
do_ ,. -:

Rio, '11 (A.N.) .- Permanecendo Iirme em sua determinaçânde baixar os preços dos
tecidos, a Comissão Central ,te preços nao permitirá 'que os varegislas vendam o

artigo acima do dobro do preço de fábrica, o qual deverá ser marcado na fazenda, de
Ires em Ires metros, para conhecimento do consumidor .. Também ficou deliberado que
a base de lucro nas casemíras não pode ser superior a 50 por cento do preço de:
fábrica .. Com estas medidas ficam desfeitas as manobras com que certos exploradores:

do povo ainda pretendem manter a alta dos' tecidos ..

\

J..

revolução .. p,aràguaia
Concepcíon, 11 (U. P.) -lamplaH garantias e meios para

É o seguinte o t.exto do oomu- se cumprir 3!S finalidades [or
nicado n. 20, do Q. R. Revolu- nalistícas - diz uma nota a

otonárto : respeito .
.

"Uma nova vitória das tor- OFICIAL TOR'rURADO
. Iças rebeldes. Tropas liberta- Concepcíon, 11 (U. P.) -
deras em brilhante ação apóslO governo militar por inter
um combate, conseguiram de-l médio .Ias emissoras revolu
salojar o inimigo e ocupar a' eionárlas, informou sobre. as
cabeceira de, ponte em Paos I torturas cometidas na pessoa
Ne, em Esteros Piripucu. O do primeiro tenente da avia-
inimigo debandou deixandolção Luis Farini, que, ao se in-

10.000
numerosas armas". cendíar sua máquina lançou-se

em paraquedas e se viu, alve-
CO'XVfTE li UIPRENSA [ado e depois posto em grilhões
Concepcion, 11 (U. P.) -Ipara ser vexado e torturado.

O governo militar de transição, 1 Acrescenta a informação que'
no Paraguai, convidou todos Farini fOi e.ondusido a Assun-

L ii5MO RUSSO
os jornalistas do continente a' ção onde é submetido a bru-

I
.'

.

<. visitar. Concepcion, bem como tais torturas com o propósito
todas as cidades em poder dos de que revele segredos milita-

, Lake Sucoess, 11 (U. P.) - ENCORA.JAMENTO li DI'l'A_- ta de Truman para conceder rebeldes. O govêrno militar dáres.
O embaixador Vassili Dendra- DURA' ,'quatro.ceentos milhões de dóla
mís, da Grécia, .acusou a Rús- Lake Success, 11 (U. P.) -- res de ajuda financeira e mi-
sia e seus satelite.s balcanícos A Grécia declarou que a pro- Iitar aos dois citados países.
de encorajarem e rortalece- posta soviética, para superví-] "Os russos soviéticos, pelo seu

rem" os guerrilheiros gregos são pela ONU sôbre a ajudasístema de espalhar a paralizia
para implantarem no país a norte-americana, parece clara- entre as nações menores e mais
"dãtadura comunista,". Den- mente destínada " a encorajar fracas, esperam conseguir o

dramís e Warren Austín, l'e, a criação da "dítatura comu-: dominio mundial e o controle
presentante norte-americano, nísta " em Atenas.

I
dos destinos da Europa"

aliaram-se na defesa, perante . declarou Tom Connally.
o Conselho de Segurança da ENÉRGICAS DECLARACÕES Adiantou o ex-presidente do

O�U, ?O p!�no rr:rum.an de' no .s:�NAno��. (�ONNAi,LY Comité das Relações E��erio� Solid fi rio com a atitude
a}uda � �reCla e Túrquia, Aus-: Washington, 11 (U. P.)

- --Ires que o seu p.Qnto-d�-vlsta, y, ,', .' ... ',' .

_

,tm rejeitou a acusaçao de,o senador Xom Con�ally de-ide que. os Estados Unidos �e- P. S_ P_ de Sil:o· Paulo
Gr�mêYko. de. que' .

a pro��sta 1
clarou que a �xpansao russ,a i v�em ser franco� �om. a bR,us- RIO, 11 (A. N.) - O Conselho Nacional do P. S. D. esteve reunido dasassíst nCla tínanceíra e militar I deve ser estacionada na Gre-, Sla e

_

devem eXIgIr, tam em, 22 horas até as 23 e meia a fim de tratar da crise politica de S. Paulo. Finda

constitui;.i� u�a interferênci,a leia.? .na "Túrquia, porque. ?Sl que esta seja franca. "NiI\g�ém ..fl. reunião foi !ornecida á im�r�msa a seguinte nota: "0 Conselho Nacional
nos negocios Internos da GI'e� sovíéticos VISam o "dominío

'

neaa que um dos propõsítos do P. S. D., apos ouvir a exporçao do seu presidente dr. Nereu Ramos sobre

cia. Aust.in declarou que 'a'mundial". O senador pelo Te-Ica;diais dessa lei é permitir à.
a atitude da, Comissão Ex�cu�iva da Secção de S. Paulo a�lte o g_overn? desse

, . I _. , . " . '. \
. Estado, resolveu por unauím idade, dar o seu integr-al apOIO á ortentação ado-proposta de Truman e consis-

I xas, um dos mais destacados Grécia e Túrqúía 'que resistam tada pelas correligionários daquela secção do partido".
tente com Carta da ONU, e' democratas e,membro do co-, ao cerco da Rússia soviética (ir Sabe-se que amanhã o CanseIh-o Nacional do P. S. D. expedirá um tele-"

tanto .a. Gréeia como a Túrquia
I mité das Relações Exteriores dos seus Estados satélites. A g:'a�ma á Comi.ssão Executi�� do P. S. D. de S. Pau�o, t�·ansmi�ir�.do-Ihe a de

pediram diretamente esta aíu- do Senado iniciou o terceiro Rússia não está alheia a este. cisao desta 11011.e, a qual define claramente agora 'nao so a posiçao da secção
d E' ad U,'d

J
I ri" "

-

, '" !' _ "," M d m " paulista do PSD mas a posição do próprio partido em sua feição nacionala aos st os III os. rua de debates s. bre a propos proposíto. as eve os. .

tal'
perante o governador Adernar de Banas. ',�-- -

na-lo claro. Devemos eXIgIr da Desta forma o P. S. D. transformará, num partida que daqui por' diante
O p_ D. C. anojará o -par.ido R�sia que ela abandone os fará a mais' cerrada opOSição ao novo governo bandeirante.

I" métodos pelos quais subjugou
de Hugo Ilorqhi os Estados satélites. Devem_?s O cl·clolle que varreu o lexas.

-

.' "tol,'l1ar bem claro, como naçao
Rio, 11 (A. N.) - Continúa tPO'Pbu�ar 'I'raoalhísta, f'lc?nta: e como povo, resistlremos ao Wonrlward, Oklahoma, 11 (U arraeadas. Os médicos e enfermei-
_. ít I id d d _

am em engrossar as 1 eiras, seu esforço de destruir a índe-nesl�a C�PI a, cm an o. a OI'
com elementos do Partido �. .' .

P.) - Cm destr-uidor e vinlenlu l'WS que imediatamente iniciaram
galllzaçao do novo partIdo que T b II' N' I" ,pendencIa ou a IntegrIdade dos ci'C',loIlC ValTE'll a zona llol'oe,sle dos, os Lrabal,hos ,de a,ss:ilsIVo'Jllcia aos fe-

. ra, a lIsta aCIOna i

I·vaI fundar, o deputado Hugo, povos lvres. lDsLa,d'o� d-e Texas e Okla:homa, dei-I r,idos, foram al1el't<.IJdos pelo r,ádio

:i:!:i::��'��!�}:�!�r:l�:����\�i.ft�Co-iííê·rêncTà···-di-·_·�Rró··-·d''''·el"o··I"o··''''''·''''J'-'·-'-'à'-'·-'-'ii''''·ê""·-""'iru �:'�1�::r:;:1��el'::::�3:�:,1;: =�=�;E��::;:�:o:�::E:
tllr. Hugo Borghi, desde .9ue fOi) Rio,11 (A .N.) - Comunf..: qual as nações ameificanas de- <'l'Llida. Exisle ,a possibilidade ele pam a cidade ele OkJ.a.homa, e os
decretada a sua exclusao do cam de Washington; que' o sr. verão assinar o pacto-inter- que s,ej1ilm e,uconLra-dos niUlffie,rosos hospita,i,s de WichiLa, em Kansas
P. T. B. reuniu suas hostes em Wil1ilam Pawley, embaixador americano e onde, entre .

ou- OUll'OS mOl�los el'llr,c a:s ruina,s dos foram preparados para rooeber os

S�o Pa�lo e. nesta capital, ini-' norte-americano junto ao go� tros assuntos, será dis'cutido o eclifi.cios rlnsüuidos. A cidade de pad:pubes, caso fôr neoessárici. O
clando_ ImedIatamente o seu ve-rn'o brasileiro,· falando, à projeto, de Truman de padl'o- Hig'g;i'ns foi ülcffileliê1Jda e houve ali' servi<:.o de a,s,si,sltencia tomou ime
trabalho de agremiação. E es- imp'rensa daquela .capital, : de- ni.zação das armas do hemisfé- 20 mOI'los . .\:[ais da m('jlarIe desla diaVamente a's medidas necessárias
sa, tarefa já vai adiantada, pois clarou que o govêrno brasilei-I rio ocidentaL

.

Jocalidade foi anebatlMJa pelo fu- pam evita,r llma epidemia. O avia
hoje o de'putado Manoel Vitor, 'ro não convoca'l1á a Ccinferên- "0,pinou aillJda que todos os ['<leão. Ás 11(''C!u,enas cidades' de Gla' dor R,oy L. Thl'ush, que Sübre'voou
representante do Partido De··'eia Inter-Ameri.cana do Riü:.de -paíse's da Amériça Latina são f' Woorllal'lI foram praLicamenLe fi. ZQlna ,de Los Angeles e Kansas
mocrata .Cristão" seção de São Ja"neiro, lantes do re-gresso dos fa'\r.oráve-is ao projeto que lhes City, f-or,ne-oem o primeiro iVes-temu-
Paulo, n� C�mara Federal, ESltados Uni,dos do gal. MarshalI'pér:mitirá economisar grallldes "oDcnrdam com a

11ho do acont.ecimen:bo, dizendo:
-deu. ��ta ;;oticia ,à reportage.m que se' encontra 'P1resentemen- somas no orçamento. da defesa \J U "Ha,via tanta fumaça qu'e eu não

p_olltIca: _

Os democr_atas C1'18- te em Moscou. nacional, reseI'IVaudo-as para FraD"H 0Ü'nf'egui. ver claramenLe o que, Li-
taos de Sao Paulo vao engros-I D I d fd'" doutras necessid3!des mais ur- " ·nha Q1coif1lf'cido, mas pooso dizeT
sar as fileiras do novo' movI'-

I'
ec adran o-.se.dPal't laTrIa .

o
gentes taI'S c·amo' o desenvol

. _ ,.,-

M.aSCOll, 11 (U. P.) - o.s Esta- com pl'eCl<Sf\'O quc os p1'C,)1112)O,S sao,
lneiRto 1n00P'lll

-

t b Ih' t p ano o presl en e ruman
'

,

,1;' 'ar ra a 'IS a.
d ·1" G

' .

'T' vi-mento dos transportes edu· dos Unidos e a Grã-BreiLanha con- enormes."
N· e auxI 10 a rema e a ur- _. .,

esse passo, contemos com o .

PI' "caça0 �ndústria e agricultura cardaram coni as exigencia,s f1'an-
apôio de sua eminência, o Car- qUla, R;'l�� �reClS;u �� das Afi,rm:ou que a padronização ces'as, no senlid'o d'e' .que o �arre
deal Arcebispo, que considera rUes'�donsa lIa OOd <:s s a. os dos armameI1tos do hemislfÚio seJa separado dia AlemailllJa e LnLe-. ' .

d' I d . III os' no, mun o nao os lm- ,

P lu do terremot ...lmpresçm lve· o ese�voIVI·:pedila de forne,cer ao Brasil' e amelricano nãó çonduziria 'cer g1facIo eC-OIIlomicalmente na França ro fi .

timento de, uma a�pla açao po- outros. países da América La- tamente a uma corrida arIua-l_ Marsb.alI propôs qrue mooida,s Ipula�, capaz d: correslponder tina máquinas e uipamentos meutista. Pelo contrár;i.o, essa i!üeüais nesse sentido s'ejwm Loma- Los AJllg'eles, 11 (U. P.) - UIlll
aos Justos a,:nselOs. das c].asses

e produtos m�nUf�úradOS de m�ida dever!,a, yermiti-r ã re· da,s' i.m,ediata.mente pe�lo Cons'elhc
I
pr-o,fund.o Le,rrf'JmOLo-ag-ud_o e� al-,trabalha.doras, eVItando que 't

.

d duçao dos exercltos, e apresen- de Mmls{ll'<üs ,do EXlVerlOr ,guns Lug::tJre� mas que nao ca11SOU.

elas pos'Sam .ser c envenenadas, qUIe . ne.cBts-sl:m para ta esen-
tal' garam,uas ,para a paz no 'J'anto M;I,sha11 quan.to· Bevin se

I

c!Ulnos sérios nas áreas dens,amente>
pelas correntes em· deseSlpêro,' Vto vml:end ?� .... ?s

seus ranspor-
quadro do acol�do reo'iona1 das oPIl�sel"am �niTetaInto á proposta p'op'uIOlsas, �1a,ilÍf,estou-'Se num:ll

f 1
"

,
. es e In U""d'laS ' "'., "

. . .

0ll!-entadas pe a. d,e�agoglal
.

Nações Unidas. A padronização fran0esa, de sepaTar o Ruhr da
I
álroa de sess'e.nLIl ml,J ml-1h-�S (lu.a.-delIrante dos adversanos da O embaixador Pawle.y, que dos' armamentos suprimind() Alemanha. 'e rejeitarwm criação dmc!as dos ESlbac!o,lS �{l Oahfól'l1l a,:

civilização � da cultura cristã. retornará ao Rio de Janeir�, tôdas as "chances," de confli-�' de regime e.s:pecial, de proprieda-I Miwna e Neva,da,
.

ás 7,?9 (hon�O novo pafltldo que o deputado dentro de duas semanas; mam- to no hemisfério ocidental, ele 011 de gerfliI1c-i,a j,nteI"l1uóonal loc.al). O tremor fOI sentldD fl.(jUL
Hugo Borghi. conta' registar, festpu o. seu

�
interesse pela contribuiria, 'pois para a paz pa,l"a os recursos básicos alemães com alguma P.TO f'Und i d::tJd e, duran-

sob a q�:mominação de' Partido rewniã.o do Rio de Janeiro., "na dQ Inundo". exislienLe,s na área. dn qllase .um minuLo .

. ,

A
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O MUND.O DESPERTA COMT
O IMPE I

A

-( o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprletarlo • Dlretor�Gerente: SIDNEI Nf'CETI - Diretor: BARREIROS FILHl�'::�� .

Diretor de Redação A. DAMASCENO DA SILVA

Ousada manobra sovietica
MOSCOU, 11 (U.P.) - Em fontes diplomaticas soviéticas, dignas de con

ttança.vassegura-se que o governo russo propôs á Inglaterra a íncluão de uma

clausula no novo Tratado anglo-soviético, que teria como resultado isolar
diplomaticamente os britanicos dos Estados Unidos. A negativa da Inglater
ra em considerar estas condições deu, como resultado, a paralização das ne

gociações. A razão oficial deste estabelecimento é que o sr. Vishinsky está
por demais ocupada, mas esta razão não está merecendo muito credito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONSTITUINTE I;_,.·_
...·_->_....__·-

Resumo da ala da sa SCSS:LO ordinária dn I foram nomeadas.' as, substrtutas às já Bulcs, com a palavra. protestcu pela a 1 SNInI�SAs�,embléia Constituinte, realizada em 8 I mencíoriadas pi oressoras Marta Galltrtt.l o,p·e,entação. ,em 'plenário. de um subs- I!
•

(le abril de 1947

I
Koerig, Alba Maria doa Silvell'<l e Mal'l" ritutivo ao paiág iafo em debate, no que ASS INANTESPRESIDÉ.' l\'CIA

- Sr. José Boabaíd. Waltrlck ,GeraldO? _ Sa!a das sessões foi acompanhado pelo deputado Osvaldo I
.

SECHETARIA '_ 5rs. Cid Ribas e AI- 9 de abril de 1947. (Ass.) João Josó de Bulcâo Viana, As elemais partes elos C<)-
fredo Campos. SOWó'u Cabral. Oswaldo, Bulcão Viana, pílulas acima mencionados foram aproo I Reclamem Ímediata-
As 14 horas do dia oito de abril de mil Antônio Barros Lemos; Artur Müller, varias por unan im ídade de votos. Nada

I >r
novecentos e quarenta e sete, havendr A seguir falou o sr. Fernando F'errel- mais havendo a tratar, o sr. presidente men te q uelq uer irre-
número legal, o .T. presidente declara "� de �elo que desenvolveu varra- con. deu por encerrada a sessão, e convocou ri 1 'd d na entreAÍ8

I
aberta a sessão. Estiveram presentes vín- síderações acerca do prob.19ma de trans- nova sessão para hoje, às 15 horas, no {, 5 U aTI a e -

te e cinco deputados. porte e. especial a srtuacão da e�'�rada mesmo local. E, para constar, eu, Braz I de seus [orn s e s,
o sr. 20 secretário procede ,à leitura de ferro Santa Catarina. solicitando fós- Joaquim Alv2S, secretário. lavrei esta l

da ata da sessão anterior, que, posta ern se, pela Casa sugeridas ao Executivo me- ata, que depois de lida e achada ccnror.
'discuss'ão, é aprovada. didas tendentes a melhorar o estado da- 111e va.i assinada por todos os membros ......... "LW""".._....._....__..........j

I o sr. 10 secretário procede à lertut'a quela E5trada. presentes e por ml111,
do expediente que consta do seguinte: Com a palavra os st-s, Ramiro Emel'en· Florianópolis, 9 àe abril de 1947. Aproxime-se mais de seu
telegrama do dr. Milton de C<\IÚPOS, Go- etano, Orty Machado. e Bulcão Viana' te- .Ioão Estivalet Pires, presidente. amigos e parentes enviando
vernador de Minas Gerais, agradecendo cerarn outras considerações em tôrno do Osvn'ldo Bnlcão \'iana, relator-ger-al.
a comunicação que lhe foi feita da íns- assunto ventHado, pelo sr. Perreh-a de .Ioão Ribas Ramos -Ihes um número da revista
talação desta Assembléia;' telegrama do Melo. . Or·t'l' de i\1ag-alhã'es Machado

t i-sr. FrecLerico Corrêa Lenz, comunicando Com a palavra o sr, Raul Schaef�l'. re- Antônio Carlos Konder Reis VALE DO ITAJA, ed çao d
haver assumido o exercício di) ca.rgo dr lembrando os tncsquecíveís servícos Ai-mando Calil Bulos .. irada n Floriunóp'olisFrefeito Municipal de São Francisco do prestadas à coletividade pelo sr. cônsul Braz 'Joaquim Alves, secretário. II

Sul' ofício do sr. ,,",,rtu]' Moses, apresen- Carlos Renaux, requereu fôsse consignn- A"'_'_� J" _-_-_-_ -.---.--

ta,ndo considerações relativas às, Câma- do em ata um voto de peaar a tão ilustre

O E dras Municipais, em face dos pro-blemas cidadão, dando-se a familia do extinto C.!:lld�s.ro S'ol1i�1 uo #.I! ,,�1t� O))de educação. Pediu r\ palavra o sr. Bias� as homenagens prestadas. Os srs. Jcã,· U u I,
.

"liO " ClIJlU
Faraco, para fazer, diversas. considera- José ele Sousa Cabral e Braz .roaquím Peddmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
çôes sõbre o problema do lerte, proble- Alves este em nome da bancada do Part.r-
ma' que merece profunda investigação, do Trabalhista e aquele no da banca-in

compon abaixo e remete-lo á nossa
..
Redação afim de ,cÜ'mpl-et

pedindo a nomeação de uma' comissão da União Democrática Nacional associa-

para estudá-Io na sua complexidade e ram-se, sinceramente, ,às homenaaeu- quanto '. antes, o nosso novo Cadastro Social.
sob ponto de vista técníco, apresentando prestadas ao sr , cônsul Carlos Renaux.

medidas para, serem submet.idas ao' Exe- Finalmente o sr, Paulo,' Fontes. eric:i-

cutivo. Ainda com a palavra o sr. Bíase mínhou à Mesa um pedido de ínforrna- Nome
Faraco pediu que a nomeação desta co- ções ao Govêrno relativamente ao pro-
missão fôsse feita após consulta aos li- blema do leite, assunto. ventllado pelo Sexo •... ,

'

Est. Civil, � . . . . D. Nasc. . .•••••••••• --

cteres. -Sübmetido o .ped ido à considera- sr, Biase Faraco, e um requeuimerrto. no,

r ão da :Cllsa foi o mesmo aprovado, por sentido ele a Assembléia propor aoExe-. ..

unan1midad�. cutivo a suspensão temporár-ia do decré- País ..�.1 � :-..""' '

� .. �
�

Com á palavra o 'sr. Paulo de Tarso da to Que instituiu o Beneficiamento obrí-
Luz Fontes fazendo ligeira biografia do gatórto qo leite na Capital. (dr. Éulcão Viana médico 'abnegada, ser- O pr�meiro daqueles pedidos aprovado' Esposo a)
vo que foi' da s�a profissão, a quem o pela Casa, foi 'pelo sr.' presidente man-

peva já perpetuou no bronze pa�a ser

I
dado encuminh.ar ao sr; G9vernaeJ,or do, v_o Clembrado pela poste.ridacte, como slmbolo Estado. e, o segundo

_ d,el�s encam�nhado a.;jJ.U!prego, OU argo
da' c3lI'Idadé e da bondade. ' ,para estudo e sol'Uça,o. a Comlssao no-

Falou a seguir o sr. Antenal' Tavares meaça na sessão de hoje. Cargo do Pai (mãe)" ••...•••....•••••••••.•••• : .•.• , •• ,' .••..••••••• -

que disse merecer inteira solidariedade- Passando-se il. ordem do dia, não houve
e apôio da maioria o voto pedido, e' q1.le quem quisesse usar ela pf!.lavra.
consta-sse em ata a homenagem que ha- Nada mais havendo a tratar, o sr. pre- Observo .•........•...•.•. ,,' ....•••••••.•...••••..•• " .••••••.•••.••••• o

via sido prestada. Com a palavra o sr. sidente encerrou a sessão, marcando ou

'Nunes V3II'ela, lider da maioiria, sOJic,it<\ tra para- amanhã, às mesm�s horas.

fôsse -a sessão suspensa ,por'vinte 'minu- CO�nSSr\O DO REGIMENTO INTERNO
tos. em homenagem ao Inolvidável dr, Ata da 3" reunião da �oJn.t�são eucarJ·e·

Bulcão Viana. g'alla aa elabo1'3('ão <lo projeto do Regi
Reaberta a sessão o sr. presidente S'Ub· lllento. ,�nterlJo <la Assell,lbléia CO�lStitU-

m�teu à deliberação da Casa () pedído inte do. Estado' <le Santa Catarina
apresentado pelo ,sr. Paulo Fontes, tendo' Aos 8 �:I'ias elo mês de abril de 1947.
à Assembléia apl,ovado-o, unânimemente. às .. lfi,_,.1o,0r-as;,,<, n.a ,Bal.a,,>�ela-s. ,Comissões ,elo
Na ordem do dia o sr. Estivalet Pires Palá'cio da Assembléia,relmiu-se a Comi$'

pediu a pala"ra p3lI'a, na qualldaçie 'de sãüc eJ'iN,an'egad.a· ,da. e,l.<t'@oração ,do' p,ojé·
presidente da comissão elaboEadora do to' '90 ",R'egin]E-nto 'Interno 'a ser .adotádo

I Regimento Inte;:nQ, trazer o· conheci· -ti'oi', .e�.ta· Assern'bléia ·Cóp.�tiei.Jj.pteJ sob' �
menta do Ple!la,rlo 'a :m�rcha. ço�' .traba· _ppeslclf'nClf[ do, -:sr" d,eJmtado ·Joaa EStl
lhos da refenda conussao," , valet PIres; contando ,CCipl a presença

-----------------1-
Ns.d�' mais haven,do a

�.
ratm', o sr. pi'�- "dos '.�de.m,!i� .1.e·.pr.e.�e<ltal.:t.'Efsi qU�. ,:ltl.•tegra.lTlsidente- marca. nova sessao l;'ara' all1anha, a Co,ITIlSsaO" Cam 'exeeC'ao; elo sr. deputado

às mesma,s' horas', com' a seguinte Ai'márídó' Ca]]]' j3'uhíS',' à .

q\iaJ-'a-presentou
. . Ordem <lo .. liia '

,

.
sua" justificação por fonograma endereço?-

L b t,··
Continuação do.s" traba,l,qo03 referentes a d.o ao S,L prcsj�le-nte. Aberta a sessão, o

a O·ra 'o�rlo I elabor�ção >.dO Regl!�entó �r:.terno.,. -' sr. presidsnte concedeu a palavra. ao
, I Résnmo d:r,/ata li" 7'" sess,,'" ordLnal'I:l elepulado Orty 'de Magalhães Mach2.clo

.

,'" .... ".
<la Ass"ítlhléia Constituinte, realizada ,o qual a,pl'esen tau seu trabalho, fazend�

.

'�." em, 9 de abril <le !94'7." relato' do mesmo', entregando OI se«llil'
PRESIDftNCIA - Sr. �ose,. Boabald, a ,cada um dos membros um exemplar

R d· T
.

VI SECRETARIA - S1'S. eld RilJas,'e Alfre· ele seu ,trabalho. Em virtude da ausên·
.., ,8 10"'. eçn�,co-� !'.'ct:ron ·do':Campos.' '

."
' .' cia elo' ,eleputa<:lo' Armando CaJU Bulos,

.. 'Fu'ndad0 'em'1935 As 14,hoJ'ÇJs dQ' dl,a 9 de abnl de 1947, a Comissão resolveu, elarborar, em con-IMo�ta!Jem' de I'&dios.,. An1pÍF' 'i hav.endo núme,q l?g�l o. s�. preó'jd'ente junto, a parte que lhe competia apre.

fjccdore.-Tranllmi.tioll'�1 I �rà���t����:a" a. sessap. co�pa-�'eceram ��1����. n��aSl�!t��rãaÓ ���� �r���d����li;'��:
Mat9ria'l importo de> 'dirGta- l,

O s,r. 20 secretal'l? proc:;ede. a leItura. da 9' Cc abril p. vinelouí'o às -9 ';,o1'as, no

d U'" A ' ata, e posta em dlscussao e aprovada. mesmo local. Nada mais havendo a tra·menttl OI • .:0..
I O sr. 10 secretário procede à leitura do tar, o sr. presid�nte deu 'por encerra<J�

Proorictsrio I expediente que consta do ,�egull1te: a sessão, e, para constar, eu', Braz Joa-

Otom�r Georg-es Büiun ' Teleg,ramli dO sr. S�bastlao Archer, go- quim Alns, secretário, lavrei esta at�,

Electra - Tecnjco _ Prl�fi.. io1\QJ ',I' �����f�aç�� �;:a�����e ftz���d�c:ni��t;_ ��ra�s����sa 'Ci;Ol!i��d';S a��lan�!mC�;:sOI����
formado no Europa laça0 desta Assembleia; cartao

..

do ..sr, sentes. ,."

F ,presidente do Conselho Ael.m,1l11stratl�o Florianópolis, 8 de abl'il -de 1947.lOJ'ianÓPo!�1 do Estado, anexando o Relatono do Tl a- JOão Estivalet Pires, pre6idente.�ua João Pinto n. 29 Sob. I balho_ �o mesmo Conselho, referente, ao - Osvaldo 'Uulcão Viana, relator·geral.·
exerClclo de .1946 e 1947.

. . .João Ribas', Ralnos
-

_O SI'. pres�dente atendendo à, solicI�a. Orty de l'ilagalhães Macha<lo
'

çao do sr. Blase Faraco, fEita em sesS'a? Antônio Carlos Konder Reis
anterior, e após haver consultado os li- Braz .Joaquim Alves, secretário .

deres da Casa nomeara para estudar_� o
Aü, da 4" l'�1Utião <la Comissão e1\ocan'e:

p�a do leite a segull1te COID1SS!1.0: I d' 1 b . "d
.

d R o-i'
ás .. Blà F a Paulo Fontes e, Joa. ga< a "e a OI ac.lo o pro:Jeto o e",-
rs:., p.set !r cada .

. meuto Interno ela Assembléia COll�titu·
q���iu 1� °pal���a � sr. Nunes Va{ela, c

in te elo. Est_aelo '-le Santa �atarina
qual

.

reportando-se a declaração' que :fi- ,

Aos 9 ·d,as .10 mes ele abnl de 1947

'zera' em sessâo de 28 de março findo, ele- a;'i.9 horas, na sal? da� Co�nissõe.s. do Fr

clarou que o inquérito policial' aberto l�clo ,ela Assem,blela, 1 eunlU-s� a Coml�·

para apurar fatos ocorridos em Urussan. sao enCarr�!;ada da eJa?oraçao do pro·

ga já se achava pronto, podendo os srs. Jeto ·do �e",lmel;to IpteulO a ser a.dota

deputadOS ,pedir a apresentação do mes� elo por. e."ta Assemble.la Constltu,lllt,,:. sob

mo à' assembléia. Com a palavra o sr a. presldencia do ,deputado sr. Estlvalet

João José de Sousa Cabra) pediU se PIres, conta!,e1o com a presença de to

oficiasse à. Secretaria da Segul'ança, ,Pú- elos os c1en:als membros. Aberta a sessão,
bllca .

no sentid(j'�' de' ser enviado" à As· o Sl'. pl'eslelente concedeu a pal.avra ao

sembléia' o inquérito p011cial, em áprêço, cJ.eputado Armando Calil Bulas, o qual
afim dE! que a C.a�a' dêle tomasse conhe- apresento�1 o seu< ·trabalho,. fazendo bre·
cimento. Ainda com a palavra o sr., João ve �xposlção. elo mesmo, entreganela a

José de'" Sousa. Cabral, encaminhou à segUlr a '('aela :'m elos membros presel1-
'Mesa o seguinte pedido de informações. I tes �llna das' COpl�S {lo seu trabalho. A

.0 qual, sendo aprovado, pediu que fÔss. e I segull', o Sl·. preslelente anunciou, para
encaminhado ao Poder Executivo "10. - a ordem elos trabalhos, a discussão e

Quais as fé·de·ofício das professDras Ma- votação elos 'dois primeiros capítulos do
ria Carolina Gallotti Koering, Alba' Ma· Regimento. Iniciando a discussão, o

ria da Silveira e Maria Waltrick Geral· deputaelo Estlvalet Pires, ,após as devj.
do; 20 - Quais OS motivos terminante:; clas justificações, apresentou> uma emen·

das' remoções das duas primeiras, 'das da no sentido de ser suprimielo o pará
Escolas de Cambjrela para as de Blume· ",rafo 60, do art. 20, do projeto do Regi·
nau e da última de S. João Batista pUl'a menta, referente às imunielades parla
Camblrela; 30 _ As escolas das quais. melltares. Discutida a qu€stão votaram!fOl'am removidas as prOfessoras citadas pela. supressão apresentada cio deputa-

jjá se acham providas? Por quem? Sã� �i· elos: Estivalet Pires, João IRibas Ramos,
tulada's e a que categoria pertencem as Braz 'Joaquim Alves e Orty de Magalhães
�ubstitutas dàs referidas, pl'Ofess-or;,E', se '1iacha'rlp, contra a supress[to votou o depu-je que já tIveram substltutas nas escolas taelo Antônio Cm'los' Konder Reis autor
que vinham ,regendo; 40 - Em que dat'l do, projeto; Q. deputado. Arman<;lb -Calil
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I melhore. fábrica.. A Caso "A CAPITAL- chama (4 ateng50 doa
visita ante. de efetuarem eu,oa compras. MATRIZ em

Adqu.ira' a sua_ próprio fonte de eletricidade parQ1.i.
sua fazendo c'u, �ua 'indústria. Os Motores Indus
triais Internotk)nal Diesel equipados com gerodorell>'
Pálmer solucior1om satisfatoriamente o problema do,
falto de ele1:ric'idade em lugares desprovidos dessa, �

c0!llodidade.
Existem conjun os .International - Palmer para varias.

cápacidódes, desde' 5 K. W. até 50 K. W. com,

voltagens àpr oximadas de 120, 220 '9 440 volts,
sem aux{lio dei transformadores, reguladores de··
voltagcun ou quadros de contrôl9.
0- �

,

'efa-noa foUletos descritivos sem compromlu�
.Di�pomos par\} pronta entrega em

FIQriClnópo}is conjuntoR de 15 e 20 KW
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Rua 'Pinto 9 -Florianópolis
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� :r.si . JBomenagem SiD�era
.....'A.,ru! es��jehOp'enagens de toda a

Entre elas se sobre levem e

avultam, aquelas, que, expon
tarieas, são Inspiradas pelo es

pírito de justiça . e gratidão,
porque, ascoimadas .

completa
mente de toda a sorte de inte
resse pessoal, ganham o cunho
da verdadeira sinceridade. Não
visam o direito do popular
'�Pão-:por-Deus". Dar para re

ceber. Assim pensou por certo,
o ilustre deputado pessedísta

Fazem <NlO�, H.oJE: por Oanoinhas, Sr. Orty Macha-
- a sta, Maria dr Lourdes Fer- do, quando com a sua palavra

rar i, e�llali,,,Üc.Q-al1xiliar e filha de fluênte brilhante e abordada I."'1'. Orlarido Eerrari. de conceitos justíssimos. fez-

_ o menino Carlos Antônio, fi- se ouvir, para relembrar a fi-

lho do <r. Benjamim Gerll3Ch. gura elo pranteado conterraneo

- a menina Danila, filha cio sr. Dr. Altamiro Lobo Guimarães.

, prol. Rrlll1ar:do Pio da Luz. A emoção com que a Casa ou-

r-(, - o SI'. Leovegildo Luz, oficial vio o ilustre representante do
. tTeformadoi'da' Madnha de werra povo e o silêncip res'peitoso da

- o Sl·. Z·e'nou Bonassis, funcio- assistência, que apláudio cle-

nár'io da Peni,tenüiária. pois o orador, num desabafo
-- o Sl', JO'sé Vi,lm Gareia. de quem esperava fosse felta
_ a sta. [rene Cristóvão de Oli- él.quela homenagem, elizendo ,30), ---Mes,qllilinha - Calal,anho

�veira. feliz ensêjo e do áto de incon-
- a sla. hone Brasil ela Luz. fl,llldível justiça do dBpUltado

Orty Machado, cuja vóz foi,
sem dúvida, o reflexo ela livre

manifestação da vontaele po-' , ' , , .. , , .

_FRA,NCLSCO DE PAULA ANDREIA pular.
EnICIDnlra-ls'e em Flol'ia,nó[lolis, o Altamiro Lobo Guimarães, o

:. Sir. Francisco de Pa'ula. l\Jn(ireia sempre lembrado Altamiro teve
.::aliv,o inspE'llm ela ColLimbia, CO.n1-

a orientá-lo na, vida, a virtuele
� pa,uh ia naciona:l de se,guI'Os. matar que dignifica o homem:

a sinceridade. Foi um sincero e

e por isso, digno da estima e da

RAMOS-SILVErfRA DE SOUSA admiração de todos os' que
.

o

Na vizinha eidade de Palhoc,:a cercavam. Espírito cativante,

-l'e'a,liza-se, hoje, o emlace matl'imo- educaelo, gentil no trato com

nia.! do sr. Di,j,erma'll,clo Francisco aqueles que o procuravam,

'Ramos, comercilam.te 'em Bom Re,ti- amigo dQS seus amigos e jus
oro, e filho do sr. Anisio Ramos e to para com os seus adversá

'sua. eS'posa el. Antouie[;a Fllrlar1n rios que militavam em políti�
Ramôs, com a se[lho.ri,nha. profeo;- ca contrária à sua, não deixou

",sara elSlLadual Alba Silveira de Sou- inimigos. Nisto está uina vir- Censura: - Até 10 anos

\. :Jsa, filha cio Sl'. Ca'rlos Silveira de tude também, pois, saher vi.ver Pl'e�os:
.

.sousa e d.e sua esposa d. Lidia é fác,il. Saber morrer, para ser As .1 "4 horas

'\VéS:teJf'alen de Sousa. pra.nteaelo e lembrado com ca- ,\5 7lh horà.s

As 9 hora,s, será efeluado o ato rinho, sem laivos de hiprocí-
rei igioso na i.greja ma·triz, sendc sia é difiG.il. Dificílimo noS

�para.ninros o sr. Caelanlo Silveira dias que correm. Altamiro cou

. ,:de Sousa e d. Wa,Ilcla Deucher, pOl' seguiu essa vitória. Sua leal

'pal�LI8 da noiv'a e -o sr. Aristide,s dade, posta várias vezes à
� : Ne,ve·g e senhora, do noivo. rudesa das p�ovas, de·las se

o al-o civil será ,reali.zado na 1'e- sa.iu sempre e invariável,mente

,sidencia da noiva, e pa.ra,ninfarão. bem. Valeu a homenagem que

pOl' parle do noivo, o dr. LOlwival lhe prestaram na Assembléia
·

Vaz e cI. Noy Rumm e por parle de que foi pres1denlte ilustre.

<da noiva, o sr. Gercino Medeiros Amigo que fui do homenagea-
. ,,,e senhora, do, dêsele que os inesquecíveis

Os volos de felicidadrs de ,"O tempos escolares, deixo, aqui
Eslado", a'o .futlUl'o ca,i'al. á margenl, estas considerações,

tão sinceras e justas corno foi

lIJencem OS a v.elha e nunca .interrom�ida, amIzade que nos lIgou em VIda.

nacionalis tas i Osvaldo lllélO.
Nanking, 11 (D. P.) - Se-' A s a"u8a�o-es de:gundo o mini,stro da Informa- .' � y

.zção, Peng Hseu Pei, as forças MOr·IDI·OOnacionalistas recapturaram a ...

'histórka cidade de Tai Shan, Rio, 11 '(A. N.) O ve'sper-

numa das cinco montanhas sa- tino inq.e-pendente "D.iário de

,gradas da China, durante com- Noticias" declara que a o,pinião
A -bates travados na provincia ele' pública percebe, agora, que as

'(jantung. acusa,ções ele Morinigo de que

Peng declarou numa roda 'apenas os comunistals estavam res.pectivas cadet�neta.s

".de jornalistas que os 00munis- se rebelando contra seu gover- não g'ozarão do aba.ti- ASSEMBLÉIA GERAL
· tas acham-se situa.dos nas zo-! no eram fal,sas. Adianta o jor- menlo. Fi.cam convidados lÍ,odo,s mi só:ei.os, para a assembléia gera.{ a rea�

nas, montanhosas de H,sintai e nal que a revolução paraguaia, !izar-se domingo dia 13 de Abriil á,s 9 horas.

'Mengyn e estão sofrendo as sem nenhuma dúvida, tem o IMPERIAL .oRDEM DO DIA.
•

.

I l'd d As VI:! e 7% horas 1. - Eliei1ção da dire.torta.
,rconsequencias de aguda eseas- apolO popu ar e na rea 1 a e o 2. _ Assuntos de ilnterêsse do Clube.

'.sez de alimentos. Acrescentou povo paraguaio está lutando' Sessões popula1'es F10ria,nópolils, 7 de Abril de 1947.

-que na região fronteirlça de contra a ditadura, a qual êle 10) São, Paulo x Palmeira.s Shdnei' ..NoCieti - PI'e.sidenw.

Hopei-Hantung-Honan as tro- é obrigado a combater pelas l\"ac. Cooperfll[Üva. _•••••••.- .- �..__.J«............-v- _�....

pas comunistas, sob o comando 8.rmas para obter sua libe·rda.- 20) - ChesLer i\Iorris - em:

I A C S
""

J �,do general Liu Po Cheng, con- de.
E X P L O S I V O

. asa « ao o I-ge»
. h t 30) - Ray i\Iilla,n(J - DoroLhy I

';segmra.m c egar o .ex remo se- ._'. .,...,.,.".,-�..., -�_...._,...,"""'----- de OS 1l/,1 A Ir> M J";: I vA
tentfi.onal da provinda de Ho-

. Lamorur - Tilo Guizar l'fll IeW� Lo. Ir'-

l�n.da, mas, agora estã� se

re�1 Conselbo Ildminl·S-
- Elvira 'Ri-os -, Marlha

tuaneloparaTamongePuyang U li UI

I
Raye-em: I VQ11dQ 08 DlQlhoPQ>SôPtiqos

_ cidadel.a� comunistas. da trathro FEITlÇO DO TRõPICO < dQ tabglfl.
'parte merIdIOnal ele Hopel. I .

POp pPQ�O

Ib
· � b--I RtIO'f 10 (A. N.) _d

Por

de-I G7oraY8-0 L_i'O:ld�1 Aldlwill. nos 1�(7p."i tnJ:-;( OS à Ioda horo. ..

f\ rira campan a rf�:ni�r1��ú��0�e;�r�: o�;;�� o CA;ITÃ�Pl�M;;IC� sene:

Bebidas� conserva�, cereais e todos IRio, 11 (A. N.) - Informa um,Wanderley das funções de I O Ve,ncedor

" -,resIleI'ltidlo, CJue o pa:'lido.Republi-:n�embr.os ,elo conse'lho a;dmi- Precos: OS denlaís gêneros alimenticiOS.
cano vai abrir luta nneelmtamenteiUlstratlvo de Alagoas, e nomea- As 1% 11l'& Cr$ 3,00 2.40 2,00 �� AI'uCUI' Pérnill à. (r$' 4,00 (tn/H,ln) �
no �:,'Tlado, na Gamara e no Gonse-, do para subistitui-los o sr.! A.s 7% horas , Cl'$ 3,00.. .,. �
lho ;:'1l1icipal, contra a criação ela Francisco Porto Jr. e Gervásio 2a plateia , Cr$ 2,00 Rua )\:'[a.)· 01' Costa, 60 - 1'e1. '758 ).
-'JllV.C:)[,úelp Comllni8ta," J Cesário Farias. I G <\t' 10rnSl1ra: - .·e a-nos

..h/"J"-'"-....._.._........_...�_....u�",_.._.._......c...,._ ......�••"_�••_ ..............,..�• ..-.

A1J�IVER,SÁRIOS :

SRA. DR. AR�O HOESCHL
'I'ramscovre, hoje, a data nalalí

cía ela exma. sra, d. Hrlda Ramos
Hoeschl, esposa do dr, Arco Ho-

· eschl, integro juiz de direito.
por seus .elcvados dotes de cora

,çiio c e."!pil'ito, a ilush-e clama se

rá. hoj«, gnll1r!lP,menle hom("m�'l'a
da pelo circulo ele suas amizades

VLUANTES:

GOVERNAPOR ADERBAL RAMOS DA .-SILVA
,.

Por motivo de .ua pcsse n� Go
verno de E.tado. recebeu II, excia.
o n. dr. Aderbal Ramos da Silva.
011 seguinte telegramos e cartões;
unUBICí - Antônio Matos, Caetano

Antunes, João Costa, Leonel Oliveira,
Saturnino Otávio Costa, Leovegrldo Ma
chado, Manoel Bruno, Januário Matos
Lauro Lóc!o, João Antunes, Radolf�
Bar-bosa. Hercilio Santos, 'Dor val Ma-
chado, Manoel Januário, Boaventura
Costa, Otávio Zapel in í, "Eduardo 'Meu.
rer, Eno Andrade, J-úlio Od im, Edmun
do Backes, Eunor Backes, Cecílio B€l·.
nardíno Neto, Gregório Santos, Oscar
Car!;" J?ão Matos; Campolino Guedes,
Oen

í

Pmto, Irmãos Nunes, Sílvio' Sou.
sa, Fr-erlo l ino Westpha l, Abel Feltrin
Celeste Ghizoni. Silvio 'Matos, Nevolu:
m ir Matos, Manoel Costa, l\'Iarciliano
Sever-ino, Ma.ngelf Sou�a, Policarpo

HrTZ - As 7 \{? 1101'a ..;

10) �- Not icius ela Semana
DFB.

� Bob Cros]Jy - Grace
J)O'llald - em:

REBi: MUSICAL

- cm:

CEM GAl/OTAS E UJl CAPOTE
OenSlll'a: - .'\.té 1 í anos.

P re\:os: Cr$ ,í,'�0 - 2,110.

ROXY - A" t"* e 7lh horas
10) - Noticias da Semana

DFB.

CUltnlanho
-- em:

CEM GAROTAS E.' UM CAPOTE
.

30) - Kil"DY G1'an1, Fuzzy
Knj,gt.h - em:

HOME,V.� SE}l LEI
ia) - Final. do &ensacional se

riado:
BRE,VDA ST.4n, REPORTER
50) - Inicio do es.petacular se

ria.clo com Vi·loe 'Jory:
O .4 ROUEIRO VERDE

Cr$ 3,00 2,40
Cr$ 3,00

ODEO;\!
As 5 e 7% horas

10) - A Mal'cha da Vida n. 66
- Nac. Cooperaliya.

20) - Fox Ail'pla.n News 29x24
- Atualidades.

30) - Genr Ti.eeney - Vinccnl
Price - Jeanne Cl'ain
Cornel \Vilde - em:

AMAR FOr MI,YHA RUlNA

Preços:
.\S 5 lus .,... Cl'$ 6,00 4,00 3,00
As 7% horas , , Cr$, 6,00

Celll'i'lH'a: --l. A'Úé 14 anos.

A:[.(;nçào: - Rig'orcUl:mente SL1S-

·pensas todas as entra
cla·s ele favor, exce

tua.ndo-se Imprensa:
Autoridades e ZYJ-7
Rádio Guarujá.
Es.tuclantes sem as

Mano:el, João Trindade, Paul íno Rl1xii- medes Pereira .Mendes, Zilda M. Lum.
1'0. Antônio Pereira, José Custódio, Hei- mertz, Maria Luchi Rabelo, Hugo Pesst,
tal' Rodrigues, Ambrósío Canadas, 'Pe- Manoel !Firmo da Silva, Hamijton Costa,
dro Custódio, /Sílvio 'Sousa, Dorvalino Altícimo 'I'ourn íer, João C. Campos, Do
Rodrigues, Viturino Rodrigues, .Sebas. mingos Campos, João Campos, Alzira
trão Rodr-igues, Napoleão Lócio,· Antõ- Rabelo IElias, Abelardo Alcântara, Ivo
nlo L6cio e José Nunes. Machado, Manoel Antônio Soares, Ada
RIO - Vitor .Bouças, dr. Roberto Me- Silva, Alci .Pacheco, Sálvio Amaro Pereí

deiros, Bento .Munhoz da 'Rocha Neto, ra, Armando Gonçalves, Manoel Htlber-
10 secretário .da Câmara dos !Deputados rion. Bento Osvaldo Rosa, Carmelina.
e major Antônio Carlos Mourão Ratton. Anârade, Doracy Luz, Antônio Porfirio
SÃO PAULO - /Raul M. Pereira e Silva, Miguel Batista Carvalho, Otávio

Frank Barros Monteiro. Mun lr Baeha. Eulina Esteves de Agular,
PôRTO ALEGRE - Dohms Broda & Dalcy Aví la, Her-alda Napoll, Zilá da

Cia., Atilio Bollati, cônsul geral da Re- Silva Pacheco, Otília de Canela, Silvia
pública ltaliana e Feris Boaba id. Hubhe. Elvira S. da Silva, Maria José F.
CURITIBA - Ildefonso Teixeira, José Bittencourt, Antônia Melo, Ruth Perei

Almeida Oliveira. Saul Bra.ndalise e Do- ra, Nad!r Luz Zanat.a, Liége C. de Bem,
mingos 'Valente e senhora. Aires Koering, Nivea C, 'Bacha, Celesti
NITEROI - Edmundo Macedo Soa- na Machado, José Marcon, Anál ia Lopes

res e Silva. go;er!lador do ,Estado do Pereira, Jorge Elias Salim, JOl'ge Elias
RIO e \Ol onel vI aloyr Lopes .da Cruz. i MIguel, Celso Ríla, Artur Bertoncini,
GOIAZ r: Cronge. .

I
Emprêsa Auto-Viação Araranguá Ltda.,

lBI.fl,ITE
- .Graro Maci,:l Pereira. 1\'1a_lloel. Antônio Soares, Anália Macedo,

JUIZ 'D-E FJ:?RA - A�1011l0 Rocha. Joao Maciel, João Canela, Paulino Rova-
PARANAGUA - Olegario Alvim Caro I';S, .Eliseu Ma'nen te, .Max Leite, EmUio

doso.
_

neis, Pedr-o Amaro Pereira, Antônio Me-
. GUARAPUAVA - Joaquim Ribas, f1piros Maciel. Ari Batista, João F, Ma-
FLORIAl\óPOLIS - Romário Breige- c.e l, Antônio Menatto Júlio Jovino Le

l'on., Nestor Dutra, Antônio Taranto, Pa. ",,-11'0, Ní lton Silva.' Manoel Messias,
trocmia Co s lho e irmãs; Altamir Oon- Nelson Leandro, .Io aes Mart íns alunos
ralves de Azevedo, �íary e Herbert, Ar- do grupo escolar "Castro Alves" díre
tur Brasü Viana, Zilda Oliveira, Mada- "ó rio do P. S, D. de Sombrio, L�domar
.e.ia Pi-ates, Luiz Rpvere, viúva Côrte Braga. 'Maria ela Rosa. Aaitôn ío Visalli.
Real e filhos; Deodosio Ortiga, Caríon l Branca Santos Visalli Léa Silva Visalli
,,,- Irmão, Irene Monteir-o, Rute Vieira e Noêmia Cordeiro.

'

Fr.mznnt, Bartolomeu Lázaro Vamvít, BIGUAÇU - Afonso Borba e família;
!1',;C'ema de. Oliveira Cruz, Orlando e João Amorim 'Rosa, Jorge Rosa Paulo
M':I'�U, Mal'la ,Clara .�ordeiro Feneira, Sousa. João ,Cidrão, João Cándido', Pedro
JC<10 .Cl'lstaklS e famllJa: Gustavo Pam· Guimarães. Inácio iVIonasco João Reis
plona, Francisco Ocampo Moré, Gertru- Carlos Luz. Elvira MonteJro, Orland�
des Rodrigues, José Galdin� e familia; Romão, :Vlário José Siqueira, nair Lago,
Tycho �rahe F�rnandes, LlJ1�al'es,. AI· Arlir Fai,ca. Áurea ,Bauer, Beatriz No
b�rto, Radmmskl. JaIro e Mana GUlllla· I'onha, Emília Si1va. Esmeralda Rosa,
l:a.es Vaz, Braslnha e família; Alves ,p�. IV011e l\Il111er, Lígia Sousa. Luci Mal'ia,
O! osa

..
Se\'ero SImões, ,Edmundo AcaciO Ludomila Goss. ·Ll1iza ,Prazeres, Maria

Morell'a, Fúlvio Aducci, Madre Benvenu· Faria NUa Sardá. Nioli Campos Rosa
ta e rrl11ã� ,da Divina Providência, IClar· Alves', Jorge ,Silva, Maria Péres,' Fran
no Gallettl, ,Magda lVIara, [rmandade dos cis�a Pereira, Firmino Verissimo, Eugê
Pass.o, e Hosplt.al de Carld,ade, Ol'dem nio Amaral, José ,Sartorato, Hugo 'Amo,
dos ,Adyogados 00 BraSIl, Jullo N. Her- rim e Firancisco ,Rc'berto da' Silva.
rera, consul do Uruguai;. Menotti Digiá- BO"'1 RET1RO - PEdro Eduardo Joa

cl:nno, Donatílio Silva. ,Ladislau Kowals· auim. Abelardo 'Sousa, Antôrrio Carlos
kl, Jader Goss, Nar'bal Vilêla, Acylino Wel'11er. Aristides Albuquerque, Henri

Go(llnh<;> .. 1�arloR :vJaes" Urbano HelI, He,_ f!L:e Ecluwrdo BoeU e família; Adão D.
lena DIgJacomo,. AracI Mendes, LlCurgo Anderson, Hermelino Teixeira. Maria
Smclakls, Alc�l?la'des Alves, Alpheo To. Leal, Osvaldo Boppre Willermann e fa·
lentll10 e famJlla; SOCIedade de Asslsten- milla' João· Backes Martinho Cascaes
eia aos Filhos dos Lázaros. Antô:'io Mariano d� Silva Carlos Lou:
.ARA�UARf - iEduarào ,SJ)rotte e f�. rei'l'o da Luz, Cyro Schmiõ't, Lal1rita AI

l!1l.1Ja; 'l<;>rq\}a.to TavHes ·,Tumor e Ifal�". buquerque, Erich Max Koeller, André
lIa, funclOnarlOS da flrma Ramos AlVIm Almeida Fllho Dul!ce da ISilva Almeida
Si Cia., Clarice elo LAmaral Nl\nes. Ma· Maria Júlia cl� Almeida. Arno Almeioa'
noe1 Miran.da I:" Irene Justina ,Vieira. Ainam'y Al:meida, Laura Albuquerque:
ARARA�GU.� -' i\Ial;oel Anto'1:o Soa· Gentil Vieira BO'rges, Nely M, West·

l'':S,. AHI'eGo Sdva,. J�se Ll1mm.ertz, Eu- phal. Alrrredo Henrique 'Wagner, Wilson

ge':110 Marc·hetl, Al"Is!ldes H. LIma, Joa· Paulo .Mendonça, Ivo 'Sivarosky, IGentil

CJ.Ulm C, .1I!en_rJes, Analla iL. Pere.lI:a, San, Machado de S\)usa .. Atanagildo Silva.
ti .Vacan. Joao H. BatIsta, Pa,tnclO João' José Manoel da' Silva, Aparicio Marce·
da Silva, José Campos, FranCISco L. Ne· lino, Satunnino Andrade, ,Pedro Santos,
to, Manoel H. Bento, Ademar Soares, Pedro Urbano Cassemiro Naschmento
Antônio Dobe�, Carmen Andrade, Dora· Manoel Sous� !Lócio Silva' Faustin�
ci ida Rosa Luz, João Belcino Madel, Silva Eládio silva Manoel R�sa Sebas
El;'\dio Garcia. França Bahn, IPedr-fl Jor· tião 'André Paulo' Deucher e Àbelardo
ge de Bem, Sál\'io Pereira, Manoel Ama- Sousa.

'

ro, José R. àe Al'anjo, Sidney ,Silva, AtÍ-
lia D. :de Sousa, 'Miguel J. Silvio, .J.
Elias Jorge, Elias J, .Elias, Vahlemiro
José, Máximo CHi Silva, Antônio de Frei
tu�, Cristiano Freitas, Andréas ,Hubbe,
Isabel ]0', Hublle. Jessy ,H. Hubbe, Dur
vaI ,Matos, Paulo Hahn, Antônio Scando·
Iara. Osvaldo Schval'b, Max Hahn, Bra·
silino Maciel, Il(]efonso dos Santos,
Juvino ,paclleco, Azoz Elias' dos Santos,
João Etelvino Velho. Manoel V. Maciel,
Nery Soares, Nilza Matos Pereira, Nico-
---------------------------

mas para:
Hilda Menezes Pereira - Moza.rt

Gonçalves - 'Nilio Ligocki - J-oão

Guimarães e i\IaJI't.a Eva.ngelista .

Fonogramas retidos
EnconLl'êlill1-Se reLido·s fonogra-

AGRADECI M E:NTO'
Venho, 'por est.e intermédio, [Ol'IIUW público, meus sinceros agra

decime'l1l�os ao abalizado ClíIÜCO, dr. Paulo Fünte·s, bem como a kmã

ReIla1ela, pe.la maneira oativanle com que empl'egaram seUlS esf'o'rços
em Pl'61 ela l'Elhabi,litação cla s-aúde .de mi.nha digna espôsa, que acha

Va-se inlcm,a,da no HospilLal de Car'ida,de, e que, graças a eSSla·s duas

carid'osalS peSSOaiS, enüonÜ'a-se;' ago'l'a; em' estado de perfei'ta saúde. A.
Florianópolis, 12 de abril de 1�47, ' ... ,', .;JJ>!i,.,�,'

CIBiACO SILyA

Clube de Regatas·Dido Luz

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(� �STArO-lâbado 12 de'Jbril de 19�7

C-LUBE' DOZE' DE
Dia 13, domingo- Tarde dançante,

Dia 19, sábado-Soirée, com

27, domíngo-Tarde dançante,

ás 24. horas.
19 horas.

24Dia

das 19

horas.
COl'fíSSÃO DE ESTUDOS DOS.

flERVIDOR_ES PÚBLICOS
.

E�ADO
PARECER N. 313/47

O sr. Diretor da Assembléia Legislati
va propõe a adm irsão de Ângelo Ferrare
si na função de servente, referência V,
criada pelo decreto-lei n. 413, de 13 de
março do corrente ano.

2. Fora'ffi apresentadas os documentes
exigidos pelo artigo 19, do decreto-lei n

1.023, de 19 de maio de 1944.
3. Nada' ternos a opor. •

S. S" em 27 de março de 1947.

refj��OS da Costa Per-eira, presidente rj.

Gustavo Neves
J. Batista Pereira
Elpídio Barbosa
Aprovado.
1-4·47.
(Ass.) Adel'bal R. ela Silva

PARECER N. 314/47
O Tesouro do Estado propõe a admí s

são de Juvelino Rical<do da Silva na fUI)-.
ção de Coletor, rererêncja III, vago em

virtud€ do falecimento de Aristides De
nes, para ter exercício na Coletoria de

Agua Doce.
2. Foram apresentados os documen-

tos exigidos em lei.
3. Esta Comissão nada tem a opor.
S. S., em 2 de abril de 1947.
Cm-Ios da Costa Pereira, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
2·4-47.
(Ass.)

.

Aderbal R. da SIlva
.

PARECER N. 318/47
Maria Noêmia f'ernandes Fària·, pro-

fessora complemerrtartsta , referência .IV.
com exercício na escola- de Erval Velho,
no município de Campos Novos, requer
o pagamento do salárto-ram

í lía C01'1'es

pondente a três dependentes, e não só
mente a um, conforme lhe vem sendo
pago desde 1946.

2. Pela informação de fls. 25, a 20 ele

janeiro de 1944 foi concedielo à r-eque-
rente o salá.río-famífia mensal de .

Cr$ 80,00 e a 19 de. junho mais _

_

.

Cr$ 40,00, e, tendo sido díspensada a 1°

<le junho de 1945, foi novamente adrm
tida a 2 de março de- 1946.

3. A vista do exposto, tem a reque
Tente direito à percepção da quantia de

Cr$ 120,00 mensais, a partir de março de

1946, correspondente a três dependentes
e não a ors 40',00, como, por engano,
foi comunicado ao Tesouro.

S. S., em 2 de abril de 1947.
Carlos da Costa Peretra, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
2·4·47.
(Ass.) Adel'bal R. da Silva

PARECER N. 319/47
O Tesouro do Estado propõe, a admis

são de José oouto de Oliveira na run
ção de coietor, referênCia III, p-arâ ter
exercício na Coletoria de Urupema.

2. Preliminafrmente, deve ser criada a

respectiva função, nada tendo a Cespe
a objetar acêrca da admissão do caridi
dato proposto.

S. S., em 2 de abril de 1947.
CruIos da Costa Pcreira, presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
De a.côrdo.
2-4·47.
(Ass.) Aderbal R. !la Silva

PARECER N. 320/47
O Depa,rtamento de Educação, por ín

termédio do Secretário da Justiça. Ed'u

cação e Saúde, propõe a criação de sei?
ca..gos isolados, d€ provimento efetivo.
de Técnico de Educação Pisdca padrão
L, do Quadro único do Estado, para se

rem lotados no Instituto de Eduoação
de Florianõpolis, e Escolas Normais de

Lajes e Blumenau.
2. Alega o proponente que '-"es'5a me

dida valorizará ,-11; situação das escola"
de formação de ---professorés,' nos têrmos
do decreto-lei n. 257, de 21 de outubro
de 1946".

3. Esta Comissão nada tem a opor I] t q .fi ..

S
"Quem extraviar ou inutilizar IJ

sugestão formulada neste processo. IlS O ue ue "ene_ro I
certificado de alistamento pag,aríS. S .• em 2 de abril de 1947. M

('arlos da Costa Pcreira, presidente e Rio, 10 (A. N.) - Segunào multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-
relator. •. •

1 d'
J. Batista Pereira inquérito procedido em feve- SIm Incorrera em mu ta e 20 a 18fi
Gustavo Neves reiro últfmo pelo Instítuto cruzeiros aquele que extraviar 011
Elptdio, Barbosa O' L_

Aguarde; melhor oportunidade. Brasileiro de Geografia ,e Es- inutilizar o Certificado de Reser-
2·4-47. •

t "
(Ass.) Ad('rbal R. ela Silva tatístlca sôbre OS estoques se VIS a .

participam aQS leus parentes
.

PARECER N. 321/47 genêros alimentícíos em 1.571 (Art. 129 da Lei do Serviço Mili, e pessoas amigos o nasci-
Acllino José de Goss, escrivão do cn-

me e Feitos da Fazenda de Concórdia. mumcipios brasileiros, toram _t_a_r...>.______________ rnerrto de sua filha VANDA.
nomeado por ato de 9 de' abril de 1945 conrRA F€RIDAS RECEnteS ou Ann6AS ;;o Matel'nidade de Fpol ie, 6-4-47
nos' têrrnos do decreto-Ieí n. 1.288, de' -o apurados OS 'seguintes totais:

I3-3-45, e lotado pelo decreto n. 3.613, de A
•

445 953 A
A

23·8·46, à vista do disposto no art. 30 do çucar .'; rroz com O ESTADO e"o:ol'll ..
citado decreto-lei, fequer o i'elaciona A primeira Agua de Colônia feita 'I casca 93.729; arrôz Hem casca
mento do salàrto-ramüta a que tem di- Ira·se à vend.8 na Vende �e'feito, relativo aos meses de maio a de- no mundo foi fabricada na cidade ,90.560; banha 8.035; batata

..

-;:::J
ze�b� �fO;��'ÇãO da Diretoria-da Jus.

de Colônia pela. Fábrica de Johan 8.612; xarque 13.603; cebola banca .de jornais

I Uma casa à rua Bento Gonçal-
tiça corrobora o que alega o requerente Maria Farina. 7.871; feijão 62.239; farinha i «Beck» ves n. 14.
e, segundo esclarece o Tesouro do Es- I
tado, "o cargo de Escrivão do Crime de de trJgo 41.412; fubá de milho I I Bôa cportunidode para renda••
Concórdia foi lotado em 23·8·46 e lhe 3 090 t'

- Trator na Rua Brusque. 25.
fo·i dado o direito de receber vencimento PARECER N. 322/47 .;. ngo em grao. 39.711;

I-a contar de 9 de maio a 31 de dezembro
O sr. Diretor do Departamento de 'Edp mantellga 2.544,' tOUCinho '"

de 1945, conforme o crédito aberto pelo cação pede providências no sentido de

�ecreto-lei n. 380, de 31'12-46".
ser arbitrada a ajuda de Cl1St:l a fi 1.236; sal 1.587.072. Em Sãoi

3. Em face do exposto, tem o reque
tem direito o professor Francisco Brasi· .

rente direito ã percepção do salário-fa- nha.DJas, por l1avcl' sido removido ex- Paulo achavam-se concentra-
ruiha q:-·efel'ente aos meses ele maio a de- off:Cl0,. da .di,reção do Grupo E,'co-la,- dos os' t· ,

zembro de 1945, na importãncia de "_VIrgillO Varzea", da cidade de Jtaróp:.-· InalOreS es ,oques (te

Cr$ 120,00 mensa.is, ou o totál de _

lIs, para o Grupo Escolar "Feliciano Pi arrôz, bart:atas, farinha de trl-
CrS 960,00 correspondeJ;lte a três depen

res", da. cid�de de Brusque. .

dentes, de acôrdo com a informação (
2. O refelldo fUnClOl1al'lO e cassclo ego, fubá de luilho, feijão, man

fls. 4, devendo a mencionada impOl'tãn .tem u_ma. filha menor, e fêz a viagem teiga, milho, óleos e tri 0-0 elneia ,ser relacionada, a fim de ser paga
em tres dIas.

; . ,_
Co

oportunamente. 3. ASSIm, op,namos seja arbitraà,' grao .

. S. S., em 2 de abril de 1947. I
em CrS .300,00 a ajuda de C11<tO a que

Carlos da Costa Percim, presidente e te� .dlrelto o refendo .])1'ofe'·"or_
-relator. C,u los da Costa PereIra, presidente c

,J, Batista Pereira relator.
.

. .

Gustavo Neves
,T. BatIsta PereIra

Elpíelio Barbosa Gu�tavo Neves

Aprovado. Elpl{ho Barbosa
2-4.47 Pague,s'e a importância arbhrada pel,
{Ass.)· A<1crbal R 1 S'l Cespe .

. (a 1 va (Ass.) Adcrbal R. da Silva

"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu
maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e toxicas.. que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe-

. dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer, Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes 'pequenos excessos,
sem compreender as possiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins,
Frequentemente cometemos abusos na nos-

� , -' ,

IniCIO as

das 19
,

as

aa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Impômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando/as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas' os
que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.

quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a- começar hoje
mesmo "seu tratamento. Vá à farmácia

e-compre UDa 'vidro de

----------------------------------------------------,--------------�,

II
A

SN 118.
AS811�N 4TES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gUlaridade na entrega
de saus jcrnaes.

o VIdro grcinde- de Pílulas De Wítt, contendo duas vezes e meia a

quantidade do' tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

REEMBOLSO POSTAL
Organ iz vçâ i de c s lçados deseja representante para essa

moJalidade de vendas.
Ofertas dando todc's os esclarecimentos à «PAULISTA»

G�ixa Postal, 539. - S. Paulo.

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

Agéüoia. e RllIprtlDentogõ•• em
GoliIli'O)

Matri1&: Florian6poH.
.

R'ua Joao"'Pilil:o i n. II'

Co.izo Postal, 31
FilieI: Cl'elilciúrno

H'uo E'loll'icmo Peixoto••/0
(Edil. PI'6prit.),

ToGqrarnae' ·PRIMU!'!
AQ-en�... 'O.os principal.
_m.�nl"ivioo do ElItor.o

.............. 4 4 .

Arnoldo Suárez
Cuneo

Cirurgião-dentista
Exclusivamente com hora

marcada.

I
Cal tão de hore Cr$ 80 00.
Rua . Arcioreste Paiva D.O 17

:.�� .• �';::' •••••. :�!o�j.a.n.ó��l.i�

ALJ_JGA ..SE
uma "casa

Euclides
sita à rua' Vila
Machado, 215

Estreito.
a quemPreferencia comprar

os moveir ,

Loform=ções na mesma.

......................................... � ....... -

Vende·se ótimo terreno, plano.
todo �rborizado, na pacata e bu
cólico praia do PALHOCINHA,
C6queirotl, com 34. metroll de fren
te e -50 de . fundos CortaI! para
"Terreno-Polhocinha" nesta reda
ção. Preço 38.000 Cruzeiro. ó.!vista.

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

I .

I CURE A BEBEDEIRA!
i De aeu esposo; pae, filho etc.

. i Enviando carta juntamente
I é6m Cr$ 10,00 registrado com o

I valor _ decloccdo. oolicitando. 0:

"" "Excelente receita para curar o

i nefasto alcoolismo", à FELIX
SILVA -- Rua Major Costa nO. lIO

Florianópolis.
............................................................

ROdolfo Quint e sua espôse
Alzira Costa Quint

(Zizica)

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, . Válvulas e Disc09.
Rua Cunselbeiro Msfra

\,/
NA-O É "'OÇ!VO AOS AN!MAiS OOJA!:STICOS
���:n�����
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l.IRA TENIS-·- CLUB-E,· --- Día ·12, Sábade, Festa dos Calenres. Patrucíníe
do D. A. XI de - Fevereíre, Não haverá venda de' mesas-..

ieonlra OS imigrantes clandestinos I :
Londres, 10 (U. P.) - Um que as medidas foram tomadas I I

:P_Ol'lta-voz �inisterial do exte- após cons_ultas com os E}stadOS! I-:TIor anuncIOU que a Grã-Bre- Unidos. A Infonmação coíncí
tanha tomou medidas diplomá- diu com notícias de Paris _ on-l
ticas descritas como pre.genti- de a embaixada britanica' está
vas para conter a onda de mantendo contacto com 'o i
emigrantes ilegais da Rumania Quai Dorsay sôbre -o assunto Ipara a Palestina, esta primave- e entregou notas C011 tendo ad-'
:ra. Disse as missões diplomá- vertêncías contra. portos fran- i
ticas britanicas naqueles paí- ceses donde partem refugiados
.ses que partem navios judeus para a Palestina. O porta-voz
para a Palestina, sendo ins- da embaixada inglesa de Pa
truídas no sentido de discutir ris disse que Bevin talvez te
o assunto com os respectivos nha discutido o assunto com

- : govêrmos. Foram enviadas no- Bidault, em Paris. Desrneritln{-,_ . tas á Ltália e 'á França. O por-I do noticias de Londres, Bevln
- ta-voz não quiz revelar

_
outros i pediu que a França proibisse

países envolvidos. Declarou , a partida desses navios.

> ••••

O Brasil para seu

desenvolvimento

n ecesaíto de técnicos
�

em todas os

profissões

:Livros Técnicos
em geral

LIVRAIdA ROSA
Ru � Deodoro, 33 - Fpolis.
AtendI! pelo SeJvíço IReemboho Postal.

I

J�esolvido, enfim, seu problema financeiro J
Adquira TUDO de q-ue necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEMTE,

'Com aa VAN�'AtlENS da. compra ii, vista,
'!ervindo-se do

-IJ\ ,

SIS TEM.14 eH EDI A RIO KN OT

I

I
t
I
I
I
I
,

"aspas
Ca8çado,

Móvtlls
Ráil:UOII

Geladeiras
SI.cScle1t.,
Jóias

Uvros
Chapéus
in5tai�çÕfl elétrlctls e 18"��

Artigos par. p,"ent••
Pelet>
Casalees
quaisquer .rillft

"

INDÚSTRIAs COMÉRCIO E SEGUROS I<NOT S. A.

C,K,�

':\

T'r o ne po . t.,,, ragulart:ls de cargas do

SÃO FBANCI�CO [10
Inform o çõea com os ·Agentes

'Florianópolis _:_ Carlos Hoepcke S/A - OI - Teleíone 1.2.12 ( End. te'eg.
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI- 'I'ele lorie 6 MOOREMACK

• ••••••••••••••••

Se eu tivesse
21 anos

(J está fazendo o que realmen
te desejaria- fazer em sua vida?
Seu trabalho cotidiano é um

prazer ou um aborrecimento?
Em Seleções para Fe cereíro,
um renomado cientista e pes
quisador indica. aos jovens a

maneira de se dedicarem a um

trubalho empolgante." e, tam
bém sugere .aos mais .velhos
uma' novâ perspectiva que po
derá dar mais vida R trabalhos
enfadonhos. Com-pre Seleções
hoje mesmo ..

Também neste novo número:

O GRANDE EXPUdMHHfilISTA.
Até que ponto Lr�l Fi. ank.ín D.
Rooseve lt um "radical "? Iucí ína
va-se êle para o cn:c:tz..l1:5'í:.O, co
Hlü!ll!.'mo ou socral ísmo ? Frnn
('I -; r;Erklns. :'Li....\linLtro do
11" Octihu po.: longo tempo, re
vela ao mundo o ..icdo dê pen
� Dr de Roosevelt. explícando a

f i.o afia que gur..vu \6c1.:3.S as

d-, cisões tomao., , �.;or êle.

r�Empresa (Construtora Universal»
A maior Organização Predial do Brasil

AVISA
j A todos o s portadores de títulos desta conceituada emp.·esa.1

-iiegalizar seus ·títulos. afim de obter o reembolso de acôrdo
c.
om1-------------.� Decreto-lei nv 7930 de 3-9-45.

.
.

A •

Para maiores _esdarecimen:os. é ravor dirigir-se ao. _ escri-1.-:tono central nesta Capita l. Sito à rua Felipe Schmidt s/n
{<Florianópolis.

.

INB. Não faça (:lua inscrição ern outra empr e as, congênere I"m p,;meir, 'onhew no,"o, DOVO' PI,"o, de verrdss,

I

• •••••• $o • o •• o ••••• ,+ �

0:12.: NORUEGUESES CONTRA UMA
WMO.i A l(JMi�A. Em 1940, quan-

CO os inglêses tiveram noticia
de que as experiências sôbre
a bornba atómica aicmã já es

tavam artí a.í adns, na i'-i-oruega,
resotverarn (i�stnür sem demo
ra ti fábricd n z.sta ali oculta.
Leia COD10 onze bravos norue

gueses executaram uma das
mais rarn às t.cas operações :_e-
eretas da guerra. _ t':

(' .

SUL para

-'

VOlTE PARA C.!íSA, MEU CORAÇÃO.
Eota jovem de 16 anos ia ser

11Jõe e o seu marido, uni jovem
�oidado, desejava desespetada�
nl.ente vOlt3l' para casa a fim
c.e e_·tar a seu lado. Leia o que
êste desespêro causou - o dra-.
11,41 con10vente de um� amor

que terminou conlO nasceu -

. tl"dgicarnent2.

pôrto de

NOVA rUBi

GOVÊRNO DO ESTADO'Rádio Dilusori)1 Decreto de !l de abril de 1947 ;.

d L
.

O G-OVERNADI/R P,gSOLVF':: e agunaNOln(>:w:

por motivo de viagem, uma

confortável residência, de recen

te construção, com do!:'! quartos. Vende-se_ 2 lote�. à rua Rafael
seJa-de--j antar. cozinha, dispen-l Bandeira, nesta.
S8. tôdas as instalações, gara ,Tratar com Solirionio' Amaral,

gem e 360 m2 de terreno.

'na 16". 0.. R;. d'ils 13 às 16
Tratar com ALMIRO horas.

CALDE IRA - T:-l 1616

De acôrtio com o a-rt. ) 3,
í

tern V, do

decreto--lei u , 572, de 28 ele outubro

de 1941:

Antônio Gomes ele Almeida para exer

cer interinamente. como suostítuto, o

car�o de Sulb-Diretor. padrão p. da Pe

nttenctár-ía do Estado, durante o impedi
mento elo respectivo titular, doutor Ru

bens de Arruela Ramos, que está exer

cendo o cargo, €'lTI cornl ssâo, de Diretor

da.' ref'er ida Penitenciária.
Decr-eto de 10 de abril de 1947

O G-OV'ERl\'ADOR RESOLVE

Promover, por antiguidade:
De acôrdo com o art. 420, parágrafo
ún ico, do decreto-lei n. 431, de 19

ele março de' 1940:
Maurilo ela Costa Coimbra, do cargo

de Juiz de Direito da comarca ele Ti

jucas, 3a entrância classe V, da car

r e ira de Juiz de Direito, do Quadro úni-

I co do Estado, para o de Juiz de ?ir�i
to ela comarca ele .Iomv ile, 48 entr}nCla,
classe X, da mesma carreira, vaga em

vírtude ela promoção de Nelson Nunes

de Sousa Guimarães_

'CONTRI SARDAS
E MDNCHIS

· . " � .

NAO HÁ DESCANSO FARA OS
RUiSOS. "Estamos cansados de

p. ivnções", diz o povu 1 USSO.

Leia o que um escritor Snl€n

cnno, recém-Chegado da Rus.da,
conta sôbre o desco'ntent:nnen
to lá reinante - e das med;d�s
que o govêrno soviético está
tomando pao ocultar do mun
do esta agitação.

São ao todo 26 artigos interes
santes e estimulantes. mais as

condensações de dois livros,
neste novo número de Seleções,

PARA RECEBER AMOSTRA GRÂTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBOR'HÓRIO OOIN S. ii.
CAIXA PÓSTAL. 36

laLUMENAU • SANTA CATARINA

VENDE-SE,

Todo O Sul Catarinense escuta
diariamente a Rádio Difusora.

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias).

Horários de irradiações: - Das
10 às ]4 e 17 às 2,2 horas.

Representante em Florianópolis:
D. F. DE AQUINO •

Red. do Jornal «O ESTADO»
.. -

.

DOENÇAS NERV<)SAb
Com os progress08 da mefllem..

ho,je, as doenç'llS ner!osas, quantl.
tratadas em tempo, e80 m-alei! ,•• -

feitamente remediáveis. O �ur"ntlcl:4
alsmo. frato da ignorância, liIó .CHltI
preJlI,cliear �s ind-ividuos afetados ..,
tais :JfIiénfermidades. O Ser.vlc:o N..
cional de Doenças mentais tlispllll
tle um Ambulatório._ que atenele, era.
taiiamente 08 doente8 nervos08 ...

tli«entN, na Rua Deodoro D, II...
.. 11, flora. 4làrl......
.ição·.

Dr. CLARNO G.
GALLETTB

ADVOGADO
Crime e cível

Constituição de Sociedade.
NATURALIZAÇÕES
Títuloll Declaratórios

Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

Rewíd.." �ua Tiradente. 47.
FONE •• 1468

COMPRE

SELEÇÕES
Pt:!�A FEVEREIRO

A venda agora!
A InVISTA INTERNACIONAL
·llJ!:.lICADA eM DEZ IDIOMAS

__ .-- ---- -, ---------. _n ......,..,...,....,......_-"

�" •• <)."' ••••••••••• .J'>

Repre5en:onte geral no Brasil:

FERt..JANDO CHINAGLIA
I ue co Rosário, 55-A, 2.° andar - k:O

.+Cl •••• O •••••••••

Tome KNOT

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

illteressa é, r�almente, .um
....
a. providencia

frara endireitar o Que estiver errado \lU

para que al�uma falta não se repita; e

NAO o .,ácàndalo que a
-

.ua reclamaçAo
ou Quebta ·poderá vir. a causar. encami�

nhe-a á S-EC';AO RECLAM;AÇõll;S.
de O �STADO. que o c_;'so será levado

sem demora ao CXlnbecimento de qúem
de direito, recebendo;v. I. uma informaa

ç� do resultado, e�bora em alguns c&·

80S 0&0 ·sejam publicados nem a r!X"la·

maçio nem .. PTovillencla tomada.

TERRENO

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO
PROCURE A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOS DIAS EM QUE .POREM ms,
PC'fADAt3 PROV:Ai&- DO GA,-M-PEO
�ATO �GLA.MERICANO DE Al'LE
TJ�MO 6;;; JOGOS DO TORNElO
Me"XICIl:'AL 'SER,\Q l'iOTURl'fOO
Rio, 1 j - Foram recebidos, há

dias, pelo ,"1' •.Rivadavia Correia
Méier presidente da C. B. D., os

esporj.istas CiTo Aranha, Sigismun
do Caldas Barreto, Max GO<!11-es de
Paiva e Ors in i Coriolano, presiden
te do Vasco ela Gama, Fluminense

I
e América, l'8SpeCllivi.Lmente, em
race do choque ele (Ia Las entr-e OS

jogus (lo Tonne iu Municipal e <1!S

provas do Campeoua Lo Sulamerr-
canu de Atletismo .

.Depoi,; de uma Longa conferencia
os clubes concordaram em rea Iizar
os jogos ú noi Ie, nas daoas em que
esl iverr-m progt-amadas provas de
a l letismo.

D�",la forma. está afastado o pe

rigo de ;'('1' supr.ímído ,« Ttnmero
Mun icípal.

. Dispotanoo a -belíssima ta�a {<'Sitve-r'nador·,Moisés LU'pioftn», amanbã, as sele�ões
de Santa Catarina e Paraná, prometem oferecer aos aficionados dO futebol

desta Capital, um espetáculo deslumbrante e s�nsacioDal, onde não
faltarão disciplina. técnica e combatividade.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Pelo avião da Varig, deverá cbegar,· boje, a esta Capitar, ii embaixada
paranuense, que disputará, com os catarinenses, a Tava «Amizade».

Relatório da Fe�eração A: Catario.ense'Sensacional domingueira V.U 8Efl,?"�i'�2,rZ,'''l'ROFEÚ
referente ao perlodo de 1. de abril de -futebolltlstlSca ' ;�ll:'�i�({Pz:»: d;liS�1��'�:��11�_

1946 a 31 de mar�o de 1947 . dos cruamaltinos para P01'hlg1lfily
C P Rio, H - O V'ascó e o São PU,llloatarinenses e eranaenses os protagcnhtas(Conclusão) deverão decidir a posse do "Tro-

II Caíarmenscs e Pai-anaenses mais Const ítu irá o cote] o de amanhã féu 1° Ide Maio", instinuido em 19H
Campeonatos Brasileiros de 'I'tletismo e ele .Busquetebot lima vez f'ornecerão ao povo cSiPor-. um dos maiores acontecimentos antes do embarque da delegação

Tomou panle, embora com a ·rep'l'csenlacão à última hora e por
I ístu da Oal1ilLal um espetáculo des-: esportivos dos últimos íempos. 1'0- oruzmaltjna para Portugua l. O st'

motivos imperiosos, reduzida, no Campeonato Brasileiro ele Alle-LiiS!IDO" lumbrnnbe, grandioso e s-rmsacio-: (las a" atenções do público estão nhor Diogo Rangel, diretor' dos pro
realizado de 15 a 17 de Novembro de HHG, em Pôrt o AI,e,gre. nnl, e1e�;;l's que �onsegue.m arrastar

1
concentradas nesse n:OJflJ.lumenla.l jo- íissionais vascaínos, declarou ontem

A impressão causada pelos catarinenscs roí das mais favoráveis, multidões de aficionados do cs-; go co tre 0.8 velhos rrvais, sendo de
o seu propósito de consubtar o tri-

sendo que o resultado Ií.écmico esteve aném ela previsão mais ol imisí.a. porte bretão.

I prever uma assistência nunca vis- color bandeirante sobre a possíbi
O atletismo catarínense apreseneou-se perante o mundo desportivo na-

E jfi. amanhã os portões da velha l'a nos gramados de I:)anta Catar-ina lidade 'da realização do terceiro ío
clonai �omo um.a revelação, dando ons1ejo a i,ntel'c's'Sa'nt�s com,cI:túeios l)['�;a ele çl:(,s�Ol't�s da, '�'lla ,�,o�aLUva I �rals :!l ��ras :e le�'�m�s : gr��a go em d ispula elo "ere,rido troféu
a reslp'erto de suas -grandes l)()SSl,bJiIdades· em futuro muito proxuno. seruo abertos para dai passagem a satísração de ver desfilai 0" ruais entre os dias 20 e 25 de maio y,in-

Pant icipou, outrossim, do Campeonato Bras ile.iro de Basquetebol, m ilhares (Ip espectadores que :s.el famosos e habe is jogadores de Sta douro, de modo que, após essa, pe
realizado em Belo Horizonte, no qual a delegação carl'arinense se e·s- e1t'li,ciarrüo .com as ,�elís.simas j-Ogi:l-I Oa'larin� e do Paraná, que se 0m- leja, haja tempo snficieruLe para
forçou 'liO sentido de honrar o bom nome do desporto harríga-verde. elas dos vinte-e-dois "ases", cada penharão nurn combate mteressan-

os preparatívos do embarque da
Ligas Regionais qual proourará de,mOins{'rair as suas te e renhido em disputa do prjrnei- debegação paro. o Velho Mundo.

Ex;tJ;o,t;a que foi a Lig'a Atlética de Blum€lnW�l, pa,ss-aram as rClspe'C- l1abiliela,des no manlejo ela "esfera", 1'0 pr.élio da taça "AIThizade". O Vasco da Ga,ma esLá com va11-

tivas atrihuÍI"ões para a Liga Blumenanense de DeSlpOi\los, 'qüe, . bem

FA.CA '. O'··E"· DOIS .GUMc··E··S
'Vagem na displllta do "Troféu 1° de

dirig'ida qU1e é, vem des'e,nvolvendo i,ntenso e pró.elnlivo trabalho, \'i- 'Maio", pois conta ·uma vitoria. Na
sa.n:do a nobre fin.a,Jidald'e do, engrand-ecjmertto elo dc,spol',lJo na área de primeira panlid,a, realizada em São:
sua jurisdiçãu. A ciYiHsaç'ão oci-del1lla,1 aLraves-, seja sob a fonma de desponto, (Je Pa,alo, regiS'ürou-s,e um empa;[,e de

A Liga Atléhca l'!'orle .oatarinensie, com séde em JoinvHe, que du- sou um longo perioclo, p.e:nto de gilláS'Lica, .ou de Ji.ns uLililários 3x3 e,na 'segunda, nes! a c,apital, Oi

l'ante p'eríodo l',ela'IAvwmEml>e long'o deixCl'u de funcionar r-eogularment�, doi':; millênios, eJm que a 'IH'.áLica dos espe,cj.alisados, vai de roldão o bO<IÍ1 cI'uvmaHinos venceram por 2x1. O
fo.i l'e,ell'g'uida, graç.as á valio.�la i,nt,erferênc,ia ele uma pleiade dle e5l'01'- de'&pOl'tos outro c,onocÍ'['Ü não tinha

I
e o mano Vas-co deErfrUlta, p-ois, silLuação mais

{'ados desportist.as, que nã'Ü medem sa,crHícios para o uem cios despo'r- que o ele pa.ssa�empu de oCiOSOS'l' .se

ccmS.i'deramos a m�ltl1l'a físi- confont.avel na disputa do troféu,
tos dlB, sua cidaJ(le. Hoj,l', cullma físi-cu e desportos, ca ,como importante falol' cle roe-

A Liga AUéitJi-ca "Duque de Caxias", com sé:cl'e em S. ,Ludgel'o, mu- estão na moda. Toelo mundo, ago- \ ma,ção i'nelivielual, faz-se mister i./L"llC1,\:UU awua ma.iol' qlla,ntb ao

nicípio de Tubarão, é outra entidade que marcha com firmeza e d'eci- Ia, a,pre'gÔ'a a.s· suas vil'l:uele.5. fque 0108 ;pre"i'lw,mos, expl1l':gandu-a apel'feiçoafJwnLo moral elo i'ncliví
são ao l�do da,s ac.ima referida-s o que ,nos pern1i'Le a f'iemar, siJllteti- A H IGIENE revelou 11 11 umwnicla-" do,s efeitos per,oiciosos. Para t01'- duo, conduzi<ndo-o de' forma a que
zando, que toda's as ligas I',e,gionai.s fi]j'adas á F'edN'a,\,'ão Atlética Cat.a- ele que se fazia necesstlrio volltar as na,l'-me mais claro: s-endo a cul- se totine a,provei'lada ,como fÔrQa.
rinezlse, alualment'e, em franco funcionam·ento, g'I'aças à uma série de "istas lrumbém para o cm,po sob [mm físi,ca um poderos'Ü e�Límlllo, útil e CO.nSliluLiva no meio social as

pmvidênón,s em tempo OPOf1l'UiIlO t.omada,s pela dir.eção ela cilada Fe- pe,na de as enfermidades fbi'c,as ou pa,ra o elesem'olvime·nto' das I.en- fôrça, aüvidade e energia ct.esen

del'ação, qu.e, ,conforme é fácil ele COIlsltaüw, forai)) ,coroados de 00111- psfqllic.as p,l'ej'ueli'Carem o tão alme- \dôncicls i,na.tas do i.n.divíehlO, co,n- yolúda,s pela, clll]lura física.

ple,to êxito.. jado ape'l'foei-ç'owmento espil'i!.ual. VP111 qn,e ê�,se estímulo ,seja apli- Só assi,m, a CllHura fí.si'ca pre-
Movimento F'i11rl1iceil'o O� GOV]�:H.NOS chegaram a COIl' cario sómen],p na.qllelas que são. E'>nc,hElr�) as s'ua's vcJ'C!'a{!eil'as fi.na-

A receila COJ'respondent.e ao período em :'eferência alil:giU a im- cl<usão da ,oec·essielacle da cuHura 11'Iei�, com ,duplo l'csnHadu, ou 80-1 hclaJ([es; sóme:nle aS'sim �,Ia deix�rá.
varlância de .01'$ H.930,00, eslando nela Incllllda a sLlbV'cillcao de ... ,. 1'í3ica como m-eclida ec.onômica, 'e a .ia n c1p$e.n\'olvi!mento 'das C]l1alicla- r1P consi'utuilr méro, 11ecrelO de OC1O

Cr$ 4.800,00 e o i:lJlL"I::ílio de Cr$ 30.500,00 con.cNlidos pe.lo GOVêl'110 elo o.l'iciali:ta�'am nas eSoColas além de (Irs 'úlci�, C ::enão (l a,sfixia, pelo sos para Itonn.a,r-se ILl'àbalho, alivi
Estado, o auxílio de Cr$ 1.000,00 ,da,do pela Pre,feit.nl'a l\'[nnicipal ele con':'f'Íbuil'em com 'a,s i.[üc,ia�ivas fl1PHOS <l ,parali.z�}.(:ão das tendên- da.de im!i>spellsável, cuja fílIlalida-
FI'o,ri,anópolis, bem como a montanVe das diária,s pagas pela FedeI'açãQ pal1limüaJl't."s 'para a do-Lação de cins pCI'OWlOsas. de P dotar 'Ü homem ,de poderosa:
MilIleira de Basquetebol, por Dca'sião -do Campeonato Bra,silei:ro d,e ... meios e maior dissemi'nação dos, Hi,�'i'f',ne física, mas também fôrca de prÓlpulsão ca,paz de pro-

Cr$ 7.920,00. (lc.SP01�t.OS. higiene mora;!. Preo.oupações qua.n- mover um maior rendiment.o da

Na d-espeS'a, que monLou em 01'$ 45.551,60, est.ão, incluidos os gas- A LM'PTtENSA quer na diJl1'são Lü ao wmplelo desenvolvimento indivíeluo e, cOflsequenbemen1.e,. da
tos r,eferent.es 'aoS! Camp-eonaltos Bra'sil<ei_ros j<í citados nes{'p r-e,latÓl'io, pl'o.moviela ,pela propaga<nda, qUflr dos o<rgãos inLernos, das. massas colelividalde que. tal a<lr-éscimo de

as<sim oomo os decorren.tes da 1'leaJi.zaçã.o do:s Camp-eolIlatog Esl-a,duais e em camprunhas doutri'nár ia,g vem ml1scnla,l'es, do a'r,cabol\.l.ço 08'5eo e· enengi-as faoulte e promova em Ia

demaiS' pwvas, hOSiPeda.gem de rep.J'eS'00il,aÇ�t's des'Pol>livas, aliá.:;, o,n�f'� dal1-cJo i,ntegl'wl apôio. l�espeoC!liYa.s arHc.'lllações, mas j'lln-I vOl' dos indivíduos que a lCompõem.
rosa aos cofr.e,s da Fe.leravão AtléiÍ'c,a Cata,l'lnense. compra de ma�'eI'Jal Ante a inl"lruênci'a de ü\o podero- to a essoas preocupa\ões a preo- Ruí Stockle1' ele'Sousa

para os dive11sos desportos supN'ilnt.enclidO-s pela aludida enti,d'ade, além �as forças dirigidas 'para. o me,smo

de outras. o,bjel i,\'o, está hanmdo uma verda-
A escrituração do Caixa foi i,nicia.da com um saldo de Cr$ 750,GO, rileira cOl'r.icla pam os despoI'los. Os

sem,do encilrr-aoa com um de Cr$ 129,00. 8:rl,éptns dos mesmos ,encontram'
I 'tÁ

.

f t' t"d de d'" Os ingresso's para o sensacionalAo ,encerraJr.mos êsle ligeiro re a -uno '1'e 'eren 'e a� a ln a, 's 'e> l<erre,no pro'pício e dão vazão ao seu
t d d ]' l choque futeboUsüw do próximoFederacão- Atlrl[,ic'a Caltarinens'e, curmpre-rnos ° gra o ever e sa 1I>,n' ar entusiasmo. Os que não aünam

l' t C ·t I ir e
os auxilios fi,nU!J1ceiros ,coll(:,e,c1idos pe,lo Goyêrno elo Estado 'E' pela Pre-

c,om <li'" '\'am,(à, p.n,; r!:1 PI' I'" ":\ I' •. commgo nes a apl a. e·n e as 's ,-
-

d
'. g !Ieçóes de· Santa Carl'arrna' e Parana,feitura l\f\.lllli-cipal de Flori-a,nópoli's, que possibililara.m a rXeCl1<:HO oca, me,smo a&SI'l11 c-ouC011dUim. por

t 'd SI-aoI 'd
.

L ' d nTaneir'l .' encou> ram-'se a veu a nO' a
programa de ação, tôdo cles'e,nvo VI o ,pa.ra mcre<I11e<Tl aI. ie "J <

timidez ou para evJtar rebal,es. O
d Militar não graduado _ ,cr$ 5,00.

rá,pkla e efic,i.enbe, as cJ.es'por.los -em Sa,nta Calarina, pari) o cr,eooenle gl':wcle ,número de neu-lro,s venclo Re.co.r o

_ ... _

progresso c1êsle colosso da América, que é o nossQ querido Bra,siJ.
que a ciência, os govêrn.os ,e' a im- HOMENAGEM AO GOVERNADOR ADERBAL .R. DA SILVA

Flloria,nópoli::;, 31 de mao'ço ele 19'â
.1))·Emsa apoiam material ,e moral- " F C d J' 'II t'.

.

J' OS diretores do Amerlca , o, e OIDVI e, con muam rece-
Lothál'w Paulo Rothfucll s, iJl'esulen e. mente êsse no\'o méLodo de l"ege<lla-E d d h

__ o '" " ração, "�:ão na Cl'nda". bendo adesões ?e todos os PO?tos do \ sta o, para a gran e ome-

SERAO HOMENAGEADOS OS TRIPULANTES DO ANITA No atual momento a c,u!HJUra fí- nagem que sera prestada ao ,lustre governante �a nossa t�rra, e

Em homenagem �os tripula?tes do veleiro "Anita': que ,hál s.,ica �o:a, I��e l�m g�'runoe preSl!!ígiO_ grande ia.migo �d� ,esporte, Idr. Aderbal R, da Silva, na noIte de

pouco regressou do RIO de Janeiro, o Yate Clube fara' realIzar um pI e;;;�lg 10 taü gl anele, que ,'��s quarta-feira proxlma. .

amanhã uma interessante festa esportiva, constante de uma inte- 11.10 1'ea.gNlJ�O ,Cjuantod a sua Pllau,ca N-OVAMENTE VITORIOSO OSVALDO SILVA (84)• ' . "A
' 08 qlvr a5Slm proc,e 'em proe' amam

ressante regata Interna na bala norte em disputa da Copa me-
�P1' ria indispE'lnsáyel, pois de. ou- Osvaldo Silva o popular "84", campeão brasileiro dos pesos

rica", tra forma, SPI'ü;m eleme'11Itos chsso-; médios embora esquecido pelas agências telegráficas, vem, cum-

Apos a regata que irá despertar grande entusiásmo, será ofe- na,nl PS 110 concedo gwal. Nenhuma '

"f
-.. "

t americanos
, ,

I � d h I" 't t \'oz ousa J,eya,n tar-,se co'nt ra 'a mes-. prindo excelentes per omances nos rmgues nor <:- .

'

recida uma homenagem a tripu açao o e ISSlD10 Ia e, encon ran-

I '1 d 1 M mO$

I ma. a nüo �er a própria lügienle Por informação genh e nosso consu em IaI_Ill,. apura
,!?..:!e_a.��_�_�����o....�::...-�:!�?.._..�!!!.�.:............_.__............... q\lP a i.nleorlnzin, isso mesmo SÓ-íejUe Osvaldo Silva obteve, ante-ontem, em �ombate pnnclpal, o seu.

'Tenha lí!empre em cosa uma 91'""l"rafinha ce ffilé'nlp para ac]\ertlr quanto aos terceiro triunfo consecutivo na terra do TIO Sam, abatendo o �o-

n P E R III VO «K N O T}) p('rig0� {lO_: exces_:os. E'lne�sa. gTan- i nhecido boxeador Billy Peterson, por decisão, após uma luta VIQ-
de .ace�t'a"ao sen80 pra l,ca ao me- - b "1', , . ,

.

l' f campeao raSl elro
nl)5 Lácita, da cultura físi,ca geral, cnta, cUJo transcurso aVQreceu o .

Santa Catarina x Paraná
A -Labe,la de preços é a seguinte:
Cadeira numerada - Cr$ 40,Oa.
Arquibauc,aida - Cr$ 15,00.

Gera,l - Cr$ 8,00 ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CURSO DE
-

MOTORISTA
Serviço de

r

Pronto
e

Socorro: de Automóveis
Ensine-se a dirigir automóveis
Amador e Proftsstonal

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem, se chamados pare reparos de urgênci a.

Auto-Escola 1-47�77
GAf(i!.GE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Dr. Henrique Siodieck
.ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

f"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preférida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfil

marias - Artigos de borrseha.
Garante-se a exata observância no reeeítuârio médico.

DR. SAVAS LACERDA
� médíco-cirúrgica de Olho.
- .Ouvídos. Nariz .....; Garganta.

Prellcrição de lentes a"
"

'oontato
'

!I�8ULTóRIO - li)el!pe S!!bÍnl.
dt, 8. Das 14 às' 18 horas.

�l)*NCIA, - Conselheíro Ma·,
.

fra, 77.
.

TELEFO]\."E)S 1418 e 1204
"

&h�$enlle.

DI. ARMANDO VAL2RlO
DE ASSIS

Doa Serviços de Clinica' Infantil !la
&s.slstênl!la Municipal e de

, Caridade
I)LfNICA M,1l:DICA DE CRIANCA8
". ADULTOS

tJÓ�8ULTÓRIO: Rua Nunes'.1II
nado 7 (Edifício, 8. Fr»ncisco).
Con'eultas das, 2 'às' 6' horltS

aESID:IllNCIA: Rua Nlaréchal,Gui.
lherme, 5 Fone 783

"DR. ROLDÃO 'cÚNSONI
mltURGL4. GERAL - ALTA m·
BtmGIA - MOL:IllSTIAS DI) BJI.
... NHORAS -oPARTOS , ..

-rormado pela Faculdade de Medi·
emna da Universidade de ,Soo

hulo onde foi assiste�.tí: por Ta

I'JoI. mos do Serviço Cir'llrglco d8
Prof. Alípio Correia Neto

(llrurgia do estômago e vias Dl·

il.!U'es, intestinos delgado e grollí16i,
tiróide, rins, próstata, bexigll,

'4�o, ovários e tromnas, Varlco�
'Jltle, hídrocele, 'var:.óes e herna

" CONSULTAS:
:,tu 2 'às 5 horas, à Rua "etpo

,

Iklhmidt, 21 (altos da Casa Pa·
ralso). Te!. 1.598.

&l1I81D1i:NCIA: Rua' Esteves, JO-
.

níor. 179; Te!. M 764

"''R. POLYDORO S. THIAG'!)
Médico do Hospital de Caridade

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA - DISTúR.

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

:Qoenças dos órgãos internos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiroide e demais

'gIãnctulas internas

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR

'·DIOGRAFJA ..:.. METABOLISMO.
BASAL. '

Consultas diàriamente �as is às

18 horas

Atende chamados a qualquer
hora, iI1clusi-ve durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. ;Fone 702. '

RESIDÉNCIA: A v e n i d a Tram-

powski, 62. ;Fone '166

DR. MADEIRA NEVES'
Médico especíarísta em DOENÇA�

DOS OLHOS
Curso de Aperfetçóamento=e Lon.

'.

, ga Prãtíca no .Rlo de Janetro ,,',"', ,."
'Consultas di'üiamente "das

. $-, ','., ..:._.::."...,;;_.,....:.;:..,...

10
• 2Já 12 e' :dos 15'3'0 .., �i 'I' ,

".

. .

'c�r:ut��i�o:: " éâtliU,' n8rt,.;,Rua Jello Pinto n. 7, sobrado
-

_< i'" iFone: 1.461 - Residência:. Rul iIíi .A "riI"A" 1 'Presidente Coutinho. 58 U �I li"a.

DR. A. SANTAELLA Paris, 10 ·cu. P.) O Minis- I
(Diplomado pela Faculdade Na, tI'O do interior Edouard De-

"e1onal de Medicina da Unlversllh .preux, partiu de a111'a�0 para OC. do Brasil). Médico por coneur !'�

80 do Serviço Nacionai de Doen norte da Áfrioa onde auman-
!lU Mentais. Ex Interno da Sanu . , ,

. .

CRu de Misericórdia, e

HOBPIu·l-ta
cada vez mais a atlvidade

PIlQuátrl-co do Rio na Capital li e " 1' .

deral
' ',dos nativos para obter comp e-

CLINICA0 M1l:DI<::(\ - DOENÇA; ta tndependência em relacão àNERVOSAS
" , ,

" �

,

..-. Consultõírto: Edlffcio Aro!.!:a Franca.
, NETO �

,

.:... 'Rua 'Felipe Schm1dt. Consultaa
-- ' ,--- '

, DIIS ,15 ás 18 horas -

,attsidêncla: Rua Alvaro dé' CarTa 11lIbo ,nO, 18 _. Florianppolls.

ES
.

'

"

,�!;}t1d�RJ�Pi!f���!!AYa!�'
, �.I,

A ,..IOR, /1.CLíNICA M�DICA DE ADULT� I" 11
n

E CRIANÇAS
'

Conlultório: R, Visconde de 0o",

Preto. 2 - esq. da Praça 15 de No-,
_bro laltoa da "Belo Horizonte")

Tel. 1545

Conaultaa: da. 4 á. 6 horas.
Il.mdência: R. Felipe' Schmidt, .'

- Fone manual 813,

"VIR EM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVIIJLE (MnC1 ,rtglSI

DR'- NEWTON D'AVILA
,Qperações - vias, Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto t
InUS - Hemorrnídas. 'l'rat&roe1:;

to da' colite amebíana,
,

FIsioterapia - Infra vermelho,
,Consulta: Vitor Meireles, 28,
Atende diariamente às 11,30 tls
.. l tarde, das 16 hs. em díant»

Resld: Vldal Ramos. 66.
Fov .. 1067

Campeonato de
atletismo

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor MeiTeles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: Rua Blumenau. 22

Telefone: 1.623

,Rio, 10 (A. N.) ·A Federação
Peruana de 'Atletdsmo ,teleg-ra
�ou 'à CBD cornunícando

:

que
deseja .íntervír no campeonato
sYl.anieri-cano: a .inicíar-sa nes

ta capital a 26 do corrente.
---------- ----,,_,

Dissídio coletivo
Rio, Lü (A. N.) - Julgar-se

á
'

segunda-feira no Tribunal

Regional do Trabalho, o pedido
de extensão de dissidio coleti
vo de 1945, feito, pelo sindica
to dos empregados no comér
cio do Rio de Janeiro 'contra
déz síndícatos patronais que
recusaram assinar os "acor
dos"

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
rnaxirn .. r13pidez e g s rant i a para tr a nspc rt e de suas mercadoria

Agtnt 'S t'm F'lor ianóp l i s CARLOS HOEPCKE

DR. M. S. CAVALCANTI
CUnlca exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho. 16
I Telefone M. 732
-----,_,- - -

J DR. BlASE FARACO'

, � ,Médlco-chefe do Se,rviço de Sifttlll
"

,

d6 Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FliLIS AFEcçõES DA

BELE - RAIOS rNFRA·VER·

MELROS E ULTRAs·VIOLETAS
Cons.: R; Fellpe Schmldt, 46 -

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja�me C�, 46

FONE 1648

._--�--

DR.' LINS' NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto fi. 7
- S'obrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
(Edifício L Â. P. da Estiva)

Telefone M. 834 '

o Sabão

elA

o SEu OQGANISMO

e

. AUTOMOBILISTAS I
:' Afencão·

,

...

PC:H'O o seu dínorno ou
,

rn o+o r de arranco

OfHCGNA EHAlaDA
,Rul1 Conselheiro Mafra

l'}e. 94

COMO UMA OAS COlitr, leUICÓE ':) Of GU':Il='A tlê-lABO��TOt:IC OOIW
o P�fCO OESlt rp,-,'" '.OU 20.'.

'.

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. I DE SOUSA CABRAL

EiSCRITÓRIO: Rua �elipG! Schmidt:;SB - Sale 5
Edifício Cruzeiro - Florian6polia.

o ESTADO
Encontra-se no PoS'to de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado, Público.

&

TORNA

$I.t�PID��......r 1I:I·3.!III��""","'''''·_'"''''DIiI�I3;;Q''�4f�·�.4't"''''��",,�,�·

I

��tu'ad:a tm RITI -� 5&�@:, euu p.
UHJElfDJOI1 ii 'faÁ,FHWOB'.r��

.

Cifras do .Belenco de 1944·

CAPITAL.E RESERVAS
Responsabilidadee
Recer s
Ativo

c-.
Cr$

80 9:Jo.tJc-6,30
5.978Ao1.755.97,

67.053.245,30
142.176.603,80..

Sinistros pagos nos últimos I\)
F e 3pensabi lidade!

9(108 98.687.816,30
·76.736.40 I 306,20"

l

I Diretores.,
Dr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

I de S3, Anisio Maesorr a, 'Dr, .Icaquirn Barreto oe Araujo

I e José Abreu.

V1VE,_'&rR-J
.................

kL_S· p_��T_;;_.".,,_
.....

,..,.._E-�Ü-�·R_"""·Õ--·p
...........WN ...._

(Alemanha todas as zonas. Austria. Hungria 'etc.) por interrnedio d
Hudson Shipping Co. Inc. New York.

Diretamente des depoaitos na Suissa, •• Entregas rapiàall e ,J1arantido&
podendo aer telegraficas .•• A rnelher organização no genero, fundad

em 1893. .. Váriedade de Bàitimento.,
PEÇA .INFORMAÇÕES DETALHADAS ]:i:

ORGANIZAÇÃO SULINA DE REPRESEMTAÇqES ttds.
Rua Felipe Schmidt. 52 (loja) .. FLORIANOPOLIS

CONTA CORRENTE POPUl:..AR
Juros 51/2 s.,a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação' com cheques

Banco do Distrito Féderal S. A.
CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
R:e;:SERVAS: CR$ 15.000:000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

,s�SÃZ��RCtAt
ESPECIALIDADE

A ROUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 11 (A. N.) - A ímpres- Línhares desde os pr-imeiros i í'adas, devendo a sua leitura míttdo em

.sãO' geral em todos os circulas tempos vem discordando da_I ocupar mais de uma hora a não terá o

é de que o Tribunal Superior quela extrema medida, coma
I
utençâo do T'ribunal. No sen pensivo.

Ele.itoral decretará a cassação chegou a se manifestar publi relatório, como é de praxe, (I Cassado ° registro do Par-
do registro do Partido Comu- eamente. Reportando-se, hoje nr. Sá Filho não deixa trans- tido Comunista, será decidido Rio, 11 (A. N.) - Cumprin
nísta do Brasil, não só pela !LO sensacional julgamento' que carecer os documentos que pelo Congresso a questão dos 1,10 instruções do chefe de Po

opinião de graduado-s elamen- ,:e realizará depois de amanhã. instruem o pedido e os que fo mandatos dos deputados, sena- 'Iicia, o delegado ,':!a Ordem Po-

tos do �overn<:, c.o�110 .pelo fa-I" O Glo'b?" presta_estas ínteres- ram �,�resentados .

em defesa ",?res e vereadores, P?iS a deci-II,iltioa e \Sodial esteve, hoje;
to, muito sígníftcatívo, da

Isantes mformaçoes: .
LIa Part.ido Comunista. Apesar i: ao do Tribunal sera apenas! m conferência com o mínístro

ministro José Lírihares ter Apesar do grande slgtlo que ::e certas frases soltas, umas quanto à parte politica. O Par- Lafaiete Andrade, procurando
prolongado o seu afastamento IJe faz 110 Tribunal, podemos parecendo que o relator Ira tido, depois, poderá pleitear a assentar providências para as

da presidência daquela corte adiantar que ° relàtório ,do / oncluir pelo não fechamento seu registro como associação negurar à ordem durante a jul
com um pedido de licença ines- I .roressor Sª, Filho, consta de '-:0 partido e outras pela pro- f ivil, no Cartório de Pe-ssoas 1 gamento do processo de cas

perado. É que o ministro José cerca de' �50' páginas datilogra- cedência do pedido, não se i'\lridicas, Não Se espera que o I nação do registro do Partido
�--"�--'--_.... __ .._-.. node fazer nenhuma afirmati .. nresídente Ra,íael de AndradeIComul1i,sta, no pcóxirno sába-

va sobre o voto final. 'lenha a proferir o seu voto, o do. Ao que se abe, aquele ma-

Proferida a decisão final,. Ilual só acontece em caso de I bitrado considerou desneces
I Mm da publicação no Diário

I

empate. O seu voto, porém, I cárias as referidas providên
Oficial, será a mesma comuni-: caso vier a ser proferido, será cías, abrindo mão de qualquer'
,lada pelo presidente do Tri-I um voto de qualidade e não uml reforço de pollcíamento e da ..

bunal ao ministro da Justiça' voto de Minerva. O seu voto medida sugerida no sentido de
e aos presidentes de todos os !'Ó terá essa natureza nos jul-I serem revisadas e desarmadas:
tríbunats regionais eleitorais \�amentos dos processos de ca-; todas. as pessoas que ali com-

Florianópolis, 12 de AbrU de 1947 )10 país, para a sua fiel execu- rater criminal e habeas-cor- parecerem arícn de assistir ao
----------�_ .. -.--_ r:ão. Se houver recurso, só per- pus,". i jUlgamento.

�S����!�!� ,,:���i���ll�,i�aL,g��O!,aadp��! O problema dos transportes coletivosontem, sob a presidenc ia elo dr o doe,pUlllad'o Braz Joaqu irn Alves .

José Boabaid, a Assembléia Constí- que, em nome de sua bancada - "'m FIAr'l'"�.nft.poll·�.tuínte, a ela comoarr-condo a maio- o P. T. B. - se associava àquela (j U U U �
ria dos seus deputados. homenagem ao grande Iider da
Lida e aprovada, sem emendas dernoeracia, falando, por ultimo. o ! sua "ravid!.ide e as providencias reclamadas

a ala ria sessão anberior, o dor. Pre- flqmta,do J(onclE'l' RE'is, ria U. D, N." llJ I ii

id 1. dI" Segundo notíciamos, realizou-sc .
Este passa, entao, a explicar que, preciso desconhecer o Iuuciona->

SI en e, 'eoe aDOU que se irra pro- sobre ta personalidade do Presiden- ' I

ontem na �ecrelal'Ja da :::log uran- prol endia pôr em . execução o se- menLo do ,110S5'O mercado .

• c·rdrr a homenagem
.. l:óstuma, da-, te Roosevelt.

'

) :'
quela Oa\S'a, 1Í. memorra do grande AIS 15,15 horas o sr. Presidente

I
ça IUJ)�lCa, sob a presideucia do gu inte :

,

O sr. Inspetor de VCiCll.lOS, nova-·

democreía "cidadão do mundo" suspendeu a sessão, marcando ou-
respectivo Ü�l'lllal', 1l111a re uniã o I 1) - Passar para o �al'g() 1< a- mente com a palavra, disso Ler l'e-

PI'.e�idt"nll'e Franklin Drlamo ROIQ� tra para a próxima segunda-feira. clLOS PI'OI;:lCltlll'lOS de empresas de, gCUIIUlOS, 01. ponLo cios ouibus do eebido novos pedidos de registre

sevr-lt, pela passagem do segundo '

hora.
-

"
. ransporte co etívo, afím do

.e�lll-l·
on meu e; de novas empresas de [I·,\]]spol'l·e a..

a mesma
dar a gravidade do problema e con- 2) - Determínar cubro local que uma dela� J)l'ome·te, denlro' d€�a:nÍ\-er�ário de soü falecimenlo, nos

ESitarlos e,nirclos.
clui'l' IJclas jll'oYidencias que so 10i'- pata IJ'Onto de caero� de ca\ alo,;; pouco Le1111)0, enlrat· com 20 carro&-

Jlam inrlislJe·nsaveis aJim de sei 3) - DeWC'Ulpal' li parle' cnlrl 11IOVos.

a:[,plldel' cOl1yellj,e.nlemente as exi- os dois mercados c fazer aí o abri- Dia.nte desLa üüoi'mac;âo" o Bt'.

gências do povo'. I g'O dos ôiübu,,: �svaldo �'Iachado i·eg'osi,ja-.óc com'

Co·nl.Je ao sr, Osvaldo Madwdo 1,) - Dn'1dll' o ponlo dos alllo-. lao auspiCIOSO aconteCImento e..

faze!' « primeira exposiç.ão do as- móveis. cI·edara abril' mão de suas linhas'

Slllnto. Hr1'l'l'i-ll-se ao 'péssimo l'8-1 5) - ApI'-ovei'lar o abrigo que em lJem da colelri viciado,

La,(lo das r,sl.radas a.lrá Bigllaçll e
I

ofor·ec·e () préuio do IPA:SE. Por sua vez o sr: Afonso Delam-

te sob pp,na de paraliza.r O tráfego' F·e i La es·La exposição, o sr, De- 'bel'L d'eolara qne Se l'orem convE'-

CanllJil'ola, f' cujo reparo é un'-gün-' lamber,l, pedind'O a palavra, tli-sse nien'lemenlp DOl1sel'ladas as esl .. l"l-'

na e8il'acãl) il1'ver,nosa. I qtlel'ei' a:peoveiLal' ela OpOl'llmiclade das, a sua (',m1)l'·esa dará conl1. ca

Rpj'.f'i'iu-se a seguir :i diJicnlda- de se 'nl1lco.ntrarem lanVos interes- bal do·s serviços' clenll'O do,s ÍlGrá

de em qur se ellconLra' as e 111Jpl'r-
.

sados jurr1los e fazer alg'umas COil- rios !l11arcados e n110 ha\'orá m'll5';

sas parH conseguir material e mão' �i'rlel'ações. l'eclamações. Esta a.leg'ação, entre-

do ollra pam faze;l' carl'OS novos e! A Sf'll ",e1', o ponlo básico do 'tanLo é combatida· pelos proprif'-
con:,el'(al' o" \'olhos. A ea11pJ'esa de' problçma é o mau c::>laclo da:, 08- I.lÍri()� da Em11r('.8a Viação Flor;::-

L[ue é diJ'·c·lo[', POi' eXE'rniplo tem Iradas. Opol\luno seria, qlloC I) pu- nópolis.
em cO'llsll'Uc-fio 5 c.arl'ocel'ÍU!S desde hlico -[iyesse -conhecimcnlo elos 11l5i:�l,e o SI'. Delamberl[l em seu.:

novembro. ArlH'Ü'veilou o mome.nlo esforços o çlos sacrificios das em- ponLo de- vista o afirma que at'Jll-·

pal'a convi.dai' ,. imp.rensa e v·e-las ; pl'esas para resolver o pr·o'blcma, derá :a's linhas do Estrei,lo com 3

Exihi'll, na oca,sião, diversos -l'E'-' vara mo,sill'Ui' que nem sempre se Barros e a do Saco dos Limões coril'

legl'amas encome,nda:rlJdo peças dei jUls.[i.ficam as l'eclamaçÕ'es contra 2., :\'Tas o Si'. Inspetor de Tea!lsito,

carl'OS por via aérea, do lorlo.s M; ela:; fOJ'lllUladias. �'\_g'sim como o sr. 'considera CiTado css·c cálculo, pO!'

p.olnt.os (lu 1.).aís, inOh
...
ISi\-e RociTe I

Osvaldo :Vlachad.o, e:e l_ambé� pu- quanlo essas linhas exigem o do

Por,lo AII'gl'p (' São Paulo. Ilha I) ;;eu U1'qlll'YO a CllSPOSIÇUO do b1'O dos carros cHados. Esta a,fir .. -

Pros�eg'(Jj,ncl() declai'on que vai Lodos, para ver o in'L'errsse ela em- mai.{ão fi aproyada por L.od:o-s OS'

r��ira.r cio ,serviço ",árias Vei.CUI0811 Vl'e:a, em cumprÍ.l' com Sllas �)bri- presente.s.
alJm dI', suJel-la-los a uma comple- g'açoes, A ,esta a]{'ura o j.orJ1'aJig,ta Jairo·

ta reff)yn�a no' i'nüüto 'dê cones-I ..

A propúsi:Lo podia informar que GaILa,do ace.nlJllu que o problema'
ponder á eXiclu�ividade do tráf,ego llJl1da r·ecc'nlemenLe- a sua emp.l'esa lIão é de csLl'fl,clas, mais mlli:lo es

e'm':sllas linhas de acordo com as: havia colocado na linha cio EFllrei- peciaim,p.nt,e de bons R'mpregados;
exigellci.as de conforLo .e SCglll'ança! lo, dois· c,arDOS novos, cnjo cust·o das TIlmpl'esas, TlOi·s, pela sna parte,
do publico. foi de quasi 400 mil cl'uzeÍl'os. as empl'elsas U"m pl'ocnrado acei--

A,ce<11Ilruou que <l.'ualquol' outra () segundo ponto a reso,lvee se- Lar, E'nquan Lo aque],es nem sempr6

e01lpr€Sa pOderá C1}local' â:ni.Jms na ria o das pal'adas dos ônibuS COl'l'E'"ponclem ás �llas obrigacões.
snu li;11.11'a, {'.l1qnanto não possa ser- a.lualmente muito perlo uma elaR �l'os,;eguilndo, o sr. T-nspcLor de-

vir ao pOWJ, (}onforme seri·a ue outl'as. As paraelas acanet am �f'm- Vei-oulo.{ escl-arece que oaso a.pare-

de�.('jar, '1)1'1' despesas ús .companhias r com ça a no"a emprE',sa com 20 carro&'

Prizou a cOl),vcni·enóa de se 1'a- a fa];l'a ele material no 1111'0111P])IQ, Ó novos, chamará os a,tuais conces

zel' um areIa COlljl1;rlito ao gov.erno imperioso que ei3�es po.nLQs ele pa- sionúrios (' perglllnt.ai'á com quais'
afim d(" sern'm melhor cÜ'l1s'ervada.s rada sejam mais espaçados para libha·s prefiram fiCai'. A s.Elguir ve-·'·

Teleg.ram'as paraa
as nossas es{'radas, rp.orque só as- evita!.' n de�,g-aste iJ1lutil dê peçlls e l'ifi.cará as. nec'essidades do Lran

sim 'se Cf)!1Se,l'val·ão por mais t'em- pel'11üt ir qne o trajeto sp.ja per- si·f,o panl que a nova empresa prc-
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b 110 os veiculos, isto em be.nrTicio oorJ'illo ·em mé<nor espaço de ·f em- r encha os claros.
.

eman a também. do pubhoô. [lO. LemJ;m1ria a seguinLe divisão' Qua,n'Vo ás. linhas inl.eres-faduais

Da Cia. Rádio Lnternacionall do Ql1'm1.[.o ii LllSlpetoria de

veklllosl·riO
PO�l.l,O'S: - sorá aberto o respediYo registro-,

I}rasil, recebemos e agI'adecemos a cahia-lhe elogiar os respecllivos 1 - P,l'aça 15; 2 - La,�'go Fa- b:111 c?mo de linha.s para mtmicÍ-

ij"eguilrute commlÍ.cação:' agentes, mas achava de bom aviso g'ullde�; ,3 � Praça Gelulm Var- plOS dl·stantes.

"P.ela presem.(e, YimoR ·comuni .. fazer 'lrrn meHíor es.tnel,o sob1'« 01 gás; 1 - Es.tre.ito (Canbo); 5 -. Por ultimo [i,cou resolvido que'

car-'l,hes de que, ja eslamo'S aceí caso <la·s "'mãos" e .do e"taci,ona-I Praça LaU'l'o Müller (Praia de Fo- o sr. 'Secre·tál'io ela Seguranca Pu--

tando tel,e,grll!mas pa,ra AleIDan,ha me,nto, CO'Tl:S1..1,]La,rlos interesses ela ra). blica fizesse, em nome das Empre-,
als'Slt�uLos sociais p cOl11eTcil�ús, zo, cólelividadc.

I O si,;rúema das' distribuições se- sas de Translp,orle Cole.tivlos, um-.

nws wmeri·calllas e 'inglpsas, incllm,-j'. Toda a ex;pos'ição do sr. 'Osvaldo ria '0 do rodizi.o, começaludo com a,l}elo ao sr, Governador do Est.ado,
ve as cidades de 'Bremen e HaID- Mlachado Iroi acmtip·wnhada com os mais anti·gos.. no ,s,enUcto de melhorar a s'i�uaçã():'
bU:rg'o. Os me/smas poo,erão ser atenção, merec.endo a'Poio os seus A s·eguil.' o sr, Jllspe,Lor de Tran- das €Islra,das.

re.digitdlos ·em lingl..mgem clara al,e- oportL'llInos comemtíários. I sHo di.rigül-s'e ao sr, Pref'eito Mu- Comprometeu-·s·e, I{.'ambém, o sr.

mli, ,(]laJS ea,legQl;ias de PreterWo,l> u'samüo da palavra, ,o sr. Secre-lniciP'al, sugerindo fossrm desoou- Insp·etor de Tr:ansi.{o, a ' arranjar'
Ondi,nánios e CDE.

I t(l.1'io
..
da Se·güranoa Pu'!y!ioea, dil'. padas f,o,d:a:s 'UI& lojals afim de con- ônibus' anxilia:res, aftm de ,melhoF'

,

Atenciosamente g·r·a.Los pela a:len- EdiSúln 'Valent'e, que fala"sobre um veI'ler o !rugar em ahrigv de 'ôhibus aiooder' o transporte da p·opnla-

Çã.O que dispelllsar aos di.ze,r,es da
I novoo .Plttn.o d'e TJa,ra:d.as de }ni,bu8' Essa i'déia f.oi ele ie1f'i;:iLo com- ção.

pl'_Eis.el1lte, firmamo-mos ,I ell;\l1forme os presentes ter'iam opor- bruLida 1)r10 jornalista Jãiro Cal- ------17'.,...
--------

'atenúiOSall1�l1te - Hastirnphilo I hi.Tlidade ,de ollv'ir_ dó sr. Inspetor lado, rlirrtor-proprirtário da "A Tome ANOT'de 'Oliveit'a - Geremte. '-" J de Veiculos·.
.

1 Gazela ", pois para: aceiü);-Iá seria
,,...

casos excepcionais, rROVn)�NCIAS PARA O DL'L
111eS111.. 0 efeito Sus-

no JULGAJUENTO

A �('gLLi1', l�\'e a 1Yala\'11a o prí- Eugeol·o 00'·0 Vi,.el·rameil'o ora,rjor inscriLo, d,eputa.do
J

-

I) '10, R I PSD o ÁfI;m de representar o .Clubeoao tl vas . anlOS, (O .' . .,.

qual. rDl fe,liz irn[)L'O";i�o, di�-se da Esperantista de Florian6po
razão da homonag1cm àquelE' qne /is nas festas comemorativas

P.N',�iclf'nLe dos Estados Unidos da do centenario da fundação
Amrl'ica, granclf' amigo rio Br'asil da cidade de São Fr8noisco

"cf.emocrata dos ni'ai·s �incel'Os, ti-I do Sul, segue ho;e para

vel'a a sua exisl'encia ,"ol·a·da para aquela cidade o sr. prof.
a paz P granr].ez:a rla� nacões. Eugenio Doin Vieira, alto

Seg'uin-se, apó" o" i1pl·allsos da funcionario do D.E.E. e nosso

assiis(e,ncia, coeoa nclo as lIll imas assiduo e apreciadissimo
pala.,"Tas claquel,e drputllar!o, l'flpre- coJab�rador.

Dr•.Agripa de Castro
Faria

Questão dfl ponto
de vista

I�elel'indl)-�e ao 1WSSO "pre
amlmlo

"

á cm'la do rlÍ1�etor da
C.omemora mais um anilVer,sári,o

hoje, o sr. dr. Agripa de Castro

Faria, direltor' da Cololnia Santana

e figura de pnojeção nos meios

cienLificos cal'arilntmses.
Além cio gTa:nde devüLamento que

sempre di'Spens'Ü'll á nobre profis
são, o emerito psiql..Ii'aLra teve atua

Cão eles{ac,a.c!fa em no'ssa politica,
boav.r'I1Jdo-s'e sempre com grande
if:'JlelVação de eS'Pirito, Daí o va,sto

eirculo c1,e suas amizaeles B a,s ex

pre.s'Sivas homenagens de af.eto que

hojlf� lhe s€rão 'pres,Ladas e as quai,s
"O E'Sltalclo ". sr associa.

Colonia S((II(((, Tel'eza, o "Diá
rio dn '1'm'de", refletindo o

ambiente de sua l'edw;r1ú, fa-
lol/. em "desllLantelo"."
Desmantelo é [fI 'ande ((inda

nos ,jol'lwis onde os respecti
vos dú'elores lIem siquel' têm
conhecirntmlo do expediente da
casa; onde os r'edatol'es estão
acim.a. desses mesmos direto-.
l'es e onde se confunde a c01,à.:. '

ge'ln de pl'opalO1' ii. rnent�j'(l.
com a. c01'agem moral de l'esta:
belecer a velyZaâe ...

�._--_. __ ..
- .. _-_ .. ---_.-

-lEfÁlf -A
-

RtVis'fX
U

; O VALE DO ITAJAt
--

P01' isso é ({Ile ontem de
manhã a rcdar;r1o do "Diá/'i'o"
esteve em

_ POlV01'OSq, com ti.

consequente exoneração do -sr.

prof.
-

.José Medei1'0'S Vieil'n, ,do
C01'gO de d:ire/or:..

.

"'•••..._._-_._._._.....- ..- ...._._.........._....--....

festival de musica
cultural

Hoje, á's 15 11or3\'1, no "SllaQ1d" da

Força Publica, promovido- vela sLa.

Alda ValenLe, pI�ofessora de canto

orfeônic,o da Esoeola 1nJd!usúrial, e

patroci,nado pelo exmo. ,sr. Gover":

nador .do ESll!ado, dr. Aderbal Ra

mos da Silva, realizaT-se-á um

fflstival de musica oUilrtw.al pa.l'a as

es·cola:s.
Nesse e.nsejo, como dissemos on

tem, O's esla,belecimenLos �colares

prestarão sua bomnnagem ao Che

fe do Executivo.
O fpstival, que. será irradiado,

cOl1lLawá com o concUl'SO do n1i'I!Dslro

F@nand Jouteux, di,scipU!lo de 1\1as-

seneL e ex-diretor da Escola de

Musica de O1'an (Argéjja), e &-a

J3anda da Força P,olicial.

<' ,
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