pessôas perderam a vida emConstüucionat catarinense na P1'0- A

"

,

teima quorta-teiro, dia 28 do C01'- consequencia do conflito e que
l'el1te, os eleiçríes m1l'lúcipais te1'ão inumeras outras encontram-se
I tl(/w' ?lO dia 2,1 de novemb1'0 deste gJfavemente 'feridas,
ano, Op()j'tunfl1nente, o J.)iretó1'io b

pesseclista ele Logu,na lançm'á as
'. cOlldidallil'ClS pam P1'efeito e onze

vel'e(UI01'eS cil/e disp1ttw'õo as p1'e
(el'encius do nosso povo, Podemos
odianl(/I' com segu1'anço, entretan
lo, pelll JJ(ll(ll'Nt dos lideres situa
cionislas C/'Ile C011.sUIu.em o di1'etório
e li'oelnos uasitío de consnllm', na
SIta ((ÚSOlllla lI/((io1'io, que sení
([,pl'esel1ta(/o (10 efeit01'ado lagunen
se, paro U ('(/I'go de Pl'efeito do Mu
nicípil), O di'., Paulo Cnrneil'o, mé
d'ico illl';il'I'e solidaI/Lente ?'adicado
e 1/1, i/Ossa t el'/'a ha maú de quinze
(I/7,OS e cvja pl'incipal qlwlidade, 110

fullll'O pleilo, é a mentalidade Ú'-
1'erl1ltivelmenle democrática cle
'lIwnsll'ulia a (1'(/1'1;" da sua vida é
das svas aUvidades, já lJ1'o{issio
nais como soriais e públicas,
.Yunca t.endo militado em q1lol- os seus avtões,

qne'l' lIa1't ilio polílico, o ch', PCl1tlo •••_• .,..._•••_....J"..........-_..... ......."

Cm'l1ei1'o Já e,r:e1'ce'/{, o cargo de PI'e-'

4
•

feilo de Laguna, pai' 1'/1a'ÍS de (/U!!- monarquia belg�"R d li F 1- 1)'0' meses, durante a intel'venIG1'ú/' I!I
O O O errar rio SI', Lvi;; (;allolti, que o ,escolheu,' Bruxelas, 24 (U, P,) - O

pela Usnl'�/ e impç/l'cialidade com primeiro ministro belga, sr,
que devel'La se 01"1entel1' cltl1'[mte as S' k"" h" t 'd a'.eleiç<ies de 2 de dezembl'o de 1945, paa, ImclOu, 0Je a, aI e v

De como se V01'/ou o illlsl1'e {a('1I1- consultas, para soluclOnar a

tativo, atestaram-no os inúIIle1'OS questão monarquica, tendo re,
snbsr'l'iI01'es do teleg1'CI11W (10 S1', cebido a delegação do Partido
interventm' ['elo Deeke, pedi1ülo a Q '1' A �f'�
Sl/(1. pe1'manêl1ci(/, á testa dos des/.i-' ,-,OCla ;ISt�, _

S co�versaço;j(.
nos do Alm!'ic'ípio, 1J!lo/.ivos· políli- pros'segmrao amanha, com d

Confei- cos, depois dUTltlí ,io1'1wda, rí.1'du,n. legados de três outros pal't
ú1'íl!/{lnt�mente �v_encida i�lye.dú'am ,dos: o Partido Liberal o Par'
aos chcfes do 1 SD ((.lendu a 1'011,- t'd S 'I C

'

t- 'C lUtade POPUI01' naquele 111omenlo. I o OCla ns ao e o on,

Subst ituido pelo SI', Ataliba BI'O- nista,
sil, p1'ÔCe1" pcssedista, o dr. Pcnt,[o lO - ............._._..........._-.-.-v- ._.._....,._-__...,;"._.,.-.J�

C01'11.eiro, no curto tempo do sen Sem' hora'r.·ogovê1'no, já se im.puzem a todas as

adm ir(/ç('íes, em todos 'os set01'es
pal'lidál'ios, indistintamente, com

exceção, talvez, de uma, ou outra
incompreensão isolada e suspeita,
Por ocasião do g1'ande comício com

que Lagun(/, f'este,jou (/, in1!eshdura.
do S1', IVe1'êu :na'l1los na Vice-P1'e
sidência da Repúbl'ica, exprinúndo
a sincera 'C ;justa a leg1'ia cfé quem
rnuito preza nosso Estado e· (l nos
sa Cidade, o dr', Panlo Ca:rneir'o foi
mn dos 11;ês 01'a401'es que enaltece
mm n. personalidade singu,lal' . do
gr'ande cÇl-la'l'inp'I1se, E talou, ain
da, como apolUico, Sem. preocupa
çõps de facciosism.o, Com a convir-
ç/io dos qne sabem compreenrler'
os ValOl'e8 ú/eis' â nossa Pátria,
irlas deu testelnnnlto público ele 80"
lielariedode rlo chefe 8upr'emo do
Partido Social Democrático, a quem
sem.pl'e cOl1siclel'olÍ. fi(Jurn expoen
cial' d@ cenár'io pol'ítico do p€Ús.
Tal é o candidato qu,e o PSD v�i

apl'esen/01' pal'a o govêrno do Mu-
1l'I:dpio ...

com as rr'edenciais duma
fôrça polftica m((,;joritária que vm

busca1', dpsnmbiciosamenfe, fóm
dos seus ·(fUadl'Os pm'ticlá1'ios, tlm
1?()mp capaz de 8e1'v;r de bandeira
de conciliação pora os lagunenses
ele bóa-'/)ontacZe",

GAFANHOTOS
BLUMEN U

ALlMENTICIAS

Blumenau, 2,3 - "'0 Est.ado" - Passau, ônLem, esta rid�lilr grande
nuvem de gafanhotos, que chegou a .esourecer pa.rciulmenl e sIJI, seguiu-
1Ío em direção Rio do ,Sul, domrle ,p�(ã(l voltando virtude \-pJ11 ():' reinan-
tes.

'

Hoje tem passado nuvens menores em direção ao norte.
As ruas ,e praças estão cheias de gafanhotos" Temem-se g'r'unde es-

:IiI'�"os na lavoura do Vale cio Ttajaf.
'

Crime, 'relâmpago
Rio, 24 (A, N,) - Na pre

s,ellça de numerosos populares
11m homem matou outro. a fa

cadas na praça da Harmonia,
A cena foi rapida. O criminoso

aprox:imou-se da vitima, era,

vou-lhe o punhal e fugiu ra

pidamente, A 'Vitima é o sr,

Mário Antônio Moreira, de cor

branca de trinta anos, O cri

minoso ainda não foi identifi
cado,

Florlanopoih, 25 Gle Julho de '9 ...1

MINHA CRONICA
T .4. P E

A seguinte aned.-tn, Ilda ocasionalmente no roôapé
lUJ1Jl, revista" vêm u ('�lll1ar no presente momento e serve de
espinha dorsal aos cnmentários que TO. tt'a,ç,ar.

Que é admiu.xtrar, papaB lindag'oll .ni menino
I

d,e

Tem dinhiero ?
de

eseola.
É mandar, fiulO.

,
- Mas, oomo i Intervelu o tio jovem••A.dmhlistra,r é exa-

tamente obedecer.
Entendeu, ;'uquinha'� perguntou a JllÍi�.
Certamente, respondeu () petdz,
Que é então 1Hlmínl';:trar� fez o pae.
É mandar e obcu('('(''', :retorquiu o .meníno triunfante.

Na aparência leve e �e; 1 fundo, esta anedota revela pro
funda e aguda Interpretação dOR problemas do mundo moder
)l().

Si já não o foi, admínístrar é, modernamente, êsse amál

gama, aparentemente desconexo, Ildinido pelo menino da
anedota.

O administrador, mórmente o admínfstrador da cotsa
núblíea necessariamente, terá de, muitas vezes, fazer exeeu-
�., ,

f't81' medidas, supervislonar, dirig'ir, fiscalizar ou fazer lsca-

lizar, e isto é mand3Jr, mas, tamhéll1� . obrigatoria:mente, terá
out.ras tantas vezes, de pereuth', aascultar, verificar, a.t€ntal'

e atender aos anseios, necessidades e premências da realida

de e do meio que vai tratar, e isto é olJedecffi". POl'tlanto, o

a(l-I'ministrador moderno não se pode liso]ar no comotlis"lllo de

um g'ahinete é --vêr a complexissima, realidade humana e so

cia]" econolllica. e

I�OlítI,'ca"
através dos �montados de

proces-I'sos qu!e a blll'Ü'craroa. empIlha sobre a sua mesa.
�

O estu(lo e a, s'Olucão (los p'l'oblemas que lhe estao afet.os

se aIlcija no exame e �a obsel'l'aÇlão, ás vezes, praticada �'in-
•

loco" düs aspetü's da questão a ser resolv:ida., ,

,'. Exonerou,· o Diretor
Um sopro de vida ,'al'reu a morna qll(letude dos ga.lnnetes

de despac.ho e no1"os processos d,e a{}ão reyitalizaram so mé- da Fazenda
iodos de administ.rar.

Natal, 24 (À, N,) - O inter-
O noticiário dos jO'l'natis e das. tela(s cinemat.og'l'aficas es. ventar decretou a e:::oneraçãotá chf(iO (le excu_rlsões g'overnàm�ntais, de g'u'os de inspefàão do sr, Jerônimo Xavier Miran

sem feiç,ão turistica e com objetivos altament€ prátic<YS. , da do,cargo de diretor geral-da
Ainda há pouco, () Sr. Presidente dã. Republica fez longa Fazenda Estadual.

liag'em tle caratel' realizador, iniciada no -vale do São F;mn-
iiiiiri'6W'1WB'cisco e terminada ,na Cachoeira de Paulo Afonso e 'o que l'e-

l'iultou deSSít viag'em fO!i, o ,aproveitamento e, l'ea1livação das
possibilidades econômicas de um e do pütenci'al da energia
llidráu�ica da· (mtra'.

'

Nos Estados; ObSel'Ta-Re a mesma permanente r pre'Ocu
pação (los g'oyernantes em lubrifi,ca,r ,a ,máquina administra
tiva, ajustando O funcionamento de ca.d� l�ma de SuaS peças
e do conjunto dessas peças ás necessidades e realiflades do
ml:'io.

,

Si enorme é o proveito desta atJtJude intra-fronteiras dos
alim.ini�tjrtülores, mais o será, pela amplificação da zona de

tição e, ]}l'incipulmenté, },ela identificação de próp�sitos .e
ideiaÍii:, 'quando esta atitude vence fronteiras e aproxIma dOIS

e"tado8 ou' ,duas naçõeS, através do abraço amigo e da inteli-

g'ente permuta de ideias entre dO,is ,g'oyerna,ntes.
•

Foi (I que realizou o Pres:j(Iente Dutra, há pouco, no Eru
g'uay e Arg'entina com evidente vantag'ens para os respecti-

,
'Vos IWV()S. não só do ponto de vista, econômico, mas político
e fraternal e o que vai l'ealizar, pl'oximamemte, o

'

g'ovel'nador
A.derbal Ramos da Silva, indo ao encontro do Sr. Moises Lu
piou, na h'onteil'R com o est.a,do -vizinho.

. Certamente, tal encontro se:l'á .prodigo em heneficio:s
pa.ra. ns dois Estados, cU.10� pl'ohle,mns comuns vão ser trata>
dos com identidade fie 'vist�,s, sentIo cOn:seltadas as med.idas
mais eonsentâneals c'Om as necesSidades e edg'êncins ele am
J}os..

É ltma politica rle nproximaçã,o e cooperação que vincu
lará intel'ê�ses e cimentará sImpatias, ,porque nada liga mais

Ihomens, institU!içõeR ou ]}OVOS que a' identidade de im.terêsses.
FlorianÓI}olis, 23-7-47 . O I

MASSAS

AS MELHORE,S

&

Vítima de pertinaz en

fermidade faleceu, ontem,
,

22 h
I I

,

as oras, em sua reS1-

dência, à rua Luiz Delfi:-:.o,
19, o sr. Rodolfo Ferrari,
de tradicional família ca ta-

ri'1]ense e sócio da
taria Chiquinho,

O sepultamento do ex

tinia, - que deixa viuva a

. exma. sra, d, Antonieta
Barbato Ferrari, e filhos,
os srs, prof. Plávio Ferrari,
nosso prezado ca)]ega, Tú
lia Ferrari, Ernani Ferrari,
d. Maria Adelaide Moritz,
casada com o sr, Dalmiro
Moritz, Aleida Ivonete F.r
rari e Dialma Ferrari, -

,dar-se-à hoie, às 16,30, no

Cemitério P6.blico do Ita-
corobi,

À família enlutada, apre·
sentamos nossas condolên-
cias,

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,
fNFlAMAÇOES.
CÇ>CEIRAS.
f R ! E I R A S,
ESPINHAS, ETC,

Esbofeteou

S, Josê Costa Rica, 24 CU,
P,) - Os ultimas despachos
anunciam a precaridade da
situação em algumas p'artes 90
país, assoladas pelos disturb}�os,
Todas as esta.ções de rádio
pertencentes, 'ás forças da opo.'
sição foram fechadas o mesmo

sucedendo com todos os ba�"'2os
desta capital. Anuncia-se tam<
bêm que a companhia "Fa'
nair", que faz os serviços aéreo
os com a América do Sul, ar·

denou na manhã de hoje, à

suspensão dos voos de todos

Rio, 24 (A, N,) - Os trenS
subur'banos da central estão'
cirr'cu4tndo com grande atrazo,
não obedecendo a horario, O
fato deve-se ao·acidente ocorri
do na m:ánhã de hoje na esta
Gão Engen.ho Novo, onde vel'Í
ficou-se um curto circuito na.

caixa de sinalização,

Politica 'paulista
Rio, 24 (A, N,) - Chegou ao

Rio o sr, Vergueiro Lorena,
membro da Oomissão Executi
va do p, S, D., que veio expo�
e reiterar aos membros da dí�
recão nacional do partido, o

PO;ltO de vista dlliquele orgão
em face da situação politica eS- .

taduaI. O sr, Vergueiro já 'con�
ferenciou co mo ministro da

Justiça e deverá' ,encontrar-se
ainda hoje con1' o presidente
Dutra.
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