
" ,

Crista deu' a que tinha: a ;erdade -- e foi \crocificad�. Não' admira';qi�';�ér
'dade ainda hoje encontre fanlos inimigos, principalmente quando ela coítrária ,"

os
,

'planos clUlfusionistas da ambição_lartid�ria�
Crise 'po,lítica no Ceará

RIO, 24 (A. N.) - O "Diário Carioca" reportando-se á crise surgi
ela no Ceará com a demissão, pelo governador substituto, de vários au

xiliares do governo, declara: "A boca pequena já se adianta que teria
havido a conveniência do govêrno Faustino Albuquerque nas demissões
em causa. O governador eleito da UDN estaria sendo vítima de mano
bras de envolvimento por parte do PSD e PSP,' que teriam inspirado as
referidas demissões".

' .

Rio, 24 (A. N.). _ Notl�Ía�I�ador .'Faustino,
disse â ,repor

de Fortaleza conrrrmam que (I tagem que :�c�bem com sur

substitutudo governador Faus- pre:sa a I?-0tIcI'a dos at� do su

tino A1bul'querque continua ta- bSltI�uto Ignorando, am?-a as

zendo demissões de auxtlíarea. razoes que. as tertam deitado e

governo. Este fato ún'íoo nos
que já havia t.elegraf�o. para

I Fortaleza, pedindo notícias de
AnO xllm FJorlan6J)oUs-Sexta-feira, 2S . de AbrU de 19JO .t . 10.010 'S d IT' bstít talh: da sob f t S nd

.

. . '
:

anal a po '1 leCa um Sli, I u- . a s Te o a o. e o

to "por dias" que -desmonta uecessarío, o governador Faus
. . todo o govêrno, vem provo- tino interromperá seu progra

c-' ,I A
"

aS S;E M B L E-I a c B H SJJ lU 111 E ���;to�n:;::;:=, ;a�"te�' = �nt����ê�", no • Rio

,;�)'.:.:8CD'p,��,a :triboô�a,:'.:.dur8.lífli flDai6J1tÍl"'�i�'Dto�� .'� 'à��lÍtild� J8�é ""O .���'il�;���d��u!g�l�g��,���,!;,;���
M ·1 f1 d d V' d PDp t

.

d t di 1180
do registro do PCB: O desembargador RWl.ha. Lagoa,

'

que.se acha de

":::;�','.'. ar a ....1I8r. 01',8 a,. 8lga. o nr, apresen 8n .8 uma; o" eH.y. posse do processo por. ter sido pedido vista, disse que .não poderá ser
.

p
neste sábado o referido julgamento, .umavez que ainda nãh't�,Il1jnou a

;';� �'I''8'··Sje',o··.·tldo'·. d'd.· ·s·or'··, e·otrou·ls·a.·do no re·c,·n,t·o' 'da' j·s··sem'b.Ilt.I-·a',·, o':· 'a- elaboração do seu voto, estando eií\ estudos que'coruiiderá"iru:fispensá-
_

Uv ti ti veis. Dessa: forma o. julgâmento se dará antes do dia três de maio, isto

'.;
,:: ;;:lnhãefN'B,Cwaál. .; Uma iadi.cacãD q,D,� nã� .çh�;Qoli, a ·ser aJr�,.. !�fIgf�:E�J����Ya���f.aI���lis��í����taqa�ge����:�;�����t�ulg�
>:>,a'd_,!' stb,., j,s8I{ção' _8. i.�J08tOS <�o.s peq�eilOs I_�ra_dor�s. , :�::"·,.'i r.,

'

.:' ,". P!)e�Jdj,da
.

pe�o ,.. deputadg José Ile8.pe'ltoe: .I{n.r;-,r,l!:,à, v.,elll�r.!\çao
.
para t.en,deram, q\}e a mdwaç�_o ,,)rla fe- ,

..

. .'::. ,.: "
'. 'Boabalo, ,presenfies'30 s€'nMres· re-lcom o"glol'].oso·S{MBo,LO da-Indes- melhor estudando o assunto, en-

Co.·VI"T:Z'.' 'present,a'llws, r,eúÍilii:.í",se�· ":à .' hora LÍ'ut.íveL iooid,ade
.

Nacional e das fir-o art 1� das Disposiçõês 'I'ran- '
. .......:

.

'.

l.\e�i,hleu.tal, ôntilin,' a:Assembléia'nossas j,n·'éiquooíveis e glori,oga.s t'ra- &�t9ria,s .

da CODst'ituição
.

Federal, .

..

,; ..;::"�
Oonsuituinte." . V

,
.

'. díções,
. '" '

,,"': ",' lo'· ..• r�ão 'pOI\que a.pr�sent:aram. uma
,

'
. .

... '. ,...... ..
: ...

"J"', .•: Após: aprovadã a ,ála da sessão Salà' das 'He:s'sões" 24 doe Abríl de eJjJ'enda ·subs·j·i bUI()i.v�'RO J.�ferÍldü -re- .

,', '" , .

anterior, foí-lido o expediente do 1947. ,
"

. queI'j:me.nto. AnrOOs, no entanto, de
A d d 'd' 0_ .... d' d·· 'd 8

....1' f'·' li.
-día, q'u�,cons-tDl1:7-,-' tel'egrama:da '

,.
. ..

'

.
< sê1' O.Silbst-itutivo ·e.ncami'n<ha_do. à to 011 011 it'etÓl'e. CI8'�ie Q eà e ,ene ioullcia

viúvaAltamiro 'Guimarâes, agrade- (a.) Jose Mq.rta Cálf{0sO da 'Vetg m�sa para ia devida votáçao,' o
. públic�,':de' quaisquer, cl'4tdos r�lig�oaoll' ou ,político.,

Icendo a homenagem pó&t.ruma pres- "

Nunes. Vqrela dep.utado Saulo Rru:pes;. da banCilcta e a tôdas a. pes.ôo.. que se mt,r,••a.l'em .. pelo
·laJda a' oou pranteado es.poso; ·00ll- SauloS·Ramos, .', " pe[.ebiRtà, propôs, ieexl1minando Ü , assunto, con,vidam..,'0., par.Q u·ma reUlliéio a rea·'·.l.i,zar-;vite do Pflesid�nte dá Ca.ixa Econô-

J. J. {Juza Cabl al . assunto, a nomoação �-e uma co-

"'mi,óa F-ed·êr'al para' a 1n,auguvação, pMA INDf.CAÇkO QuE 'N:.�O ·GrrE.. rI;lissãO par'a est.udá.-Ia ,ap� de que, se no dia 10 de Maio pr6ximo; em',;,)óco) qu'. ,será
,em ;t31umenau; hôje da sua agência GOU A SER AP'ROVADA'· anós, o !IIpl'OCle (). ple.nano, como previamente anunciado afim de ear. oombinada a

. e, oomuiücação do SI'. Joã.o. Rica'rdo
'

'. . .. .. dê' di,rei.t,c,u
, al.apor�çao .de um plano de ASSISTtNCIA::SOCIAL

Maj"'l' de ,ter assumiodo o éall'go. de
- .;JT,e:'h1iTIadas a'S pal�vra8"go depu- "A s�g�ir,'I\,�I:rl_ co�,�qú.ênci'a, dos- .-

AO REALM
...�N.. , .TE. H.,�OESSIT4DO.· o :""ual'8.Gtl'cfa:p·1'8-d,el,egado do r. A. P. L, nesta c3JpI'VaL tado VeIga, que' übl1vera1l:t! patroa' ,811 �u.('J('lsao cOnjl?rlIaJt'ÓrJa, o deputado· ..,

O sr. Pnesiodent-e ,comuni'ca à As- da assisl-ência, o depuLado. . .Qo P .. T. Braz"-"Uve.s rel,irOl( o seu requeri- sentado a' S. 'Excia., o Sr. Gov�rnador' do E.tado
•

s-embléia a nomeação que fizera ,do B., Braz Jo.ª,q,uim .M,v.e,g 1)'ê, de .sua menta. EJ·'à 'Calenda, AII8embl.6t(CCi,nstituinb� do, Estado�'
deIlUltado Alfredo Campos para, re- ban:C,�.d:;!"i,,��*!-1;thdjÔâçãO' no., sentido Nã,o hav.endo ma.fs ora.dor na .hora' ;,

.

,
"

-',

presenlá-la, ·em Blumenau, no álo de que �'As:sembféia prop,onha ·a:o do expoo ÍOEm te, os s�nhones coristi- ---_-----_---- IIIIÍ : _
da j'nsLalação da agênoi.a da C. E. Executivo a isenç.ão de, impostos ao tuintes il1!ioÓi'a:r.am os dtebat'M . em .

FedoP,Nj,1 - e, também, da comissão pequflllo lavrador, havendo,· duran- tôrlw das emendas. a,pl'ese,n.tad�s 0;"" · • ..

que .providencianá sôbne as medidas te a votação dêsse Dequerimento,:ao Regime,nto Inf,erllo, marcando, o', .'
_

m' .'n' .'5't 'ro'para entronização, no reci,rui<o da-' es:l'udo ·minucioso dos s,e-nhor·es re- sr.� Pl'lei9idente, a.p6s Le,rmi,na.da a .

.

.' .:'"
..

'
.
.'

.
, ,: , ...

<Que.la 'Pasa, d,a imagem de Cristo, pre-sentantes. ·sessão, outr.a para húje, à, horlL' de RIO; .24 (A. N.)· - O Mirifstí'o da Justiça, falando á· imprensa a res-
a qual ficou cünsLituida. dos dei))U'!é).:� :Os lideres da maioria -e minor.ia .coSl!mme; peito do discurso pronunciado ria Câmara, ,onde se referiu.á ida de um
dos Biase A. Fm�aco, ,A: Koúd'er . , . en:issário do govêrno ao Rio Grande do Norte, declarou que jamais
Reis, JoS'é Ma,ria Candoso da Veiga 8·0' tr�b·a·llía·.r·.a'·

.

"d.e ,.,.",,'p.'O·.,.rlas . abe'r··.t.8S afIrmara terá r�J.inistro'José Linhares sug'erido ou pedido a ida, do,
e Braz Joaquim Alves..

.

U II .emissário em questãQ; Acrescentou que no discurso- que pronunciou na

\ Câmarà afiFmara que'.o ,.emissário enviado ao Rio Grande do 'Norte peloFALA Q DE.JEi�l'É M. C. DA Rio, 24 (A. N.) - A pro,po•.contí.nuª e continuará sempr� Ministério' Públic'o fo,i em virtude de uma providência soliéitada pelo
sito da �otida diVulgada na tl'la.ba;]b.ando :ás claTas a' vis presidente do .TSF, solicitação essa encaminhada ao chefe do min'istério

Inscri,to, assôma a trÍlbuna, pela Rio de ,que o TSE iria se reu,uir tá� di«(�pUlblico. PeJa sna natu público que sugeriu, então, a ida do refeI'idó emissári.o. '

",

primeira w�z, o deputado José Ma _

l'ria Cardoso da Veig.a, do P. R. P: em' sessa? secreta declarou o ..

t'esa,:: �nte�,��ento e, mên.t�. 1·

A '
.

d'Ddelei.to com a reno:va.ção das urnas des. Lafalete Amh:ada' que a da;de, d� todo� os seus ...mm,ls p59 n'a-D asta ner I aan uJ!.adas.. . .
.

mesma', carece, de f,up..{],ameIito. loJ;"qs� n�b::'PÓPê 'm:ÍI�ca .traibalhal.. �i .. ... P',
S. S., JlillClando, o seu dlsc'Urso, acresce:nt�ndo:'. �"Este"T'ri'buna1, de 'portas fechwq..as:. ..;,:;;: '! .

RIO, 24· (A: -:r�.) _:_ A "paz não está perd'ida embora o mundo. ainda
�h01'da pomtos· do ,prügra;ma de seu· "

,
. " , ,.',.. ,"" ....

'
. , enfrente, hoje inúmeros problemas políticos e econômicos bastante de-

�.���&�s, &�i:�s�;�\�� eI)fr��De,;'����� Na-O '-� h·a"y' ·e·'r'a" . ':1-'0" t'e"'r'"ve·<: '0' 'ç' a� 'D'�' "', >;f�e".d··e"a:', �i�a���O�:I�· �áa���çiuâed���a����a d:u���,,�O��r:Gf�;!�fa�:iiú��I�z
�!� TII�a��:J�I'e%n��/i"ãao' c-hegou: .', ,". ..'

� :- , ..: �: .� •. ,
,",

'" �� ... ':'
'

.. , 'r'

•

<":�'J':,, I ... '. ,'I,.' l.
as opiniões manifestadas por James Farley num·.diseursd no Automó� ,

nituae". ,,�,a .

sua pie l;UO,., 24 «(;'\-� :Nl.:...c.. O' Deputa,do_ 9a�llos yep&'�]... iJ;lo'.'Bil:�tld9 ��c!a1: y��. C.l�be, po�' o,casião �o' banquete que lhe .ofereceu a Câmara' do Co-

,
.

.

. .... . PrOgreSsl�(JlJ falando á ,ir�).)Ortag,� 9,VJ)r'fl:,a. ltrt:qaC,al;1 df.F SU'o Paulo; dlS 'mercIO. Ameytca�a. :,Es�}:,:,eram :presentes ao banquete, figuras de çies-
So.bre, o ,COmltil'ISITIO, dIsse o re- se: :'Nã.o, tem (j m;eli'lJ'r .fu;poc1am'OTilto '""ás' U.eielarações -do 'igen�ral J!.'Jq,PtlS da t�que nos ,c�rcuI<?s ,soc,lals, entre elas, O sr. Va}entim Boucas e João ;Al-

pres'en�;t�te .

do 'Parft.i'9.° de ��lPre- Cunha' telaqva, a 'qU�rq.. bel� p,ossibilid::t!Te.·'· de �nterveilç1,í:p. �;Q; gO"y_êi·nn. fe- berto, ,e varIOS ,dIretores da Câmara ,de "Comércio Arherica!l0:
.

sentaçao�, Po:pu'lar� -C'UJas· pa-Iavras': o dera-r '.em).Sao :Paulo,'.O' �rande Estado>':bandelran'Le estâ com sua vlda
' ,

.rep(}TIte�' ppyde anot,ar: - O ,P. R. perfelt<jI;rferp:0 'reguÚú' e o· povÇl deseja, apenas, trabalhal' num ambien- D.lea do .enc·ar"e·, ,.adn, .' 4. e"st··ra.d'a.. dó 'Ie·r·ro·P. ç o t�tmt{lQ nO- 1 do .Comunismo ii'e cJ'e � tI'a,nq'uilidade constr.utiva: ,.
. ; "

" ti
çuja doidr'ina .combatemos". " ,

' .

'Curitiba 24 -(A N)
,

. Em T
' ". ·t-tal:��r�,���\��l���'�r:���'�'n�:���l� OS" .. ·,a,·:,..··,·C,·O�.,tec,·i.menfos.· . 'd'e '., n:ov"emC.<r�· ��memod'r:�p.ão do' "(Ú�do" �n- e,resa ,urlS Iôa

poncJeu, dà;"maneira espe,rad'a .. cJi- ...".. D, carcera o. qlIe hoje. ,trans,cor- , : ;,< . .'.

zel1'c1o, lãei"s'óin:ente, falar "em 'lese" SAO PAULO, 24 (A. N.) - Os estudantes de direito reunir-se-ão re, foi celebrada missa. cam- ;Rio, 24: .(A.. N.) ;_ A. COD_lis-
-e 'leu úrri,a tnoct.i1cação, ass.inada Lam'- hOje, no Céntro Onze de Agosto, Dara deliberar sôbr'e o convite feito paI "no reduto. da peni,te�:cia:ria são' de finá.nça.s. da.' Cam'ara
�m, Pà� tôdos o.s liod1e,I1es, 'cujos p�)l' um grllPO de alunos ao sr. Coriolano Gói�, pura Jal�t na FaQuldade do .Estado..

.

aprov.ou o ,ere4J;,�, ..'pa,�a o r.ea-termOis. sao ns_ abaIXO ,transcl',itos' sobre os aconteCImentos de nove de 'novembro de 194>3. O assunto é
" pal'elh'amento .da est.ra(la de"O Parlido de Repres,e,ntação Po- bastante 4,is?utido, ficap?o a'ssen�ado se convocas,se nova 'aqst:;m.bléia Ide d'
, -' ..

!pular, ,por Iseu revresenJta.nle nesta para a prOXllfi'a s'exta.;fen�a, ,possIveLmente na qua:l O. ex-secretarIO da (I '18 ii a CODveD�ao i�rro 'Fe.re.za Crist!u-a'l :3�im .�e'
Assembléia ConSlt'ituiri,te bem . co- Segurança deverá ser inquerido"'por uma comissão dé,.alunos e ex-a lu- ,\I atender· o . abasteCImento regu-
mo os s,ernhores d'elPutados dos de- nos, e também .por um.lpr91�essor, 'séndo escoLhido o -sr. B,asllio Garcia do P S ,O lar do carvão catal'i'nense '.para

E�::fii�,��������loi;:� Promoça-'o de Ofl·C·'!)I·s da, FED· Sã���e:!ti�· ��)�.S�D�:�i:� a'",lJ:�nad;de',VOI�a Reddon�a�da, no lugar ,de honra na SaJa das
U 'dendo a' sug'estões do� '·direto- AIO' a os a 1-

Sessõ'es da Assembléia Legislativa RIO, 24 (A. N.) - O Sf'. Adelmar Roch.a, da comissão de segu- rios estaduais, resolveu adiâr _ ..... .,

do Est.ado de Santa Catarina a ra,nça da Câmara, a'pres1entou um parecer como st�bstuti.vo .ao vrojelo para o dias 12, '.'13, 14 de julhO, ClOnaiSB4.NDgIHA DO BRASIL. "que visa promov,er ao posto imediato, os oficiais que serviram na a o
-

nacional.
.

Rio, (A. N.) MinistroESlta enLro.nização se impõe co-
Europa,· sejam reformados por tempo de serviço, geja os que o 'foram

C llvençao - O

mo ·um áto de civismo e de palVrio-
pOl' defeito físico, extensiva a promoção aos funcionáriüS públicos nas

T
. " . .

t.
da: Faze'urda/ erucaminhou á Ca�

·(Jj,:smo e, .tam])ém, 'em complemento
mesmas condições.

.

era um miniS erlo mar� !Ulm_a .�ensagem pr�si-,

da. indicação que ônLem, por tôdos, G d
. - dencHlil, JU'stllfIcando a neces-

fOI a.provada, reLativa:meT1�e à ho-
.

ran e comlssao inlerpartl'darl'a Rio, 24 (A. N.) - Segu�do sidade de seTem ratifi-cados nos
me'llagem a ORISTO, símbolo. insu- .

informado, pelo Diário da Noi- exercidos de 1947 bs adicio-'bstituível de nossa menç:a ,é, ao IUO, 24 (A. N.) - F-omos informados em boa fonte, na Câmara dos t
'.

t'd rt'
,

fazeI1mo'S esta p'rOlPosta, J'ul,Plamos D ti'
.

d
e, .,0 novo par 1, o po 1 ICO que nai's de imnosto de re,n.'.da.. d

..
e

'" epu ae os, que ser.a orgamza a uma grande comissão interpartidária, t' d f d I
;1'

ser desnecessária QlUalquer justifi- compost� de senadores e deputados, vindos das duas ou três principais
es a s.ell! o '?rma o pe o sr. que tratam o paragrafo·; tercel-

ca,ção . ,ponqua,ruto, além' ele' s'e.r a correntes politicas, a qual se inpumbirá de distribuir a 111aLéria no ple- B�nghi: 'te.rá um representa.ntel ro e quarto do artIgO vlnte, e
,pxprei'são máxima de nosso imenso nário e apr,esentação de projetos de'. leis- que atendam rea,lmente aos

.

d
.

.amOr, paTa com a nossa eSil.'reme- problemas do país. Esta comissão seria a primeira concretização do
no ministerio, dado . pe�o pre-I paragrafo unliCO o artIgo qua:

.

Clida' PÁT'RTA, o é, sem dúvi,da a plano exposto pelo sr. Cir:ilo Júnior ,.em, seu. discurso ..de ontem .. com o
siden.te ·Dutra. em troca.. do renta e quarto, do decreto-leI

melhor fórmula do homena,gem, fim de dar mais ordem e o�jetividade" aos �rabalhos legislativo�� apoio a seu goverrlo. ! 5844.
"

t ,
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(Cr$ ...... " �IO ,se I'VlÇ>O. F!raniOes de Illiformaç-ao_) 'IP;al:�ia r��llila'o dePotsdarn..,e o Ge- lo das r�p,ara-çoes; :s-e ,-e.fe�ttasse �=r�ci�r!'��f�!�i.i�·;ryt'!!::=_
N·�·, ,'" .'-1',' C-di'

�I"
' · "nerial"DeO-aulle,cO'nio:cbe:fe,çI(}�o- ,como fO;l'a.·esLa;beI,ec�rd(), Isto .é, em C. RAMOS" & cra.. de' 'çOIlfb,rmi-utller� 8TUIP •• ••. _. Continuam os gn�, ,,., - .,' ,ri _ .;, t'

-, ..

ben
.

t
,', . '. ,."

b
'

"-" -��, ., . . L...:n...-e;s ou, me- .verno.ue '�nLao, auver lU que .

a' ens C?iPI.aIS e 'em serviços, em 0- doa. com 41( ....unii4 pi'>.ria., r--,--
,

An6nej�. �eii�llté. eoatate.
'

' lhor, �8 gràndi�siIJ}�:; discutí'llt�o, oi
i Fral1�á: ,�ãloA,e s�,I'��:llrr:i·21�<V'�.;_'.: 60.:0 ra a l<ll'anç(l:';·Ilid.��tã h!llll1,bé� o pa-' soda paro t>., �� fi�••,�. Ul<:

'"
t. ; ".i,'" . , ., .; �!eslf:> �as ,r;�araco.8's.,p, general um .pacto ern..ouja .:elabor;a:ça_o, nao g'�meTI'to �m p:'od�'[�s: Dafpropor i!!r�:·l��3âOh�::��l;.'Il:ici�

" ,� �r� Rl�•• '"

'.1' Ma:nsH�n deu a (loIl'he�e-r,. o m�n� h011;€I5S8 tomado pante. BJ'daulID a 'Q�Il;,tl�!1a.ç�odo piagwrrHm� ,ohríi � 1941. cT,ijo!irn' j I'f�uiA-
.�

•.i. ,pubt d!�\�.8erJo, . t,an�, ,,� �o'laras, da� l'el?araC(JI��, ,j" ',' ".
•

'i' , : ," .' to oorn W?IqUílD!:SIq}0_!l:' ""

_
" I,�': ;l�r tr�C)��C:fç&� �;d.a,.�eN--:-";-1'

�
Á di, .:.� �.k. ,e. i-eftP"'; �'��8:Jadâ.s '"pelos Estados Un'l�OS ...

Esta e�a e.n:�reLantro' �<e,fen:Q,endo..a o pllob\em� alemão, ,Iem ,todas)$ da fI.una C"�"l'Cl��,,� ,���&e:,
"i s.Uik.- pel...coeeitu .

• Trattl/i-se, �erta�,ent.e,' de uma CIfra doo.l�ra,�a� p.�1nada por lruma,n SUaS proporçoes - ,11Dl!d;3(�.e eeonõ- raQal?�m� af?�j -:�::�T'. de
•

.

' elllitiilu �,a�i� I :1>em�mo.de8ta,.a.ju,bgar,�elas �Il},for- ,S,Lal�lll,eAt-lIe.e., ... ' .. \. mica,_oentralilJaçã? polÍibica, con�e- :R��Ic:.�,.; 2il}.:i.diJC.d:;;;'.asaiIl4a.... mll:bÇoos das a,gencra.s lJelegrafl'C'as, Há pou.co, preclsame,n-tle ·.rupos sua .deraçao" etc. - pode .ser �nun-cla- "to�to. r••p.,ctiv�•. ' .' ..
'

__, " ". '," ,�,a� ,?�sr. Mol-olrOiV i,nsistiu em d;i�r ,entrevis,La com SLa!i.n, 'Bi:d(l!ult �ul- do, dle mfcl;.rueil'a �Slquemática, ep:! FI'or1o:a6J,olié, 15 de ohii! cle:I.911�

I'MJZri -- � q�:� ,:as .. !,eparaçÕes cobrarda's p€la.6 'gou neóessárilo reafi;l"l11'Ur .0' R�nto 'poucas., !pruDavr3JS" Vai-se da,r vigor Celso Ramos!. � '.
',"

Wll).íj;I.r��t!UiJ:.1. ,��.�&,gr8Jlldes,,�ot��ia,p a:ruglo:::S;l,�� ....-$·� y_ista, frrau,c.ês"na r'eul1ião· ,dos com� em 1919, 11 capacidade .eeo- Afonso Delambe:r.t
....--..�_..._�II)-:o--�iIIII!I..J.-..__...., ;u.l'Cas'r ch�ga;m, a, cr,fra de 10' blllh6es. !(jh:aJll(lelel'e�, p'ara d-elxffil' ,assentado nÔimm ,da: 4J.emanha a 'qpa,j e fa- Incorporadore.. .

TWÍrON�S,. MA'IS N1roESSl'TAJ)()" �
de. -dol3,).'eij., Ao· qu,e o, gerl.eTal qUe a pO;ibca de seu paÍls não. sáfre- tJalIménte. agressiva, em pl"ejuizQ dà '

..EM'·PR.E·"..G,.A':..D·O,BoinbeiTotI,
'

.• , ••• , •.•••••••••••• :" fui ;Mar.:,.SI.h-all' c6��sta afl.'t'1inandci que à na. art'era9ão ,neruhuma ...�Iis.j:stiu em pia,z.e dlflJS nações aJgIle,�jdas. ou de...,
"Pdllcía ,

' lQ:Ji. " " , . • .

��a.Q,';,t>� $�'I U7f' �URiSS L-ll3;nsferlu v:a1'ias fálbbic'a's. Opor-sé. a qUtlJ!,q-l1er .eievação do. ;'l1i- 'sejâ-dse, de' lJima Wlz' p.or todas, SÜ'- {
'

.

. ::������··t�-"·;·::::::::: li:� :alIeinãJs pila' seu bel'ri,(órià. Depre- v(el in:dusúrial'DJemão' e a que seus pTiànir o f'antasma do iimperiflJlismo '.' Precizs-se de um empregadG'
t:��6 ?�6d{'.s�;�b�;ti�·:::::: i�j e(l1de-se de tudo ilsso que 'as gran- :l�ecursos f\)S,gel� utili,zfbdos �ara gel'mâTJi'co em bene,f_icià. dia'· paz.'l ,que conheça" d�tilógr8fia e o"

"Ilst�a- .�,.qjçlplil ; , l�� des ,potêucia;s cabr.::iram, pouco tal-, ..p'h"para'l' norva, g'u'erra. lf,sse o es.- Es!te o pTohl'ema. Não se tram. do sorviço do I.A.P.I, '.

����I��::�::::::::::::::::, U;; tViez, lpas algo, o que nã-o sucedeu pírito. da Deélal'?-oão (le Pots<ÇIa;m. povo a-lemão, 1lrata-:se doa plaZ niun- Informações na Rua Til'a
� Aér�, .... ; .... , .. ::....... 7••. OCllp, as,pequen.,as nações. E será d;;.: Nela s'e. insiistia',qu,e o ,Pla,,?'Ü da;sr,e� (ldaI, Urge eSlColh.,er: a ;paz oU ia �entes na. 14,' - Sob; com o ar.,7a·.If., I •. A. 'C. '........... l�J- , " ,

CapjtálliadOàPortéIJ,. lSll' fic�11 que· b fàça,m, PO�;g já eXÍls't'e o J:)'àra;ções' '. 'erac irrcaruce,láveJ. E :Si- guerra, no fut:ur,o? R�ul .Bastos.16" C..';R� ".. 16DI
'd t ó

. ,

J'&-ça.·pôUciaJ .. .- � : ; 1lI0J '8V11 'en"e IprO:[l sito ,de, elsqlrecer o
PeaiteDciária' .. , _..... 1511 mrobJ.emas d'as l'pn'ar�'

_

dPO,i�o" ; 10". 'jJ .

'QjJ açoes,,e gue_rra
"A 'Gáeta" ••• �; ,........ 16!f que a A:lemanha deve pwgllir às na- .

I
"Ui&rió da.. rarde" , •....-; •• U7t

ções a,gredilda.s.
.,

(.. 'D. A. ' , l�.(

K_, Paoer4ria 0rtIra -....... ,...
, Qu-a'llido se discutirem os méto-
tla.s .que as potêrucias aliadas de

I viam �IY1iPreg.a,r pa:ra (lobJ'ar as re

parwçõ'es foram cO'lls,ildlerad-os vá.:
.ri,OIs as.pelc�oís de primondial impor
,tâ'oóa, Arutles .ôe tud'o, f[)>CÍlitar a

,;N�,consfJrução das na.ções
-

ãJgredidas
comp'ensando-a,s, além -diISSO, embo.l
Ta e:m pequena propo.rçã6 das per
,das ,sofl'ida:s. Seguudo - liquida,]:> o

i[)otenciàrl mi,J.j-bar e econômico ale
mão, Não Is'e .fll'a,tava de. uma, polilica
de ca.ráter viillga.tivo·, mais de, uma
;séri,e ·-d'f medidas que vi:savam ace- •

lerar a .r,e'c();TJ,s,truçã,o do mundo clO'
,'arpós guerra .'e

. ,converber o Heich
erri' lJima. nação ·democ,rátic-a. A pri;
meira pa,rte. sle (lOl1ls'eg-uia com a ati
J-i-zaoão da. carpacidwde inJdustria.l da

Ao escolher s�u perfume "erifi· Alem,anha; A segunda desl'rtlilldo 'os
Que

se�rás� marc.a 'da perf��aria grandes monolPóJi,os ge-rmân;ic'os;
"Johan M la \Farlna" que Ja era miails Qle uma v'ez wc'Us'rudos pelo pre
preferida p la eorte imperial de ,s'idente' H-oosevelt, como' o.s \'lerda
D. Pedro II deil'Ols' l'e&ponsáV'ei:s pela gU8'l'r<l,. Na.

mente dos aliados - pelo �e.no's,
assim -o alcl'eddta\'la {lod'Ü < o mundo,
há dois, anooS 'Da,slsados �_ estava �'
1déila ide destrui,r. o poderlOSO CO�1J.,
.soól'IC'io da. CJju�mica, do carvão e (ilo <-

aço. P'ellsava-se que, deslapar'ecidos Tenha sempre em casa
es,sals :por,cus av,aslsruladoras, '(lOnSe- I PE R III VOguida o povo a'Joemã,o org-anizar-,se II
demOlcráticamente, o/jud<ado a,tJé, de .

__..;_ ....;... ....;...------:----

����a d:���:á�,i���v��'a:�,�sou�: !ll�' 'CURSO DE MOTORISTA
a'IlOiS atráls, Alg-ona, tv,do mOO,ou tan
to que' a iDecl:a:ração de Potsdam _

;particularmente no 'que S'e, ;refere'
• RETIRARAM SUAS CANDl-. àJs r,epa'raoõe's de guerra _:_ está '3

DATURAS ponto de cJollwert�NS& em
. farra;po

di? palpe,l, COlIDO s1,1IDedeIU a tlantos e

tantos pactos il11t,ernrucio;]JJais.
,O cUl'i'oso dêsse pacto é qu'e um

Ide' seUls �ais' e:ntu�il�s(úas def'eHls';res '

. o Isr, Blld'all:l,t, Imlmstro dos Negó-
ci'os Es.trangeiros da França, Todos! ....;... . -'- _

•
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Laboratório
Radio-Tecnico-ElecfroD

Fundado em 1935
Montagem' de rádio., Anlp.�i-

.1""
ficél:doru-Tran.mi••er';'.

Material imp,ortadf" direta
mente do. U. a. A.
Proorietário

Otomitr . Georges Btihm
Elecb e - Tecnico - ProfiuionaJ

formado nd Eu·ropo
, Florion6pO'litl

�ua JoãO' Pinto n. 29 .- Sób.

Senhorita!

, .

Tôdgs as bebidas, inclUSIVe ai
fabricadas em outros Estados.
,retiraram suas candidatura!.
para l'einar nos lares catar!
'Renses, - em vista da certislli
•• vitória do aperitivo KNOT.

(.

Arnoldo Suare,r
Cuneo

'1"

,,,,
�
li í

'.

«1,_'1
�...

.

Transportes regulares d'e cargas do pôrto de.
.

SÃO: '.FR4NCI8tO .. n'o
,-

SUL . para NOVA' VORIi'
,":'_

Informações com os Agentes

- Carlos HoepckeS/A - C1-:- T�)etoné 1.212
do Sul - Carlós Hoepcké S/A - eI -'- TeleJone 6 ( End. teJeg� .

MOOREMACK
FlorianópoJis
São Francisco

"

-' .�

. .

uma garrafinha de

«K NOI»'
.

e

Serviço. de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se. Q' dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional

Cirurgião-dentista
..... :..

Exclusivamente com hore-
marcada.

Cartão de' hore Cr$ 80.00.

I Rua Arciprellte Paiva D.O 17
Te!. 1.427.

,. FlorianópoliSl".

Teoria e prática - conheciment-o do motor.

Atendem. se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE uNIAO -""'-PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

BAR
Vende-se um. bem BortidC:l:' .•

El bem afreguezado
Rua 'fii'�dentes

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Q 1!:8TADO- sexta·telra 25 de Abri de ".7
t.

� ..r . #\ . I. ,..:.-. , ......

"

Plano "COI.tra o�
,

,J

..

.C,om vista - ao -CelegiQ, ,Bar"lg'a, ·,Verde'L.. ,(

C",a,m,'blo :",ne nt,'O,',. ",::' Eis 'uma inesU�-y�I'� --ivn�dlitiva ;pé;'ãd� -projéto, apelande para todos
!I ,:

: 'de ,�m,a pleiade Ide jOV,€lillS,' a,poi,ada aqueles: dos quais depéndêr algum
,�., . -;

' -: ',,' 'por: norhérJ.,.<; 'd'e: valor, q:(l:e- 'jnteJg.ram passo Ix, frente,' qu.e:"não os- rev,is,:,
,; '1 rvempe ,9\portu.qldade de to- nosso meio social. Pessôas' que.xíes- tam :de,: caráter 'ill'vulnêrávleil,! mas

lhear, o hem slaborado -plano tacada ou obscuramense, labutam sírn, fa,61litew: em, todos os sentidos
',para barateamento da. vfda� .ê\pyl'O Idese.n:voJ.vimento"e:'l?:e\a cultu- o, S1I'a�'e e" p.e-nem'é.IJi,to, ;' ,empre,e:[_l- ",'..' " .. - " ,'.' " "

,';.,' ,r,� do nosso povo" para-esclarecer e dimentó de Ina/J)I'e:oItaveI beneffcio 'PROGRAMA 'B B C! e�tmçao do cambio negro o;rg;�� a®riEhanlar a evolução >iuJ1.electual para a, -nossa boa geníte e que VLSa ;. ,
"

,

[nísado pelo nosso, .conterrane.O!d,a_ nossa juventude. Gínásío e cur- elevar tão alto o nome-·dre-Florianó...:·)
'{

Sr. João Egydío da 'Silveira; I sós clássicos e científ'icos :' tres en- polis ,e do Estado Catar ínen se.
( PARA O BRASIL,

funcíonario do Instituto de A·' sinos preparatórios em um curso. AJUiEDAM

t dorí p!':-' d
'

noturno, suscetíveís-ue seremJre- (De "Folha da Juventude", orgão 19,00, _ Sumário, dos pro-ponsen a Orla e ensoes os quentados por estudantes' menos .ofioia] da Associação da Juventude ramasEmpregados em Transportes e favorecidos pelo horár-ios de tra-l
:'

, g .

Cargas. halho, e, najuraímente, ao alcance Empre« " •.m'"O' .de
:19,05 Inglês' pelo Rádio.

das bolsas menos aquinhoadas, eis ;;:JJ II 19,15 _ Noticiário.
o que neeessüava nossa class-e' es- '..

'b.l�
- '19,30 _ Orquestra "Nor-

ludantil, ávida ;po:r conhecírnenãos cinco I ,IIOeS thern." da BBC.
acima do rudimentar ensmo per- ,

P 1-rnárío. Há muito havia sido f,e,irta a Santos, 24 (A. N.) _ Falan- 20,00 _ A Semana no ar a

solicitação em foco, eneontranrio do, nesta cidade, por ocasião manto 'BritânilCo", comentá
tm�lmenle, a f�ente dos, "�lParen-lda ínauguração da via Anchíe- rio.
tos mtramsnoníveis obstáculos, a d Ad d 20 15 _ William Mckie, or-
aoolhlda de pessóas que bem in-I ta o governao or emar e

_

'

tencionadarnente receberam a pres-:Banros declarou que estava gao,
limosa idéia. Es,tuldada, foi projeta- negociando com os Estados 20,30 Rádio-teatro: "O
da e. t�rm.tllaI!-bemel1Jte posta em Unidos um emprestímo de que ouvem os .rádio-ouvintes
execuçao, satisfazendo plenamente. 'bilhô d

. l'nlgleA"'es" Ipor George Booth
toda.s as expeotatívas que ,se poderia Clnl?O 1 o�s e cruzeiros, que "" "

"

-,.

P-elos .seus destacados dotes
e&pe1'31'., serram aplicados em obras de ,21,00 _ "Notírâárto.

-de espímto e de coração, a dís- Empreendímemo dif'íoíl imo, não melhoramento de estradas. 21',15 ,__.c. "PoIftica Interna-
tinta aníversárlante conta em resta dúvida, mas, para quem la-"" "" .,.. ..,. .... .... .. cional ". comentário de Wick-
-nossos meios, soclaís, com var- bula e persiste num deLel''ffiinaélo\ .' h3lm Steed .

. -to circulo d,e relações, ql,le se prpp,ó,sÜO, jamai,s v,e-Io-á fl':l!CJa'ssa-[ Al!h�do(' e perdidos 21,30 _ Música: coral.do, ,so lep,do ,a remover as baUe,l-) ü� II � ,U .

,wpressarão na presente efeme- ras, v,encer Q l'ea.1izal', (:) objetivo vi- Pelo e.tudante José Beirão foi "22,00 _ Rádio-panorama.
':'lI'ide, em levlir-Ihe aS ma.nifesta sado, Foi; pOÍs, o q'ue fiz,el'am os; encontrodo um, relogio d, boleo, 22,15 _ N,oticiário'.
,ções de' sincero a,preço e ami- ilustres cidadãos .que Lo,maram a perto da A.llernbléia, o qual será 22,20 _ Comentárilos da Im-

d A I
' si a incnm:bência á.rdua c l'espons'a- ,mtregue ao seu dono, na rua,Z3I e. e as se associa O Esta-, hilizadora da d'eliill i-ti \'a concl'eLiza- Tirodentee n. 3. prynsa Britânica .

. do, com votos de p�tenes fe- ção ela lar'era: As lutas, assim '1'e-
:licidades.

.
' ,

..

'

conhec,einos, não fOl'a:m p,e,quenas"
__'_

O !plano, SI posslvel de ser como não -menos·o fora.m todos

oSISRA. JORNALISTA JAU l?o,sto e� pratilca, pare,ce-nos LJE'SSOS' dados �?,.senLid? da e.fe-li'va-:-
, GUUlD.Ec c Ireso1lvena mesmo o problema Ç,LO �lo belJ?mel ILo ,

ploJelo, mas,
,

" ,-"-' ' li:) ,

,

'. meg'ave-l e, Lo'el,a arvor,e ,planla'da
Transcorre hoje;, o aniVel·.sá- d� b_arateamento. da nda e ex- com a ex1gência. dos maiores' ,cui- i'

-rio natalicio da 'eWl"a. sra. d. tmçao do cambIO negro.
,

, IdaelOS
e lra'b�lhos é jll�4�me,nle, ai,Paula .8. Guedes, \bs,posa do Conta ele de um ,co,ntrole �ue �,elrh?l' r,ecomp�n:;al'�l o es-fol'-

'. . . completo de todo o produto (;0;, 1)! o(iuzmdo os meLbol �s e ,maIS
_JolualIsta Ja.u Guedes, mem-. .' 8a.Lldavel>S f.rutos, E mIster, traba-
'bro do Oonse,Lho DiretOr, dà quer ;agl"Icola. quer �abTll, deSdej'I-hO'

e persi'sl-ênc.ia" É o que, tem DI�EÇÃO:
"Caixa Econômica Federal. "Ique e ,prodUZIdo ate sua venda

n,[)on,�teciclo. A n1i.ss50, exigiu e está Amélia M. Pigozzi
Senhora_ de aprecÚtvei's I vir-a? consumid�or, 'ca'so i�so fosse e,XJ.gll1�o lr,a'bal:ho, VIgoroso, _bôa

·t d t
.

t
' Iv.Iavel.·No RIO de Nanelro onde vontaa,e, p,elslsLencla •. cooperaç-ao e

RU, II A'LVARO, DE 'CARVALHO,u es con a, por IS o mesmo, .'
, os maIS s'em,os -COn'lpromiSSO'S, mas, M .,.

4com grande numero de ami-iseu a�tor teve o,p,o�rtulllda�e d.e prOlp'etedora; 'irá ,jn�UibiLa'Yelmente
:zades, e delas receberá, pela mostra-lo ao PrefeIto do DIStrI- conr.es,ponder �o� esíorCos da:que- .'

fi de' Id',:au8p'icfosa data, efusivos ,cum-:to �ederal, e a o�tras altas au� les q'lle a eslao ,���ecl1-tantdo, que Homenagem ao ,6enera'l tJandl o,'" a as. . .

'

!torldad'es ,do Palz o,btev'e O'S' Cala! mense). '

-pnmentos aos quaIS nos 'as-',
'

, '

, , 'b 1,1
'

'.' t- , "l "

,
'
.'

.

d � rl 1"· T "ra a, la,ram par a ao maJ€'s osa
.

" . .'

::sodamos. " maIs,' �stac�qs e �gIOS. am- j;eahzação, de cüjo-s beneff:eios p08- ,Em, hlqm:;a do ex-mterve,ntor que, ao deIxar s. eXCla� ,a Ba-
bem a Impr�n'sa éanoca fez 'bo� s�veJ,r;nente, nã� l1�u;fruil'ão; tiv�l'am fe,dera!, general Candido Cal-1hia, o govêrno do Estado dei-

EURICO HOSTERNO aiS referenC'las ao trabalho do Lão s.omenle, ,mcorr:o-dOS ',e eVlden-
d,as e sua; eSJposa o gOY'ernadorjx:asse de '/prestar-lhes, um .c. tes�

,Comemora ,seu' nat'aII'cI'O, h'o'- nosso conterraneo. temente grl1ndes dIsp-éndws,. 'con-
d UI tn'''' h' 'O ..n·o temunho de agr'ooecimento etud.o não deixaram de executar o �s aÁlÚ' e sen ora C"""V,l' ,

"

.

je, o' sr.. Eurico Hosterno, do'
. Me;ece o Sr

..
Joào Egydio .da uma' ação di.gna .de menção h@n1'o- Mangabei:ra, of:ereceram, um'lcle aplauso, já que é dever

�di(} Escritório de Cooperação SIllVeIra os m�lO-res. ellcomIOS sa, y�a obra vel'da.d�Íl'a:menle· aJ- jantar no paláJCió da Aolama.. dos, govêrnos int,erpretar fiel
'�nteramerican:o. Pessoa

.

muito pelo esforço dH�pendIdo na con- tnHstlea, (ju� Lodos hao de agr:ade- ção em que' tomaram parte m�mte o Senti-do publico.,

fet'f'í'í,n de s'eu traba1Jho e O Es ce'r d-e, cot'açao e o-nde cenie,nas e ,

'

'd" D' 1 h, "O'
"

-,relacionada 'em"n'ossos meiosl ��
,

'.' .'

-

milhares de in<:li.víd:u08 fuLu�'a- alem do homena.gea 0, o sr. aI, aque a omenal:?em, que
',sociais, erá 8'fusivamente abra- tado o Jaz com a maIOr satIsfa- ment.e buscarão aprend'izage.m e ArceibiSiPo , Pr.imaz os pr.esi';' lhe, era grato tornar extenSIva

'çailo j}elos' 'seus' numerosos ção. élü!,ura; o_n�e poderão encontrar dentes do Tribunal de Justiça â sra .. Can�lido Caldas, e aos

m'g s
•

..

man.or: ,f'a'Clhdade .'Pa.ra o;plt�r _por do Tribunal E'leitor3l1 'e da As- que tanto contribuíram como,__a 1 O, .

�frl
�

das carr,eI,ras -cor:n a'S' ,quail's 80 poderiMIl " ,.,.,', T laho ad'
. a, sonhar, reali,zal', ,hãü. Pa,l'a aqueles sembI-eIa Leg;:�slat��a, os

. .-co- seus ,auXl- la:r_:es: e co r 0-

RAULINO HORN FERRO '"
que, tra,bal'ham, especialmente no, mandantes da Reglao ,MIlItar, res, iPara o eXIto que mareou

A data de hO'je. 'assinala' Ó 'fII!l.8OHQCllAIS
\

comércio, Ique desfrutam de um!do Comando Naval é da Aero;'; sua pasS8igem pela administra-
:anilVersário' natalicio do sr. 8ft ho'eá1'i-o ,pouco favorável assim ,co-lnautica o eX�'prefeirto da ','Ca- çã,Q: estadual.

'

'

R 1· H' F
-

.

f
" Para acalmar � tosse, mo, para as: bolsas menos, a,fortuna,-I. '

,,', . . C!cI' d· d"
,

au I!110 or:n erro, arm.a-
aliviara conges- das, que. não tem encontrado possi_íPItal e os secretárIos,: da ultl:- '0'111 UI? lzen o que. ao er-

.ceutico e 'peSSOa de- destaque, tão, soltar o ca· hiMdades V3ira fa;.,erem :Os referi-'ma Interventoria, o p�efeito ,da gue'r a taça em sua honra, o

..em "nossos ,meios �ciais. As 'tarrQ,facilitar a dos cursos, nas condições aluais', no cidade e os secretários de' Es" mel'hor voto que lhe ,poderia
-muitas felicitaçõe's 'que hoje �?c;d�a��pe��: Colég�o(), Barriga-Verd� ;encootrarão tado o chefe do IDst'ad'O�Malor di,ri,gir era o que formulava, de
"Ih
-,

v·�..1a a'crescen ' o l,emtIvo :para tf3Jzer JUS por -outra·
' '.- 'd t d"OO 'N>�-' 'a' q 'n, e serao en I'diU' S" �

I
costas e�oço c,arre:il'a q:ue se enq\J.adre no âmbito da Relgl-ao, o -coman an ,e O' 'L O'? COA....-yao. p;. ra ue,. o

tamos ,as nos:sas. ?1 com VapoR ub.
de sua vocaçwo e do seu ideal, que' 190 B. C., ,o presidente' do Con:.. eXel'lCICIO das, Lunçoes que Mnda

Fazem anos, hoje: n50 a cbrneroial, cOlmo -até entãü se seLho Administrativo, o' 'secre- lhe :reservava .a brilhanrte car�.
_ o sr. Anastacio Katcipis,. l'em o,(),llstaLad,o: , . ,_ 'tário do gO'vêrno' e á chefe da reira das armas, fosse s. excia.

't ,..1 cl t ASSIm, a 'Citada 1,ns-tl-tUlca-o, aD '

.. "Ih",,1 t- , fI" '

t f
.

dqCOnCeI uauo: !Comer an e.
lado das ,F'ac'l'i-ldaid-és de OdouiQ!ogü Ca,s;t Mhll,tar, aCO'U1pan �o' ao ,e IZ qpa:n o O 0'1 no e-

:......... o 'sr. Herminio, dos Ari-
e Farmácia, em ongan.izacáo, virão de suas' esposas. sempenho ,daquelas ,que o go,:,

jos, do Salão Minerva. proporcionar ao povo de FIDrianó-! A mesa estava ornamentada vêrno da Rep.uhlica, em ,boa
'_ a: exma. sra. Valda Maria

V",ENDE-SE polis" p�s8irbi�idad,es mais- ampl-a05 ,e:de rosas frescas artisticamente hora, I,he CO'11tfiou na Bahia:
'Derna-..1es Albuquerque Dcomosa aOOS'SlveIS para uma es.colhra. mms' .

f d' .

d A'GRADECE ,O' GE"t;r.'IRALIO!U '

,vv,t'
,

varia,da de carl'(�i,ras que se a,jus- dIspostas 31zen 'o-se OUVIr, U- "-'f.l!l

,do .sr. Waldir Faria Albuquer- Um aparelho cinematográfico tem ao ta,llen�o de cada, um eomo!rante' O jantar uma orquestra. ' CALDAS
';;que.

em perfeito estajo.
também :nã:o deix,al'lá de -co�car Ao "ehampagne'�, O sr. Oçta- 0 general Candido CaJdas1 '

_ a exma. Sra. ZiIá Correia nossla Grupllal em
_

nr....el m�m ele,va- vio Mangabeira saudou o ge- agrart�cendo, declarou que, ao·

':pj_;nto, 'chaufuer.
Ver e, tratar no cinema de do, ,-e:m compara9ao com o :gráu dD

I ,e 'd',d C ld .
, l's- iniciar o seu govêrnO' na Ba-

, Sento Amaro. e,nsnlO ,g,elCundárrJO, e sUiPerwr, no nera , , an 1 o. a as, em (.1. •-<C8Jl>. Silivio P,into da Luz. .

Brasil. O ,e,s-Lu;:lante de Fl.orianópo- curso que publIcamos a segUlr: hla., sentIa que era grande a
- o sr. Wa.lfl'edo \Coelh.o·

.

','
. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. ...

lis, e.stá de ·paralbens e externaI s'ua ·0 DTSC'URSO DO SR. r,es1pongaJbilblaIde- dos encargos
'Pinto, chaufer. Ven-dem, ,.. se' graftil1�:Iã,(� l?e!ot�xiLo que vdai, Üibt.en�o OCTÁVIO MANGABEIRA a ele IconJirulo;s, nü momento
_ o menino- Tasso Carioni. a ' B IZ J.l:,lJl(�n:� ,lva, 8-, gl.�ar ai �m:ll -

'C ',O' 'd 'di- em ,que o país marchava para o
, 80 a dre,únÜl,V'a 'execuçao do tao es- omeçou o ",oveI na or

. \, .
_ a sta. NaLr Ramos. 1 casa sita à rua Uruguai n S.

__ zend.o que, oomantl:ante desta regIme l�gal, d-entro das SadIas
_ o sr. Eurico Conto,. 2 p;,opriedl:ld'es DO Estreito.

Espor-l !:Ilça-O região militar durante a cam- norma:s democráticas.
_ a vva. d. E'ster Sales da Tratar com Jeão C9sc8e�. à lu panha 'presidencial de 1945, Tive _ disse - a rara feli-

�lva. Rua Trajano r o. 11. de açucar
uma das mais 8Igitadas, mas cidade �e contar .cO'm auxilia-

._.
'....

tambem uma das mais belas res dOOlcldos e 'CaJ}a'zes e com

Ve
.

d " Rio, 24 (A. N.) _ Os produ- 'que já se 'travara na Republi- um povo ordeiro e patriota.
,

n em - se tores de açucar enviaram, por ca, e posteriormente, interven- Ass,im foi !possivel levar a bom
Gerador Marconi -- Londrell 15/21 intermedio do ministro da Fa- tor federal, no periodo, não ,termo, a missão, 'que me coube,

volt. .- 30/20 omp. -- 1440 R.P.M zenda um memorial ao' pre- menos delicado, da prelparação neste' Igrande Estado. "Os nos�
pl'oprio para carregar bateria. ou side:nte DUltra, .pedindo autori- do EstaJdo, para o pleito de que sos voto.s são os _I?-ais caloro-
luz, com rheolltQto' s-Motor 3 ph, '220 volts' 2 HP, tO. O 'Chefe do, &overno despa- resultou o restabelecimento, sos e SLnoeros. ' ao votos para
1440 R,P.M�, com �have. Triangulo zação ,para, expo;r:tar o produ- entre nós, do siJStema repre- que o A3Itual govêrno alcance
x Estrela e automatlco com eixo chou: "Aprovo mas reco- sentati/Vo, o .general Candido pleno ,exito nos seoo nobres e
ombcs os lodoll'Marconi-Londres. mendo que a concessão .poderá Caldas se conduziu de tal modo, Ipatrióticos objetivos, para o
Motor gaaolinQ Iron·Horlle. com �..1,' d B h' dgli!rador 110 volts altGrnado 800

ser cancelada a qualquer tanto em um como em outros ,engra.ue-clmento a a la e e

watts, 8 '10lh x 4 amplÍ. contínua, momento, se as superiores con- dos dois cargos, que conquis- n n!':R�, extremecida PátTia".
comp,eto eltonque etc. veni-enc.ias nacionais o exigi- toOu, indiscutLvelmente;. não _só TOME INOTRua João Pinto, 29 •• Sobrado. rem, md81pendentemente de

I
o' apreço O'U a .consIderaçao, ,

O. Ci. BOHM quaisquer restrições ou ressal-, mas a estima do .povo bahiano. '

vas". 'Não �ôra justo, portanto, O MELWOR APIERITIVO

«�Estado.' não deve-ser
pago' em 'pafte-, lilguma '

"do nqs,so 'Estado' ,.pgr
'

� mei« df! 'ÇR$ ·'O,50. N(Jss�s
revendedó:res 'f tem'" mar
"detn suficiente para não
t ultràpa_s'S';á: ' êSfe .� pr-eçó.',
QualqUer,' :maforação

'

é

'EXPJ..ORAÇÃO; .

ANIVERSÁRIOS
SRA. DR. A. DAMASCENO,

DA SILVA
Aniversaria-se na data de ho

je, a exma: sra. d. Francisca
{joelho da .Silva esposa do sr.

.dr. A. Damasceno da Silva,
.diretor da Redação do O Esta
-do.

DATI'LOGR 'FIA
(orrespondencia
('c>,mercial

Confere
Diploma

METODO:'

,Moderno e Eficiente

65

'Yeículos multados
Desobediencia a ordem lega!

,caminhão' placa nO 54-63,
Defeito em equipamento oh1'iga

'tóriü - caminhão placa nO 1-55-87.
Falta de matrIcula - automovel

'pla:ca nO 1-H-40.
Estacionar em lugar não permi·

,tid-o - cminhão pJa:ca, nO 1-lt6-82.
Estacionar em lugar não pem1i

"tido - automovel placas :'1"':;,
:1-44·02 e '1·42':08,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. , SNRS,.Deere� d! 15' �e ,abril �e 1,"11 '

O GOVF;RNCt\DOR Rl!/SOLVE :ASSINA·NTES
DeA=�ar�o�"� 11ft:' 1�, item' IV, "

Reol.ll-mePl lmediata·
combinado com à 'ar{' 190, h�m I," m��te ,qfà.al.ll:{l��

.

i..rre�
do decreto-lei n, 572, de 2i8 de outu- �u./aridade na. .entrega
'bro de 1941: 'de seus ioraee«.

Auta Maria 'Cardoso 'no cargo da elas- "i
se F da carreira de ,Escriturário, do Qua-
dro único do Estado: '

Nomear:

De acõrdo
'

com o .art.. 15, item IV, do

Idecreto-lei n. 572, de 28 de outubro

de 1941:

Darci de Camargo para exercer, tnte

rinamente, o cargo da classe J da car

reira ele Médico, do Quadro único do Es

tado, para ter exercício no Pôsto de Saú
de de Xapecó.

João Florentino Mar tins para, exercer,

interinamente, o cargo ela classe D -da

carreira de Ouarda-San itái-io, elç> Quadro
único elo Estaelo, criado pelo decreto-lei •
n. 41S, de '19 de março do corrente ano.

1Roldão Conson i para exercer, interina-

•

mente, o cargo da classe J da carreira

de Médico, do Quadro 'único do Estado,
vago em virtude da exoneração de Au

rélio Pinho iRótolo, designando-o para

Iter exercício no 10 d
í

str ito-san ltâr ío,
caiu sede nesta capital.

Decretos de 22' de. abril de 1947

O GOVERNADOR RE-SOLVE
Nomear: assuntos:

De acôrdo com o art:'15, item II, do L1VRARIA ROSA
decreto-lei n.' 572,' de 28 de outubro Rua Deodoro, 33 - Florianópolis
de 1941:.'

I
lhen-o da ilustração a-cima, oror..J.cgr..

Manoe! Ramos Fortes para exercer o
lhe. em amável gesto. 11m cálice do

cargo de Escrivão, padrão F, do. Qua· excelente e.perrtívo K NOT, lembre.

����eiÚ�lC:ltd:��addo� �r:.:�: :ee�094��c;:: ee v, Sia. de acrescentar. ao ag�ad&'

Estal'lsi I'"ca Iceo a gentileza: I=�itf,': ,:' Y..-?!j'VI.ra ter exercício na Delegacia Auxfüar de ..... .• __ - '0' ,

"

,

_ oiPolicia do município de Laguna. fj:r"""1 () l1!!(J APEl!lilVtJ ii
!-- a _

De acôrdo com o art. 7°, item n, do Pi7En/!.E10./ \ Idecreto-lei federal n. 1.20>2, de 8 de ' Março - _l946), O Brasil ex-'
abr il çle 1939: portou 8.675 toneladas de te-

Mário Olinger para exercer o cargo de cidos de algodão, no valor to-
Prefeito Municipal de Brusque.

De acôrdo com o art. 169, do decreto- tal de Cr$ 490.277·90,00. Rece-Ilei n. 431, de 19 de março de 1940-: beram as maiores parcelas ,a
César Gomes �tamm para exercer o Argentína (2.228 ton.), a União CAP!TAL: I'R$ 60.iJOO,POO,Ot

ca['go' de-Juiz de Paz do distrito da se-:�------------- Sul-Afrlcana (1.365 ton.), oI
RESE�VAS: CF$ 15.000.000,00

de, município e comarca de Ttajai.

IConceder exonera-ção: 'O,o.eu"8 das aves' Senegal, a China 'e a Irlanda. Rua Trajan",., 23 • FlorianópOlis
A Paulo 'Lourenço Bianchini do cargo \I Continua, assim, a se registar . -----

de Prefeito Munícípal de Brusque. I
O reaparecimento de antigos E

'

C
' ,

t" t' U'·
'

Io G�::;E���;3R:����
de 1947 .Boubas e Pi pócas �ae;eCc���! ��:����oerr��. desa- mpresa' ( nns ru ora Diversa »

Ensina' se remédio ex- -

x x x A' maior OrgaRiza��o Predial do Brasíl
traído de arvore multe co- A Secção de Est3Jtistica da AVISAmum, mediante Cr$ 20,00 Divisão do Imposto. de Renda ,

'

cartas para acaba de divulgar, num Quadro � todos-os ;portad.ores de tít�-Ios desta conceituada emp-esa,
LEONEL LEAL - Pindo- Comparativo, a arrecadação do legalizar seu� título s, afim de obter o reeinbolso de acôrdo com
tiba-Mun. de Orleans. Imposto de -Renda no rnês de .o Decr�to�lel. �o. 7930 d,e. 3-9-fl-5� ,\

abt'H recém-findo, pelas díte-!
A •

Para maiores esdare�lJlleh�9s. é: .ravcr di-rigir-se ao '.�&CfÍ-
rentes unidades federadas. tort� ,C�n.tli�1 'n�sta Capital, sito à rua Felrpe Schmidt 'S/n

"

O total do mês 1'01 de Cr$ Flof1.nopoh�., '..., , '_' '.. "

.

,�

112.039.953,30. no país, cabendo :f'lB. Nao faça �ua u�s<?nçeo em out- a ,eÓ1pf('sa, congênere.
. á' Delegacia Regional d€ San- sem pnmeJro conhecer nossos l'f)VOS Planos' de vendas"
ta Catarina Cr�, 2.282.436,60', ,o
que indica um acréscimo de

, 35% sôbre a arrecadação cor

respondente a a-bril de 1945.
o Estado comimaíor arreca

nação foi São Paulo com. quan
tia • superior a 46 milhões 'de'

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

I)VOGADOS I

OOVmlNO 00- ESTADO

De acôrdo com o art. 7°, item II, do

decreto-Ieí federal n. 1.202, de 8 de

aJbril de WS9:
Jairo' Ramos para exercer, em' ,comis

são, o cargo,. de 'Prefeito Municipal de

Lajes.
Artur Al'gelf Lajus para exercer () ear

go de Prefeito Municipal de Xapecó,
Alfredo' Metzler 'para exercer o cargo

de Prefeito Municipal de Pôrto
..
União.

De acôrdo com, b art. H,9, do decreto-
,

lei' n. 431, de 19 de março de .1940,
combinado com o art. 15�, item IV,' ,

do" decreto-lei n. 572, de 28 de outu

bro de 1941: .

/

Alexandre -Muniz de ,Queiroz para.
exercer, interinamente" o cargo da elas
se M da éarriüra de Promotor Público,
do Qmidro' Único"do Estado (comarca de

.Joaçaba), vago em virtude da exonera
ção de Antônio Nunes Varela.

Conceder exoneração:
A Vidal Ramos Júnior, do cargo de

Prefeito Municipal de Lajes.
A Osny Pereira, do cargo' de Prefei.

to Municipal de, Jaguaruna.
A Lauro Soares, do, cargo de Prefeito

Municl'pal de Pôrto Un·ião.
A Arnoldo Sousa, do. cargo, em comis

são, de Prefeito Municipal de São José.

Designar:
Luiz Pereira Lapoli, .secretário da Pre

feitura Municipal de Jaguarun,a" . par3

responder pelo expediente • da, mesmú

Prefeitura.
Pedro Mayworne, \Secretário' da Pre·

feitura Municipal de ,:São José, para res·

ponder pelo, expediente da :referida 1're·
feitura.

'. cC;ONTRI\ SIIRDIS
'u' .E' MINC"IS

'

tliARA RECE&ER AMOSTRA GRÃTIS
�CREYA O SEI,{ENDEREÇO AO

tIBORIT'�RIO ODIII S. I.
CAIXA POSTAL. 36

SI-UMENAU • SANTA CATARINA

Dr. -OSVALDO BULC10 VIANNA

Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

�SCRIT6Rlà:, Rua' Felipe; Schmidt::S2 _-.Sala 5
,

Edifício Cruzeiro - Florian6pc;>14'_

! .

(

�

o Sabão

"VIR,

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom' binóculo

alcança quem tem sólida
instrução,

Bons livros, sobre todos os

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte ril'" suas m e rcad or-ias

Agl'nt('s em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

FARMACIA ESPERA,NÇA
do 'Farmacêutico NILO LAUS '

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e .estrangeíras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borr-eeha,
Garante-se a exata observância np receituário médico.

CONTA CORRENTE ,POPU;"AR
Juros 51/2 a. 8. .:... Limrte Cr$ 30.000,00

Movimerrtaçào com cheques

Banco do Distrito Fedvral S. A. "

,d

cruzeiros.

'80 900.606,30
5 978A�f.755.97

67.o53.245,3ó
142.J 76.603,80

AUTOM081�ISTAS I,

·A"eo,cao .

...

dínamo ou

Rua Conselheico Mafra
fie. 94

POl'o o seu

motor de C!U'10nCO

OFICINA EttALDA

}'

xxx

No 8;no de 1941:, sofreu eon
biderável decréscimo.; motivado
pelo est,aido de guerra, �. im

po'rtaçâo de aluminio' ,pa,ra o

Brasil. Essa baixa' sensÍv·el nas
compras de aluminio per,sistiu
nos anos de 1942 e 1943: Ein

. 1944, 'co.m a perspectiva do bre'::
ve término de �uerra, tende
r'am os números, sernsiv811ru9n"·
te, a vo-1tar á normalida?�.

.

.,

CA�I.T�i 'li RESERVAS
• •• • • • • • • • • • • • • • . • • . • . . . . • . • Respónllabilidad�.

, Receta

Vende-se
j
Âtivo.. .'

Urna caiaa à rua Bento Gonçal-
ves An; 14. .'

"

I
Sinistros pagos no� últimos li) 8(10. 98.687.816,30

Boa. oportumdode para renda.

,'_
Re�pon!labilida1es • 76. 73fi.4.o 1.306,20Tratar na Rua Brulque. 25.

,
.

................
, � .:'''.'' ''I.

SE'
"

.. Diretores: .

VfNDE� I Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalh{J, Dr. FrancIsco

uma sale de jantá!' de Imbuia .; de Sá., Anisio Mas!lorra. ,Dr. Josqt1im Barreto de Aro'ljo
por' motivo de viagem (urgente) ) e José Abreu. ,

T·r"tar nn Clube 12, erm Tiô('l _ ....... "...........,.._.- ..- ..'- ...... - .. .,����--.�,-"'

COMPANHIA "ALIANÇA
.,Co �_"at1.,-_ 1171 -� Nde: I A 1/4
IlfC.ImIO. JI TUNSPOIlTbft,

'

�. . �.
-

"
'

,
.

Cifras do .BaI8�9à· de 1944:'

Cr.
Cr$

, '

"
I

J

EM ESPECI llD DE"
,S��Ã��:ROt'!?
ESPECIAliDADE

'} A WETZEL JND'USTRIAL-JOINVILLE (M12tct'i re:1l1S1

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA'
. '
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DIARIO CONSTITU INTE'

i.

·�IRA TENIS .CLUBE��Dia .,", ';:do êoyrenté;.

.... c�rIi início ás !1 hoías�

;:Besumo da ata da 13a sessão ordinária, desta Assembléia; telegrama do sr. Solon ção de deslouvar o comportamento' pol�-'realizada em 18 de abril' de 1947 Vieira da Costa, agradecendo. em nome tico do líder da bancada que integro, nemPRESIDltNCIA - Senhor José Boabaid. da família Caetano Vieira da Costa, as visavam ensombrecer a conduta: parta-SECRETARIA - Srs. Cid Ribas e Alfre- homenagens prestadas àquele saudoso ex- mental' dos outros representantes". Chassis pa,ra caminhões e ôníbus�o Campos. tinto; telegrama do sr. ato Renaux agra- o sr. Armando Calil reafirmou o pontoAs 14 horas do dia 18 de abril de 1947 decendo em seu nome e no da família de vista que ·emitira naquela oportunida- A üARTEIHA DE EXPORTAÇÃO E �lVLPORTAÇÃO DO' BANCO DO'_havendo número legal, o sr: president� Carlos Renaux, as homenagens prestadas de
't

.

ddeclara aberta a sessão. Estiveram presen- por esta Casa ao seu saudoso chefe. O sr. Bulcão Viana, apoiando o reque- BRASIL S. A., leva. ao connecjmento dos iníeressados que, au one:'cl, a
-

t� 2:r. sr�' s�;re�l;r�sprocede' à leitura da vr� �o�; ��ni�P����;:: ���v��e��/f��
f �i���;�ge�, ��j:i��O s�:����' ;���er:;�r�� pelo Exmo. Sr. Min is Lro da Fazenda em Portaeía n. 130, d� 12 do, c�r-ata da sessão anterior, que, posta em crito, o qual, al?ós ligeira justificação, s�natura do cl.ecJ'e�<: federal que deu anis- rente mês puhlécada no' "Diár-io Of3'C,ial" dia União ('Seçao, I pagma,discussão, o sr. deputado Raul scnaerer requereu a msercao em ata de um voto tta aos presos polrttcos e bem assim opa-' .

ti t C rd-·.pediu a retificação da mesma, visto haver de louvor à imprensa catarinense, pela pel representado pela imprensa na corise- • 5.069), de hoje, ,I) -tal como L11>e f,a;0\.ül!a a -P,ortaJrJa da ex l.[1 -a 00· e-
.omíssão de uma das emendas que, sôbre ·maneira co_m que vem. desempenhando cução daquele. objetivo, requerendo fõsse

nacão da M'obi'li:cação Dconõmíoa ,na 438 de 31-12-945, fica aholido o·0 Regimento Interno, 'ontem apresentara. a sua mlssao, enviando a Mesa um reque- consignado em ata um voto de regozijo ''''- , "c c
". .O sr. presidente âtendeu o pedido. rimento neste sentido. da AS'S�bléia por êsse acontecimento. sistema do rae íouamerrto de vendas de chassis -lll11porluados para cami-.

Q���o �� :61!�t!��."p;��e��T��itU'a do s/����at p;;;:r�O�d';{l:i;���e,J�;; �:uS��: deO s�� b�r:,�sa:a�re��ss�ma���ci��_�� econ� nhões e ôni,bus, de (jiue. 'rata a Porbaria da ref,erLda Goo,rdenação, n. 330,expediente que constou do seguinte: te- me e de sua bancada, com o requerimento júbilo e emoção à homenagem requerida I 12 1 91. 5
.

.

_ legrama dos srs. Ernesto Kerber, Pedro apresentado' pelo sr. Pinto Arruda. A se- pelo sr. Bulcão Viana, por quanto o acon (e - - I .

.
. . .Ricardo Maes e Ferdinando Klein, cornu- guir falou o sr. Armando Oalfl.v q'ue, des- tecimento ora relembrado pelo nobre de- Acentua entretanto, que Tlia c<onfOl"lIrlldflldle do que tasnbém pre.-'nicando a eleição da nova diretoria da fazendo interpretações inexatas, relativas putado, marcava a redenção também da. '

. .' o' -d . 1 d d do"A t rizaçõesAssociação dos Ferroviários do Vale de ao apêro que pronunciara em sessão an- Imprensa na terra catarinense. oe il.ua a aludida Pnrtaric n 130, pcr ura a va II <li ,e as � o
_!tajai; do sr. Waldir Gonçalves', Inter- teriar, após outras considerações, �ecla- Fêz,_ aiIl;d,a, o sr. Nunes Varela veemen-

de Venda" emilt,idas até e!'lta data as quais devem ser cumpridas pelos.' ventar federal no Estàdo do Pí.auf , agra- rou: "Foram além do meu, propósrto. te apelo a Imprensa, no sentido de cola- . I I c c, ..' .',ctiecendo a comunicação da instalação I Aqueles dizeres não envolviam a inten- borar esta com o Govêrno na. solução de disu-ibu ídores ali revendedores sobre ,as vendas, lívres,
todos os problemas que Interessem a co'

.

, , " �
I

lettvidade catarmense, para grandeza, Hio de Janeiro, 1/1 de ahril de 1917.

Bcadalvez maior, de Santa Catarina e do As.) Ham ilcar José do .Almaral Bevilaqua - Diretor,
r;��tos a votos OS requerimentos rorrnu- As.) Vi'l�gílio ·Cat.anhede SObl'iI�bo - Gerenle.·

lados pelos srs. Pinto Arruda e Bülcão .

Viana, foram os mesmos unânimemente
aprovados, com visivel satisfação da Casa.
O sr. Antenal' Tavares enviou à Mesa

uma carta do detento Joaquim Pacheco
dos Santos, pedindo auxilio. requerendo

Seu filho, tem encontro marcado com rõsse a referida missiva encaminhada,
para os devidos fins, à Legião Brasileira
de Assistência.
Usou da palavra o sr. Pinto Arruda,

que, apôs traçar ligeira biografia do sr.
Manoel Tiago de Castro. pediu fôsse cou

signado em ata um voto de grande sau-
.

dade ao ilustre extinto, que tão assinala
dos serviços prestou à sua terra.
O sr. João José de Sousa Cabral soli

darizou-se com o requerimento do sr. Pin
to Arruda, em seu nome e no de sua ban
cada.
Fiuda a hora do expediente, passou-se

à ordem do dia.
O sr. Raul Schaefer enviou à Mesa di

versas emendas ao Regimento Interno.
-

O sr. Bulcão Viana, Ievantandn uma
questão de ordem, pediu fõssem lidas as
emendas apresentadas pelo sr. Raul
Schaefer, no que foi atendido.
Os srs. Protógenes Vieira. Antenor Ta-

vares, Paulo Fontes, Wigand Persuhn.
Cid Loures Ribas, Pinto Arruda e Alfredo
Campos enviaram, também, à Mesa:
emendas ao Regtmerito Interno.

.

O sr. João José de Sousa Cabral pediu
fõssem tõdas as emendas apresentadas
devidamente dactilografadas, afim-de que
os srs. deputados melhor pudessem estu
'dá-la".
, Nada mais havendo a tratar, o sr. pre
sidente encerrou <l sessão, marcando ou·
tra. pa,ra o dia 22, às mesmas horas, com
a seguinte ôrdem do dia:
Regimento Interno.

..,. "\JI(' I

��t;�,n!���fe��d�s Ietc Tratar com Jorge de
_

.

I
Paulo, na firma BU5Ch& Cio.

. _

Henriq'ue �Iodieck , DeseJa (_)bte�.... o VALE De) ,ITAJAt emprego'?·ADV-OGADO Ptocarem na Agência Procure entio a 'Do.. Geria·
" Progresso,. da'-' ttreeaçha a..Bossa "fl.clt••,

'Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062 LIVRARIA 43, LIVItARIA illform�óes úteis", dude Sitlu
('CASA PARAISO) Floriaoó.polis ROSA' as indicações possíveis, que te!!'...

mos prazer. em J;"ecq}lleJldá-lo (a�
ac!! interessados' na àqllisiçio ......

bOIlB funcionários (as).

DA ASSEMBLÉIA Ba'nco do Brasil S.A.

SEU FIL HO TEM UM

C�'\JRTEfRA DE EXPORTAÇÃü E. IMPORTAÇÃO
"

AV1S0 N. 127

ENCONTRO MARCADO!

..

•

.......

Sim,
·.41 vida!

senhora o o '

NAO É N·OÇIVO AOS ANIMAIS DOMESTlCOS

Compete à senhora fazer com que .êie cresça sadio e

:.forteo As vitaminas «A» e «D» são muito necessárias à
<saúde das crianças. Estas v i tarn in as as encontrará em toda a

·.'Bua riqueza no

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

Grande ,firma exportadora. e importadora de São Paulo,
precisa de um AGENTE ATIVO para distribuidor dos'

afamados Asp.radores. de PÓ "RutonH, de fabricação
holandesa, para pronta entrega, bem como par3, outros

artigo� de estoque. Prefere.se firma entendedora do ramo.,

'" �
C'Hta!l detalhadas para ,

_jEXPORTADORA'NOGUEIRA LTDA., ..
Caixa ·Postal 6030 - São paulo. ,-

"

.

LEO DE FIGADO.

, .

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

o: iST.•DO encolÍ··
Ira.se '. ·V,enda na

.'

baneà ..

de jornais
«,Beck�

DE BACAHLÂU

_,r"

ALUGA-SE,
T'ERRENO

V�nd.-.e 6tim�' :t.rr8n� •. plcino,
todo arporízedQ, i:Í.'Ú' p,ocata'

.

8 bJ:&�
c6lica 'pro.in da 'PALHOCINHA,
Coqueiro•• com: 34 metroti··de ·t�-,
·te"e .50, de fQ:1:IdoB.·' Cada•. pata.
:·Te�l'eno�Pqlhocinha'�. ,X18.ta r.cl�·\.

ção. Preço 3S.000 Cruzeiro. álvistCl.. .

_.' .

de KEMP

uma casa .sita à· rua· Vila
.

Euclides,', Macàado,· :215
Estreito.

'TERRENO
Vende-se 2 lotes, à rua Rafael

Bandeira, ·nesta.
Tratar com Solidonio Amaral,
:na 168• C. R., d'Js )3 às 16

horas.

LANMAN

A Pomada MIm Zan lhe dar, o alivió' desejado,
combatendo .� dôrce e OI pnarida._ àescongea
tiooando as dilataçõea. Ckaçaa és· .ubStanciall
de real efeito aotiséptico-bactericid:a que entram
eIli_ f6nnula, • Pomada MaA Zao previne as

� e o apateoimcnto de oatroa maIea"�ain
da _ia p-ans. decon'CDtee dali hemot-roidea.
A'ftOda em todaa ali ll'annaciu em biIIDapI
com dm1lla eepccial pIII'a faciJltar-a epIicaçio.

.

,

(IMI�De""'", .

Preferencia a quem comprar .:. o' •• o , .'.; .... :� • ; •••••• ;: ... o • ; �.

os moveis.
Informações na me�ma •

. . . . .. .
' " -

..

COMEH.CIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI d:e Fevereiro. Con

tribuirás, assim. para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã I

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

É UMA DOEN(lA.
MUITO PElUG_OSA.
PARA .A. FAMILIA.
.E P,A.R.A .Â. RAÇA

Rua Felipe
(�Itos da

;
-

• • • • • • • • • • • • .. • • .
"

•••.: ••••.•
o.

•
_

".•••.....••••••.• o'!. ••

TERRENO
Vende-sI' um lote �ito a rua

Germano Wendhausem com 12

metros por 26.
Tratar a rua João Pinto 9.

............................................. �

"Quem extraviar ou inutilizar o'

certificado de alistamento pagad
multa de 10 a 50 cruzeilfos, outros- Envie ao seu amigo distantf
sim incorrerá em multa de 20 a 1041 um nÚDl.ero da revista O VA
cruzeiros aquele que extliaviar ou· LE DO ITAJAí, edição dedl
inutilizar o Certificado de Reser- cada a Florianópolis, e asshu
vista'�. estará contribnindo para
(Art. 129 da Lei do Serviço Mil" maior difusão cnltural

tar), 'de nossa terra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



prêmios
Foram os seguintes os prêmios entregues aos particioantes da

(Es-creveu WALDYR DE OLIVEIRA SANTOS) coi-rida automoníjisuca "Circuito da Gávea", realizada domingo último
Pinalmente, Lôda Florianópolis, ·s,e apresta pressurosa, ipam as- no lho Ide Janciro :

s isti r, no prúxfmo domíngo, dia 27 do 'Inês em C11'1'SO, a uma competição .\ Ch ioo Lanrli. corno YC'IUc,edGH' da' corr-ida - Cr$ 50:000,00, premio
náutica,' jirornovída pejo simp{l'tÍICO cLube de regatas ".ÂJLoDO LOZ", com "Pu-ef'eitura elo Disí rito J:i�("cleL'a,I"; Cr'$,10.000,00, premio "Amendue i.ra"
a colabor-ação dos pão rnenos -queridos clubes • "FRANClISGO .MAR,TI- para o brasileiro melhor colocado: Cr:;; 10.000,00 premio "Souza Cruz", HITZ Hnje ás 7,30 horas
NELLI" e ':R�CHUELO"" glór-ias

.

imaucesstve is do If'S'P�rllIc romístico

11IOl'
ler dadn ã volta mais rápida - � mitlUto� e um décimo de segun-' - .UlLima. ExibiCão

.harriga-verde. '
,

'

, , do; Cr$ 2.000,00 oferecido por Rodr-igo de Miranda, ao brasileíeo me, U}[ SO�HO ,E�I HOLLY\VOOD
r

ALé que enf'irn, o ,povo ilhéu, irá assistir urna regata, cousa que lhor colocado: rniniaãur-a da+ Taça "Marp.pin & Webh": medalha de l .
Jirnmy Dorcy.e sua orouesaa -

há uns 'CiDlCO' 011 mais anos, não lhe era dado presenciar. "vermoíl ",_ oferecida pelo 'A.. ,C" B.; medalha de bronze, por fero concor- Carmen Cavalaro e sua orquestra
Si,nto-me saí.ísf'eito com esta alviçareira mol.ícia. que encheu de r ido.; oronomehrn ele .ouro "Universal"; oito dias de 'hospedagem ne

- Rosát-io e Antônio.
�vl,e'gll1ia os amantes do esporte nautíco 'em nossa Lerra. "Hoí.el Ouitaurliníha" e urna medalha de 'Ouro Ipm�a o 'seu mecânico João I Censura : Até 14 anos.

Veremos, assi.m, domingo, na linda e insuperável baía sul de nOSBa Laurindo, oferecida pelas "Linhas Aéreas Paullstas", p,01' ineerrnédio No programa: �iÜt.j,ciaiS da se':'
"insula,'', os. bravos remadores catarinenscs, empenhando QOll1 o vigor do' seu diretor geren l,e, sr. An tómo Riscado. A Luigi' Vil'loresi, corno 20 mana - DFB.; Noticiár-io Uníver-
De seus músculos, os remos 'de suas guarnições à procura de, uma colocado, a imponlançfa ele Cr$ 30.000,00 e uma medalha de ·])u'onze sal - Jornal.

'

-vitória'bonilba:e merecida e bem assim numa conquista de honra, num ofpl'e.cid.a pelp. A,. C. 13.,;, A George ,H.a,I'p'h, como 30 colocado: a impor- Préços . Cr$ 4,00 e' 2,40.
€s/porle' que thá' 11 amos passados na vebha e imO'rla,1 Bahia üruaia para �ncila de Cr$ 15,000,OÔ e medajha de' ,bronze, A. C. B.; A Hélio Ramos,' ROXY - Hboj,e ás 7,30 horas
Santa Cátal'iIlJa a honra de um -Nbm[)re.olnalo nacional.

'

corno /1° colocado, a írrspor.tancia de C1'$ 10,000,0,1) '8 medalha de' prata 1 o - Notícias da semana :_ DF;B .. ,:
"',/-Úé que. enfim. Chegou, 1'inalmente, a büa J:J.ora por todos ancio- e cle bronzr." '2° - C},.IDff DO CÉU

s.ame,nte ,esper,ada e cUJbe a honra dêsLe a-conlJe:cimem'Lo, que ma'l,cará O AutombvC] ·Clnbe rio Bmsil o,fereCien, ,ainda, me,dal'ha,s a·os d.e- Com: Dcréy l;,,,?,ll'çalv,es, \-Valter
t"pol0a nos anai,s :I'ElmÍSlbi,cos da ci.da.de, a.o 'Dlube de regatas, "ALDO ;LUZ", rnais cO'lllcór'nenles', ,qlH,,"J;Orailrl 'os Slrs. p.Jqui,les Varzi, Gin.o Bia,Dlco, Gia- Avila, FI'al1ci�eo Alyes, Linda, Ba-
eX/pres<lãb vi,gorosa do qua:nto pode a f,ilbra e 'en�usi,asmo do :'i.'owe�'" G01UC! Pal,nüer," Osmar L age-' (Vo,vô), H,enri'quB Casi,ni, Sa,ntos MauTo ti,sta e 'ill).lÍto.s.

",

catariT1eiIJose. pa.bLUl'ú) ,e Rubem AbL'LlDIhosa ..
'

30 - Ted Donal'dson ,e Mar.ga�
reJ� Li.nlelsay - em.:

RUSTY

RIO, 24 N�sta capttíll t(:!nni� rante o jogo entre Madul'elÍ"rr e

noú, domingo último, o Campeona- Amél'i,ca.
to 'Brasileiro de ,Xadres, organiza- --o- '

elo pela Confede'ração Brasileira
.

RIO, 24 Num gesto aitrü��-
de Xadrêz, téndo sido finalista as tico e, em obediencia a uma prü
turmas representativas dos ESlad05 me,ssa feita, o Vasco 'da Gama,'con
'do Rio e, do Rio Grande do Sul.

.' cedeu passe livre ao médio Arge-
Esse ,embate -telV-8 alternativas· miro, um profissional disciplinada

elas mais interessantes e sempre 'e de' boa atuação nos gramados
houve balanço de forças, 'sendo da- brlllsi,l'eÍlI'os e :sulame'l'icaílOs.
cio como empatado, O embate foi -0-

em três turn.os. De conformidade RIO, 24 - Com, a rêalização da
com o regulamento da entidade 20 rodada do Torneio Mumelpal,
na.ction;al promo,Lora, do capeona- é a seguinte a sit�ação dos clube3

to, eiSte terminou "!Com duas' equi- concorrentes: 1° lugar','+- Vasc,),
pe,s finalistas em igualdade' de Flamengo e Sao 1 Cristovão;, sem ,prova 'Rio-Juiz de Fóra-Rio, nos:

condições, tendo assim ambas s1do pontos perdtdos; 2° lugar - B.ota- dias 10 e 11 de maio. vindouro_
proclamadas campeãs ele 1947. fogo· e Madureira, com 1 ponto Participarão do certame represen-

-0- perdido; :3° lugar -, Fluminense, tJaJnLes ,cal>iocas, 'pauH,stas, f1uiQli-
RIO, 24 - O Conselho TécnIcO com 2 pontos peroidos; 1° lugar - l1'ense.s, min-eiroa e p.ossiv.elmooie

de Atletismo da C. B. D. já esca- Bonsucesso, América, Canto do gauchos.
lou a equipe nacional que dISPU- Rio'e Olaria, com 3 'pontos pereli'l

'

-0-

tará o próximo Campeonati) Sul. dos; 50 lugar - Bangú, com 4 pon- RIO, 24' - Propala-se ne'sta ea-

Americano a realizar-se nesta ca- tos perdidos,' pita I que o Palmeiras está i-nteres-
pitaL -o-- I sado no concurso do centro-avante

�o- RIO, 24, A terceira do Tor· italiano Piola, participante do>
RIO, 24 - o. rJ3obUJfogo vem de, ce- neio Municipal cOllstará- dos se- Campeonato Mundial de FuteboF...

der os jogodores Negrinhão e ;:"u- guintes encontros: Sábado - FIa- realizado em França, em 1938, e
sitano, para o Àmérica, de Belo mengo x São Cristovão e Botafcr. que está, ao que se assegura, 'em
Horizonte, depois' de -teTt:'m -g;ido go'''x-Oiaria; -Donringo � América plena f0rma; esuste-ntando ainda, ..,., , I ....

tel�minf3.das COíU1 êX'irtl() as "dClillllir- x Madureira e Bonsucesso x Vas- seu post.o no comando do ataque
clles". co. do selecionado do seu pais

-o-

RlO, 24 - Foi findado u� novo

clube pugislistico .que recebeu ();

nome de "Osvaldo Silva Boxing
Clube", em . homenagem ao valo-

-0- roso ,campeão brasileiros dos pesos
RIO, 24 - Francisco Landi, o medias, atualmente nos Estados:

notável corredor patrído que clo- Unidos, onde venceu as três lutas
mingo último venceu o "CirCuito em que tomou parte.
da Gávea" falando aos jornaUsla.s -D-
esportivos declarou que pretende São Paulo, 24 (A. N.) -
partir para ;a Itália, onde compe- No. encont�o entre o Santo.s
tirá em várias provas internado- tFC e 0.' �lumi.nense, o trico.lor

-0- nais, carioca foi derrotado por três
,RW, 24 - O Tribunal de, justi- -0- a um. Os cariocas foram mais

ça Esportiva da F. M. F. suspen- RIO, 24 - A Federação Metro- tecnicos durante' quasi todO'
deu. o jogador Esquerdinha por politana de Ciclismo vem prepa- o jugo, enquanto que os santis-
8 jog.os, em virtude de ter

agre-I
rando a proxima competição inte- tas atuaram com maior deci

dido o juiz Aristodlio Roch:l, du·, restadual, que con$tará de uma são,

, "

6
•

.(
.

B(1i'DiChiDdo'�-as
.�

ad,Míadeí�" reõJisiicas�';' ô-: ��', B� 4idt tuz 1ará .-��81i,Zâr;,-dtBtiDlO
prÓllmot: lBtereSs8ntel,re.lflta" ftlÚ (btlm,�JlafJem .;oilOr eI,md� SF�.�,�6ôverD'â�fir<:;.4d)e'r·bal '"

Ramos d� Silva. Participação OS� çl.Qbes. ;;Aldo Luz" MarJi;oeUi e ,RlJj,cbuelo.
i

,

, 4 regata CO'Dstu'ra de 6 páreos'.' f"':,'
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ENFIM. li II
Os «Circuito da Gávea»doATE',., QUE

Não füi ,em vão, paI' que 'sempne me babi pelo 'descaso elo rellno em

mi.ruha terra, P9i.s, 'como já disse u.m .abalizUido loonheceldbr do ars.su.nlü :"
O "I;niLi'um" do Torneio' AbertO' de Vol,ei:bol e, Ba,sque;t,e,bo.l, p1"o'''é. no mar que reside a fôrna máxima' do \desporto barriga-verde".

,Sim, na mar,) pOI1que as 'outras moda,liK:lllides es:vorüvas qu,e' p.oSlsue
movido pela Bedteração _MléLi,ca Ca,tarinens'El, r·ealilZalelo domingü" ulll!imo,

Flori'anópoli,s, ,só se,I"V,.am palI'a dlimirnuir 'o ".spoi--tme,n'" claotarinem,sle, que·
na qua1dra. do Lilna T-eni·s Clube, foi brilhant,ement.e vencido p'ela equipe
doO DbiraÚ1�, seguida pela tlTo Clutb.e Abl'é.Lic.o Oat.ariJloense.não �nwnira >€ls!tJíJI11)uló à práUica do esporte por' qÚBm ,de direito.

Sinto-me raidi.ant.e de UJl.eogria por. êsLe grande levento,. (jIue a oildade
Ill'eSenciará, do:mimrgo Í»'ró:lümo, e mais encorajado ,para coM,inruar te:'"
cem.do os mÉms ,comentários esporÚvos, pois, Já era "tempo, mes.mo, de

soe1'8'uer o nemo :em terras fiorianojpo,Ji-LaJnas. .

Que a iPúgn,a iráuttca de domingo vi:nl(]<oUI'o;
oUJÚros esportes IqU.e ,por aqui andam, mas, que
e.enári.o deSiportivo do IpaÍs.

'

Quero me referir ao ,fiuLebOlI, ba'S-quete' e voleIb.o1 e outros mai.s,
que nunca nos deram a glór,ia de. lllIl1 oampeonato, e siJI11, de derro-tas
mna!1gas', ,que 'el11iPanam o 'bom n-ome da wNa boomiga-verde nó ooncêrlo

esportivo do país. ,_,

AIté ,qu� enfim. CusLou mas v,eio; .. , embora tande,.mas, an!;es (,aro!€
do Ique rmooa. , '

Para fr,enl(ie "rowers" c�tadnenses,' pelo bom nome de :�anLa Ca

rtar,il!l.a, a qÚ;ffiIl jJá deste 'UJll 'campeoTI3ito nacional e ,glóda do Brasil.

CAMPEÃO O UBIRATAN

sirva de esLímu.lo aos

nada l"8prese.n,tam 'no

N-·-o-tí-c-ia-s-,�'E-sp-o-r-t__"""ivas-de I
Toda Parte

AnEiMLR OPI,NA «UM JOC..D EM BEiNEF:liCIO DA .FAd'lIILlA DE I:::>A1M:i"

RIO, 24 - Tendo· morrido, Isaia,s, valorosô crack vascaino, sua

famHia 'es'tá atrêWBSs;t'Ild.o 'I1ma época dle d�fiDu1daoos, ·'0 qüe' g>eral
menlf.ie aconteoe ,quando em casos idênLicos. Ademir, que esteve" como

ILanto;; ouúros, na ca.sa de Lsaia,s, por ocasião do s.eu eu!t€lrro, vendo a

s�tuaoã'Ü pr>éoária da .famflia, eXipontl!,neament.e teve UJ;n '�sLo d�véra.s
comovente: pronli.1iicou-sc a inicial' um movimento que venha favor'e
eeI' oe remediar aiqÚüla situação. Para iSiSO procurou o �,oécnilco' Gentil
Ca;J.'doso e f8lZ-hhe sentir seu des'ejü, que é )YI'0m'over mn ,ami9toso enl['e
os .selecionados da zona Sul e zona Norte., formando-Soe o p.rimeiro ,coon

joga.clor,es do Flllimi'n�nse, Flamengo e Bota:fogo, e O slf',gundo com ele

me[J)tos do'Vasco, A.mérica e São Cri,slovão. Acen.ti:ndo, o técnico suge
rliu: que Ô&Soe es.petá.culo de filaníTopia ,e tão comove,Ilibe deveria' reu
lizar-ise errnuma, qlliJl.ta-feiU'a á noite, nu esuádio do Vasco. Far-se�á tal

j<Jgp corm O< mÍhimo de despesas a, fim de que a r,em:ia em quase toda

sll;á totalildade vá para a famíU,a do i.n€l5qulf',cível Isaia.s.

'llQRNEIO MUNICIPcAL CAlIÜOCA
RIO, 24. - ormn os segru.i.nle.s os re'S'ul1l!ados

do TOI1ll,eiü M'unÍlc�pal:
BoLafogo, 2 x Bo.nsu(}8,s'SO, 2.

Elu!Irl1D1mlse, -1 x América, 1.

.são Cristóvão, 3 x Canto do. ,R'io, 2.

Vasco" 8 x lBa1]Jgú, O.

Flarn€ongo, 1 x D!Jaria, O.

dos jogos da 2a,rOidada

RIO, 24
-a-

No Estádio do Flu-
-0..--

.

RIO, 24 - O América jogará
em Minas Gerais, fr8'nte' aos' clubes
l,ocai'S .cruz'eiro, Atlétieo e ESlPor
te Clube, nos dias 29 de abril elo
e 4 de maio respectivamente.
Nova Iorque, 23 (U. P.) - Com

51 anos de idade, faleceu o ex-cam

peão mundial de peso leve, Benny

minense será iniciado, sabado, o

Campeonato Sul Americano de
Atletismo.o BOCAIUVA EMPA"DOU :B;.M IMBITUBA E PERDEU"EM LAGUNA

Em sua eX/Dursão p,el]o sul Ido Estado, o Bocaiuva, desta Ca,piJ.al,
-exjbiu-,sle dQmiIlJgo, em Imbituba, f'rente ao ImbiJ1.'uha Atlético Clube,
com o ,qual eunpaJUo'LL por 1 tem;to. ,Se,gunda-f'eiira, .o olube dQ COiffia:ndan�e
'Sampa.io aplresentou-sie 8iill Laguna, onde. mediu forças eom o Flamen

go, loca.l, ,&Cndo deTl'üLaJClo JI}81a alUa oanlagem de 6 x 3.

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

Leonard, que, no momento, sen IJ.

de juiz no r.ingue Nieü,la.s Leo'Ilard
r.-e!Jü�ou-&e em 1935, quaTIJdo per
deu o titulo,

VIDNtCEDOR O INTERiNACliONA.L.
No jogo amistoso reali�ad[) dami.ngo -ultimo .no Abr.igo d'e Menores,

�ntre Pindorama 'e InLernaüiomal, venc,eu o segundo pelo escor'e ele 2 x 1.

GAlMPtEONA11O PAUUS'l'A ,DE FUTEBOL
SÃO PAULO, 24 - O Campeo:n�fb() Pa,ulista de FutebOlI, do cOII',r'en.te

aoo, sl8!l'á iI1�cia,do no di,a 3 de maio !P'l'óxilmo, üüm lU reaJiJzação- do
"'match" Juw:mtus x Santos. .

/

.'

ODEON - HOje ás 7,30 horas
OS CA,PRIOHOS DE ROBERTA
No programa: -,1) _:..._. Cine JOI':

nal n? �1 - Nac. Imperial F'ihnes;
2) - A Voz do Mundo - .A!1!llali

dades.
Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 2,00 .

.

Imp. ii anos":
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

.

- Se�são das ,MIOrja� -

SORTE DE ,CABO DE ESQUADRA
No programa, - Af.ividades Es

colares- nO 1. - Nac. Impl. F;i,lmes
Preços : Cr$ 3,00, 2,00 e 1,20.

"Irnp. 14 anos".

4° -,- O ARÚUEIThO VERDE
,ce,llSUl'a até 14 anos,

Pr,eços: 3,00 - 2,40.

Aceitamos age-ntes
corresDond&ntes no

interior.

Ie

·Os, intuessados dev'tm
'alJ:l'esentar referencias.

Aproxime-se mais de seu
'aDÚgOS e parente8 6'1ll"JandO
-lhes um número da reviSta, O
VALE DO IT4.JAJ, ed� de-

df�dà a FlortaBópoUs

CASA MlSCELANEA diatri
bu;.-dOra dOi Rltdio.a R... C. A
Victor", Válvulas .e Disco•.

,

l?u P r.ont!�I1"..ioj�, Mafro \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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., -: " .. '" ..

�

.: 'C.8'dàstr.o Social do «O: Estado),
, . Pedimos 'aos' DOSWS distintos leítores, o obséquio de preencher o
.'\

..:�IÍlpon· abai:ici
.

e remete-lo á nossa Bedação 'âfim de com.pl'etarmoa
,. émanto>antes; o no�o aovo Cad:Wtro Social...

-' . _. ",' ,

,�.. .' "

.'

r ,.I

/ .

. .

Nome ,. i'. :.•••••••••••• ,'. ',' ••••• , .'••••••••

'

••• ; ••• '::••••••••• '.'.' •••• '••• • ••,,'
.

'�, .

S-exo ... "......... &t.· Civil .".' .. '. .. . . . .... D." N1lSC. • ...... :.••••••.

Pais o'••• o'•••••••• '.�
••••••••••••••••••••••••••••••••• , ...

I ���!:!��VI��� A !!������ORA
DA GUIANA HOLANDESA OFICIAIS CANAD]�N�ES '

S. H. L - Informa-se de
. S. H. 1.,- Noticias .proc8'· Ottawa, (Canadá) que a I-Io-

Observo .................•.•.•••••••...•.••••....•..•..•••.•••••••••••

.le!l tes .de Paramrtlho qUE ') Ianda acaba de condecorar
\
....•• �

.....•............•••
�
•.

�,'::"
•..•• � .. ,

_. .••.. , •••••..' ••••••

orçamento previsorio para .. mais alguns ofioíais canaden-
1947, calculando .a renda do seS por serviços prestados com

•••••.•.•.•..•... - ••••.•.. - - dentes de Paramaribo informa-, relação á Liberação da Hola.n-
A primeira Agua de Colônia feita ram que o orçamento províso- da. O Brigadeiro G. Paterson

JlO mu�d? foi 'fabr:ea�a na eidad� rio 'para 1947" ..
calculando a Henderson, de .' Mont!eal, e

oI.te �Olo;Jll� pela. Fabrica de- JOh�Dlreru:la do Gover�o .ern , Brigadeiro G. ".

Maria F'arlna. ..12.533.308 florins e as despe- Walsh de Toronto, receberam
� ..._...

. i sas er:1 12.515,9?�, foi 3fres�n� o posto de Co'mandantes da Or-
tado a Assembléia Legíslatíva den de Orange _:_ Nassau, com
·pelo Govern�oT, Interino .'. �r. �spada:s, 'e 'os Tenentes Coro
Johannes .' Butskool-terça-êeira néis J. P.' Manibri,:'B. F. Neary,

AD Y O,.ClA D. 'O, i, uâtíma, quando .da abertura. J. Portas e H. J. 'Wick�y, e os.

CJlime - ci".i , E��ra . a '. �itl:lação' ". esc� Majores o; J. A. Barter, A.
" C,o••ti�o <I.�dM r uomica do Surinam sera crr J. Leblane, C. Nyenhuis, 'T. H; DI..' SAVAS I �D1'U.'NATtl.RAL1ZÀQOEe tica e exístam muitas difi�. T..orney H. Ward

"

e D .. S. ��.._

'I'
Título. Dmcioót6ito� .

Cl!-1da:?es a�s e r e, m enfr:-n Y;i1ite, receberam, o: grau de ��.�.' ,E

••.
iit.

,,;o,p.racâ·
111 à. Nó". as: Interino Sr. Hehannes Bml- oficiaís da mesma Ordem, com fIr.leriçao da leate. cU

'. ;, :<R.'l4� -� �O;;::á.ntel· 47: .,
kool,. terça-feira última, q�a- �Spadas.· Os capítães 'J: F ..Fry, ...�p��t���..

. ". F-� .",1468
.

dro da a.�ert.'Ut�.do novo. p�n�- H. D. Wilson éJ. winn recebe-� 14 ���n:ft.� ...
."

do d� legtslatura ..Embora.a Sl- ram o gn�U de. Cavaleiros . da. �''l'7" .•

......... . ' ..• -', , •.•••... - � .. � ...•• tuação .e�{;Oneml'qa d�. �url�am Oldem com espadas. ",. .lj18�12M
R;,d- D-I"

.

seja cpt,Lca e
_
exístam' muítas usea...

il
.
10' J IISGrft dificuldades a serem trequen- .

.

.'
.

':, ,..,...._.

d L
. -t

-", tadas, o Juiz Buískool declarou _ \ R. ARMANDO VROIO
e agona que hàvia, grandes p�ssibilida-:-. f!tJ' fia' I " DE ASSIS

�cjdo '0 Sul CatarinenBe �(!Ctit8 des de 'desenvplvimento da � � \ ,JeI.��es)�.r�J: 411:

diarjsmeute, a RádiO" Oifusorl�' região lio ,futuro, eSpeêialmen- �- As �'�.. \ . ca�l' ..
'

".
'. .

t t d d
. 'l "-'1lUUA 1l$lllC.I\ J)JD ,c.JA1'(.Qa'de Lag.una. ',' ..

". . e nos se ores e ma eIras, ou-
.'

"

.
,�,' ':' DUlI.ro8

970 ltlcs. (ondu m'édias). ro, ])auxite, mineração, e agri-' "1'''''.' .,/ :o.�����
Ho:ráritur de iU8diaç9�:: - Da.• <;'llltura. Explicou el-e que o ar-' 'II

a..<l.Jl'I,t'i. .... ..:r���8� !!I. 6.�.
10 às 14 e '11 àa'22 'horas. roz, os frutos dtr:Írcos, a bana- lv,p."g· � llierme, li F� UQIe

Representant-e e� Fior.i&JJÓPo1'i-s: na, o'cacau e a cebola.' consti- ,. . ".,,,
i D. F. DE. AQUINO""il!;i,� tuiam, as mais produ�Í'vas sao

��\'
,,"'.

Red. do Jorntik«O·.:�STADO» fras, do Suríp.am; e que a �rri-' ���... �IA_�gt�TIM.uu &:

I
..,' pH�ção das. �e�mas er'i:L p�ssi- d ,,�:��sF;;�I�:J!Tll'eds:'

QUEIXAS E'::RECLAMA:�Es ver e provável.' Ú ·Sr. Buiskool PAZO ' ,,� da Un1'versldade .te alo.'
PREZADO l.EfTOB': Se ..0 Qu.Hhé t'"

;
d ",. ,!o -; •

e oWlgtrento que ".i'aulo; orule' (oi aas1st�. ft.,
illwessa lO,. ·realmente. �ma' pro.id.cnQia

cO,n, muouJ S'lllgerm O que a so- 'proporciona-.alívio às péssoas ','
doi ::O��. i.<t30rv��1a Neto

d.

para endireitar a que, e8ti..e� errado OU lução do problem,a da \ mão. q,e,!-. qte sofrem)4e h�morró!das. Após :trurgLa do estômago e mi Dô.·

obrá de .surina.m "poderia" tã1=- ... 8gum1,!S�p' icaçoes,. a l!flla�ação 11lrtll, Intestl:nos delgado e CfOIIO,
�ara que al�� b.l� ,n:áo .e repita� � I

.
.

,
'. celje e produz-se acI�atnzaç"o das ttr6tde, rins, próstata, bexIp, /..

, NÃO o "scàndirlo,que ã sua. r���çlo . Vez ser encontrada num pro- partessangrent.�s.�malgI!ll8casos,
.

�,ovArlos' e trompaa, ,y,arklo••..
óu queixa pÓderi 'rir 'a C&l1sár. encamj.· grama de imigração e prena- e?lliUIDasoaplicaçao-feltacollla . 'Óle, hidrocele, va:r1»es • h_

ailie-a' á
\

SEC';;AO REC�AMAçoI!;S, -' .'"
.

"'."
.

c?-Uu�aperfurada'queacompanhaa lU :a 'às iO�r�TtBitua J'eiIIII
de \) ESTADO, que'o �...., será ·Ievli.ito·· raçao., e m:op.os. uma sene d,e bisnaga de PAZO-as fiSgadas. e a Iobmidt, 21 (altos da Casa !'a-
.em démora ao COIIhecimetito de qlleDi novas 1l1edidas de saude J?Úbli':" dor �imi�úem se_?slve1mentê..' raiso). TeI, 1,5&8.
de .d,ireito. r;"'ebendó v.. I. uma informa· . ca incluindo a intensific<>ção ·Nao dmxequeessemalquetanto, , .. �:ltIo·NC11A79: RTuaI �ste7�._' la·.' ." , '.. "., '. 'f'.. aatornlentareduzaosseus anos d.

.

n r; .; e.·... �
..

ç� do. re.ultadQ. emqota em &Igu... ca· da: luta. contra a lepra e a cons., mocida.de. Comece a usar a'l'nda
110. nlio' ,jejam bublieadol nem' a '. reCla· '. ,

, .

. trução de. novos calIljpos de es':' hoje. o Ungl!ento PAZo �e está
maçl0 ..êm il pro.idetlciil Í'omadL .

d
. '. . novalPente a venda em tôdas as

. ,
." , p_?rte e

.

e recreIO;' reorgal1lza- farmácias e drogarias pelo prêÇo de

DOENÇ'AS NEBV'I)SAb; çao do Depalita�ento de Edu:'
:. ��inpre. Unguento PAZO .será um

.

-

.' '. cação' novas medidas sociais e
DalsaI!1o para os seus sofrimentos.

Com os progressos 4a' me4lel... , . ..: . '.' .

.

...

h�je, as doenças' nervosas, qllaDj. cnaçao !(le novos departamen- IIlZI••lIIlilf:'lj
......

t
....

,II!j_·lratadas .em teml!0' 8io. mal� "w. tos r>ara O controle economico..� :., • 1. I .

feitamente remechheis. O l:Uflln4." O Governador interinodeclarou'ri
.ismo, fruto' da ignorânci., só' lIlG41tl· �.

.

.

..' .

prejufj.iear �.8 individu08 afeta40a 4� tamb�m que .. � AssembleIa re

tais ADferinidades� O ..SelWi�o N.. cebena dentro ·em breve o. tex- .---------------
�ion.1 de Doenças meD.'., tU.pOI to definit,ivo do projeto pro- MACHADO'" CIA..
'tle ,um Ambul.tórj�•. ,q"e,�te��e�.. pondo, as. te'formas constÚu- A""a�.ial. R.p-Ienta·"'15•• 1I1Dt1IiQameDte 08' doeDteS·'lleNOiotl'a.. .

'..
.

.

',' .
' .... w .....

."eli.te., D.a R.a Deotlor. U. ..... ClOJ:lalS. E?�pllrC?U,. qll,e. o Sr. aai.w·

.. lholaoru. ·tUàrt...... '
.

Brons, hav)a SIdo retIdo na Matrl.: Florian6poUI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• }Iolanda' pór ,"assuntos impor�' Rda J040 Pinto I a. "

, Cai� Po.tál, 37
tantes", não ,devendo, prova- f't�icl: Crelloiúmo
velmente, estar' d.e ..volta antes Ruo Floriano· Peizoto, ./a
de meiados de /abril, quando

'.

(Eált, P.õpric.).
pretendia apresentar 'o proje- Telegramal' ·PRIMUS·

AQ'lInt.. tlQII prilloipallto ao Leg,islativo. Acrescentou mnnlolnlÓl' d." E.to,f.,
que estava cQnvenddo o proje� •••••..•. •... .. . ...

to .que seba apresentado ao�
.

'. r!.:tJ.sa·Estados Gerai." depoiS de COlllo \.lu
resultado.o Legislativo, "satis
faria. os desejos e as'pir,ações
Jocais".

.

I Esposo (a) .......•••..•.••••••••..••••.••••••••••......• � ••••.••••••

SNRS.
ASSiNN.4TES

Emprego ou Cargo _ .• ; .•..•••.••••.•. ' ......•••••••..•••.•.•••.••••••• �

Cargo do" Pai (mãe), '

•••••••••••

'

••••• '

,' •••••••••••••••• .,

Reclamem imediata
mente qualquer trre
gUlaridade na entrega

.

de seus lernaes.
Ageadeceráamos, também, a jlelDltileza. de noticias de' l1'àsClimeDta.,

easamentos e outras. d� p�emea OU de P�ÍI .ma.u.,

G.

r :-

/

DR. A•. SANTA�
�lQm* pela FIlCUldalIe �

lIIoJI'Ijl 4e �c!.na da.. 'uamnlda·
•• 40 QrasID. !Il&f1co por c:orIO\U"
10' do ServIQQ Nacional de :Dottn •

... Mentais. :Ex tQ,terno ck '$Inta
.ou. de MlII!dc�rd1a,'e HoIDUal
Nq�ttko do lUa 1Ia C&P1t4lf .-..

.
. deral .

OLll(IOA ·M;eDICA - DOOQ.&II
, n!lt\fl)8Aa
.;_ Oonsul.t6h-to: llldlftclo .Amt!!a

•
.

NETo' .

.

- RlIA F�Upe SehmJdt. CClDInJItuI
. DIla lS ts 18 horas -

, ,�a: Ruá Álvaro,de cana·
BIo nO 1� -"' J'1ortait6polla. '.

DR. ROLDÃO coNSONI

.

OR. POLYDORO s. THIAGn
Mé.dlêo do Ho'spital ·'e Caridade

,

de Florianópolis
Assl!rt.ente da Maternidade

OLtNICA MÉDICA -' DISTú!'t

'.BIOS DA GESTAÇãO" E DO

PARTO

Couultaa! du ". áo 6 hora••
R...tl!DC!ia: R. Fel.ipe Schmidt, J'

- l'bDe mAnual 812
.

Doenças dos órgãos inter:aos, es

pecialmente' do cocação
Doenças da' tiroide e demais

glândulas internas

FISIOTERAPIA -:- ELECTROCAR.

DR. M. S. CAVALCANTI
atnica excllLSivamen.te de crianças

Rua SaManha Marinho, 16
Telefone M. 732

IDIOGRÁF,xA - METABOLISMO' DR. BIASE FARACO
BASAL .H1co-ehefe do Serviço de SffiUe

do Centro de Balide
DOE,NÇAS DE SENHORAS _

S1FllLIS - AFEcÇõES DA
P.lIDLE - MIOS JlNFRA·VER-.
MEI1HOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cone.: R. FeUpe Sehmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D: Ja11me Câmm'a, tlt

FONE 1648

Oonsultas ,diàriamente das 15 às

'18 horas

Atende chamados a qualquer
hOra. Inclusive durante a noite.

OONSULTóRIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

RESIDl!:NCIA: A .. e n i d a Trom

powski, 62. Fone' 766'

NEVES�--:-DR. UNSDR. PAULO FONTES
MQléstlas de senhora

Coruml:tório - Rua João Pinto n. '1
- Sobrado - Telefone 1.46(1

Residência _;_ Rua Sete de Setembr<t
.

_' (Ed1ffc1o r. .A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

Clinico e operador
CorulUltÓrlO: Rua Vitor Mek'eles, 2ft

Telefone: 1.400
Consulta·s das 10 às 12 e das 14 às18

Residência: Rua Blumenau, 22
.

Telefone: 1.623

..
"

Vende se no Estreito, na rua

do J,:onto do onÍbus. Tratar
.

nesta, redação.

V I V.E R E S para E U R O P A

.j (Alemanha toda. ai' zonas, Au.tria. Hungria. etc.) paI' intermeclio. da
, Hudlon Shippil'lg Co. Inc; New York. .!J

Diretamente dOI depôlitol na Suiuo. o_ Entrega. rapili.a. e .garantida••
podendo ler telegraficas.• , A melhor organização fiO genero, fundada

em 1893. '0 Variedade' de .ortimentol,
P-'::ÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS_A:

ORGANIZA('!O SUliNA DE REPRESEN'FA(OES Uda.
Rua Felipe Schn'!idt, 52 (loja) •• FLORIANÓPOLIS

VESTlR·SE ,COM CONFORtO.. E ELEGANClA?QU�R
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

{

I ��.' '-1..
n 2;.' ra.�. Fabricante e distribuidores das afamadas con- I111. /04 li� fecções ·OISTINTA" e RIVET. Pos!lue um gran-

de sortimento de casemiral. riscados. brins

I bons e batato•• algodões, morins • aviamento.
pal'a alfaia.tes. que recebe diretament" da.

I.1
melhora. fábll'icotl, A CO:lt\Q •A CAPITAL- ohame a alangao do. Snr.. Comerciante. do interior no sentido d. lhe fazere-n uma

.

villita ante. do efetuarem .UQ,II compra•• MATRIZ em Florian6polie, -i,FILIAIS em ·Blumenau e Lajel.
_�'"=wE·aa""&E.Wft=:.aa"""9aa..am§aSMa;ga s+_ ,, Bm w � ...

,
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Errar .é do homem, mas persistir· no erro é dos néscios.' E ninguel
pode negar ao úDiário))' o direito de escolher' êste. último partido.� ..

F'orlanõpolb. 25 (J� AbrU de 19.:v.1

A� margem dos s es- ôe s

dd Assembléia Enormes" crateras e "escombros
CDXEAVEN, Alemanha, 2'1 (U., marinas inimigos durante a guer+

O operoso deputado [eiieral, P.) -, Observadores navais britã- ra para atacar navios .aliados são,
sr. Otacitio Cosia foi solene- nicas desembarcaram em Heligo- agora um amontoado informe de-
mente receb ido pela mossti As- land e informaram que a demoli- ruínas e destroços de toda a sor->

sembléia.. S. Bzcia. ao aquardar ção da fortaleza insular local havia te, Os britânicos dinamitaram on-

, nu gllu inct e do Di1'cIOI'� da Se- sido completa e totalmente destrui- tem as fortificações da ilha. com,

cretaria, a Comissão que deve- da. 7,600 toneladas de explosivos. To--

-ria introdu.zilo no recimto, [i- As bases que serviram aos s�'b-' elas as :po?içÕ'cs minadas 'não são-

EM FAVOR UO'S LEPROSOS
coú a ciJ11;templm' por 'largo agora mais que enormes cráte-

"

tCIIl,PU, o enorme quadro, onde
I

Presos OS' es'per- tas rodeadas de escombros e terra

as tintas do pirüor Guümasin solta.

O R'· 'CI b l
.

"

b
. Bicho, perfilou .os vinte e dois talh'O·es

.
.

Foram assinaladas' var ias cratec-

otary
. ,

u, e rlz I primeiri 'contri uiC;io n. \ deputados, da entãb nascente. .,
rás em locais que. não havia si-

clmplnha do Ir.' e '.rl. Aderbll Rimo.' di Silva, RúbUca. S. Etccia, bera que se • RI?, 24 (A. N.) ---:-, A �Oh.CI� do. minados, . porem. ..acredita-se

'inspirou naquelas fisionomias flummens.e pre.ndeu .

os indiví- que elas foram produzidas por-

,,' p�Ó Iqui.ição, de' cpromin i»
. âuslel'as, bcrbadas, biaodudas., .duo� Jus�mo, .FIlhagosa. J�, An- bombas que não haviam explodido-
que fizeram a primeira e nunca

tônío Lel�e �ilva e Antônio Au- lançadas pelas forças aéreas bri-,

.. N�, l'�lIDião
"

�e Q.ntenl:'. �� i '[tortâncla suêlcínte 'para co�pra iamais imiiada: Constituição e«: gusto TeIxel�a que esta.va�.ar tânícas, d�r:a,nte a guerra: A baía r �

Rbtary aube;, O Dr., Tolentínc d� 62 ampolas. _ Contr-íbuí- todual, uerdadeiramenie 'de- recadando ,(}"m<��ro"no, mte,rlOr de HeYigoíahd contudo 'acha-se em

I d�: Cà,I�vàlJ.il?;P!· a;l}n�gado: Di�etBl ram e�pón.��rríe�lt�· na arreca- _

.

mocrata e tiberalissima
.

pam
do �staGo do RIO parft ,u.n:� bom :iStíldQ;'�l:a .a navegação. A

d� Colonía, Bta., �ereZà. e?CPoLdação que' tal feÍItà,.; tres visí- ,w/ia Rep'(Ibíi�1J. CO'f/W foi ,a pr:i_ homenagem"�,, governador antiga localidade, .que já não po

acji$.'s�us téOm.]}ifihe'jros.,ijo Diu� '��ntes 'pre,�€ritéS::.á<iuela sessão nteira delas Iodas .. : , conf?rm6. a,fl�vam:.,Numero- dia sofrer "mais 'danos do 'que os:

.'
. be a tiLnali�e "pa campanha do i�tary qq.'be, o S:rs. Plínio . Int1'odu.zido, d,(mois,,'na, .�ala sos :prefeItos, f.azenedl;r°!'!: e n�- que. já -sofreu, encontra-se tal co-

,"'ilijpiaq'a pêlo:,Senhor e Senho- Krooft', 'roMâri'ó' ''de Pôrtc das Sessões, 'JirQdu.z'il� o ,ati,stl'e g()cla�es �u:ml�nense�s foram le mo estavd 'a;ntes e ainda hoje ha.
.. :I:,irii:,�,:Á4e.rl>al', �/JSUY? pró coas- 'Meg:r� PfQ��sstir':; MOiítgiome. representante cctarinense

, na' ,��s .-pe�?s es��taJho��. q�,: s de pé.,rninas' de 'numerosas casas.
'

�,!'I' ,é, :tit'\li�: <tê." iU�,dós"·necessá.ri� ry Merrimann, e: O�'3tVO Schül. ' bancada federal, um explendido ,dl�l,�m ,?,ge�Clador,�. de, : pu" 'o tunel printipal: das �for.tifica--

: ,::t ·á.:::,aq)lI'siÇãO ;;�e::jP.�R'()'lVII,N)- 8 !�rJ, ,ger�:pJte' ':�a,�. 4;-,.' �Viaçã(J ,di'sCU1'SO
- '," , '.

. ,'blllClqfcide . da RevIS,tíV,: >:dos ções, traÍlsfóT.mo,u:se numa enorme"

\', )lot� >d;i:oga,-,:qü�r, mllàgrosa ',f1j0litt'- Ltda. ' <,-�
:'

,;,:r" "" ,'D'i�.c�t;S� ess; q��' os Ari�es EstadÜ's".
, 'cfáterli':e () �,i'ttemo;,hll' da ilha

'.

"',qtie'ésíã sén�o:usada para eu- .Ji;;..,
. . ".,"" ntlo 1'egisl1;m·6.o .• '. "O sr. Augusto Teixeira. '. te- feli- 3I{lIIáinrdo pelo despr-enJdimen-

:ia'dOS le;pr?�s, com resultados DR� JQ,A,',(5'.,',;.'BAT" IST"",A', '�?o,WW!? ::', ,_, ,': 'n,ente r,e;f.orm.ado;· do ,:ID�el'dto, to 'de':CéhtC'Ilas dEt to{):i�lada,s de

,."",Sü:rpnoo,ti4entes. :,,';, -::-,"elq l�l(lf!:, de" "Unt, �a.q:u,i)J,m:-': . apre-!«lntava-se :i!lx'dado, 'para terra. O far()! ao fim do, quebra-
�,·"�Exipeyiênciàs,.fje-itas cbm o BONNASSISI fo, que já está tal'dando .. �:" melhor iludir os:iricamos. ,I"," on'áãS:"Pe:rllriã�ece:á,iJâa'Çié:pé.

tr'·',a';t';;:",:,.?n·,',,',t�:.,'ço:", 'p''rom"l',n a'C,'llsam c,'-'
D
"'"

, • '"f" 'i,' '{_, S""",p'
• * • '

.

- - - - - - lO -III
a...ui.L� v

5
'.

..........�'"�w.-.�"'..:"��"'''-.arar'''� ....-�..-;... .,.�-.;+-���. .;. -.iiIF.

, 'a':eiê'Vooa,;:ri1l3't$fa'dê cura de no-
e 8U� r.!� ttm a . aula, ,.A úel1!ca{llc! Op0f;\eionista pe-- �,. ',',

,!en�. e, ,df\>i'bS ,pb:rd"'cento. - O �:gf�:�:�;��"az:e�$�itlo0av';:. iJiú O:l.ltl'q. infQl''In,açlj,IJ. Desta

P.I�"=,5',$,_. ",
..

',",,�::,if.",C',".'-' ,O,," ;6'-'.-.rromm. e ai nca o nos Estado,o J � B t .,'-'t·' ,11:,.. , '. relt,a, t1',ata-se""'da, c r'eil,,�,oça-o, 'te·
: ' ,l""

"
OC/lo. a IS a" ''o"onna

' .
<'

Un,idc@s: e ri ,preço de custo de' ';' '"", ' :, , ,. S$l�, pro- wna professora.
' "'<>

o ",..1- 1"'" ,vacto advo,gadr. em nossa 'J
'

,cwY.-a ,amp;oa;,'e,de.,onze cruzei... ,' ,.:,_''', ,,",:, >�-: -Jl, '

amais se e:h.·uci'U"",I,anto de
.:ros'é>cinooeIÍ-tltr'.centavo's· C��!;a.Jf_'; .'

J "'::::b""·� , .2'''" . lão,poueos',',-,',dlzlâ,'ó'úder Va-'
� / fA

'
.

, '.'
•

'i<:I"'�' 01 rece éió '-iI .

'
.

�ara:, ;,tratamento de 'cada '1. "',::"{ :�.;.- 1:,�, o ,at'f!o- :'I'�.!(Í, quere-'ndo pil,roq,io,r Chtt1'-

*'

.

-d_ó(l,nte 'é. n��&sário o us� de
porto pO�.· l�uméros ��lg0S éilill...

.

_ '_ '

OUR.",MrE Ti.DoO DIA.
.

'q_uâtroçentas ,amPolas. � o
e, t;'_,essoas, ': de �ua' fap:uba. '

"

"Continuando, as s i 'In, / '"
'

..... ' Engen,heÍro ·Tom .W,tlde pl'Opon ,:\ O
' !Zstado... ap'r.ese.l1�a-lhe �,: ilc1'C-scenlou a ',s",01'ri1' _ó deplt-, " I, _ �r"n,()�," ;',','" -,;11t,:, :-'0 �

.. '. .:', "'< ",' _,
',' "boas vl'ndas.· - -

_

fi",' ,t',ftRL.:f.I J
que 0'. Rotary Çll.1be de :J'lo.· " � lado Schaeffe1' ,::::- te1'e1Ju;Js que

" di'ieanuOm'ifJ, °dl.lo·�e'nPt'eát.r,.',o,.. é.1ilasse
a :.cur� rO' 'd"ar'á:: roq"01·8,.·'t'a' r"

tomar as devidas pr,o.�'Ídências, :'R-'.

. IS D
.pa1l«; 'qtte.· Sf; ,crie hesta Assem.

"

...�

A prOlp,osta do Eng. Tom '.

I'
''-' "

bléla uma Agência de ln,forma- I" ;jl
Wilde foi (}ru:a:r:tinhada á com· a ' orça· federar ções,acompanhada de: um C01'- " 'J!IP'
,petenlte tC��ao 'p:t;opontlo O .

Rio 24 (' ..

,po de secretas, á vista do pú-
Sr. Presidente João Alcantara'

.

'. A. N.) ---.-- O SuprE)- bUco';.·
'da Cunha que 'Se inicias'se ime-

mo T!lhu_nal Federal v'Ütou a

diatamente u1'Yta coléta SUPle.j:edaçao fmal �d.o seu regimento• ,. mterno Pel 'í .

. .

mentar :pa1"a concreti'zar o r
. 2'2'

o
.
.fiOlSO qumto do

inicio da campa.nha _ O re_la� ligO ,o Supremo fica auto-
, . nzaJdo a "req" 't .

sulrt3ido da co�eta acusou 'im.· ven
�

. ".
. UlSl aT a

.
mter:;

----" : ' .. ; " , , , _ .. ' , .. ' ,: _
çlU> federal nos Estados pa-. ,

ra asl3egurar' a execução
'

da

Festival do Centro de ordem ou deci.são jU'dicilfria ou
paTa garantir o livre é'xercicio

lotercambio .Culloral d'Ü pOder judÍ<Ciá�io' estadual.

.i

:__ Amanhã é sábádo, coléga.•
- la sei; Vamos' '''1'o.setar'' ,

fom 'e ern o1.dro ambiente ... "

* �* *

. . .. '.
,'i

MedicIna .'Militar
"

'

�',C�n.forme .ha.viamos',:,ãminci.ado :Na-o' 'r'e'c'ebera-o' r

[,ealI.zou-se', ontem, á no,üe, ,no aID-' .'

pio salão de f1esta,s do 'CoIoégio Co- OS V
..

t'"�ação de JiesUls, o festival do Cen- "enOlmeU 08tro .de Ln�er(}am�io Cultural, que 'Ri,o 24' .(A ".,,' ,'.; ,. "

>0onstou,l(ios'.,seguulI(,esnumeros: . ,,'., . N.) ---:- Os fUll.."
1 -:- Históri-co do me - pelo es- clOnarlO� federais e 'municip,aiS,

tu(_!aI1te O�v�,ldo Melo F; 2 :- 01h�s das ent?dades paraestatais, 'd'eCl'li()tÚ'S - pla,no - Súa. HILda ZI_ economIa mixta 'e os mTt[>�rer; 3 - FinaHid<ade e de.>'€!illvoJ- em r 1 ã � 111 are.s
J
'-

d' A b"vhmenLo do· ensino ,ihdus,(,rial no �e a.' n o po.derao receber O'8A , 1 UQU'erBrasil - Neí'êu:do Vale PeI\eicra; Ven?lmen�OS de.pois de 30 de U ' '" ''!''

4 - Sonla�a - Pag:ar!'i,n\. _' Herta, abrIl.se, ,ganhando Il1-ais de que Mar'�,..Dba-oEa!a e Jus'e; 5 - BlogJ;'a,1Ia de Cruz 24000 ctulZeiros' n' ,n::io'
"

ê ';:';Quza -,p, Machado' 6 _ Poesi'a ,,'
a uals, .,

_ "À:I�a F'e'fid.fl'" � Oiga' Alv,es;
apreEientarem 8UI::1. declaração ,,�eguiu para o Rio, o sr. dr.

7 - Cànto'- "Meu Brasil'; - Dilza de rend�a. " ,J.oao Alrbuquerque Maranha 4 I
·

b
·

'

I I d-D�tra; 8 - !aJcks.om Fi'gueil:,ed.o -

'-

• •
'

, q:re a,�ui se e.ncontrava ?'a va- II el anCarl8 , mpa' U IsmO
Dllillla .F1ara,cQ,: 9 - Verso.s' mtlmos Solicitado um

nos dIas e onde teiVe ,maIS uma ,Rio 24 (A N) .:__ O sr Cor- D' h-_ A. W,erudlha,uS'e-n; 10 - Soloao'
'
.'d' " , ",,' na � Ia

pi!an? .-' V,elma IDiJLCíher; "11 _ A d. , .',
ve,z e.nseJOo e ,:,er «;Iuanto e rea e Castro, 'ministrq da fa- U

co-medla
..
"'M,uIJher .'de G�r.o" num creU' to ,especial· a,pre:Cl�o �no vasto clr?ulo de zenda, infor.mou que dentro de -"

ato,. orJ,gl�al.do Jorn'a,11Slta João R' _,
- >suas l'elaçoes. - uma semana será enviad:a ao ,salvador, 24 (A. N.) - Es-

E�'Jmetr e ItHLer;pvretada 'Pelos '81S-
tr Ido, 2F4 (A., N.) _: O Minis- Líberatp de grande brilho, COIlJgresso a nova lei' bancaria tá grassando um s.urto de im-

"'truJan es s a. anda Eltterma.IlJIl o a azenda enoaini h clt;'" 0" t' I 't· I d'" n,j. alo
Nilton LO/l)es e Wi,lson Pessoa ,'.

n ou a u' .,v'a }l1aeols raJ me,n e a Ipoe- para o devido estud6 e aprecia- pa u lsmo eop:l caral�er m 19-

.o pTograma. agr,adou' em lCIÍ1,eio, �:m�,ra uma m�ns?,�em pre�i- sia, s�,n�o de sua� IavI"a o' s�- ção.' no nos munidpios de Bon�im,...
seooo todos .os numeros muito

lliCIal -em que JUstlf1ca e 8'OIICi neto TI,radentes" que publI- Call1jpo Formoso e Jagan. A

apJ.audid�,s. . . t� a rubert?ra de credito espe- camos noutro 10'0al. r '
. pro'posito, o' deputado Nelson

't ICdumpr,ltrnd,e,lllbamOS °tctC rpelo exn-,clal de Igu:mhento's mil cruzei-
'

Agradecemos a gentile'sa das ornou posse SampaIo propoz que a assem.--o I la nOI ai a, com VOi OIS p.ara que ros pa 'd
..

.
"

'R' 24 (A N') T .
,. '. . .

'

pross'ilga em suas ubeis a!f.i,vidades.
ra as � eSlpezas dos ser- des1pe.dldas que nos apresentou 10, '.',

- omou bIela se dInglBs'e ao Chefe do.'

lem 'Prol dia v,erdatdeira,cultura dRI VIÇOS de car'acter secreto ou I e form�lados vcotos pela sua p.osse ontem, �o cargo de pre- Executi�o, pedindo pro:viden
')).ossa 'eStPe.l�ançosa mOCIdade. I reservado.

. prosperIdade pessoal. sIldente do Instltuto de Aposen- das con.tra a e.p,idemia.
'

ta:do.ria' e Pensões dos

comer-I
.�""-

. -'

•• ciarios, o senhor Neny Balma
PA-R A F E R I DA S, Archer da Silva, com a pTesen,.. .4 «Chama
E C Z E MAS. ça i<1o ministro do Tra.!>alho.
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS ,

Yimos, ,ontem, U'ln sr. dqpu-'
tado não est1'eiante: conversan_
do amistosamente com o, Ad
minist1'odol' do Cemitério.
O Adão Mimnda, lnirando-os

com oqJteles seus olhos meio
:iolJonêses e n.guçando. çr. �tla pe

netração "1'eportebelística�, dis-
se-m'e a SQ1':/'il':

. "

,

,- Vaç te?', coléga:
.E la se foi para o paraíso ',' .

Zé do. Congrêsso'".

Conferenciaram,COO
Rio, 24 (A. N.) -, O Minis-" .'

�d t
'

tro da Guerra des-ignou coronel O ,�" presl eu e
medico AIIQfdes Romeiro,Rosa Rip, 24 '(A. N.) :___ Estive-
e o capitão farmaceutico�,Oliil- rani;' óntem, no pala.cio do Ca:'"
to Pilar, para; representarem tete, 'em

.

oonferencia com O"

o Brasil' no" rióno ,çOngTesSo presÍldente. da Reública, iQ gOl
internrucional de medicina:e vernador'?' :Faustino

.

Albuqtier-
, fa:rmada

.

militar' na" cidade que, dô 'Ceará, e Marcelo' Mit-
de Basiléa n,� SUiç,a, 'entre dois reira, ex-interventor do Esta-
e sete de Jullho. O coronel Rü'-' do de Mato Grosso>

.
.

meira ,é"õ "âtú-al diretor da Es- -�_;,,'-'-__,.---,;._----

cola de Saude.
.

,O p.OVO esta.' '.1,

solidarlo
TOt,.AEM

UIB�I freBsDta�B
I,'SILVEIRA''' '

Rio, 24 (A. N.) - o, Generail'.
.'

Dutra.cont-in'Ua r,ecebeI).dÜ' men
s3Jgep.,s'de todlOs os pontosl do pa,
ís ',pelo seh re.cente· deéreto SU��

.

,

pende"nrdo as aU,vidades da ju-
\:entuld,e comuni1?ta.

"

.<

FRACOS e

'.idMICOS

Olimplc8»

NU N O I=I�EXISTIU i G UJ:lL" E 5 P I N H P:- S, E TC.

Isenvão de imposto se:�" 2:sp�����: hOje�st��:
Curitiba, 24 (A. N.) !- Foi aviões da segunda rota aerea

prorrogado até setembro, o militaT americana, trazendo a

prazo de isenção de imposto I "chama olimptica "simbo1ica,>
de transmissão de imoveis pa- j

do norte aQ ,sul d;o eoes ao con-

ra' os "pracinhas". tlttnente. '.>

l
!
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