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Rio, 9' (A.N.)--Apesar de certo pessimismo. q 'iI \Dtsiste em cert�,s setoref.
.. _ .. d� opinião �p�blicit e. não obstante as enormest��im{II�,s .a, . veflcer,. til se ,am

plia Ulna solida confiança DO debelamento da cAJesti lIaJ vlua. ft ,baixa de pr.e
ços verificada em diversas utilidades e que tende;JIf=��"acenl�ar. cada vez mals�

.

.

.

.' anuncia dias de
.

maior conforto para o povo brasileiro.
--------------------------

!Perante O tribunal de Munick

A conferência de JacarezinhoAno XXXIU I Florianópolis Quinta.felra, 10. de Abril � 1947 I tt 9998 '

CURITIBA, 9 (A. N.) - O Governador do Estado iniciou
sua viagem ao norte, marcando assim a fase preparatória con-

a pOSI·ça-o' do P..S.O., em ,Sa-o Pa 01'0
ferêncía de Jacareziruho, aliás, !projetada entre os govêrnos
deste E,stt.ado e de São Paulo, devendo ser discutidos com o

governador deste último Estado, problemas importantes re

lacíonados àquela região. O governador Lupion achou indis-
..:I

S. ptaUlO't 9
_2_ Na s·_:eupnIao. Soares -Arthur Whítaker e Jo- 'FÁRRETNITCEULAÚNÇAI-COA DOEpOSUIMCIAO pensável esse pronto contacto com os municípios situados na.

ue an. e-on em,· em ao au-· '- •

'd
. -

f' dI'" d
.

t d
1 ,-.

.

d
. sé Rodrigues Alves Sobrinho.

, S A NA ASS. . L 'IA
refen a regiao, a_1m e p�ssoa mente �o er roonn:. � os os

o, assentou se, e manerra
. ..

NI T � EMB E dados e informações que figurem na CItada conferência na
positiva, e digna a posição do O sr. Sí lvão de Campos Durante o dia de ontem' em _ ..

_

'
_

P ...... ld S
.

I D' 't·' abrindo OS trabalhos fez uma -

d" ,

I 1'" d qual serao tratados entre .outros, os problemas de produção e
anIl O DCla emocra ICO em

. _

.

'. :. ....
to

.
os os CICU os po ItICOS e

trans orteface do sr. Adernar de Barros, exposIç�O da situação pohtIcai São Paulo, a decisão do P. S.
.

_, p.__.

__--------- _

A crise, surgida em virtude da e da. açao .

desenvolvida _pelr;; ln. era o assunto em foco, SUl'-

O
.

1-"'"d d' B
.

h·derrubada em massa dos pre- Part.ído tendo em vista os mt,e- gindo comentários a propósito] novo ·par I ,,,. e "rg Ifeitos municípais e da anulação resses d�. Estado .

e do PaIS. da possível fonmaçâo de um
. U.

.

U
de lotações e 'telotações de fun- Emaeguída o, s:. César V�r- movimento no sentido de uni- RI�),_ 9 (A. N.) - O deput�do Hugo Borghí es�eve, onten:t�-
cionários públicos, teve, em gueI.ro, secretár-io da �esa, Ie� ficar diversas bancadas, digo no Palácio d� Catete, onde fOI receb,�do pelo rpre..?��clen�e EUrl
fim a solução natural. A im- a leitura de um comunicado a postas a ma:nter o mesmo pun- co Dutra. Mais tarde, abordado por A AMANHA , disse que
portante reunião da Comissão imprensa, no qual se .hístortam to de vista do P. S. D. na As- a situação polttíca em '8. Paulo estava confusa. Quanto aos

Executiva do P. S. D. fOO pre- os entendimentos entre o P. sembléía Lezíelatíva do Esta- seus plauos, arírmou que está tratando da fundação do Parti
sídída ;pelo deputado Silvio de S. D. e o govêrno, Resolveram do. Assim, formar-se-ia uma do Popular Trabalhista, que será uma agremiação composta
Campos, contando com a pr� n_o ent�nto .os proceres 'pess�- forte oposição liderada pelo P. ue autênticos trabalhadores.
sença dos srs. senador Rober- dístas smtetIz�r aquele comum. S. D. e com a participação de
to Símonsen, deputados Car.. oado o que fOI teíto pelo prof. vámil,lJs bancadas, inclusive 'dos
doso de Melo Neto, .José Alves Cardoso de Melo, Neto. O sr. dez deputados do P. T. B. fiéis
Palma, Brasílio Machado Ne- Romeu Tortima teceu consíde- ao Sr. Hugo Borghi, e da U.
to, e srs. Joviano Alvim, Go- rações quanto aos têrmos do D. N., com a qual se iniciaram
fredo da Silva Teles, Romeu documento, secundado pelo as conversações.
Tortima, Bento de Abreu Sam- senador Roberto Simonseu. '------..,.......-''------

paio Vidal, Cesar Vergueiro, .AJmbos pretendiam deixar aber- PO,sse.. do. lÍoverua-
.

Cesar Costa, João Carvalhal ta no Comunicado mais uma Y
Filho, Inocêncio Serafico, oportunidade para o reinicio dor, paraenseSchmidit Va'Hconcelos e Oarvá- dos entendimentos com o go- São Luiz, 9 (1\. N.) _ A posselho Sobrinho. Estiveram re- verno pauHs,ta. Cede,ram porém� do gov,eI1naelor e].ei[,Q, SebasGião
presentados os Sfls. Cirilo Ju- os dois pr6ceres à firme deci- Aroher da Silva, terá lugar ama
nior, José Carlos de Macedo são da maioria. nhã, peranrte a Assembléia UOinsti-

•

-

tuiute, sendo a transmissão do cait'-

cinco m ras
go f.eilla em Palácio. Será re,aüza-

0T . do "Te Deum" nacaLedral, p,�'odu-
CARACAS, 9 (U. P.) - O avião da "Aeroposta,l Venezue- zindo o cônego Gonçaly,es ti oração

l��a," caiu hoje quando em viagem de Cumana 'Para Caracas, �ongra;tulatória. RIO,9 (A. N,) - RepeUdaf? v.ezes, em jornais desta capital
VItImou 27 pessoas, das quais 24 estudantes do Liceu Razzet- e de São Paulo, vêm sendo veiculadas notícias de.,que o gover-
ti, e 3 tripulantes. Um outro a,parelho que também conduzia Recepção elegante' nador Silvestre 'Péricles estava E?nvolvido na fundação de um.

e.studantes do rerérido edu.candário chegou horas mais tal1de ao Swo Luiz, 9 (A. N.) _ Ama:nhã, partido políti:co._
aeroporto de Caracas. Entre as vitimas havia cinco moçals. dtelPoils' das cerimoniias dia POSlS'e e Ontem, o depu.tado Arí Pi:tombo desfez eSse noticfál'io,

De rep,ercussa-o '1-0' ternac'I-·o'Dal: ��ar:����ãO.l:e��';cc����,r� �ov��:;::��� �;i��1���� ��:Ú1���C.O;����d��a�eg�:rg:��a�unca p�nsou
em

de maramhense, oferecend�. e!e Desmentiu .categoricamente, tambem, .que haja desa.r
, •

.

.. gante "Gal'den Parlty" nos J'ardms lOllria entre o' senado· Ismar Góes Monteiro, presidente do p.S. PAULO, 9 (A. N.) - Falando a Imprensa, destacado do Pa:l,ácio Está lSenDo 'e'speTado
n

. -

a;d S'l t P" I
"

llrócer do P. S. D. declarou ,que nos encontramos às

véSperaSjVi,ndO
dio, i'n:1:erior, um LI;€Illl expres� S. D. alagoano e o .seu lnnao, govern or 11 ves re erIc es.

de g'randes' acontecimentos de repercussão mundial. E' o mes· &0 conduzindo dekga,çõeis de vários' As.s.im, o.s "inco:r.poradores" de ipantLdos .terão agora, de

mo,.de parecer �ue o Supr�mo Tribunal Eleitoral invalidará o mllll1'i,cilpi'()ls" Ipa:l'a assi,sti'rem ás procurar outro gOrvernado:_ que sirva para 'Ü manifesto de lan-
regIstro do PartIdo ComuDlsta. .

sClile'nildados dle posse. h;amento e base de OIperaçoes.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARL1IiA

....;.,-
....
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�

Propnetano _ Dlretor-GereD,le: SIDNEI N<'CETI :- �iretor:.,,BARJl}�{,lJ{OS FJLliO

Diretor de Redação ,Ao DAMASCENO, DA ,SILVA·.,� .'� --.

Morreram

MUNICH, 9 (U. P.) - Quattro ex-oficiais de alta patente
.da organização nazista dos Càrnísas Pardas compareceram
hoje perante o tribunal de Muních, acusados Ide dtrtgnr o maior.
movimento nazista subterrâneo até agora descoberto pelas
8 utorídades aliadas de ocupação. Os réus são todos anttgos
membros da divisão de elite da S. A. "Fiel,dherhalle": major
general Wheilile Deibtler, brigadeiro Albert Wiczonne, coronel
Ewald Barter e coronel Arno ISchieff,ner.

'C,idade Universit�ria
RIO, 9 (A. N.) - Afirma-se que o ministro deseja antes

Rio, 9 (A. N.) - Afirma-se que o ministro Ida Educação es

tá cogitando da imediata construção da cidade universitária.
Adianta-sê que riliiIldstro deseja ãnte;s +de -tudo providenciar
urgente a ',construção Ide edifilCÍos para a instalação de

serviços ,irudislpenS:áveis à melhoria do ensino superior no�
tadamente do ensi,no médico. Provtido's nossos estabeleci..

!11entos de ensino superior de r.:t:i;oruvens :condições pe

dagógicas - conclue a informação - então o pil"oblema da
:;idade .

universitária desenvolver-se-á sob os melhores

auspícios.

Nunca pensou em criar.Rovo partida

ISualS miais belas' emoções v,i'Vle-as· um povo quan!do a

mocildade, sublime no s·eu iiCJ.claJi,srno, generosa em ISuas' 'es

p,e,rwnç'ais, pUl'a em ISl!aIS as,pi'raçõe.s, Ipr.e1slta a l10menagem
dto, s'eu ,e.IlItulsirusmo cirviclo aOI:> q;ue foram grandes no pas
sa,dü, ·e ,entoa hi:no,s de fé e de confiança nos Irias do futurO•.

A mocildlade que ,dl€ig-fii'la Jardalda" hO�l'rarudJo liaxlatS;
que sUlLca os mares, ell1lwlJl'ecendo Ba'l'l'o,so' que c,o.rta o eS
paço saudando Santos DUIlll'O'llltl. A n;oci{i;,de' q.ue se reune
nlas es!col<l!s, que enche os 'e,scriLórios, 'que produz nas 1à
briléatS, que lavra 'OiS camlPos, mocida,d'e es.l'llllnte de vida e
d,e si'ncer,idl1lide, a .n1Qcidad.e dlo Bl'asH que desf�alida a, Han- . tOT de,lanw"l1jh_a afronta aos· no.ssos sen;Limemltos de brasili
d<eill'a. da PáJtr.ia, 'olhos eun fletSlla, 011gubl1O'sa do seu berço e' dade, 'Para s·ufocaJ.'-lhe a voz sa.cri,lega e l:)ani-l.o d,o nosso
do seu SllIllgue 1 cO'llvi'vIo. ,

E que diriánios nós 'S'e a,J,guém ou�ai�,s:e entrar nas es- EIlItl'Elt'allltô, es'se alguém, esse Gemerá'l'iü pr.ofa,TIJador dO
co.las e dizer á ,mocidade que 'estuda: Fecha os t'erlllS !i.vrotS .l,ml'Jlplo sagrllldlo· da IPáJt.ria, que não ti!tu'beia em .renegar a

pOl1que nada, mai,g terus ,que: a:pr-eruder .. : E dilsseOOe' á mo- teJI1l�a que,.f} vi.u lH1sCier, que não SoB peSa. de vililPell1diar
cjlda'�e que iffi.a�'?ha_: SUlspe,nde, {'(jUlS, Call1jl'9'S, de4.!pltvor à ri: Jmagem� Bel1ldi�a do solo naÚllll, es,s,e mirscrav'e'l tralClor

P�trla, por,que Ja nao tens' .�átria'. '. Ou 8Il1tãf)'�e.."lgVé.m ,�xi,sL,e. Ess'é traidOl: é o c.omooi,s:mol
,

VleSlse em �raça publica, mao:s vibra'!1Jdo ame�'ç. e�,dll!;-, rS ]li-lo
�

de gwr�l'as encr,eispa;das, para· a!'ra.srlJar a noss'a
8esse á mOCIdade que ern1)U[)lha o Pavd'Lhão Nao<1lo1%t: .p'ára 1moc.itdiade á ignlorrliinia daiS i,gl1'om,inilws, tJentaTIldo faze-la Te

e dis,pe.r�sa-'be porque breye �SiS'a bandeirá deiXlr\·:.ô.'trl e-Ús: '

pUdiar os s'eus maiÍls castos sern,timent,os de brwsHildactre.
till'!? . . f;'"

-

Outro 'llão é, com efei,to, o obj�ttvo dp,s agenl,e.s de
Eu vejo a índi,gnação eXlplodi,tldo em vos,SOS slemblarlj Moscou em nosso piüs, a'o lançarerm a j,déira da fundação

1,e.s, escuLo OiS prote,SlLo,s ,do \<'0-8·S,0 cora,cão e aClvilIJ..ho o 'san1'Ü da juventude comunista. Por-qué jll'V,e,llIt'ude c'oml�nil8i[a q'll'et&.
furor G'Otm qUfl VO!l j'oS'al'j'l.lis Sôbl'·e o i,rl!sensfVf.,o, sôbre o au�.· di,zer juv'elntude que não t'em rpáJtria, Juv,enÚlIde que nã'o

, r' ,,�

.:t

tem ideal, jiUv'enLude fOrr:mada na esoola, do n1ra.LerLaljemo�
dO' al'eÍ-sil1o, da neg'açno 'l-Olval, inclusiv,e das fl'onteiras geo

g'ráfi,eas dãls' nações ,e do,s ,símbolos que e,las erg'uera,m atra

vés dos s,e,cn!.os, 'pa,ra firma-,Ias no,oonCleÍILo da lüstóri'<l.
Uma juventude cOiffiunis'La Ino BrasH, quer dizer uma'

mocida,de de loclo alh,ei:a a'Üs interesses cio Br1lisÍ'l, porq.ue·
&e�'á satul'l1lida de 'bolchevismo. S6, P'tl'nsará e Só agi'rá pelas·
doutTi'llWS de Mosco'u, a POTItt'o de se prOIlLifi,car a pegar em

armais 00ntra 'o Bra'si.}, na eve.l1'LuwliJdade de uma guerit'aI
de,sLe com a Uniã,o Soviél,Í'ca.

,PeTimiltir a, juventude Clomull1:Í!s'la.IJ 'l1lm .crilme contra a

Pátria. Fi,lia,r";se á jnveJ]rt�de DomunilslVa é lias,gar a nossa

Bainrd,eira, conspul'lca-la, l'e,neg-a-Ia.
Que s,e ponham Ide at,alai,a, 'poÍ's, jUlnLamenLe com os

por]we;s ,pubIiCOlS, os pai,s e os melstres. Que o porv'Ü em pe�
s'c erga ·e s·e una e se p'o[Jlha em mar,cha' como uma, poteiIl
cia de dÍigini:daçle, para re,p·elir e caSltjlgar os r,érprobos!

Esc,uLffillo-·la a voz daquele,s que Itombal�am ém MOl1it�
Cassino e e.m· Monri!e Ca,sltel'Ü!

EI,es 'nos fa:la.m de um Bralsi,l que é grande, que é dig
no, q.ue é soberano e que. é glorioso! De um Brasi'l que Scm

pre vÍ.\neu honra,elo, rpo!iqne s·emp.re fio i honrada a Sua JU

ve.nlude. P'or,que a juvenltude bl'Çl,si,J.eira, fiell ws Lna;{l'ições
·da Pátria, sabe morrer p,ela li<bendlade e p'ela civI,J],za,çao
ciri'Sltã I _i;

: � � :
•

•

•

I Em marcba, contra i
i os réprobos I
• •
.............. ,.)
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Platt e senhora; Herbel\i' Jung, f,eiXeiI'�: Juergert'! f!,u�heler e.' se_l1'hora;" n1�or 4·de 'Freítas.vOsny Goríçalvés.je fatilmá; r-a. !'ti'pas, RuY Mor-ais, Aritenor Morats,
Darcy Xa:\'ier, Laudeltno xavier," siiii:fi�' .'FranCI�CO Pítela, Alcídes . Caldeira Ta",..
cato dos Trabalhadores ria Ind(istria 'da lois, Alcides Abreu; Géú'til Marcelino Gil'
Construção' Civil, Weleiros,' da; lih�C An- e senhor-a; Alfredo' Jffáblitzel; Etelvina
"tônío Peixoto; Cleliá e Adir, Armando ,Carval)1o Vieira, Osvaldo Fer-nandes Gal'·

RIO - Diretoria Sul América Capíta- Silvetra de Sousa, Maria Rasar F'lor ia-' cia, Mário -Rober to Bo tt; José dos Reis,
Iízação, Almeida Gomes, senador Nerêu ní, Ondina Linhares, Milton Póvoas, Avaí Futebol Ciube, Berenice Coelho,
Ramos, senador Ivo d'Aquino, senador Jósé 'Pereira Gomes e filhos; Rodolfo Eurieo Totettno de Sousa, René Tolen
Francisco Gallotti, senador Lúcio Cor- Veiga de Faria e família; Heitor Wede- tino de Sousa, Osny Machado, Abelardo
rêa, depuxados -Rogérro 'Vieira; Orlando' .kln 60S Santos, Sínodo Ev.angéliço San-; .Abraham, Acácio .. Santiago- e_Jiàmília;
Brasil, Roberto Grossenbacher, Hans JÓr· ·ta Catar-ina - Paraná: João "Ambrõsío da Plácido Mafra e senhora; Olilia Mtrarida
dan, Joaquim Ramos e Atí lio Vlvacqua. Silva, Cândido' Amaro Damáslp,' Jaime' CI'llZ, Áurea Cruz, c.'J,oã.o 'Adálgísio, Phi,'
BAHIA' - Pedro Catalão.

.

Carreirão; . Antônio Bernardino Pereira, lippi, Henrique Stodieck, 'Agaptto .Ico.
P<YRTO ALEGRE - Olga Campos. Senac, Horst Buecheler e família; Djal- nornus, .Iuvêncio Braga, Afonso Ve,iga,
CURITIBA - Geraldo de F'r'eitas. ma Moellmann, A Equitativa,' Leovan ir Ivo Tonin, Carlos Meyer "e senhora; te-
FL01UANóPOLIS - José Pessoa, Lisboa, Zanzibar Rosa, Júlio Klappo th, nente Colônia, A, Acíott, de Vasconcelos,

Newton Va.Ien te Costa, Major Marques, Lourival Lisboa, Algemiro Coelho, -Bru- ,Heitor Blum e senhora; 'Carlos Orlowski,
Emídio Cardoso Júnior, Gustavo· Zím- no Boas, Ned Mund, Ivo Gasparino da I Teodoro Lígockl.. Arnaldo Vecchietti,
mer, João Batista d'Alascio e família; Silva, José de Paula Ri'bas e senhoraç- José Araújo Goss ê senhora; José' Born
Júlio Pinto Oliveira, professora Dorva- Suzana Póvoas, HlIda de Morais Lima, e .senhora: Célio e' Irene K�r.stim, Erna
lina Coelho, Mário' Bonetti, Osvaldo Pedro João Bauer e farnilla; Lígia San· ni Faria, .Campoliho· .Alves· e. família;
Lehrnkuhl, Alfredo' Nazareno, Plácido tos, Or-lando Medeir-os, diretores do Sino Academia de Comércio de 'Santa Catari
Alves,' viúva João Moura JUnior e fi· dícato dos Estivadores de Laguna, Joa- na, Erasto Macedo, ;Mal;gar_lda·. .Andr'ade,lhos; João Freitas. e família; Ollmpio quim Margarida e família; Hrlta Teodo- Luiz Carlos de Ol ívefra, Oscar ;Çllpela e
Faria da Veiga -e família; José Miguel,

Iro,
Olga da Luz Andrade, .catarina s-s senhora; Euclides Almeida,' Erancisco

Osmar Cunha, P.aulo Samtos Filho, Hen·

ra,.
David Margarida, Francisco, Max da Coutinho,. Leandro

Silva.
e

familia;.
Mar

rique Schafheutle, Lindolfo Pereira, Raí- Silva, Lídia Firmino Cardloso, Alcides' celino dos Santos Lessa, Leopoldo Zar
mundo Rothsahl, Rutbens Selinke, Sindí- Bonatelli, Eugênio Cordeiro Dutra, Ade- ling, Vitor A. Gevaerd, professora. .Bea
eato dos Empregados no Comércio, 'Ar- Uno Rosalina da Cunha, Aldo Nunes, triz de Sousa Brito, Centro de Puer ícul
tur Thomsen, Carlos Bonettí,' Oríon A. Túllo Pinto da Luz, Acácio

.

S. Tiago, .tura "Beatriz Ramos"; Leopoldo Bach, e
, .' família; S. A, Moinhos Riograndenses,

major Floduardo de Oliveira;' e senhora;
Nicolau Teixeira, Aristiliano Abreu. Ne
to, Urbano Sales, Associação Cívica: MI,
Iitar "Marecha l Guilherme", Jocel1no
Moreira Pacheco, Wenceslau Pacheco
;Júniol', Manoel Ramos e famflia; Walter

Par ís - (IS. F. L) - De.sdé ju- 'Borges, João Sousa, Irmãs Colônia Sant"'
Ana, Aniceto Machado, Sady Chagas elho de 1945, já focam repatriados famí lla: Percy João de Bor:ba, Paulo

405.000 prísíoneiros de gU!el'l'\3. ilbá- Braglia, João Eugênio Moreira 'Júnior,
Maria Barbosa, Clâudío A-lvim. Barbosa,

lianos, ausuíacos, humgaros bem Roldlth da Rosa, Oscar Soares Oliveira,

I
to·· d I

- Augusto e Leontino Pinto da Luz, saroICOImO ce-r numero ·e a emaes gento Armando Cardoso, Jupíra Rosa, Idoentes, diretor e funcionários da Colônia Sant'
. Ana, Romualdo Pires e famflia; família

IHaviam os Esfados UIlidos con- Perrone, Euclides Machado' e senhora;
fiadO' á F.r.anl'.a 630�000 p'risioneiros. Manca e meninas, Maria das Neves S.

Y Melo, Olga da Luz Andrade, Floréstal,
De.&s'els já foram repa·tlri,ados ...,. Olavoo Scliuler, 'Eúrico Soares de

Olivei.,.'

t L t·
.

ra e fallnilia; La4ro A. Belo e faomília;210.000 e OIS res an es o serão a e Aqálberto Sabino, ,João' Baixo. Filho e fa.
O' dia 10 die OL]tiUbro dest-e ano, du nííIla; Ciorculo Operário de Floti.anópolis, I

Estefano Becker,.. Roberto K. Schmidt e

IprinêÍpi,ols" . die 1948. PreLe.nfe'c a senhora; Jllb�l :Ço.utin)1ó· e familia; Luiz

Flrow'a -até O l)l1imeino tri'mestre Berreta e senhOl'a; Alzira Andrade Coe·
Y lho e. Ivone Bastos. .

_,

.

de 1-948, no máximo, repwtriár
todos os prisi,oilleiros at'ua'lm'ente
·em seu solo, mesmo os que foram

�eit<Üls pe�o ·exé;:t�ci,t,o flI'ancês.
.

'A'
, ".

p �
.', .' '.'

P,e.dÍiu, porém, o glovêrrno fnancês '-

"

'-';;." .,.as·,êóa
a,utori'Z!ação aos .Estados Unid6s ,

._ _' . , I.

pla,ra recrutar tl'aballhad()l'es voluD.- �úndres.,: t,U.·, P,) .

Os S�le-ne cantada na �asiTi� .

de

táríos na ZOlna ameTicalna de ocupa- paIs,es' ,�ur_ope�s;' C€lleb:aram as, Sa-o Pedro e, que fÓI presldlda
çwo, sob as 0andições .llm-malls �e PaiS�O�S'.��S �e�su(f�i'çao;'�om ai pe�o. Clardea� F,rederiC'o.· Tedes-.
uni .(}'ontnruLo na's duas. línguas, v4- Slf,1l., .J:).,�;?l�Ul!.J. :��:V:Qçao.: ,s� " be�1 Cl.ll111, arcebl1spo_ do vat. lCan�. A
!i.do par um ano, e hbBl�dad�· , qe q��,es�ves8� aus'e.��e� .os .tr__a catedral de

� Sao, Paulo, em

eles remetenem láJS f,amílials .par�e dkClo-nals,·dE:l&flJe.S '.�: dü�,tnbUlçao ·Üond.f8s, ·nao teve espaço pa�
dlo salâ.r,ÍiJ: i :,., .. , ,,' _I � de';-g'ínDS'eJro&�l·J<Y:�ó'�'e�'3�e' ex- ra 'comportar os "fiéis',: €lO pela,'
__________'-'--"-_..;..:.... .__.,..,.' c't'tlJ<:l?',:��!:ço��(}9�ênci?- da es- primeita"vez sé:"-perrilitiü 'aos .....•.....•...•........ ;� .. :, ••

c:tssé:z.: ;cte aliiliênl'9,s
.

');>01< qu;e -p,risioneiros de' guetrá ale- QUANDO O FIGADO ·'ÉSTÁ DO'BN--
páS5a:�Çf::�p1'lt-!�'€1l't:e,: E.ç;t 'Roma, mães as'Si,stir livremente aos TE O ESTôMAGO E OS IN'T,ESTI-- (

osdiéJ:�;·�:..:cbngregar:-â.nf; mis' oficios celebr.ados nos templos .•.. 'NOS TAMBÉM SOFREM'-;
ql!ª't,Í'ºç(l.�ta,,$� H��j��·,'()_(im.' que dá ;·G.rã-Bretanha ..'·O ·mau tem-

• 'Fíga<ió' dOO!Jite, 'do1oridD, 'cresci-
c9:P..t'��� a,' ;��pi;�itl'/�F���ó2;1."la:�·' par� po reÍ1:ante durant� quase to- do',' gosoo ruIm na booa, fastio, ner�
asSIstir 8JS mlSs8iS•. das dez ho-. do' o. dIa .no eon,trnente' �fe.z vosisill-o, insônia, gas'es,' má diges-
ras",Em sua -Fatoriª, O corpo éom que os atos se limita'Ss�nh tãÕ, pnisãó de ventre, manchas' dá,
d!�lqin'1i:ççj, ácyed,j-lt.�d�· 'junto ,as -Cerimônias religio.sa:s 'nos pele, iObericias ... ,' que' hOl"l''Orf:
á Santa Sé assistiu a Missa templos. Você já verificou s�· O' seu fígado'.

,.� "" ...; :';" '" ".';; ".C· "", l:, ; .' está Com saúde'? Não se esq'lleç�'de:;'�
que o fí.gado doen i'e > pI'lodiJ <. tudo-

.

isto e mais ;a_lguma coisa. RéiÍlédi<r'
pa:-a

.

o figado SÓ I'emédfo' y'êg)etàl e

remédio veg«tal só a' úHiIJi,a "'cles- .

coberto: que é a alcachofra. ,O He .. ,

. pacholan Xavi.er tem: p(')r" base ,.

a'>

almúchof,ra e outros' medicalIn�Ii1iO&
só pa,ra o figado. O HeIJa'choiím, ..

Xavie;r cürnbat'e com' efiC'áci:Í' é«
afl���i�' 'd;fi.�.it4�a;rtent.� as' m�léStià�-",-i
dô :Ügadd. :0 Hepachoj,:iIn .' ê' fab�i�3:,[

.

cado em liquido e em
.

drágeas.,
Atenção! . O H�pachola:ll agol'lã

.

se

apre·S'e.nta·· em' dlo·is tâmail1hos'.·iF·"'a>
n'Ovos preços: T,amanho NORl\lAL::
-'- 30% mil:lis bamto qu,e 'O antigo �.,!..

?, Tama!I1ho Grand.e: ..:.-:. "0 d()bro do-...·
norinâl �e à'preço inferior �o d�b�o
60% mai'or que o antigo e apéüà�".
2-0 % mais. 001'0.

Por motivo de .ua posse no Go
verno de .E.tado recebeu s, eXCla.

o ar. dr. Aderbal
.

Ramo. dá. Silva,
08 seguinte telegro:mos e cartõe�:

-'. ,.<", ,,'. -:' '�. n '7 ., ,.

fM NOITE DE BAILf (ONSfRV
f - ". "-',' .' .

.

.

AM8)ENlf DfSONHOt
. t'SfDUÇÃOC{)M'-O"
". PfRfUMf SUTIL' DO,

�.���----�--���--�------�----�--�----��------
S'E'U -F I�L iro ',T EM' U lVÍ

E rr c O·� T R o
, _1°._' (:�

'.'

"Sim, .senhora :".... Seu frtho tem encontro ma�cadq.> corrs
a vida.I . '..

'

.Compete à ,-ªe'nhora Jazer. com, ;que ête . cresça, sadio e

Eor te, As "vitaminas . erA» e' «D»: são' 'muito-" necessá+ws à.,
saúde das criencas.' Estas vitaminas as encontrará em toda a·

sua . r ique z s

OL'E,Q 'FIGADO

REPÁTIUAMENTO DOS PRI�lO
NEIROS ALEMÃES LANMAN

DEB�CAHLÂU

35,00.
0,6&1,

An6iici_�s. �e(Íiin�e' �Qntrato. J' .' Cace.iras,da,��I,e�:�
()fi orlgmals, mesmo não·

j'
" 'Combatldas: ·em ,7 Mmutos., �

poublic&dos; não serão
.
: . " . Á' sua pele ·tem cêrca:--de. ·�o· milh'ões'.: �4�volvidos.. ; de minúsçulos sulcos ,e poros, .Qnde se. I.

A dire.ção não
.

se' réSpo;,- i escondem os germes caueadores'da terrF·
.

srlbiliza péIõs -c'onceitol .;! "el cocei.ra,· "rac.bando", eruRções" ;·dl'1l- ..
;

cascando", ardências, acne.
�

impigens� �emitidos'. nos, artigol psoriasis; cravos, éspinbas, cocerras ,dRS y.
assinados " pé. e outros males. Qs tr�lAI-!1lentos co- ,

rnll"DS sÓ�fornecem um'àlívi'b temporário, ;'
;
porque não .. cprnbatem; o germe cau�adol'.

-

l.

A nova descoberta. Nixoderm, faz par�r a �
coceir'a em:'7·· minutos ·é�oferece a· garan :-
tia de dar-lhe' umo. pele lisa, limpau
atraente' e "macía - em uma semã..J

..na.,. Peça' haje mesmo. N.iloderm
em qualquer farmácia. A' nossa' ga-

"

U;....oder... rantia é. a '

, �� ••• sua maior_�

r.f. as AJeé;õ" C;Uf4nliis' prOteção. -;...: ,.

<
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ASSINATURAS
Ná Capital

Ano Or$
Se.mestr,-' Cr$
r�imestre .. ...... Cr$
Mes ••.•.•'.. •.••• Cr$
Núntero' avúlso' :: . Cr$

No Interior
Ano .... ,...... Cr$
Semestre .. ,

' ':. ,Cr$
Tr,imestre ,. Cr$
Número' 'avulso ;. Cr$

80,00'
45,00
25,QO
9,00
'0,50

,.'

TEI,EFONES MA:IS NECESSIT.ADO�;
"Bombeiro•.•......'

••• '.' ..•••.•
'

.• '.' UU
"

Pólícia ... �:...... : ..
'

....... ; •••• lOn,
.

Delegacia O... P. Social .•..•.•.•••• 15-:�'
.

Maternidade ..•........••.•..•••• 115'
'Hospital Nerêu RamOl

....•.•.••• . lU .

I·

...Santa Casa ......... ,............. , ..!....

'Casa de Saúde, S. SebastíAo ... ;..
.

U!lJ·
,Aiísistência M\Inkipa! ••.•...••• _ •. 1'664
:HospitaJ Militar ..... ....... •••• IH"

.

;14- B. C, .••••...•••••.••••••••
' UIG '

. :Bue Aérea ...........• ; . . .. • • • • 71:f
'1. B. I. A: C. ; : ; 1�9·J
·'.C.pitania-do8 Port!};., ; ',U3e.
16& C. R: •••• '.' • • • • • • • • • • • • • • • • Me@
1I'6rça Polidal 130'

�enitenciár�a ! ,••••• !. .

15.1.
O J$atado � �••••�. 1822
-A Gaseta" ;........... 165.
-Diário da· Tarde· .. _ .........�,. 1571
L. B. A. ..:, .. '" .. ",' •••••••• '. • 1641
lho.,. l"unu"ri. Or1Íl!a ..

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

Laboratório
Radlo-Tecnico-Electroil

Fundado em 1935

'Montagem
<ie rádio., Anlpli

ficadore.-Tran.mi••el'e8
Material importado direta

m�nte. do. U. B •. A.
ProDrietã'tio ?

Otomi\f GeOrges' B6hm

I
Electui - T&dniéo - Profi••iona)

formado na Eu·ropa
Flol'ian6polill

.

�ua loão Pinto n: 29 ,- Sob.

• RETIRARAM SUAS CANDI- .1
DATURAS I

Tôd9S as bebidas, inclusJve ai!
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidatura.!l,
para reinar nos lares catari-

I ftenses, - em vista da cerUs3i-,
ma vitória do aper�vo KNOT,/

100,00
60,00i

& KEMP

DE MOTORI.ST:ACURSO
e

Socorro de Automóveis r

Serviço de Pronto
Ensina-se a dirigir' automóveis
Amador e Proflss�onal

Teoria e

Atendem se

prática - conhecime·ri·bJ do ·motor ..
chamados. para reparos de uqê 1ci 1.

Auto-Escola �-47.77 .

PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.GA1<AGE UNIAO

�imediata

..

-

..

1::,;,:,
mente qualquer' irre-
gularidade,· na entrega.'
de seus ;or1'laes:

Europana SNRS.
ASSINANTES
Reclamem.

INTERNACIONAL'

AS NECESSIDADES DA AGH.lUUL'
TUR;A.•FRA�CE§A EM; Mi'l'EH.IAl.

'." . � ..... "',__ '1\GiRlG0L'�., �..; \.
Pqpfs _:--;-' (�.>F. 1:,) ,,�"ErP 19:3'9: �:

"-

,Fmillça. possuia 30.0f)0 . ·tra-LQPEis
'., •

a:pnoximadamenLe. Destes" ; a'Péna.s'" .... ;;
25.000 �iS,t.a·�alm, l;eálmc�l:te, em sm':'

viço' iln't€l):lJs,ivo. Seguríd,o' se 'avalfa'
e númer-o de tra,LoI1es neceíssâ.r}ôs·
á agl'ilCJ1Tltul'a fnrunCJeela é oe 250.000.

.

'Eis as' ne�essidád-es' ini-ed!,atas
pama, os quabr'o próximos ,,_.' a:nos :

'Lnaltore.s .com la·g�:rta 'de· 20" a 6C
0ai\'al_Q,'l ,'-- .. 42.0,00;. tD:;tlLOI1eS de ró':..

,o":

d8J$, d·�.-12 a' 40, pavalos � .1.57.500;
- isto é 200.000 tl',íljto-ncISi. "

t_. .... /

\.".,,"'.

- ', .. ,

• •• 0'0 •• "-0 ..

,
,:

Rodolfo Quint e sua espô�a-.
Alzíra (osta Quint
.

(iiz�(a)'

, .. ',.

Adquira a sua própria' fonfe de ·.�Iàtrkid�de para.
sua fcizenda CU sua indústria. Os Motores: Indus
triais In,ternatic)nal Diesel equipados com g�radore,

. Palmer solucior1am satisfatõriamente o problema do
falta de eletric'idade el11 lugares desprovidos dessa
comodi,dada.

..

Existem' conjun os lriternational - Palmer �ora vó;ios
capacidàdes, desde 5 K. W. até 50 K. W. com

vol.tagen,s opr oximadas de 120, 220·· e .' 440 volts
.sem 'auxílio de transformadores,' réguladores de
voltagQIXl ou. quadros de contrôle.

�. ..�.
.

P.�a.no. foUI�to� descritlv�s sem compromisso

Dispomos pal'U pronta entrega em

FIQrianópolis conjuntos. d� 1& e 20 KW
C .. RAMOS & (IA ..

',

>.

" I

,p.articipam.Qos ·.eu. parentes'.
e pes.oall amigal·.o nasci
m'éritó de sua fiÍh<i VÁNDA'

f'Màternidade dê' FpClIia. 6�4-�i

CURE 4
'

BEBEDEI'H4 t
.

De leu espo.o,
.

pae, filho e'te:
Enviando carta juntamente'

com Cr$ lO;ClO registrado' côrt{ o .

valor deciarado,· "!Iolicitando G:

"Excelente. receita para curar o
nefasto alcoolismo", à FELIX
SILVA • __ Rua Major Costa na. llG-

Florian6polis .

A primeira Agua de Colônia feita,.
no mundo foi fabricada na cidader'
de Colônia pela Fábrica de Johap':;.
Maria Farina. '

o mELHOR DOS mELHORES
�l'Ct.t'.5""'':'o�,�
COJ.lO \J'M, l)JI.� co;',r� iI: ,JrCÓE o;. O�;:,: ' , 00" ,A�OR"10�IO 001101"

\. (I "�t� Q.1l�Tt- "ç.O",U1C .:,.""ou 30....
•

Pinto 9 �FlorianópoliSlRuo João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

C.L.UBE DOZE AGOSTO--Programa para·Abril:
19

:DE
Día 13, domingo -Tarde dançante, .das

Dia t 9, 'sábado-Soirée, com

27,' domíngo-Tarde dançante,

.as 24 horas ..

t 9 horas.
24Dia

. -" ,

InICIO as

das 19
,

as 'heras ..

Tremendo libelo· cBntra os difamadores
os ultimes sete na Colonia SantaBacial

I fugiram com

o dinheiro (onclusdO
Tereza: convidando-o á uma visIta

. Assunção, 9 (U. P.) O 16 - Nenburn enfermo raleceu demorada ao hospital que tenho aPREMIOS EM LIVROS bdta, ás 11 horas, ElSCJ.'eVla sua' comunicado do govêrno anun- sem assistencía médica. ,: huna-a de dirigir, setor por setor,_._" �?r. ,todo d�te. m�s_ "O Es!ado" i
part e

_

de combate" á bordo de um ',cia que os legalistas, qUandoj 17 _ Todo. chamado médico tem
I
em data não prefixada, conhecer o

�nlcla�a a Istrlbulçao de Iivros, lanchão, quando chega a Itapirú o recapturaram Alberdi, desco- sido atendido., I "Jeprosário coração", segundo a(Inclusive romances, entre as pes-I Coronel. paraguaio Bruguez (que'brira'fi que 70.000 guaranis ti- 18 _ A Direção da Colonia sem- expressão de ilustre dama paraeseas q�e constarem do seu

cada9-1 \lavl'3 sido discípulo de Ca,bri'La), e .nham sido removidos do banco pre providenoíou a imediata vin-
1

guaía, d, Helena 'I'aboada, que vieI"tro s�c18l. . _

aponta para.o lanchão um eanhão
1

alfandega e outros departarnen- da elo cirurgfão. 'l'li de. percorrer ínurneras organí-ASSim: QS que ainda nao te�h�m í
de 68, atlln�mdo-o. em cheio, f'Ür�' tos do govêrno e que "os au- 19 - Quando ocorreu a epid,e-: zações idênticas no .país e no ex,>\;preenchido .0 coupon que dlarla., çando Cabr ila a f'azer ponto em tores do roubo tinham fugido mia ele gripe "florenoina" não hou-I Lerior. Venha ass isldr empolgantes'iIltente publIcamos, devem fazê-lo

1
sua parl[.e.:. ponto fim,a,I... com com o' dinheiro" para Formosa I ve óhrto. I jogos de futebol, relroulÍ},smissões

",;_ q�anto antes p�r�. c�ncorrer�m a, sua morta ... morto quandn cum-: cidade argentina sobre a llllai'�1 20 _ Os médicos e' a encarrega- dos melhores programas das hroad.,
.f� a: loteressa�t.e Inlc:,at�va r�abzada; p ria seu dever de ohefe l 'gem díreíta do rio Paraguai: da da Iarmácia trabalhavam du- 'ca'Sti,ng,s nacionais, magmif'icas par-
� o �atr;cmlO da Livraria R�a,. O :r!>nel1o�e-c'oronel Joã,o Carlos

I Acrescenta o comunicado que raute o surto epidêmico diar ia- tidas de snooker, animados bailes'�-a rua eo oro, n. 33, nesta CapitaL. do: Vilagran Cabrita é, muj mere-
I "numerosos prisioneiros fo_! mente no expediente da manhã, com jazz própr-io. Venha vibrar

cidamente, o patrono da AI'ma, de ram felitos em Alberdi". I tarde e noite, .

com centenas de internados nos

\j1ultos da' História El)ge:l,��ana, de n��so Exél'c�,t�! I (As.) Irmã Madalena, &ltpenora,," f'ibmes do "o.lde Chicago" ou garga-

P
Glórias ao h:rol de 1,tal�l�u. Moléstias do Aparelho I Em face dos depoimernos acima Ilhal' 1110S "gags" do Hal Roach,

á·t ria . Homena�e�,s a sua memoria, no, I j.llisus>peiILis,si!�OIS, pelas grandes re-I acompanhando toda a�uela mas·s�
VILAGRAN -CABRITA

(lia de hoje l I Respiratório servas morais que possuem os seus I de espectadores que rr, Chorá, sr

I André Nilo Todasco signatárfos, como também e prin- diverte, alheia ao sofrimento da
No ano de 1820, Monle,vildéo els-. BRONQUITES cjpalrnente, ;porque professam ' e I saudade e' ao impet'a,tiNo . do seu

:;tava sob o dornmio do governo do I ANlVERlSÁRIOS: inca r-nam os precesl.os divinos entre própr-io destdno, oconc8'{1't,rados na.,A traquéa é um tubo formado de,.Brasili, cuja ocupação 'teve ínício '
uma série de anéis, que partindo da os homens, julgo inapelavelmente tela, onde projetamos 'fjJlmes dia-:

I
. GUSTAVO NEVES garganta vem até a altura dos put-.. -ern 20 de janeir-o de 1817 proíon- mões onde se divide em dois ramos. pulverisadas, as. acusações formu:- r iamente. Aqui, 'Bst.amOs para, come;

A!,ando-<S€ ,alé,I9 de abu,iJ de 1825. Tl'alliSC'OITC, hoje, a. dava il'rutali- �rd�ou�g;;go���a s�u���,� �;!: ladas pelo informan1'l-imposlor, cicerones amay,eis, descol'linar-lhe
Du���L? e"se t�mpo servIa 0m

1
cia do se. Gustavo Neves, Ulular �u�ag���a: �';; ����;�i06:.0���� 1}os tenel!1cG da assislencia reI1-, um panorama novo, de um mundo

.Montlevldeo o ma'Jo.r FranCISco de: da Diratoria da JusLi.ça e �aude, para levar o ar a<lS pulmões e.cha-. gios'a, mórlica e alimentar.

I.novo-,
ond-e O' trabalho ele 1'eadap':

Pa I A I C b
' nlamos VIAS RESPIRATÓRIAS,·" . , . , ,

. -
. li a. ve ar a nla gU>e Se rucua- c brHhanle jo,rnalisla con!Jerraneo.

.

'As ·Inflamações·dos bronquios, cha- O Is.eu il'l'iqLüetb jo,rna.,l, 'presado 'tação ao ol1tl'ora desprezado l-epro-..
• .va acompanhado de sua es1>Osa d. PosIsuÍlndo largos circulas de re�" :����lt��·����t:s;.o�tgerJf�ta ��� SI'. dketor, lembrou um inquérito so, 'é tarefa inl(]oesconthlUada, onde.
i.Apoll}ma de Vl,lagran" q"l1'�O nas- laçõe'S, ,con,qui,stadas ,vBla O"" ilD.- lIamaç o, se pro'pagar aos pulmões, de homens' ele bem, fi'naliza,nelo a: o desni·y·el social deixou de -exüiÜr:

30 d· d b d
"lU_' que todos conhecem os perigos e I

.

�.�u, a _

'e ezem r? e 182�, seu teligência e pela's' su'aoS qU<Iilidaçes > gravid�des. I imprLlden��'� noticia.' c�m. uma tI;:. i O'nde nã-o há privil.égioS nem ca��,fIJh�, J-oao Car,los Vllagralli.'GabrI-, ele espirilto,. re.ceberá, hoj,e, efus.i- \ .

. �';Ji���e�i.6e f;çoa ���ta;e:�:s:st� mda' lPaltetlCa., no mt.mLo ,eVIdente tas, '. onde o han&e>ma.no readquirm
." ta, fa1eyend(). Il!a data de hOJe, no vas mamoi-fesVac•.õe.s de a'p;I',eço. A e1le f Inflamação dos bronqulos.· de comover os s,eus milhar,es e mi-j a Sl1a 'consciencia de 8'C1' humano;

I
Acalmando a tosse, das bronquites .

'.ano de 1866"
.

os VCltos de feoli,cidades de "O .l!.:s- cronicas. o me<;ücamento deve aliviar lharc's ele lei,tores; ma,s urge .uma toOr.nando. a "v.i ver ", lilVre do egois-
'Praça de 13-1-1840, como vo- lado".

o doel'lte, d" '�ca'llceira". dQs acessos, nr,orVi,d'encia .,para .
O estanCc'tmento mo s!áJdico da sócieda;(!e que. o re-, pdncipalmente pela manhã.-q'18ndo t� ••

,11..l[ltário, Mi Tooonh.ecido cadete d.a! .::W geralmmte são oiáia intensos. de LalnJ(.aos lá,grima's vel'ti{]a.s pelos pehu brl"llIt'aLmente, ·eshgmatizan-
I FIGATO>'SE, um xar6ce a bàse das;1& classe, � 5 de fevoerej,ro (jo meoS- TTE. ILDEFo,NSO JUVENAL v;t�mlnas do oleo de lígado dé ba- as.siduOls devol�ador·es do "Diário", do-o em to.das a.s gerações. Venha

,:nl'Ú ano . .cui1S1ou os 10 e 20 anos da calhau, alivia a tosse evita os aces-
face ..a· IIJotl',cia dolor.{liSa.,' cümo 1.am- consbatar ,que o.s ·pol'!lões da Golo-A data JP·e -boje· ass�Mla o ani- sos qas bronquites e a cancelra.

'�:&scola Mililtar, com bri,lhariüsmo v.eI1Sár�o naLali,cio do sr. tenente �;��;���r.i!t,;:�. tônico para os bém ·ou\[.I1a, qual a de não envolver nia, pernnanecem abent.os dia e noi-
_'.sendu, declarado alfer,&s. Promovi- f'd f J I f" f' as forçcas anmadas em questõe,!: te e q,ue o seu imenso terreno não

.

.

l' e oruso uven�, o Imal Te o,rma- -

do da P. MHita,p e compeLerute far-, 'F I GATOS' 5 E alhei,a:s ao seu iJldesviavel e .glo- tem Ice1'OOS no lado nOrQ'e e nem aos

mac�ll'tico. ri,oso de'Ver. �llIroc1o()s; não há metra,l'hadoras. nem
Votado 3'0 bele.LI'ismo, o disltlinto um produto do laboratório da Ainda a'crerlHOI nos homens, sr. pOSlsantes refletor.es holJywoodia-

aniveI'sarial)te já. deu á' 'publicida- HEnA".IIIA Di,r'etm, mesmo qnwrudo obnubÜa- nos. o,s homens aqui internados
de dnl1meros tra.b�lhos, tendo con- r" I .

dos pela paixão pa.r1.idária,· porquê p'agam um OI'ime que não comete-

s'e.g-uiKio elevar-se 1110S mei'Os inte- " ..5. da Penh a nos seus' momelllto� doe I',l'ci'cez apo- ram e por isso, mer,ecem 'tOldo- o

lecluai's locais, tant.o que é membro Jiotica, pO'dem dis,oernir ser,enamen- nosso re,speito e solidarioedade . .If
Como major ,servia Vilagran Ca- n' I t't t H' l'

.

Ge' AVIDA-DO FIGADO' le, sem increpar' ou doeslusLrar. assim, na realidade é que são tra-�o ns r li o ' IS' iOTICO e ografi-
1>rHa, no Batalhão de Engenheiros co. de Sa'nLa Cata.rina e membl'O Maiores esclarecimentos etiCl'eva.: Qllf'rO testemunhar ao "Dlário" os i Lados. Venl�a conhecer ludo !s·�o

. .-x}uando o Paraguai invadiu nossas cop.rés.pondelllte ela Academia l:tio- -::aJxa Postal 3.1161- 8to mell'S onze .anos ent.re os I,eprosos, meu caro Du'ator, e ,com sua vIsI'ta
fronteiras, sem prévia declaraçãc gra'txdems'e de L'etras.·

. I Lodos lucraremo.s. O josnal conhe-
,.-rle guerra.

'

Ao\ muit,oS' yotos de fe.Jicirlades AGUARDEM!....
.

cell'á a Col'OInia, a vel1daode será res-

.,Quando as trema.s se achavam em que re:Cébe,rá hoje, de seus inlum·e- «Vozes da Juventude») ta,belec.i,da e ,os inteImMo,s teTão
· ,faoo do oaudaloso Paraná, é p1'O- I'OS ami,gos, jLlntamos os do "O .l!.:s- um allrrêlllti�o paladino na sua 'pes-
· m.ovido a Tenente-cor:one,l, em mar- tado." \Imo Rniata Mentlal <a'iada' para viver'(1 Hi.toria de

· 'v� de 1.006; {l Batalhão ,sob seu co- S. Franci.co do Sul. �
Procur. adquirir ••u primeiro fa.cíc\llo na. comemoração domal1ldo, estava, acampado junto á. Fazem anos, HOJE:

/ Centenário d...a eidade, -- 15 de Abril de 1947.·

Lagoa Brava,. qU'<!,ndo ('"abriltla ,re- . �i o J'ov-em e"ludanl!Je, Márcio Sua."p4.....io.a.,!.J'en,.t.il'ão.i�, ....gen., .vnlt.Q', e fptoll c:W pI\l,a. do,.... '·',e., , ...

, iS�lveu ocupar 'o banco ,él-e areiei :1'01'- Luiz, filho elo sr. João Luiz Colla-
,.

.

__f-ra.....n_é�_'.:...q_�
...

_._u_s_;_!
·

.

'Éilloç-ão· de· mado pelas aguas· dos rios Paraná co Sole, coletor apose.ntad'o.
·e Paraguai, co-m o nome doe Ilha de - o Jovem es,ludante Silvio D'A.- -.------------------ Cf)nsulado

· ltJa.pirÚ.. lasci'Ü, f'j,]h·o do se. João BaJU,sfã I'
,., Protáslo Leil· e Jandlr'a Ltov.eglldo Mà�hadQ Men· Natal, 9 (A. N.) _ Causou pro-As 4 horas do dia de' hoj'e, no a;no D'AlaslCio, <comerciante l1B1sta, praça'. Lo'pe's Leal 'des e üarl'a Mendesm func1a d-ece-pção, aqui, a nO'tida da

\ ,de 1866, uma fuú�a.ria i,nt.erna _ o jovem João Augus"t-o Bayel'}. .

.1 próxima exhnçã·o do cOllisula,t-o dosanU'llCII3,Va a pl'esença ,de irOjpas pa- JO'rg,e. participam a.cs .eus parente. :apr!c:c::, ::i"'-::'o�:;:.t;� Es(,a,clos Unidas em Nattal. A im-·

:raguaias\ tentando reJtomUiTem a _ o sr. Oiúvi'o Pere'ira Brito, t,e-. e pe..oa. amiqa. o l\oivado ""

Ide .'lia filha NILMA eom o de .eu filho ALDO eom a pr'e.nsa ·com-enta o assunto, estra-:'fllha. tegTafista. • d M d .rita. Nilma Leal. .
, .r. �l o en... nhando a delermi'l1açã,o, pOI'3, no1\1uirtas bar,caÇlas, pejadas .doe sol- - a sla. LOUl'des Maria Cordova.

--, I momenVo eHtava quasi c-oooluilda a,,,dados de "EI-Supremo", ll"pl'oaram - a sra. Cacilda Oliveira Nóbre- 1 UIL'MA e1'1 ALDO sede do con.sulato e resideIliCla do.:á Ilha e d-oop'ejaram S11íl;S .oal'gas ga. I I eonsul. As obras são ol'ya;d'1tS em'-qu,e saltavam cél-ere.s- e del,tavam- - a sra. Norma Stael D'A,cam-

L· IU)_i_"_O· l mais de IUim miLhão de oru'l-e1ros.;soe no oapinza.l e como -oHdios co- para.
'

leavam pelo chão para envorve.r os - a exma. ·sra. Mari'lia .!<·eTro Ftoricmópolia. 6 d. abril d. 1941 r d· �omandados pOl' Vilag,t'an Cfubri,ta Bat'ata, esp.osa .elo sr. RiiSoleto lla- �oDgresso e
Com o clarear do dia travou-se rata; coronel do Exército.

, U d-
-

· l'e-nhfdo comba!'.le naval e t,erl'estre _ a exma: sra. d. Naodi,r AD;1ar31 rrae JClna
o,s nossos navios enlr-am em ação Fer.ra,ri: ei'posa do ,sr. FI.ávIo . .J:i'�C-1 Alfredo XaVier' Vieira e'" Osca'r Cou'ra d� ·Hguelredo POl'to 'Alegre, 9 (A. N.) - A 80-

,'f(}o-m o de,nodo próprio dos mari- ran, dlret'or da AcademIa rio Co- espôsa, Da. Cjdolina e espôsa, Da, VlrglRla Lobo ciedade de medi.cina de Livrameu:-
"Illleiros I.Jrasi,leLw,s, o.s atacantes mérci'o di) Sanla Catarina.

.

M-e-delros Vieira, de Figueiredo, to está or:ganizando . o prog.rama
'procuram então vol,tar á base d-e

_ a menina Liberlj,ad, fi Ih i r;11,'! pal'a ll'ealização doO seu se,gunclo con-
partida, mas sua.s embar,cações são do $1'. Osmar Lamal''11Je, tip íg! f;- particlpám, ao. pàrentell • pprticipam �o. parentell' e, gr-e:sSlo médico da fronleira, com

· :postas a pique ou apri,si'o>l1l3.das. fo' elo- Estabel<,cimen!o G I':i! leD pe••oa. amiga" o contrato da pesloa. amiga. a contrato de pantticilpaçã'o de elementos. "ioeuti-
b· t -easo .....nto de lua filha ea.amento de .e\l filho .As cargas de aIOne as soe suce- Brasi-l, e neta do sr. Francisco L:1· ONDI�A com o .r. O.car OSCAR com a srita. Ondina ficos de de:stlllque do BrasÍ'l, Uru-

,,fl'Com, tr-enhidas... marque, chefe das oficinas ele, "(_) Coura de Figueiredo Filho. Catarina Medeiros Vieira. guai e Argentina. O referido cO'n-

Coalhayam o campo M2 cadihe- Estado." gresso será realizado em ol1tubro
,-------------------------'l'es l1a,raguaios e pe.[a correllteZa}

-- ---, .. ,

"indouro.
()l1t,ro�' faliam. levados ... os que Vende-se OHDIHA e OSCAR
Iluderam, fugIram..., . noivos TOME RNOTOS f'l}!g,enheiil'os baviam conqni,s-! Uma cala à rua Bento Gonçal- Fpolis" 6 de abril de '1947 .

.l, 1 .". .

I
vas n. 14.

(" '..,ar o P vlluona. Bôo oportunid"'de "arn. rendai. MELHOR ApeRITIVOÚ Tenente-coronel Yilagran Ca, TratDr na Rua Brullque. 25. O ,.. ""

,.ceias fisilC3JS.

,.-do a 20 Tenente, para o 10 Bata
.. lhão de Arttlharia a pé, des,le se
c.-afaS'�«)U por have.I' sido promovido
.;:3- 10 Tenenite, em 9-8-'1844.

Em 16-1-1847 r,ecebeu o diploma
"de bacllarel em matemát1ca 'e ciim-

i!OO.

Atenlciosament,e, Adalberto To-

lentino de Cal'valho - Pireto;-;"
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CAPITAL E �ESERVAS' Cr. 80,900.61)6,30
Responllabilidad:�. Cr$ 5,978:401.755.97 .

Receta 67.053.245,30
...:

"

·AtivÇl • t42.176.6o'�.8ü ''':

Sinistros pagos nos últimos 1\) anos 98.687.816.30
, Responsabitidades • 76.736.401 306.Zo

Empreza de neveqeçao
:CHEFiEM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxíma rapidez e garantia para transporte de su as rn er cad irias

Agentt"s ..m Florianóp li3 CARLOS HOEPCKE S; A.

AUTOMOBILISTAS I
Afenç,ão '

Po ro o seu dínamo ou

motor de arranco

fJ. e= '�c,o OFICINA ENALDA
eCf,.o_ Raó·\O-)e.1' Rua Conselheiro Mafra

J ne. 94'

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

-�.... Bi....l 111

,COMPANHIA "ALIANÇA DA BAlA-
"uda4a .. 117. -- letRa: II A IA
'mtElOHOM Il 'l'1U..Ji(8PQ_Jl'".J§,M�

Cifras do .Balanco.. de 1944:

Díretoree:
Dr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto de Ars'ljo
e José Abreu;

.

V I Y E R. E S .' para E U R O P A�
(Alemanha todas a. zonas. Austria. Hungria atc.] por intermedio' da

Hudson Sl1.ipping Co. Inc. New York. '

'

Diretamente do. 'deposito. na Suis.a.' o. Entrega. rapilias. e�arantidos.
podendo ler tel'egraficas.• 0 A 'melhor organização no !fanero. fundado

em 1893,. _o ,Variedade de' sortimento...
'

PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS' ,A:
ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESENTACÕES Ltda.

Ru� Felipe Schm'idi. 52 (Iájó} o', FLORIANÓPOLIS
.>

CONTA CORRENTE POPU:L..AR
Juros 51/, a .. 3. - Limite C($ 30.000,00

Movimen,tação, com cheques

Banco dn Distrito Federal S. 4.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$· 15.000.000,00

Trajan:o, 23 • FlorianópolisRuá

Dr. OSVALDO 8ULCAO VIANNA
Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Felipe Schmi'dt""SB - Sola 5
Ed f'

.
I ou

i .lcio Cruzeiro - FloriaI16polis.J.._.__� """"""...""""''''''''''''''''':a::zmel·.,.·.....• .............,_,.."."''''',,• ..........,..,.,''''''''_.'''''.""''''......,._..".,,__

A permanência' de' 'ofieiais-- -V--Cllrsa-de-es-par-oo·18 _-,

b • .;
.

o V Curso de Esperanto para

como su ô lernos .pr-incjpiantes tunçíonará na sede

Rio, . �A. N.) - li'oi apre I Por outro lado, acrescenta- do ESPERANTISTA I{LDBO DE

sentado á Câmara dos Deputa- se, a lei evitará que sejam I FLORIANóPOLIS, á rua Tl�ajaIl(}

dos o seguinte projeto de Iei : I atingidos pela reforma com- 36 (CUl'SO de Humanidades). serão

Ant. 1° - Nenhum mtlítar ipulsoria oficiais ainda no ini_l3;dm�tidos .ahmos de ambos Oi§

da, ati�a das forças armQ?rui, cio da carreira, que a ela fize- sexos. A enatr-ioula s_erá tímítada,

que haja cursado escola de for, rem jús através de 11m curso sendo que 15 'vagas sao reservadas

mação de oficiais do Exército, regular, em escala de forma-I aos candidatos que tenham Ourso

Marinha ou Aeronáutica, per-: ção de oficiais, curso este que' Ginaeial completo, ou semelhante

manecerá como subalterno por' os coloca em igualdade de! (acadêmicos, normalistas, nacna

mais de 10 anos, a contar da
'

condições com .os demais co_! réis, médicos, etc.) e 15 a maiores

data da respectiva declaração legas de outras escolas milita- de 18 anos, com curso primárlc

de aspirante ou nomeação por res. '.
.

compLet.o.

termino de curso.
.

I . _ , ; _ I Serão roroecídas todas as ínror...

Art. 20 _ O presídenteula I Esta lei nao terá aplícação '

mações aos irater-essados, ás segun

República promoverá as medí-] atu�l �a Marinh� ne� na Ae-; das, quartas e sextas, das 19,30 ás

das legais para que, ao atingir I
ronáutíca ond� na.o existe pre- 20;30 horas e aos sábados, das 15,t)1J

o subalterno o decen io prevís- senternente primeiros tenentes ás 16,00 horas, na sede do Clube.

to nesta lei, lhe seja assegura- c?m mais de 10 anos de' ofi- O CUl'lSO será gratuito e tuncio-

do o acesso ao posto imediata- cíalato. nará aos sábados, das 15,30 ás 17,00

mente superior. .

Será, entretanto, aplicada horas, em duas aulas, uma !I.-eÓrioo.

1 Art. 30 _ Revogam-se as: nos seguintes quadros do Exér- outra prática. ÁS quarta-feiras, das

!diSPosições em contrár!o. (cito, atíngíndo, aproximada- 17,00 ás 18,00 horas, haverá aura

Na justificativa ao mesmo:mente, o pessoal adiante es� prática facultativa.
'

se mencionam seus objetivol:ilpedficado: O inicio das aulas .se fará a 19

primordiais, primeiro renovar Quadro de Intendentes de abril, sábado, ás 15,30 horas

os quadros através do ingresso 150 primeiros tenentes: Os exames serão realizados a 6 de

de e'1ementos mais jovens, nos QuadroO de Veterinários novembro.

postos iniciais: segundo,
.

8Y;- 50 prímeíro tenentes.
,

Usar-se-ão 0tS livros:

tal' a estagnação de determ!- Quadro de Farmacêuticos Manual completo de Esperan to.

nados ofícíaís nos primeiros 30 primeiros tenentes. Gramática elementar (resumida.)

postos da rrerarquía militar, A justificativa apresenta
Livro de exercícios.

\rest�be�ecend?, »or outro �ado, ainda sugestões de ordem prá-
Voeabulár io de bol-so.

o. índíspensável paralelismo Itica para a aplicação de lei,
História do movimento espcran-

de carreiras nos quadros das sem aumento de despesa com
tista,

Armas e _ dos serviços - 11a! redução do número de capitães, A vitulo de propaganda; esses

f�,:�m� do artigo 40 do decreto� IAlvitra, o�trossi�, que .se tor-
livros serão vendidos aos matricu

lei n 5;62�, de 28-7-43. (LeI
i
ne a função de tesouréirn pri-

lados, pelo preço total de Cr$ 25,000

de Promoções). .,
vatíva do posto de capitão.

Findo o Curso para prinoípraa-
w_�._-_ _--. _-_ -.- -""..,.."..- .". ...,;...__;..�..

_ :..,." tes, serã-o possibilitados aos alu-

DOS· aprovados o aperfeiçoamenta
'no manejo da língua e a parLkipa-
00 do movimento da língua inter

na.cion1.1 auxiliar.
- .

,

,

Plor ianópólis, 23 de março de

�947,
.

Helena N. Spyrides :_ Chefe da

Se{l,Çã9 doe' Cursos =: DepaI1táment4

Cul�l'llI.
.

-

LI VRARIA ROSA
Ru� Deodoro, 33 - Fpolis.
Ate�de pelo Serviço,
Reembolso Posteil.

TECHICOS
,

'

o Brasil para seu

d esenvolvimén to,

n i!cessita de �técrticos
em todas -es

profiss-ães

Livros Técnicos
em geral

Ensina' se remédio ex

trsídc de urvo- e muit c co

mum, medi-rite Cr$ 20,00
, cartas par,a

LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

C'ami!!lae, Gravatas, Piiamea,
Meiaa dai melhoreà, pelos me,

nores preços m6 na CASA MI8
CELANRA - RuaC. Mafra. (

• ••••••••• o .

BAR
Vence-se um, bem sortida

e .bem : afreguezodo
Rua Tirode'ntes

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

TOME APERITiVO

K N' (_) T
.....................................

VENDE-SE
uma casa de madeiro de.
lei à ruo Silva Jardim.

230. Trotar na m,esma.

'Casa
Vende se na E'streito, na rua

do �onto do onibus. Tre.tac
nesta redação.

("Campanha . pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro).

do
com o goyôrIlto e o parrLa,mento,
executar uma políLi-ca que dê teto

aos sinistrados., téti:J a06 jovens ca

sais, této aos milhm'es que vivem

em bal'nacôels".

Deseja' obter
emprego?

Procure então a nossa· ('rilr�lII'
cia e preencha a nossa "'ficha d.
informações úteis", d#\ndo Uhhu'

, as indicações possíveis, que ter6'
mos prazer, em recomendá·lo <fi)
8'O!I Interessados' na .aquisição <t@
l)ons funcionários (IIS).

VENDE-SE
uma S8la de jantar de Imbuia
por motivo de viagem (u�gente).
Tratar nn Clube 12, com Tido.
..................

•

....... � .. 4 ••• __

LEIAM A REVISTA
O VAlE no IT4Jt\1

r.

CO]1oc!Lündo "Deveímos,

Envié ao seu amIgo distant.
um número da revista O VÃ
LE no TTAJAí, edição dedf

.

cada a Florianópolis, e assim
estará contribuindo para
maior (lifusão cultural

de nossa terra
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DIARIO

o ESTADO-Qulnta-Ierra 10 de Abr.1I de �947

DA ASSEMBLÉIA CQ·NSTITU INTE
...Resumo. da ata da 3a sessão ordinária da
..Assembléia Constituirite, realizada em 31

de março de 1-147
PRESID:I!;NCIA - Sr: José Boabaid ..

.

SECRETARIA - 8rs. Cid Ribas 'e AI.
..:!redo Campos. ..

.

As 14 horas do dia. 31 de março de
1947, havendo número legal, o sr. Pre
sidente declara aberta a sessão. Com.
."llareceram 36 deputados. O sr. Presíden
te, após a leitura da ata da sessão ano
�erior, põe-na em discussão; e não ha
vendo quem faça observação, é a mesma
«dada como aprovada.

Não havendo expediente, o sr. Pre
.sídente declara que continúa na ordem
-do dia os trabalhos da elaboração do
..Regimento Interno.

Nada mais a tratar, o sr. Presidente
«dá por encerrada a sessão, dizendo que,
.conrorme já declarara em sessão de 28
-do corrente, fica marcada para amanhã,

I
-.às mesmas

I .horas, nova reunião, para
-corrttnuação dos trabalhos atinemtes ao

.

-Regimento Interno.

-0-
f'iResumo da ata da 4a sessão ordinária da

. Assembléia Constttutnte, realizada. em 1° Ata da 2" reunião da comissão encane.
de abril de 1947 gada da elaboração do projeto do Regi.

PRESID:I!;NCIA - Sr. JoSé Boabaid. monto Interno da Assembléia Const itutn-
SECRETARIA _. Srs. Cid Ribas e AI·' te do Estado de Santa Catarina

.

:1'redo Campos. Aos 7 dias do mês de abrlI de 1941', às
As 14 horas do dia l0 de abril de 1947, 14,30 horas, no Palácio da Assembléia,

:bavendo número legal, o sr. Presidente reuniu-se a Comissão' encarregada da
"declara aberta a sessão. Compareceram elaboração do projeto do Regimento In.
,36 deputados. O sr. Presidente, após a u.>rno desta .Assembléia Constituinte, sob
.Iettura da ata da sessão anterior, põe-na a presidência do sr. deputado João Esti·
GSm discussão, sendo a mesma aprovada.

Não havendo expediente, o sr. Pre
-stdents . declara que contlnúa na ordem
·<do dia os trabalhos da elaboração do
:.Regimento Interno.

Nada mais havendo a tratar, o sr. Pre
-sidente dá por encerrada a sessão, mar-

-cando outra para o dia seguinte, às
.zmesmas horas.

..

r-
--- --.� - ---�-..

SELECÕES'
. �

FEVEREIRO

valet Pires, contando com a presença
dos deputadoS Orti .de·Magalhães Macl!a·
do, Oswaldo Bulcão Viana, Antônio. Car
los Konder Reis, João Riba� Ramos e
Braz Joaquim Alves.. D.eixou de compa
recer, por motivo justif-icado, o deputa:
do Armando CaIU Bulos. Aberta a sessão,
tomou a palavra o sr. Presidente, que
teceu considerações sôbre a parte que
lhe competia .apresentar, conforme fi·
cou deliberado em sessão de 31 de março
p. passado. Entregou,'. então, uma das
vias do seu trabalho ao relator geral,
deputado dr. Oswaldo Bulcão Viana, e.

bem assim, aos demais membros da Co
missão, para procederem o devido estu
do. A exemplo do sr. Presidente, os de
mais membros da citada Comissão tarn
bém fizeram explanações sôbre os res

pectlvos trabalhos. Em seguida, foi mar

cada nova sessão para o dia seguinte, 8
de abril, às 14 horas, para a apresenta-

Iça0 de emendas aos capitulos elabora
dos. Nada mais havendo a tratar, o sr.

O PROBLEM'A ALEMA-O _

.., .,'__-----.--------�-
Presidente deu por encerrada a reunião lU "'J.:J

Ie, para constar', eu, Braz Joaquim Al·

ves; Seci'etário, )avrei a presente ata, GUNDO HERRIOTque, depois, de lida e achada conforma .

vai assinada por todos os membros

pr0'.jsentes e por mim. _
,

Florianópolis, 7 de abril de 1947. Parfs (S. F, L) O �r.

João Est ívalet Pires. Edouard Hm',r'liO<t, pre/sidClIÍ/l-e da As-
Oswaldo Bulcão Viana,

I blé' "I
.

I í.

Antônio Carlos Konder Reis. 's·em 'lia. ",aCiOna, en Te outras
João Ribas Ramos. coisas disso o seguinte, numa con-IOl·ti de Magalllães Machado. I
Braz Joaquim Alves. f'et'ência sobre as relações í'ranco-]

da Cori,stitulção; Cap. 3° :-" Do Compa
recimento dos Secretários.'· Ao deputado
Antõnio oarios Konder Reis o Título I,
oap.. único: Da Sede; Titulo II, Cap. 10
- Dos Deputados; Cap. II - Das Vagas;
IV Parte, Oap. único - Das Questões de
Ordem e Das Dísposições Finai�. Isto
pôsto, ficou assentado queos SI'S. deputa
dos deverão entregar ao Relator Geral
cópia de seus trabalhos, em 8 vias, até
o dia 7 de abrU p. vindouro, às 10 ho
ras, na Sala. das Comissões do edificio
da Assembléia. Nada mais havendo a

tratar, o sr. Presidente marcou nova
reunião desta Comissão para o dia 7 de
abrrl, às 14 horas, e, para constar, la
vrei a presente ata, que vai assinada
por todos os membros.
Florianópolis, 31 de março de 1947.
João Est-ivalct Pires, presidente.
Oswaldo Bnlcão V,iana, relator.
Ortí de Magalhães· Machado.
Armando Calil Bulos,
Antônio Carlos Konder Reis.
Braz Joaquim Alves.
Braz JOaquim Alves, secretário.
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I
ma ior I

atualidade I
COMPRE SEU EXEMPl�R I
HOJE MESMO! I

CtlSTA SÓ Cr$ 3,00 :
--------

SNRS.
ASSINNATES
Reclamem imediata

mente'. qualquer írra
gUlaridade na entrega
de seu, jornaes.

I

.)
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:�i1esumo da ata da sa sessão ordinária ela
.Assembléia Constituinte, rcalizada em 7

de abril dc 1947
PRESIDt:NCIA - Sr. José Boabaid.
SECRETARIA - Srs. Cid Ribas e AI·

::fredo Campos.
As 14 horas do dia 7 de abril de 1947.

.:havendo número legal, o sr. Presidente
decíara aberta a sessão. Compareceram
:::n deputados.

O sr. 2° Secretário procede à Ieí tura
,�a ata da sessão anterior, que, posta em

,t:llscussão, é aprovada.
O sr, l0 Secretário procede à Iettura

, do expediente, que consta do seguinte:
.. Telegramas dos srs, dr. Moisés Lupion.
, Governador do Paraná e José Guiomard
'"dos Santos, Governador Delegado União
.dc Acre; major Luiz' de' Mpura Carya
lho GQvernador' do Pará; General Can
dld�. Caldas, Interventor fe�ral na Bahia
.e ·.'·J6�qulm· Bastos' Gonçalves, presidente

· da Assembléia Legislativa do Ceará,. de
',. agradecimentos pela 'comtmícação que
·

lhes foi feita da lnstalação ,
desta Assem

I bléia; telegrama do sr:- Marechal Ma.sca.
renhas de M.o:rais, agradecendo a comtil
nicação de 'hav-€r esta Assem�léia apl'�·
vado uma moção de aplausos a FEB; ofl·
"do da Comissão organizadora dos feste,
:'. jos comemorativos do l0 Centenárl? da

. elevação de São' Francisco do Sul a ca·
.. ·tegoria de cidade, convidando SI Assem·
�.: bléia para assistir às comemorações que
!, serão realizadas naquela cidade a 15 d'o
"corrente, data do referido cente.nário;
"oficio do sr. João Chede, presidente da
Assembléia Constituinte do Estado de
_Paraná, comunicando' li instalação sole·

· -ue, em 28 de março findo, da mesma
Assembléia.

,

'Pediu a palavra o Sr.- Nuaes -Varela

para trazer ao conhecimento da Casa o

"falecimento, ocorrido na madr.ugada de
: ::hõje, do sr. Jacinto Tasso, cidadão pres
�:-timo50. e· de grandes, virtudes civlcas.
�,que emprestou ao sul do Estado, e em

llarticular à terra lagunense, uma cola-
·

. boração ·sem par e digna dos malQres
" encômios. Ainda com a palavra o sr.

: Nunes Varela pediu que fõsse cçmsultada
·

. a Casa sôbre se aprovava a consignação
, . em ata de um voto de profundo pesar
, ·desta· Assembléia pelo Infausto aconteci:
,mento, dando·se à família do extinto
· 'Conhecimento, não 'sã do requerimento

· feito como também da homenagem pres-
·

tada.· Submetido o < requerimento' à apre·
· •.dação da Assembléia, esta aprovou-o
unânlmemente, determinando o sr. Pl'e·

· sidimte fôsse, de tudo, cientificada a

·.,-exma. família do saudoso extinto.
i Não havendo quem mais quizesse fa·

":l!ler uso da palavra e nada mais havlMldo
-a tratar, o· sr. Presidente encerrou a

''5essão, marcando' outra para amanhã,
às mesmas horas.
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· -COMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO
Ata da la reunião <Ia comissão encane·

.gada da éIaboraç.ão do Regimento Intor,
o no da Asse;:I�:�FaonJ!������e do Estado

Aos 31 .diasedó mês de. março de 1947,
.. Às 14 horas,' no PaláGió da Assembléia,
l'euniu-se a Comissão encarregada da

, .elaboração do Regimento Interno desta'
..Assembléia Oonstituinte, contando com

'$ presença. dos seguintes deputados: srs .

.Armando Cal1l Bulas, Oswaldo . Bulcão
'Viana, Ortí de Magalhães Machado. João
Estivalet Pirês, Antõnio Carlos Konder
Reis e Braz Joaquim Alves. Não comp,,\·
Teceu, por motivo justificado, o depu:ta
do João. Ribas Ramos. Por deliberação
tios membros da Comissão, assumiu a

presidêtncia dos trabalhos .

o deputadO
sr. Oswaldo Bulcão Viana. Em seguida,
'procedeu-se à eleição para os �argo� de
presidente, relator geral e secretario,

, tendo sid9 eleitos, respectivamente, os

srs. João Estivalet Pires, Oswaldo' Bul·
cão' Viana e Braz- Joaquim Alves, OS

quais, pela ordem de citação, represen-.
tam os seguintes partidos: Partido So°
clal Democrático, União Democrf.tica

I' Nacional e Partido Trabalhista Brasilei·
-;roo A comissão, para facilidade dos· tra·
'balhos, resolveu distribuir a matérià' do

- lI1.egimento Interno .em, capitulos, divi
�indo-a em 6 grupos. Resolveu ainda a

Comissão proceder o sorteio dos diver·
sos capítulos entre os membros da Co·
misSão, cabendo ao deputado Oswaldo.
Bulcão Viana elaborar os s.eguintes ca·

. llitulos: Capi�ulo la-Do Processo de VO
-tação; Capítulo 2° _; Da Verificação da

· Votação; Capítulo 30 - Do Adiamento
-das Votações; Capitulo 40 - Da Retirada
de ' Proposição. Ao. deputado Braz Joa·
quim Alves, Título V da Ord�m dos Tra·
"balhos: Cap. 10 - Das Sessoes; Cap.•
das Sessões ·públicas;· Cap. 3°-Das Sessões
:Secretas; Cap. 4° Das Atas. Ao depntado
JOão Estivalet Pires, Título III Da Di·

'1'eção dos Trabalhos: Cap. l° da Mes�:

Cap. 20 Do Presidente; Cap. 3° - Dos
-Vice·presidentes; Cap. 4° :- _

Dos Secre�á
rios; Cap. 50 - Da Comlssao ExecutIVa.
Ao r1eputado Orti de Magall'lães Macha·

do, II Parte - Cap. 1° - Dos Debates:
Cap. '<0 _ Dos Apartes; Cap. 3° - Dos
'Re01·-·cimentos. Ao deputado Armando
'CaI'! 'Gulos, o Titulo V -. D3 El3borac�0
dR r'''"Y\stituicão: Gan. 10 - Dq C:Jnll::s-ao

Comt'tucional; Cap. 2° - Do Proje,c

alemãs:
"O desaparecimento do chefe do

nazismo é muito mais provável
'que o da domtr-ína''.
Relembr-ando suas estadias na Aoência" It Repr.eentaçõ•• em

Ofl!'W
Matriz: Fiorian6polt.
Ruo João Pinto I n, II
Caixa Polltal, 37
i'Uicl: Cruciúmo

Rua Floriano Peixoto, ./a
(Ed.u. próprlu)..

. Tel.gl'Qmaa· -PRIMOS·
Ag.ut.. uoe princlpal.
munlatDloe do Eetodo

. ,

I

�

Só USO }CO��OS!
diz' Ann Jeffreys

famoso estrele da RKO Rodio Pictures
qve cpcrece em "TRAIL STREET"

Alemamha, aí'irmou :

t , Amai 0-[' impressão que Li ve ela

Alemanha, é a que suscita sua al
ma ç.olellih·a. Pode-se dizer que a

alma coletiva da nacão não é a: so

ma das almas índividua.ís. Os ale

mães lôm espírHn gregár.ín. Há uma

oposição form.al e incouciliável en
,l!l'e o que se chama ai cul'LuTa ale

mã e a cívihzação franecsa. Não

.somos pela cültura, mas pelo hu,
manísmo. Este ·pe.nelr:a a alma i-D
te ira e supõe o respeito da pessoa
humana" ...

Após haver falado dos massa

cres e torturas atribuédas aos na

zis,la.", concluiu: "O problema das
.

r e IIR('Õ e::i e,nl're é\:. Fra.nça e a AI'e

manha é 1.,alve.z insol.uveI. Seria
certamcnle um grao,de benefício

pfwa o ·mu.ndo se o povo al,e.inão,
t.l'abalha,dor. 0.. ç.or-ajolSO, quilsess,e
unir-ls,e aos ct.elTlla!1s povos paTa

1:/l'aba.Iha;,r peJ'a, pa.Z. A que.stão é sa

ber se isso é Í)CllssíveI.
Encootraram os rus.so,s a s'olução

ideal a,vança,ndio até o Oder,' Mas a

Fra'oc:-a. tão mut.ilada é .pensegui
Qa, pri\'a/da mesmo dos elementos

·er�,se;oc.i.a,ils, t.em &emrpil'B como que

uma cicalri:z aberta em seu f1a.n

ce. Sl1plico a nossQ.s amigChS, ingle-
I ses e ame.riC'RllQ'S não _ se clei:lGa,r'em

: levar rnnHo long,e p,el{) seIJIti:rn.enta

'1 I.i,smo'.· É preóso escolher: de-ren�

I
der os culpados ou OIS j.nocem,fJes

üs inoce:nIJes, istÜ' é, esta Funça
! q.ue pode ser expüsba. a novo/s pe..,

,rigos.
Ai·nda V].l'a um d.ia em que a

I AI·e.ma.nha
eneontr-e ? mC!n:emto 1'a

. YOl�áy,el que a,s dirve,ligênclas entre

los a,liados poss-am -·ériar. Sou hos

! UI a todas ais fôr('as do ódi·o; mfl:s

I snu hos,l.il também a todias as '1'0,1'
.

ç,as da ·iImão.

QU�R VESTIR-SE COM -CONFORTO E ElEGANCIÀ 1
.PROCURE ,A
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Arnoldo Stlarez
Cuneo

Cirurgião-dentista
Exclusivamente com hora

marcôda.
Cartão de hore Cr$ 80.00.
Rua Arcipre�te. Paiva n.O 17

Tel. 1.427.- Florianópolis

ALUGA'-,SE
uma casa

Eu�lides
sita à'·' rua Vila
Machado. 215

Estreito·;, .

Alfaiataria Mello

Preferencia' a quem comprat
os movei9'.·

Informações na mesma.

Rua Felippe Schmidt 22
,

Sobrado

•••••••••••• o o ••• ! o ;.��

Tet<RENO
Vende·se 6timo terreno; plano,

todo arborizado, na paoata e bulo
cólica prain da PALHOCINHA.
Coqueiro•• com 34 metro. de fren·
te e 50 de . fundos '

.. Cartall para I

"Terreno-PaJhocinha" Resta reda
ção, Preço 38,·000 Cruzeiro. á,:vista,'

DOENÇAS .NERV<JSAb
Com os progresaoll d. mediebulj

boje; as' doençat! nervosas, quani.
,ratadu em tempo, sio mal� p....
feitamente .remediáveis. O cur.ntl.�
I'ismo, fruto da {guorinei., só po••
j)rej�slj,car �s indivíduos afetados tie
tais.�nferiilid&d� . O Seulço N...
eiomll de Doenças mentais diepl.
de um Ambulatório, que atende e....
nd�mente 98 dO.entes Ben080ill l..

Ugent�, na Rua DeodQr. i3, U5 II
.... 11 ohcr... lia,rtlll:il!.ii&�
............. � .

Dr.
'<'

.. ;t _f:'t

Heririque 81'odleck
.

ADVOGADO ,_.

Schmidt :2!, sobrado-Telefcne.' 106'2
PARAISO)

Senhorita!
Ao escolher seu perfume werifi ..

que se trás a marca da perfumari.
"Johan Maria Farina" que jií e.r.
preferida pela corte imperial de

I D. PedrQ II

'Rua Fdipe
(Altos da' (CASA Florianópolt9-

'

F�RMAC.IA _ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO 'LAUS

. Hoje e amanhã ser'Íí a sua preferi'da
Drogas nacjonais e estrangeir!l$ - HomeopátiaS

marias - Artigos de borr ..cha.
Garante-se a exata observância DO recdtuário

- Pel'fll-

médico.

renhi t emprà e� COSü uma gCJr�alinhá 'de

APERITIVO' «K NO T»

Transpor.tes regulares de cargas do pôrto" de

SAO FRANCISCO DO, SUL p,ara NOVA-YUBI
Informações com os Agentes

Florienópolis Carl0s Hoepcke S/A - 01- Teleíone 1.212. ( End, te'eg.
São Francisco 'do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

o.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ��T' f"'\,{ l Quinta felr. 10 de Ilbril de '§!u 1

Um go.lpede
Sinafra
Ho1lywood, 9 (U. P.) - o ,�nt{)r

de rádio, FTank Si!natra abateu:
com um só golipe, ,o jürnatliS'tJa Lee

Mmtirrner,
.

do jornal New york

Mirrar, d'uralIllte um encontro na

(')1ube noturno Ctros, Sin<Ltra alega.

1"00-
Rio, 9 (A, N,) - A Gamara Mu-

que fôm úhllJffiooO de ".gr�!1IgO", pOC'
ni<Cipa,j de·bateu a ,situação dos Mru.,tilmer; moo este ,por sua vez {filJ;

- .- Pf<.n..�oniatas. do illüntepio. -muni..,. "que "fioi' 'arrIMado á ,traição, se.m Sil

.

c1pal. Estudo'u ainda, a questão do bel' de amda. Admite, pOf'lém, tM"
abastecimento do feijão aqui e do,s dito vári<lis 'V-ezes, em seu jornal,
t.ranspol'tes urbwnos.

Que Si'n�i<ra Inão salbe cantar, o que

explica, a rai'Va do artista.

VgndQ Q$ rnQlhOP,QS a�.tigos
pOP Ppg�O dg ta'bg,lô.
jJtws f,'PS(o." ú Ioda horo.

SYLVIO BRAZ FRANGULIS.
Bebidas� conserva�, cereais e todos Missa de 7° dia

OS dema,'s geAneros allmentlc'loS� João FnltnguH!s e Sof.hia Frangulis convidam Iseu.s parelllLes e pes-
soa.s amigaIS para alssisbir,em oU m�ssa de 7ã dia !pela a1ma de seu qll1e-

A P'" I" $ 4 O fj I I) rido fHho Syl:v"i,o ",S'ába,do" ás 7 horas ThO aUflJr de Nossa SBlnhora de

ç'llCO,' e I () (I. a (1' ,ti ([a iP fi � L01Jl'des ,na C3Jt.edrral. E agradece a tod!lls as pelssõas que 'enviaram !la-

R M' C 60 1.' 1 t"! ...,

8 � I N�S, te,legl'&mCliS e iCélll'tões e que. cOIfrupareeoeram ao enterIlO e e�peClal-
_'_..m_.!.�2��_.:_._.���::_..._-_-_-=_-.._.�-;..�...�...._:. ����n��s cg��� �������<:ac��11gI'���' lhe confortou até os UItI'ffiiJS

,Em " 4isputa' d-a--Ta�-a·· -({Am��-ade» será�'-·reali-z-a-tl1;,-·oomin-g·o-·'pr-&Xim6,.
capital, o primeiro prélío da. série de três, 'entre as íêrças

1

máximas Iutebulisticas de Santa Catarina e Paraná ..

'

:

nesta
•

Direção de PEDRO. ,PAULO MACHADO

�S�i�o�a :�ap're:!�nt�?n?s}����IO COTEJO DAS MULTIDõES
findou, interessantes partidas maior oportunidade aos novos O acontecimento maxirno do ano doe Imfornnações do Paraná, Para o

�le voleibol, futebol e bola ao: desportístas, poís não tem ou- será, sem ouvída, a reabização dfll; encontro em CU]li,u,ba, o Conse-lho

cêsto, entre a: mocidade estu-: tra finalidade êsses embates íníês movimarrlaês cotejos \t'u!liebo,.. Regional de Despor-tos fie Santa
dantíl catarinense e 'para.na-] entre a juventude, que o de in- Iístícos que serão trava/dos e,ntre, Oatai-ína ofer-eceu o ar tietico "Q!ro
ense. Merecem os nossos eum- crementar o gôeto e o hábito os selecionados de Santa Catar-ina íeu "governador Aderbal R, da 011-

primentos os qUB conseguiram dos despertos nas novas gera- e Paa-amá, em disputa da Laçá '''A- va".
realísar êSSBS encontros, e as 'ções. mizade" . Agora a Liga Blumenauensa de

nossas observações não devem Queriam ganhar? Então ga- O primeiro encontro 'será eí'e- Desportos resolveu oferecer a taça
aalngtr o mérito que tiveram nhassem a própria custa: Na- tuado no próximo domingo, no 1i:s- "Dr. Udo Deeke" palra ser disputa-
€m tal realísação. Todavia, na.Ída de enxertos, índice eloquen- tádio da'F. C, D. da em Bkurnenau,
defesa do nosso esporte, cum- te de que não ouve couve- Como já motíciarnos, para o jq_go Oomo vemos, qlU!lIko antisti cos

pre-nos apontar as falhas pa- niente preparo, pois não é ad- ·nes,ta capital, será disputada, a taça troféus serão disputados, contrí-
ra que .possamos eliminá-las missivel que entre os estudan- "governador Moisés Lupjon", 0- buíndo para maior brilho dos jo-'
em outra oportunidade. tes catarínenses não houves- fenta do Depar-tamento Estadual gos.
Pecou a direção dêsses jo- sem elementos de sobra, capa- .--------'-----�----------

gos por haver descurado na zes de _;faz:er brilhante figura Caravana do 'A·r "E. C.'escolha dos juizes, dando lu- nas várias modalidades des-

gar a que as arbitragens não portívas.
se tivessem realtsado com a

.

Isso é pagamento 'na mes

Iísura e elegancía que era de ma moeda? Os paranaenses fi
se esperar, mo�e�te em

selzera)TI as;:;i�? Não importa!
tratando de embates entre es- Cada um da o que tem; um ato
tudantes. O árbitro que atuou que merece repulsa não deve
na partida de ibola ao -cêsto, ser repetido, e muito menos

apita mal, ou melhor ; se apita por 'quem o Il'erpudia - QUEM
bem, estava num .dia,. infeliz RIDPROVA. NÃO, IMITA.
porque apitou mal, e, o que Rui Stockler de Sousa
foi peor, assumiu . no campo
urna atitude agressiva que
muito destoou do caráter amis
toso daquele jogo. No futebol
a a.titude facciosa do juiz, sr.

Aga.pito, foi bastante clarn pa
Ta q,ue sôbre ela pairassem
iIualquer dúvida.

N,a pantida de bola ao ,cêsto
um ,jogador v,isitante recla
mou qualquer coisa ao 'árbi
tro rebelando-se de forma 08-

tensdva. O árbi,tro puniu (e
foi justa a punição) o quadro
:visitante com uma fa.Ita. técni-

Dir-etor" de voleibol - Sg[o. GIlRecebemos a seguinte comuníoa-
.

ção, que rnusto agrndecernos : MOt'ei,l'a Fer-reir-a,
"limo, sr, Redator Espontivo do Auxjl.iar -' Cabo Walmor' Vile-

"O .Estadp." ,-;- De ordem do .sr. pre- la,

sidente, eormmíco-vos que foi elei- Dieeí.or ele basquetebol - Sgto,
ta e empossada a nova di)jeltoria do Conrado Coelho Costa.
Caravaua do Ar E. C., pac-a o COl'- Au'xid iat: - Ca:bo Hélio Gouvêa
rente ano, a qual acha-se assim Di reíor de publtcídade - 01',

constsíarída :
'

.

Osmar 'Silva;-
Presidente de honra - Capitão- Rept-esenlante - Sgto. Pedro da

aviador Darcy Lopes Pimenta. Rooha Lrnhares.
ESPERANÇOSOS OS CHILENOB Presidente - 10 'I'te, Eduardo de Enoarregado do Depanternento de
Samtiago, 9 (V. A.) - Com as Oliveira Bastos.

.

Educação Fi.si<ca ;_ Sg1úo, A'I'lIla.ldo
pl'ovas e1imliuflIlór.Í'a,s de hoje, no Vioce-président.e - SgL{), Hélio Renz.
eslá,di'o naci'onal, a FOOElração Chi- SamnB'llit.o' Sa.les. Conselho FistooJ: Pres,idenLe
l,ena de Atl,etismo dará ,po,r finda a 10 secr'etário - Sgt;o" José Vi- Sg,to, ALCredo Flores' da Silva,
sel,egã1(} de seus a,t1etalS, qU€ tn1€- CCln!W dos Salntos. Membros - Sgtos. OLon.e,J Se,g>und{) ignarão a tumna anldina no próxi- 20 s€icr,etário - Sg-t:o. Otilio AI- Di,\ü7., Mall1'Oel Zeferilllo SLBin e Gu·
mo CampeonaltIQ Lllitino-ÁlmeriMno ves, mel'Cindo ToJ.Oimi oLt,e.
de .NUetilsmo, que Lerá lugar no Rio 10 tesoureiro Sg�o. Romulo Aprm"e,ito a O!por-tu.ni'd.ade para
de Janeiro, ,em maio próximo. Bon,fiom, e.m nome da DketorÍ'fl aâma, apre-

Os resultados obtidos, ,31M ago- 20 tesoureill'o Sg,to: Ari:Sti'des sentar a v. ,s., prO!Í.es:t'Üis da mais

ra, nas di:versas e'Sipe,ci.a1idooes, i:n- Rodl'igu€.s, de Sousa.
.

I aLt.a estima e' distinta considerração,
dic.a.m qUB o Chile se eIl!0Qntl"a em DirEIto!' de futebol - Sgto. Ma"" 'Flol'i,anóp-olis, 20 de mar(}o d,e
boas c!ondições pa.ra reler seu ti- 110el da Pai:xàlo T01.lTinho. 19/t7,
tulo de c,ampeão sul-amerilcaIllO de Auxiliar - Cabo Newton Mon- José Vicente dos Santos _ 10 se-

altleüsmo, �onqu�Sit'ado em 1946. guilhov. cretárilo,"

I
,

"

,ca
A assistência vaiou o indis

ciplinado visitante. Até aí na-
da de mais; In.as· o 'J;'residen- Sant� Catar.-n'·'a x Para', na' !Comicio de
te do Grêmio Estudantil, dei-
xandO"lse arrastár pelo entu- Os ingres,sos par.a {) sensacional A ta,be,la de pr�s é a seguinte: protestoziàJsmo do mo-mento, esque- , .

choque
• fntebolfsüco cio proxlI!TIo Oadeka numerada - Cr$ 40,00,

ceu-se das normas da hOSlp.ita- domi!1lgO 11e-'Sta C!I!pital entre 3<S lSe-, Arqllibaneada _ ,Cr$ 15,60, Ria, 9 (A, N.) - Realizar-se-á;
lidade, e dos d�veres, que :'lhe l.eções de Sa,11'ta, Caltlal:ilna .e Paraná,

.

,. hoje,' um comioi,o defro.Il!te: á. esco-
cabiam na alta investidura encoutra;m-:se á venda no Salão

.

Gera'! - C�$ 8,00.
.

. .

Ia naciona,l de eugen'hari�, em si-
�m que estava, para, também, Record. Militar nã'o graduarlo - .cr$ 5,00, nal d€ prot.esto a,s ,taxas eleV'adas,
como um torcedor quallquer, cobrada.s pe.l,o Estado, pela.s eSCiJ-

gritar ao jogador: "cahi fórn! Ias da Universidade do Br,alsH ..

:r�:r������� ��tf�: Clube 'de Regatas' lido· Luz.l CAmara do Rio
mo, QCorrBsse semeUíarite des- .

�uido que CQnstitúe autêntica
garfe. Qualquer outro poderia
ter eJq>ressões dêsse -jaez, me

nos O Presidente a' quem o de
:ver �la, hospitalidad.'e obriga' a

uma atitude cortez.
Outra cirountancia que des

toou do momento, foi o fato
il:e haver a direção das nossas

,equirpes reforç�do as mesmas

'Com enxêrtos.
.

Tal orientação, alé� de de
predar em grande parte o va-

10J' da vitória, ocasiona ao es

!p{}r:te loeal um mal rrtaior do
que a própria derrota. E' que,
se hOUNesse a d.ireção, por
principio, limitado a formação
das 'equip.es somente aos estu-

dantes, teria, forçosamente,
Ique 'seJecionar melhor os mes

"mos, pa'o:c'UTando um mai,s in
tenso pre,pal'o. Dilsso resulrtaria
ma.ior treinamento, e, conse

quentemente, maior desenvol-

ASSEMBLÉIA GERAL
Fieam wnv;ida!dos todos os sócios, pa.ra a assembléia ge-rat a

li0ar-t>e domingo dia 13 de Abrill ás 9 hocas.
ORDEM DO DIA.

1, - E1eilção da di,retoria.
2. - Astiunl.oo de 'Í1nWrêsse dio Oh.lbe.
F1orianópolils, 7 de Abril de 1947.

, Si1dnei' NooeIti - Prtesildente.

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

P d b l·t IIoF. �- -- --��_ ••• - - _� •••� •••�.� •• --.�_ ••�••••• .r ••�. -

O em 50 S I D r
ACasa {(Sã.-o Jo (-ge» � Rio,'9 (A. N,) _ O 'fribUJllal Su-

de OS�i A K "'ME IRA � per'i,(}r El�itoral. respondeu doe ,rr:o-
.' .. d'o �fI'I�ma'!o!vo a ool1lS\]l,ta do 11'1-

) buna.l Regional do Rio Grande do

Nüf'l[.e que j,ncla,glava se·"o: juiz mu

ll'ÍIci,pal pode stlooliJf.uir o juiz elei·
torai.

Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
ce Mercado públ:co. 1

.&3
............-_._._....-.-.-.....-.-•.•._---_._._.......

c

HITZ - Às 5 e 7% horas
Sessões Chics

1°) - Notscias da f::)'emallla
DElE.

2°)
.

- Notjoiárío Universal
Jonnal.

30) - Mesquil irrha o f'ino cõmi
... co do cinema naoional em.

unais uma perfomance :

C)EM GAROTAS E ÚM CAPUTE

Censura: - LIVRE.
Preços :

AIS 5 horas "."", Cr$ 4,40 2,40
o\s 7Y2 horas .... '. Gl'$ 4,40

ROXY - As 7% horas

10) - Noticias da Semalna
DFB,

20) - Wrll iarn Wn-ig.lh - Nina.

Fock - Bm:

O CRIME NAS BRUMAS

30) - Paul MUTIi .__ Ani,ta Lout

Ise - ,em:

A HISTóRIA DE LOUIS PASTEUR.

Censura: - Até 14 anos.

Preço unico: Cr$ 3,00,
.---.----

·-0------- ,

'� ,�" 'ODEON
Clnes IHPERIAL

ODEON
As 5 'e 7% horas
Sessões Ctiics

- Uma região que progrLd�
- n, 2 - NlIIC. UOÜlP.

- A V'Oz do Mundo - JOl"-

nall.

30) - lng.rid Bergman - LesHe

.. .Hmv.aJld - .em;

INTERMEZZO

P'.reços: ,Cr$ 4,00 - 3,00 - 2,00.
CB'11lSUra: - LIVRE - Cria,m;a5

maiores de 5· anos podelI',ão erutrar

na s�S1são de 5 hOTas.
....................................

IMPERIAL
AIS 7% hõras'

10) - Visiotando o PlliraTIá

Nacional Coope.raiUva.
20) - Jermifer,Jones - Wmiam

Ey'bhe - Vhmem,t Ptit'ie
- Lilnda Darne,[J - em:

A CANÇÃO DE BERNADETTE
. PoreçO/s': Cr$ 4,00 - 3,00,

Censura: - Até 14 anO&_

CASA MISCELANEA di.tri
buidcra doa Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e D1aco�.
Rl1" Cun<:elheiro M.afra

LEIAM A., REVIS'FA
O VALE DO ITAJAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quinta·felra '10 de Abril de '947 7.
----_ .. - ----

GOVÊRN6' DO ESTADO -r:

.
Portarias de) 7 de abril de 1947

O eÕVElRNAOOR RESOLVE
:: Conceder lic�nça:
A Artur' Müller: E�rí:vãO de Paz do

ois'trito dá 'sede do município e comarca

de ./araguá do Sul, enquanto durar o seu

manda�o- na Assembléia .Constituinte· do

IEstado: .

De acôrdo com o ant. 156, alínea a, do
decrsto-Ie

í

n. 572, de 28' de outubro
de 1941:

A 'Dulce Salma Gerber, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Enfel"

meiro,Visitador, do Quadro único do ES
tado,' lotado no Departamento de Saúde
Pública, por sessenta dias, lI'om venci

mento integral, e a contar de 20 de mar,

!;"O findo,
Conceder licença, em prort'ogal)ão:

De acôrdo .com o art. 156, alínea a; do

decreto-Iet n. 572, de '28 de outubro
de 1941

�

A Ivonete T'áboas Schlic"Ung, ocupan
te do cargo da classe E da 'carreira de
Escriturário, lotado' 110 Departamenttl
<las Municipalidades, por trinta dias, com
vencimento in tegt-al, e a contar de 22 de

março fi.ndo,

Licenciar, "ex·officio", em prorro
gação:

De acôrdo- com o art. 161, do decreto
lei n ..5'72, de 28 de outubro de ..

1941:

Armando Vieira Gevaerd, Professor,
padrão D, lotado na Penitenciária do Es

tado, por cento e oitenta d ias, com ven

cimento integral, e a contar de 17 de
março último.

Dispensar:
José Carros Veloso, 10 'I'enente da .Po

Iícía Militar do Estado, da função de

Delegado Especial' de Polícia do muni,

. cípío de Bíguaçu .

.

João da Mata Soares da função de

Delegado .-de- Polícia do município de Pa

Ihoça.
Designar:

José Carlos Veloso, 10 Tenente da Po
líéia . Militar: do Estado'; para exercer a

função de Delegado E�ecial de Polícia
do municlpio 'de Palhoça.'

Decretos de 7 de abril de 1947
O GOVEiúiA:i:ioR ÍÜ5SÓLVE"

:, ,�9W���':", . ..,- C�·.'.1
.

:....., .�. _.�. '.- -r _;

B� _ÇlCô�'dO com Q art. !69; 'do 9�c�r���
·

lei· ·n. 431,: de 19' de 'março de. l�O:

A_n!Ôáio _ca'Jioni':para' exercer .� cargo;
d�-I-Juiz'.de Paz' �o dilitrito de. �l�tiguai,.
m.Y-1'lJé:íWQ; .e ;}!,Qll1arca de ,Cp.11CÇ;rdi!l' �." ',:,
Irene Pedri, Escreverite Jut:ail1f.últaâo;

para exércer, i'l1terinaJ;nente, o cargo de

Escrivão de ?�z;. do disbrito da sede do

municipio e C0111arc'a de Jaraguá do

Sul, enquanto" dú'rar O' afastamento do

r�pMytv0: secv.entwi:r,i;o:
..

.

Dan�e;.: Da IfQyO- para exercer o cargo
de .Juiz de Paz>.,do .distrito de Esteves

.Júnior, mmliêípíó e comaréa de Con,
córdia.

· Exonet·ar:· ,

'

..

'

Santo Leal do car.go de Juiz de Paz do
-distrito de U�'uguai, município e comar,

ca de C�ncÓrdia.
.' .

.
.

'Atílio Mezón ·do cargo de Juiz de Paz

do' distrito de Esteves Júnior, municí·

pio e·,comarc,a.:de ..Concórdia.
'Ci:lDce'der' exoneração:

A Arma'ndo Mee�ize, do cargo' dê' Con:
tador do Juízo de_Direito da comarca de

Caçador.
.

"

A João' Eloi Mendes, do cargo de P.re"
feito M,1.u:l.ÍciP<l.] de Bigua'çu.

DesIgnar:
Hugo Amori!IU,' Tesoureiro da Prefei,

tura Municipal de .Biguaçu, para respón,
dsr, pelo Ilxpedlente da' mesma· Prefei-

tur� ..

Empresa, ((CO'hsltutora Univerkal» ��Si_st_ênclja,A maior Orga�iIaçãO. 'P�edial do Bras'iI lT.1Unl�}lpa'
AVI'SA .Foi o :scg��·i.nte o movimento Ou-

raute u mês Úndo': .

1 Doentes mah-iculados : 244.
3 Consultas:

Oliníca médica .

Pediatria ; ,'
Oftalmologia .; ; .

Op. muno e familias .

A CONFEDERAÇÃO GERAL DO
TRABALHO APROVA A POLtTICA

GOVERNAMENTAL

Parfs =:: (S. F. L) - O semaná
río "Pcurvle", órgão' da. C. G. T':, pu
blica sob e Üiulo , .. "N.ova 'Batalha
a Vencer" um arl.iig� 'cónt!'lnÜ() os

segudntes írechos :

"Continuando ao mesmo tempo
sob o terreuo político e económlC.o

i a b ..talha social entra em nova t'a-.

'1

A todos os portadores de. títulos desta conceituada ernp esa,

legalizar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decretc-Iei na. 7930 de 3-9-45.
.

Para maiores es.:l-ar�éimentt;)s. é
tôrio central nesta Capits! .. sieo à
Florianópolis.

NB. Não faça sua inscrição em outra empreaa, congênere,
sem primeiro conhecer nossos novos Planos de vendas,

ravor di-rigi'-,-,� ao escr i
rua Felipe Schmidt s/n

818
400

215 se. '

'fOTAL
Com o reconhecimento' dum sa-.

1.431 lánio mínimo vid.al e redução de

10% dos preços, parece Ü' !{'W(JN10, .

ÍÍlnallmernt,e, decidido a praticar
11 uma política realista,

Em flua alocução sóbre a baixa
(j') dóspreços, o Sr. Paul Rruma.dinr .de

modn mujto feliz dir-ige....se desta,
70 .vez, de maneir-a diréta e ine':lu!-,

voca, àqueles que podem e devem
;20 :OaIZle1' os sacrbífcíos necessários.

-

É..ffiOS grato dar nosso apoio 'a

esta fórmula";
"

1 Visíéas :"

:'-IOf? Distrítos .

Aos operários .. '.' , '

Hospítalares .... : : ..

4

,.TOTAL .. , .

,.5 .Intervenções oírurgícas ,

N� .AcSs,i,stência, r:: •• : ;.' .,.•.•

No ��();_;pi.Lal e ••••• 10

"
;. ,i·;, l'l,'OTAr,.

'�'.DJ{. 'NE�l'ON-O'Á:Vlk(
"

7 Ill!Slpeçõ��' 'd,� '��:u�d�:'
,

Operações -'. vias Urmãrtaa -

8- A. t t d IDoenças 'dos intestinos, r'éto ,.11' '

.
- e� a, ?:S: _ , I.!UEiXAS E. RECLAMAÇõES

mus
ti: d!_le�Ift�o����bZ;;a�en. DPee... sO?b.nl)O·d.ad..� ...".....•• ...

'

.... •• •• 001 .

PREZADO LE1TOR: Se o que ID,"

.1"lsW,�erapla . _ Infra veTm�lho. .' :IDteressa e. realmente. uma providêecia
Consulta: Vitor Meireles, 28. para' endireitar o que estiver e�rad",. ,'''

Iltehde' díartamente.vãs ·11,3-0" .ba· '.'.' '.'.' '.r'.:'o' 'I'A.I.
' . ,,' '.

par" que alguma falta não se reprta; e
a, e tarde, d�8 16

..
hs, em dtanre

� "1 1:'-
.

-

Res!d: VldJll-RàÍ1r08,'66: , ' , ". ., " ',' .'. >,,','.'-
. . . • • " NAQ.o escândalo que a sua, reci?-maç.1o

FODI'. 1067,
", ,.

; .!,.r�"pabín0t� :.,d\nLál:iÇl:· .' I Ou �lleixa poderá vir a 'causar, .encam.,··
-'! DR."MAD'E[:DA' NE·"'E.S·f-'�I. ç;y.1'Jit{·j:VQ,S .... � .... ,,, .•• : •••• _. 1io�1 nhe-á' á SEC;�A.d�RECLAMAÇOIt8.

n , E'�t['a�11�s .' .:-,:".".. ,',
24'7 II) ·de O ESTADO; que o c.a$à será le7a:lo

MécUco especialista em DOE8ÇAB ('
c ' . .-" 'I'

..

',' ., '.:" ._. '..,
,- sem demora ao CC<lh<lc.mellto de que..

.... I;t-OS O.�fH_)�-> '�Il ,.,J � �,L;-:<.�'" "oi;''' �"C� � --I de direito, recebendo vo 8. uma lnforw.-_,.

�;�t�t1�Ee:;;,e;��ITIJ:�Ja�e&ig)J, rOTAI., 357., _ç� do -resultado, en'ibora em alguna ca:
Conll,CiltQs dlari(im.fulte· ·�ClI' \ ,:>::':rr-Xpli;cãcões {i�{oi[l2�áPiIClis; 005 do lejam publicado. nem a récla

10 às e� ;e��::� 1,5.39:: l:JHra�viole.ta,s \ :" \ • i ·".mãç�o nem· •. provi.d�.ncia to�<IL:.,' ,.�,,,
,'�c CONSULTOR10(. ' .', Tnfra-'\·erme.tho:. :'.', '.' 16

Rua .10110 Pinto n., 7.: sob.rllçl.o- ":'.- B.a;nhos' ·d· e'" vap' 01'
'

3 .

"one: 1.461 - 'Residência: Rti' '
.. , .. , ..

Ptés!dente Co.utinho. 58 . - d•• i.;· . '.
; pEREGiR:INAÇ.;{,O, A'r.RAV:&S, DA

2{) F.RANÇA, DO CORPO. DE SAN'Í(À'
," -..

.

·TERESINHA..
' , .

.;''.:,.:;
DR. SAVAS LACERDA

'.li:Iúoa médico-cirúrgica de Olho.
.

- Ouvidos. Nariz _; Garganta.
Preacriçâó dei lentes da

qontato
-ON8ULTóRIO - Felipe SChml'.,dt, 8. Das' 1:4 'às 18· horas.

"

.;.
WGID.tINCIA -. Conselhets-o u.•.

,

fra, . 77:
.

TELEFONES 1418_ e 120.

Ihisente.

30

;jR. ,ARMANDO VALOJO
I DE ASSIS" -

!� �f�� de Clínica' Infantil 'lá
:, ,: ,ABJlstêncl!l: .Munlcipílt e. (ie
J

. • •

Caridade
,'.

'lIdNlCA MÉDICA DE CRIAN(lAB
ADUI.TOS ..

'JONSULTôRIO: 'Rua 'Nunes ....

.40..' 1 . :(�dlffcl0 . S. �ct8CO),
'ConsultaB das 2 às 6 horl\S
'UlSID:1!:NCIA: Rua �aIlechal GuJ..·

I.herm��. 5
.

Fone 783
.;.� ..'

• •.•• o o' o', o' o o o

- TOTAL
. DR. A. SANTAELLA: ;.",

(.Piplomildo pela' Facúldade Nil',
c' 1'1:- La:bonfto-r'i'o :

dona! de Medicina da Unlverllld$ Ex::um:ei3 ;de ·urina ... _, '.' : . 38 J
_ ••.• • •

",'"

. = �� t�YJó. �i�i��áY��eco��. ,E�àmes ele· san'gue . � � : ' 731 S p.�,rí'S, � �.s. F..I.)� A: uma ��
_ Mentais. Ex Interno da' Sanu .E,!..xames·'.·de' fézes',. , , . :

. !.iI ' arrr '(1., T'01,esmha �'{Il)oslt:':C'n'lim c'a-
ca.. de Mlserlc6rctla, e HosJ:)ltU')' 141i m.. inhã.o, t.ra:n.sf.ODm.a_do. ,"'.in· .

ca.·pe· l'l.a·"'.... f�qruãtrko- do Rio ;na.r CSJ)1tal .,'. Exa-n1eS 'Ide HS'IGarro
v

.

,- 'der.a'!.
"

Ja. deI,xOU L1sHmx, .há cUia.s, parallLlNlCA MÉDIflt\ ..,_, DOIjlN;ÇM
.

.

.. ". --' "',

_

'

..ConSUlt6NIrE1Ro:vOE�dAIf�Clo'."... m.'"'111 • '. TO'FAL' ; ..... -: ..... : ,.. 156 i ]longa pe['eg-rümçã� ,il.lbrfJ(vés \]8 to.::.
.

.
. NE'TO .",' .... '"

.

I
dlals' ais dtolcés.es· fránlces3is.15' Enfei'mag-em :

- Ruá Felipe Schmtdt. Coniniluu .
.

365
MOllBe.I1JhlOl' G81,rila iil1, 'dJire.to.r dá.' . '1)as 15 ás 18 horas -, ..

. Cu,raüvo:s' comuns , ..... -.'. '.
a..�:n��a:i��.�r;;I��O�"•.. ,J,njeçõcs illtr.a�ml,l>sculares . ,968 r��BgIÜ\l1açãO deLi�jeux � _um p,a7.

. '., _ . '. __ " _ __ ;Injeç5es endo-'venosas ..... 851 :f1e., ongmal'l'o}� yende;a, ,acom-
,

� ; ; �!�M�J�p.i!E,,��1!.! .�) .:
'o, : �<� ; -:.; ....' _

'
" {J�:�!hi��j:\�����ü::n��lI�3J�t;o,����

; " ,>"cttNICA ,:N["DIc,A DE. ADUl/r�,. . TQTA.L '

,. 1.05;.1 I b ,. .' .....• '

; ' -,

,,,•••......
_. ,.,.,,-;:. - . I.,

...
'

•.•. '. ,,'). ,'•. ".� ..
- •..; ,. , wusamado ptn�mrul1'e(}e ·ln.·tac,·to 00.�..

J

E CRIANÇj\S. �'. iI? F,armacla. (formulas) :.
. :.1..... -

c'.. "',' .,,' '.', ..
Có1!lult6rio: a. Visconde' de

_ <?llf'O Fo.rnecid.as, na AssIIS'LênCia 2.221' mo o da 8,wllta, ,13eIIDadette SO�bl-',
Preto. 2 - elq. da Pr?ça 1'5.de NO. .-.' """. . :rous em Nevers.

.

'

Yell/lhro taltOI' da �.Belo Hprizolltift) l'Jl1!vJa.�as. :para 10 ,Ceut�o de
. ,

Tet. '1545
.

• PU'(j:l'ÍJcultura Beatriz Ra-
Conlultao: d;ao 4 ã. 6 hor=!l, ,

Itnldência: R. Felipe S.hinidt: J.
_; Fone. manual 8'2'''''.

'"

- >.

'DR. ROLDÃO; CONSONI '

'_URGIA' .GERAL . ..,.. ALTA (.,....
'WRGIA - MOLÉSTIAS D:Il ...

.

..• NHORAS ...... 0 PART,OS ." .'

'l'ormado peJa .Faculd<J,de ãe M.edi·
, clnna da Unl'verslaade de SAo
'IiIulO, onde

..
foi a�siste*. por va·

: 1811 &nos do Serviço Cl!'fu'gico' do
.

Prof, .AUpio Correia Neto.
.l1!"urgla do estômago e 'vias' 1>1-
\\\res, 'lntestinos delgado e groll!lO,
tiróide, rtns, prós�ta, bexiga,

:W'ro, ovários e trompas. Varlco
ill�, h1drocele, var�es e herna·

CONSULTAS:
tu 2 às 1) horas, à Rua i"e!pe .

..

khmldt, 21. (altos dll Casa. P,:
. ralso).· 'Tê!. 1-.598., .: ' f'

III181Dt:NClA': Rua Esteves Je
·nior. 179; Tel. M 764

--------------__-- __--.�

'1l POLYDORO S. THIÃn:fl
Médico do Hospital de Caridade

de �lorianópolis
.

A,_ssi!'tente da, Materni<;iade ,

CLíNICA MÉDICA DISTúR
BIOS DA GES'TAÇAO E DO'

PARTO

Doenças dOS,' órgãos Internos, es,

pecialmente do. coração .

Doenças da.' tiroidê e demais
•

1

'glãndulas internas "

FISIOTERAPIA ,_ EJ:ECTROCAR
DIOGRAFIA ':- .ol"IETABOLl�J.\-J:O ..

••.•••••.••..•••.••••••.
�
..... 0""-.•

rpos" .:
.. , .. ' ,.: .. ,

49i
� r',

�.71�IRadio Difu�orâ
de LagUDô

T.odo o Sul Catarinense escuta
diãriammte 9 Rádio Difusora

de Legun.a. ,

970 Klc.g. (onda médias).
Horário;! de ir:-adiaçqes:' - Das

1'0 às 14 e 17 às 22 horas.
Representante em Fi�riapópolis:

D._ F, DE AQUJNO�
Red. do Jorol:ll,«Q ESTADO>>-

TOTAL •••••• e ;..

DR:> M� S: - CÂVALCI\NTI :
..

OUnlca ,exclusivamente de dlaIiças .

'

I
. Ru� S.;J�af�! ���t;:o,;� ,

TERRENO...
'_.

.'. '1--.

..-·:...·i>-R-.-·�-tA-SE-.·-FA-RACO-;--.-.-" Vende;se' 2 lbte�:. à' ��a Raf-at:Í
.éàlco.chefe do Serviço de SU1II. .

.
.

do Centro de Saúde, Bandeira, nesta. :.
.

,

DOENÇAS DE SIENHORAS:'_ Tratár' 'ccm Solicioni.o Ámaral"
,

S1FIiLLS·
..

·�' AFEcÇÕES DA'
.

a 16�' C. R '; d�s ] 3 às 16
P.ELE _ RAIOS l!NFRA-VÉn: .

n
.

MELH-OS E ULTRAS-VIOLETAS hor as .. ,

Cons.: R. Felipe Schmldt. 46

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. ·D. Ja<l!me Câmw-a, 46

FONE 1648'

BASAL
Consultas dià:riamente das '15- às '

,

'18' horas
.

Atende chamados 'a 'qual(luer
hora', inclusive dm'ante a nÇlite.
CON5U:L'l'ÓRIO: Rua Vltor Melre,

les,
.

18. Fone, 702.
RESID1l:NCIA: A V e n i da 'Trom

-powski, 62: Fone 766
FRAébs.
'ANÊMICOS

, TOMEM

UiB�O creosDta�D'
"SILVEIRA" ,:

---:__
. �

Gra,nde', Tônico

• • •• •• o' •••••• •••• 0·..... .. �

Aproxime-se 'mais ,'de seu
"

I
amig_9s_ �- .pa�entes enyiando
-lhes um nÍlmero da revista O
VALE DO tTAJ'Aí, edição deu

! dicada a. FI9rhmópolts

"ARA.RECEBÉ� AMO'STRA GRÃTIS
·

E?CREVA o s�u ENDERECO AQ

'UBORaT�RIl) Doia S. 1.'-
'.

.

..
CAiXA POSTÀt. 36

'. � •

aL:UMENÂV ... SANTA c'ATA�INAI :.! ..

DR. LINS NEVES�--'
-

..

DR. "'PAULO . FONTES
'cu;'ico e operador

Consultório: Rua Vital' Meireles, 26
.

.

Telefone: 1.405. .

Consultas das. 10 'às 12- e das 14 i!l.1I18
Residência: Eua Blumenau, 22

.
Telefone: .1.623

. . Moléstias de senhora ' .. _,

1
_

Consultório - Rua João Pinto' n. 7
.

- 'Sobrado -'- Telefone 1.461 .

. Resld�ncia·- Rua Sete de Setembro
- (EdifíciO I. A. P. da Estiva)

.

Telefone M. 834 •

I

Fabricante e distribuidores d'l9 afamarias con:
fecções uDISTINTAD .e RI'ilET. Possue um grari�
de sortimento de C:lsemirQs. riscados, brin.
bons. ·barato•• algo'iões, morins e aviamento,

. para Q_lfaiotell. que recebe diretatnenta dIla

Snrlll, Comerciante.· do interior no sentido do lhe f.azsre'l\ < uma

Florianôpolill," -�FILIAIS=emJjBlumenau Q Lajes.
melhorá. fábl'ictHII. A Caso .1-\ CAPITAL" .

chamo. u ateng50 do.
vioitCll onh8 d� efetuarem OÜOI'I c�m'l'rafil: MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'internados
carta que

A Colonia Santa Teresa,
,

os

da
"

Tarde». - Uma
e as
-

nao
o seu imenso terreno não tem

cer-I
ponsahilidade", é tum homem mo- indíviduais sobre a qualidade ou.

ca.s no lado norle e nem aos tuu- ratmente rraco, desprovido de per" quantidade do alimento f01mecido'!
dos ... "

.

. sonalidade e apreciador incorríg í- 5 - 'Iodos os enfermos residen-

Eis a canta : vel do "Jaça o que digo, ma,s não N�s nas casas geminadas, recebem,
"SI'. Díretor, faça o que favo". No anonímato .BX- gêneros crus em quantidade sut'i--
Sob a ep igiraf'e "Os doentes da pressa-se-lhe o caráter mald'bso .t dente?

Colonia Santa Tereza 'sem assi:S-1 il�nÓbil.,-DO seu 'ÍJfoalto com a. Colônia l 6 - Em caso positivo, oozmham,
tencia" o "Diár-io da Tarde" de 151 {loder-,s,e-ia escrever uma novela. êles em oasa, temperando a seu,

de março IUlümo, 'Publicou urna Novela de sabôr suburbano çmd'e a gósto ?
serre doe acusações á Oolonta Santa i irstr iga, o ódio, a inveja e Ü' amor 7 - Qual o munero de 'calsais 6-'

Tereza e ao seu diretor, segunno impossível porque mórbido, cho- residentes nas casas?
iní'orrnes doe "pessoa � coooeiJ!Jo e cante, trescalando a perversão, 8 - Qual a quantidade diár-ia de-

notória respunsabrlidade", apelan- constituem o pt-ato de resietência, carne í'omecída á eozrnha?
do ainda o cr-ístíaníssjmo mror- "Prfmavera no outono"? Set:'i,a plá- 9 - Quantos quilos d-e pão?

••manís, "por piedade'' fi.Z8IS&e agia. "Lobn-Paetor", êsíe sim, serra 10 - O pão, da tarde é rabrícado
combatrvo vespeetino "alguma co i- o tírl'lllio da novela onde os aprecia- pelos iraternados ,e qual a quantí-c
.:ia em defesa dos 'pob're,s patrícíos dores do gêner-o encontrariam ,e- dade?
internados no Leprosâr-ío Santa moções, "suspense" em caela capí- 11 - A farmácia da Colónia �s-
Terezá." Lu lo. Mas a aventura do nosso ne- tá sob a responsaoilidade das",

O ataque já, 'era 'e'SV.'erâdo, mas róe de folhetim é por demais abo- revmas. Irmã-s, desde a inaugura-c
não supunha 'o autor destas linhas minável, no seu duplo sentido sa- ção do Hospidal ?
que a catapujta fosse o "Díário da crflego, para que C.(llllltinuemos· e,s- 12 - Dispõe a farmácia de gran-«-

A· do sr W�IDac'e' Tal'd'e", razoável e simplesmente miuçando. Já abastardou-se sobe- de variedade doe medicamentos?

vlagem· . li I .porque, um jOI1l1Jwl eoopérimei1,tadc jarnenóe Iugíndo ao inquérito que 13 - Sulfas, vitaminas, panici--
em árduas lutas e constantes re-I produz, por iIl1J�Bl'médio de ilusüre lina, etc., são medicamentos re-

Londres, 9 (U. P.) - O ex- e acrescentou que, as fôr,::..as írega!s, jamaits se deixaria 'expôr amigo e. na pr,es,enva do Sr. Vicc,- oeÍltados diaTiame,nt,e ou ra'ramen--
virc-e-presi;dente dos Estados que êle desejava unÍl' são ,

Unido.s, sr. Henry Wallace, "fôrças progressistas", po'rém L,ã,o ,Ca�l1idi'damen�tc: a ,d:sl11'enLidO's I
PresideIlte da República, em j�[l.ei- te?

fOl'mal's e cal,egoncos, alem do

ele,s-"
1'.0 último. Agora escrev,e anomma- 14 _ A f,armáóa já filOou semi!

chegou a esta capitaL que é a que não dlesejava fOl'lll1ar
lba'l'3i o üOll's,equel1'l,e elo pa<[irimonio mente aOls jor,nais, di'l'ig-j�ldo-s'e aos medi;cam,e'l1ibos, quer sáils ou pre-

Primeira eSlcaI.a da excursão que uma organização internacional, moral de um órgão no-tirCiüso, qual inteT!1Ia'a,o's 'e s,eus familim"e:s, men- para,do's?reaUzará 'pela Euroça, "'para ",mas sim uma união de ,pen-
- o dc in.f.Orrmlar Iwnesl'a:mctntc a,os: Lindo, infa,mrundo e elelllegrl11ielo. 15 - Qual o numero de rec,eitas.'

cobrir aquelas ,fôrças que crê- samentos que se compreendam seus J.eÍ'LOrre,s. MaiS o "Diário da Tar- ri ]<:ste, ST. Di'I'ElLor, o relralo moral aviadas este ano, até a 1JorElSenILeatravés, 'das fronteira,s nacio de" desollidou-se da vi,gila'llicia que do "piedoso" i'l1:fOl'ma,Y] Le 'e inspI,ra- dalfJa?nais". Disse que seme'lhante

Ia _sens'a'tez de um pürLa-voz eXIge,

I
elor da psell'do-O(\Jlfl'I'evi,sLa, puhli.ca- 16 ..- Falece.u algumunião existiu durante muito I d f

.

"emL! an o in amlas e probervias, da tão levianamenLe no seu vibran- sem alssi,s[.encia médica?
tempo no mundo cientifico, num sensaci'Oll1'a]J.splo lorpe" feri.n- te, jornal. Isto pôslo, lenho o pra- 17 - Os chamaclo,s médioos, rrIta _

e agora "necessHamo-la de- do l'cpu'Lar;:ões, causanelo impedio- ZN' ró,e tranScTe"er dois docLümen- ma,drugada têm sielo at'endidos
deSiPeradamente no mundo .

sa,ment('e cles'a,ssosSle'go entr,e as 1'a- tos ele va.li'o,sa impontância, qlle eS- de.speito· do -mau' tempo?pollitico.". '1' dmI' l'as <Os i;IlJternados, e além di,sso, clanecem, ,sem l'aivos de dúvidas, o 18 _ Quando s'e fa,z mi'st,er a·
Wallace pronunciará quatro Comen laI1ldo a repulsa an jnlJerna- mod'\1s�vi'V,eDdj dos in Lernados da pl'esença do einl:rgiâ.o, como tenl'

discursos irnlnoortantes na In- t
.

t"�J:' me:n o co-m l'DICÜilli raslavel dano á Colônia ,Santa Teresa: I procedi>cl,o (l Di,['eção da CoJoonia'!
. glaterra, Estocolimo, Oslo, Co- prOÚllaxia da hanseni,os'e no Esla- 19 ._ Quando ocorrei\! a epidemia,penhaque, Paris e Parlamento dei. "S. P'ed'l'o ele AI,câ'nlll3l'(l a'os :23 de

I de .gri,p,e, chwmada "florentina", q-�'e" libri,tânic'o antes de ,seguir via- n' d 1947 _ _O "Diúrio da Tard,e ", meu CQ- -
lar ço 'e. 'taIluas vid3is dizimou em Florrano-

gem para ü continente, a 17 rirsS'imo Dire�o,r, tomou "nuvens, EXll1o. Snr. Dr. Adalberlo '1'olen-
polis, Rio, ,São PalllI'Ü ,e R€ocirfe, e"

do corrente. Na's outras 00- J "d' I d']
. üno de Carvalho I I !"por .uno, eJxou-se Ur '1)rl1ar pe-

, ,
que a:t.i.ngiu 316 iln!Jel�na{ os e a uO-

pitais européias que visitará, la indumentária elo i'nfoI'mante, c:o- DD. Dí,reLor ela Colônia SlLa. 1e- J.oni'a, registrou-se aqui algum,
'

Wallace pronunciará diÍ.scursos mo ,ce.r[lo,s jngl·�,se'S, Carlyle á J'ren- reza.

j óbirti:J?e'm Estocolmo, Oslo, Copenha- t'e, jUII,gavwm t) calção de COUTO Cordiais s·31u!dações. 20 _ Quantas horas tra,balha-
gue e Paris. usa,do por F1ox, um simbolo d,e pu- Ap'enas hoje "eio parar em

mi-I
vam os mé-di'oOrs e a emoanr·egada da.,.

IDm declarações feirtas ainda ri-larlÍlsrmO. AcoillLec'e, porém, no Ilihas mruos um exempl'ar elo' "Diá-

f'a:l'm,'áeia, dm:aIlte o su.rto 'epK �_
no aeroporto Wallace dis'se que caso presenle, que o i,ll'f'OrmaorLe 60 ela Tarde", do dia 15.do cor- mi,co?

-

não' estava de acôrdo com cer- tido e ,havido pe.1o s,eu jornal como I'el1Jte, ()l1,ele um ,arLilgo faz oe,rt-os! Agu ardando uma, 1\es'pols ta p'ron-.
'

em mais frimnerriente na união tos' a'Slpectos, da politica britâ- "pesisôa de conceito 8 nOlLóri'a r,e8- oomehitários l�e.fel"e:ntes á Admi,nils- r
ta, soliJci,to, ainda a ne:ce'sls-ár'i>a, au---

do mundo p�ra a manutenção!nica: "Nunca enfra,queceu mi- tração des,sa Colo'llia. torizaçã,o para dar 310 prels'e'Ilt,e o'

,da lPaz" WaUace declllirou, emj'nha Clrença - disse - de que Dr Cid Amaral Da leirtura do ariligü oh'eg'll'ei a fim Iqlte me a"prOUV,Br.
entrevista �m a B. B. C., q'�e a seu objetivo básico é dotar. o • conclusã.o que (} iluslre escrHor R8'spC'i1uosamenLe, Dl'. A. Tolenti--
proposta aJuda norte-amenca-Ihom.e,m comum de o·portulllda- esLá muibo· 10illg·,e de oonhecer a vi-

no de Cai'Valho _ Di,neltor.
na á Grécia e á Turquia "não des, garantias e liberdades de da e os problema,s dessa nobilissi- 1 _ A cozil}ha da Co'l'Ümiá San-.
é ,construtiva". I que não somente o povo da 'ma i:nslituição. Enl ão, si não há ta Tereza c.o�'l1Ip,eLe a ch8'fia ás 11'-'
Fala.ndo com um grupo de Grã-Bretanha, mas os poyOS de assi.stlenci,a. relilgi'osa, o que será mãs.

jornalistas no aeropoTto ex-j todo o m'llnd-o, s�o credores. que e,s,lá fazcnd'o o atlual capelão, 2 _:__ Os gêneTo.s entTe,gne.s aO"

pressou:
' Para ra consecução de tais ob- 110me.àdo pela ,exma. e r,e"ma. Au-

oemsumo da cozinha são de ia' qua-.
"Atravessamos momento.s de jetivos, o povo norte-�merLcano l'oridade Arquidincesa,na e. ap,roV'a- lidade.

crise nais relações mundials", deve ,fazer e fará sua contri- do pelas 'exma,s. Autoridades Esta- 3 _ A aliill18iT1ILaçâ.n f01'llwcida aOS'

__________'_____ buição". duai,s? Nã,o est.á boa ra alimentaç1ho, inl.rel'nados é abundante.

P f· t M
o.

I
O dire,tor do "New States- oú não há remédios para os doen- 4 - Não Item l'ec1ama,çÕoes' cole-re el n UDIClpa man", Kinsley BurtiÍl, decla- Les'? mas e.nlã,o, o que fa2lem a", tiNéliS nem i'DldividuailS sobroe a qua-

d B·
r rou que

-

estão· sendo feitos abnegada,s e revmars. Irmãs encar- lidade ou quantidade do alimento>e, Iguaçu p.reprurativos pá,ra que Wallace l'egada:s da cOZÍlnha, e da farmácia? 'fQIlnecido.
Por ato do EXilllO. Sr. Dr. se e'n�'reV'iste com o' chefe do Absurdo. PortlanLo, yremho pedir 5 _ 1'odos os e.nt'Brmos -rersiden--

Governado.r do Estado, foi no- g·o'Vêrno, Clement 4-ttIee, e ou- a v. exoia., pe,la presernl�e, e .na qua- Les nas oasas geminadas ,r.eoebem,
meado Ü' Sr. Hugo Amorim, pa- tros membros do gabinete. lidade de Diretor desta Casa, 'Ieva'r gêneros crus em quarubidade s>u;fi�"4 �
ra exerce,r o cargo de Prefeito ao menciona,do jomal a, expl'essão ciente.
de Biguaçú.

.

de meu ,pmtest-o, enquanto a, v

Foi um ato :a.certado do Che- S
..

·t· excia., apresento a minha congra-

fe do Executivo Eostadual, pois ocorro as VI Im8S tulação pela ad:minislliação feliz

tra;ta..,se de uma pessôa (feco- d b t
com que s,e houv,e nessa Col,ouia.

nhecidamente horne:srta, hlteli": as enc eu es De sua viagem à Ca,pital da De v. excia. - s'eI'VO em JesUJs

gente e com uma longa folha Na:la1, 9 (A. N.) - O gove�no República, regressou o sr. dr. Cri,sto - Pe. Roberto WY1'obek, vi-

de se:ry:iços prestados à coleti- p,oüguar oOIltinua socOrI'oodo. a,;:; Cid Rocha Amaral, ilusltrado g-ári.o da Paróquia de S. Pedro de

vidade. vi.ti,rnas da.s 'eIlc,hentes que ,estãto S() Dilretor da Escola Industrial de �lca,Dltana e cape,lií,o' da, Colonia tlta.

Feliclitamors ao sr. Hugo verificando no ilIllte;riroT do Hio FloTiarnólpolis.
Amorim e deseja-mos que a sua Grande d'Ü> Novte e 'envia'lldo recur- S. S. foi muito vi.sitado e

administ,ração seja: coroada de sos, g,êIleros e rou'Pas para as po- cumprimentado pelos seus nu-

pleno êxito. puJ.açõe's flagela,da.s. merosos amigos.

,Trazemos, hoje, ao cOIlhecirrnooto
I
lI! c fôna soltei tando, É que. �Ia fa

das 11'Ü6So.S leitores a .cal'La que o ria desmoronar toda a perfídia que

dr, Adallbe'l'ba Tolentino de uaTva-! as colunas de seu vespeetino aga

lho, dignissimo e humanitário di-' sa.lhara.
lIetor da Colónia Santa TeI'eza, di-, :\Ião ímnonta, porém, A diter-en

ri,gilll ao diretor do "Diár'io da '1'ar-, ça entre a Colonia Santa Tereza e

de", a. 3 do cor-rente;
. lo "Diário da Tarde"'" é baetante

O diretor daquele Jornal, entre-i acentuada e todos a eonhecem l. Na

tanto, não teve a coragem moral, Colonia ,saDlta 'Dlrteza " os "portões
suficiente para publica-la como

I
per-manecem abeníos dia e noite •

.

VIS

foi
calunias
publicada.

do

Florlenõpolb, 10 de Abril de 1947
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7 - O il1umero de casais e res'i

d'e'IÍ.ws lllaiS ca'sn,s é de 83.
8 - A quan1tirc!a,de diáil'ia de, car"'-

1118 fO!ffil·e.cida á cozi'Doha é mails ou

menos de 200 quilos.
9 - A padaria ",salJ1t'Ana"'for-

!leoe dilariam8'Il!te 94 quiJoos de pão.,
10 - O pã,o ela tal'de fabricado·,

peJ.os interna,d'Üs, tem 40 quH,os.
11 - A fa,rmáci!a da ColOlnia está;,

s'Olb [l. r,e.spoIlJ''labi I idade das Irmãs,·
d:esde a i'IIaugurarção do Ho'�pita!l.'

12 - A fa11má<lia dispõe de grau... ·

ue V'ariedadoe de med'icamootos.'·
, 13 - Sulfas, vitaminais, penici-
lina, '8Ijjc., são medi'cla!Jnenrtos r·e--

cei,Lados diariamente.
14 -;- NnnlCa fÍ'Cou" a fa.rmácia",

sem mectrc3Jmento.s.
15 -_ O numero de' receiJtrts avia

dàs eM,e ano, até a -p'l',erSeTlte dal'lll;.
é d'8 3.ô29: • r

T'ereza."
Revma. Irmã Superiora.

NESTA

,So,lictln a sua genüI'eza 110 se11-

trido de 'responder, ao pé deste, os

seguinLe,s quesiito.s:
1 - Compete ás 1'evmas. Irmãs

a ohefia da cozinha da Co'Iónia?
2 - Os gêneros' ellltI'egtues ao

consUlmo da Cozi,Ilha" sã,o da ia, 2a

ou 3a qualidades ou porventura de
teri onau.os?

3 - A alimenLll';ã;o féi-rnecida aos

internra:dos é- alJ'un>clán-['e ou esca,s

sa?
4 - Há re,da1l11açõês coleüv3g OU

NUNC� EXISTIU IGUI=IL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INflAMAçOeS,
COCEIRA S,
FRIEfRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


