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r�/ A mesa da Assembléia Constituinte censurou, em parte, o telegrama. q, �QBl
:) /respeitável Casa remeteu o Parti�o Comonista d� Brasil,. s�cÇão desta Ca.· ': ,! ,/ conter termos que .nãe. condizem com. o respeite e dignidade ... que. de Iqo .�m�,�

recem os representantes do povo, eleitos que foram pela vontade livre' e sirirmna
dos verdadeiros democratas !
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A Itodos os diretores d'as Sociedades dEI Benefic�ncia
Público, de quaisquer credos religiosos ou políticos,
• a tôdcs a� pessôc s que se interessarem pelo
assunto, corividcrnos para uma' reunião' a re�lizor
se no dia 10 de Maio próximo, às 16. horas. na séde
da Legião Brasileiro de Aasistência, à . rua Trajano
nO. 5, Sobrado, g9n�ilménte cecnda pelo seu Presi
dente, Dr. lImar Cortêa, afim. de ser� combinad..:a a

elaboração de um p vnc de ASSISTENCIA SOCIAL
AO REALMENTE NECESSITADO, o qual será apre
sentado opo r-tunrarn er, te a S. Excia., o Sr. Gover-

nador do Estado e à co lerrd o Assembléia
Consti tu in te do Estado.
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NA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE
Te'legr.m. censurado -A um requerimento do deputado Briz Alves, o líder :�:;����:��éi�H�:;;:I:�ls\�:.,e�O'd�� (;ons,_ifuiçào

d. m.iori••present. um .ditivo.-O câmbio negOro dos alugueres de mos dizer com segurança, valeram

Paul.-s'.2.por uma dúzia das já realizadas U

c.us.-Mail um telegram. udenist•.--Outr�u not·u.
'

Jamais assisí írnos entre todos os São Paulo, 29 (A. N.) - A
A sessão .Q-lldi.nári-a da Assem- !)re(}06 exl.ru-Iegajs aos inqnil'inos exemplo do que. s·e verifica no Dis- par-t idos repneseutados naquela Comissão de 'constltulção en-

.hléía 'GO>D.sti.tuillll·e de ónl em, que se in.�fiüÚn"'o um cãmbto-negró ·Lam- trito Federal?
.

·Casa Ião completa e ,perfeiLa har- tregou ontem á' mesa da as

.1[·c,aLúzoll à hora {lo costume, -e pre- bém nêsse terr-eno", I - Em caso a,fihllTlH,livo', qua.l a mania. Não quero acreditar : que semoléía o ante projeto da
-sid.ida pelo deputado Jos-é Boabaíd, 8'ubmetitda à votação da Casa a i base tomada para a fixação dJis o dia de ontem e ante-ontem fO'5- constituição do Estado. Após
corrmarecei-am 22 ifienholles depu- petição acbma, tO deputado Nunes I diárias dos noteis e 'd�s preéos sem mais favoráveis e de melhores dar conhencímento 'á casa do

Lados, Rendo do PS 13, da UDN '6, Varela, líder da maior.ia, péde a! mensais -de pensões?
. augúrio para o povo Oatarinensc trabalho apresentado, o presí

do PTE ,2 -B do P,RP 1, chegando palavra, ,ai'zeooo que a ISUa. banca-I - Em caso negativo, a Gomi·ssão Não acredito em ,hOTÓSOOPOS; ])0- dente informou que' o mes

ia'I'dc o deputado Osvaldo Bulcão' da, plenamente acorde sempre com cite Prêços providencie com urgên- rérn. apés as duas últimas sessões mo seria imediatamente envia
Viana" da bancada udenis'la.· I as propo5'Las, de qualquer bancada cía sôhre o assunto UI' palp itanlc da ,câmara fitCln,n1Ols, i,nclinados

ai
do á imprensa orícíal para pu-

I.. ida e aprovada a áta da ses- ví-gl!,nldo o bem estar da. coletívída- interêsse". sugerir aos líderes dos vários par- blícação, para enorar em dís -

.

�ão de segunda-ren-a última, o sr de� (llprova a indicaçâo dó seu co- A segu ir, é aprovada pela Casa a LLd08 para que pl'O'Púnh.am .e. SU,b-1 cussão quarta-teira da semana

Presidente fJel.ermina a leituea de '!'egf1 ,pe.tebisLa, mas a ela anexando ind icação. Dhl"tam a VOlO;3 a -segmnLe inrlicn- próxima,
eXipetd,j,e,nLe do dia, q1.J8. constou d-e 'Ll'nJ aditivo, <com referência .ao as- r Cão:

:\IAJS·r;MTgLI!-;(j�;,MAUDEj�U.·...,.'TA "a) id I '" Iseguíurc : Lelegl'amadoPar�idoCo- suntov oornnletando-n. (v '" cousioeranoo CfUI' 'segunoa V·I J·Ô á' S·Ouase ao finda.!" ".:e.:isii-b,e,tJet)·u-·f".!·�.·".'· , .

" d "'1 I
!.l .rif nara n

i 10munísta elo Brasil, secção 'desta ca- O orador tece, ,e.nlã():'·�Jt:lraiJci.osa'S
" c. "u p o p'�1,n)ll]110 la, 1.1..U ;, a &1:- B uI" lU'

])i,t-nl, .com ref,el'êneia á rrioç'ão ele eunsidt-'f'ações que dizem l'.esperitc
-lado J . .T, CDlb.I'a:ip)ede a Va,iavra e 'Ina,na; FlOrtaleza, 29 (A. N,) - A

I i·\ bI" n' • lê, cnUlo, ma:is l.J.m teleg-rama, Ago- h) coru�idcralldo qlle "teI'cu fi'l' uIt· t f 'd 1 E11[J all<SOS r,[l .","sls·em ela ao d:eSl- 'ao ICUS.tO de', vi,da, r, parli..cuJari- �.
_'. ....

- ,llna urma orma· a pe a s-

I L D ' 1 P h
. ra não é de pTofes5ôras lransferi- I'a" e' H S°0'11'nrlo el1'a u' Ll'j da S'lpI'U 1 d Ad· d M·� eu e uura 'pe o l'e.C a,me·nlo' ela zando-u, rél'e de 'Dhei'o o ,caso dos

. " "'o ,.'. <, ,. co a . e prellJ lzes e al'l-·

"J l d C ." d B ' das /por pCl'SlP,g'll ições políticas, mas, rêf-erida' I 1
.

1
.

tUV0n \li e omU11ls:ca, o rasil", nossos, hoteis e, similares que,
'

, n 1eIros que .cone um recen e-

1, d' I h l I 'I do sr. Guilherme Lnng, .ue Maf.ra c) Ico'nsidel'nndo que em lais t
. , ,

so ,ren o e�se Ic,espnc. 'Ü e. egra' ice n,qui, cidade f's'Lutd:}ntil, cuj'os eii-
. ." <.;

"

" meu e o curso, VIaJara para o

.censura da 1'11>elsn, em :oado, pm' luda'nLes, na m a i o r i. a de la-
·em .que ,comunica a1c.I1JH'-se prêsc eli·as a. U: D. N. nno ,gosLa. de fazer Rio de Janeiro na proxI-ma se

cont,rl' lêl'mo.s que· ,nã-o 'condiz,em ,e .1'BlColrhi!do á cacl'eia, () ,que mütiva políli'ca 'com a yenli1a.cão de casos mana do mes de maio. No dia·dos, 'Lão a,s.(ronônücos, que d1fi1cul- "mais um 'l)odielo ue informações J' 1 á j tcom Oévildo .r,t"spe.i[.õ e rli-goidatde á ta.m,. � marlira ,grav�, os. meios
JOl11") :sLicos, .. f' c" e c .. " primeiro de maio haverá uma

As.s.cm:bMia; -lel,E)g'l'ama do sr, A!i-
a·o ExemlLirvo·", ·.n:lJquêle tom clássi- , .. P1.'op.omos que os,. deputados feista üomemat'.a\Pv'a do encer-

� pam q�l� os nossos jovens lPaL1'íci-os co d' e· mal··.S· 1l,ITI u:l'ama da .,\ll·.da'l,1 A bl Ó l')]lisÜ'o' ,CosI a Neto �oJi,ciLando rela-' I
'" Sd, Tleunam em ,,,-S8em ela IS' m(>.1l e ra·mento do ano·. letivo, duran-

conS.ltgam 00ne uir os curs'Ü'S que .sôbre o ,caso enjl í'óco, o depu- d
' ..

��ão nominal dos Isenlhores consLi- fTeqüenlaml
nas vezes- por s,emana: as sc-gu.n- te a ,qual ser'á coloqada no.sa.-

iLuj,nL,es, bmn Icomo dos membros '
Lado Protog!enp.s Vieira, do PSD rlas e· à-R '[,erças, .. " lão de honra do eomando da.

que compõ-em a mêsa; r, ofício de � ,s. S, _pede, ao final�tlf suas co_n- diz/CI\le esLá Ide !a:côl'do ·com o pe- Mas fi. \"er.da�de é que t.eremo.s es:cola, uma fotografia. do
sr. (loyemadOT do Eslado envia.ndlO sJiClel'açoes, a SLl'O'ipensao da .scssao di,(lo d,e infOT.J11ações apr-es'eníado Si',:,"ües r1i:í.ria�, i. é" diá'l"iamenLe a.prendiz que obteve a primeira
-:cópia dO telegr,ama ,cio sr. Pr.efeile por dlez mimuLos, o que .é f(li'f-o,.. a. rpsel'Ya'llIdo-sr ]Jê\l'a ,[a].ar, OPÜ'1'lll- alé ,�á.hfHI(), rxcluslye". neSLa-nOS!colü'cação, ;procede.ndo-se, por
.de JIU'l'aguá do Sul, em que comu-

f'im de redigil' o seu adlti'vo á�llê-I namenLe" POT'('D1 Ia, C'!"plcl'ança de que as s·es- fim, a uma distribuição de
ilJil{la Ler rev'ogwdo o decreto n. 79,

le requel'lmento. Em sElg'LJi.da, O sr. 'Presidente -sões corram a farv.gr {lo 'pOYO, come pre.mios a todos os que Se di's-
O sr, Pr,esidEmtoe comuntca à Ca- HcabB1'la a sess'ã-o, é allwesenl.ade cientifilca pslar cf RpgimenLo [n- correl'am as cluas úlLimas, ti'fi,guira.m durante o curso.

sa beTem estado e .msen gabinete os
o ,adiUvo seguinte. que .é àprorvado· tierno COQ.l a Comis'são r,éspecLi,va Ht "e i·niciol1 o ataque dil'-éLo aos

8'1"S. Mário 'Col,.1Lo-, Antônio Mall'Lins
.

- "Se os hoLei's c simila'res c].es- pfwa ",el', em oca.slao (xpol'll1na LlIhfl.l·ôe's do pilo c cio aluguel de A opinião d
.

e A!'ons'Ü IMaria ,Cal'düso da Veiga,
'La ca,pi'�al 'e dos .mun.icípios têm os leva<clo à. plenál'i-o, SllSlp.rndendo a cas.a, .. Piío ,e casa, doi� m,ales a

os quáis ,convidaram a Assembléia
seu,,; prêços alua.ig fjxa;dos _pela sessão ás J 5,:30 hoci)s e maT.canclc (islo r: dois bons ,qUI:' s·e lOrnal"3lm m.inOria

:para 3is'sis'tir, no 'LHa 10 de m'o
Combsã·o Ftsladual de P:reços, a ouli:'a punI. JlO'jc, à hma leigal. males) qne aflige,m dir,eLamen[,e a

nesta céllpita,l, no pr'Mio rla C�:ll1� g'l'a,nde massa,
•.

." .Rio, 29 (A. N.) Airma�se
.

Yerme-Lha Brasileira, fi. i.ns,talação M.!lnl··fe,�to
.

d'oS d-,·ss· I�dent'es E�-taÍ1)os' 'cel'l().� 'de que o Gove�'-Ique ain;da esta sema,na o de-

solene. da ReulI1ião Econômi'�a; IAgri- U d _

nado!' (I·e Lo.rllos os catari1HllliSeS r·e- putado P'r.�do Kelly, lideI' da

-cooa, eienti,fi,ca:ndo, tamhém, 'Iier cí"bel'á eüm orgulho ,e swtis,fação U. D. N., la Cama,ra dos depu�
nomelll(].o' a 'CiomÍlSi'ão composta dos ·,são Paulo, 29 (A, N.) -jPular renovadora, partido 101'- esl·n,S duns i�1!(lirar;ões, Quem o es_lta:dOIS, oc��::rá a ttibuna p�ra
depuj.wdos ':Nunes Va.rela, J." M, Car- Ain{lJa esta semana será publi-j IIlaJdo 'pelo:s disJiderutes da ltDN c·ulou no dia cla sua posse não Lerá d;ar a opllllao do seu partIdo
d'Üso ela V,eiga, 'Saulo Ramos ·e João cado um manifesto da ação po-:que já tem sede propria. dúvi,clas de. que êle Lomará toda's aslsobre varias sugestõelll dadas

,José Céllhra:l /para se encarregar das
._.--. medi.das que s·e .fizm'l�rn m,B-oessá-1 pêlo lideI' maiori'a sr. Gir'ilio

.provildênciRS pa.ra e.nLrolni'za;çãei eloC·' t....
d

I.'ias [lara J'esolvel' êsLe� dois Pl'o_IJ�illio:' sôbre os problemas n::c.-

P.arvil.hão' Na,clona'! nO-l"pciü(o da'
. 0

..

munlcôl!oes: corta as hkm1as, Assim e,S[hWnmOS, por(jlleIC_I_o_n_a_I_S_. _

.A$' ,em!hléia. � aS",sim Ise'I'á . .só LIma indi·ca:ção elas

R
• -

VDNBUENOS AII1ES, 29 (United) - A pal'Lir doesta manhã ['oram co/['.:' que rapam, ap;res,e.ntadas mlJ,s,lr'ou eUOJao da .

'

'CAMBIO-NEG.RO" DOS ALU-
Ladta.s as comulücaçõe,s Icom. Alssu·nç.ão·, nã{) JUDicionando nem ,mesmo" as

li'llillla,s 1:elegrMicas e te.JefôuÍlca,s,' dcsl?o{]j�(:lcl'mell'to ,do lll'obl,em.a: .ro- Rio, 29 (A. N.) - A domis-
, ,. elml.l'á;1'1o e ,dos �)I.a.no.s ,r-odO'v1 al'l os, sao- exe·cu.tiva da. U. D. N.... "'eu-."1.. rwdlO ,de Assunção, del)O�S de uma i:ntem'upção de..várias hora.,s; "

rJl�'C�i,LO para, fal,ar, ,0, depuLado volbou a em it'i r, ,Iimi-lando-se, ipo'l'ém, a comu.nicações ofi:ciais.<8 a. pl'O-
A,liás es'sa inr;Ji.cação cmneça as- nil''':se-'á ainda esta semana, pa-

-dei 1 ,], B .. Blaz Alve" encaml- p'�ganda m I'
,

I ' , t··
.

.

sim ... "HÚ'J1.rardos com a rpl'.efc-· ra cbntinuar.os estudo'" dos.

_

' ou ', .. e lngua gua11a.111, gnOI'a-se, por eSoB mo l'VO, o d.eisenvolvl- , .

d I'L d t· ,
"

1l1ha à aQ)l'OVaçao da Cas,a uma pe- me.nt.o ll].t,erior da ��,8IV{)Ha dos elemento", dia Marinha'
l'e.nCla o e ,el' ona o (la arme11Sle, ...

'

proble,ma's de interesses do
tição saJi.citan!do a:s s'e.g'Ui,ntes in.-

c, 'Já não dir,emos out'ro l.am:l,o ,ela in-
pais.

, l'onmações:

No faso de uma. agressa-o
di.eação Ido ,del)uLa>Clo Al'Lul' Müller

quc n'ols �p.m deix.wdo ótima impre:s- A ,,'
- • ,

1) - ",se foram cr.iadas c'OIrrüs- m lorl!ll esão: homem pl�áLico, basLant,(j a-I i- .'
U

.:sões de Almi,Lrarrneruto de Alugue-
VO 18, ,que 3J:ão no>; enga.nemos, de t'Tes, l{loruf'Ú11'me ,esta.be,lece o decreto WA:SHltNGTON, 29 (Uni,ted) O l'(w,BlrEmc!o James uag'nn·r, eS"I'l'- COO ralVJ v v intenções de,stítuidas ,de fiT1.(3 paI í-

nO 9.669, e lse não fô:ra.m, que se Lo·r e pmí',es,sotr da Uni.v,ersi,daide 'CaLólitca de \V,ashiQ1gton, dec],arou qU'e ) S- P 1 29 (A N) A'LtCIOIS (,queka DeuS' que assim s-eja!. ao au o, ..
- te

o.ncareç,a, ,la I medida; e, s,e o comUini,Slmo :proli'l'era na Améri,c,a LaJuÍlna., de,v'e-se "em !];ttáe O pOlVO lCélltarinense, relati.va- o momento a maioria dos 00-
2) - ;Se estão ela.s flhl1JC.ionando ao ;nro;f;uooo eJ,esc'ontentamenw d/ao ma,s,sa..s »'IlIte ," Sl·t'·j.aça-o e"o[]Aml·c·a.", d

•.

"' "ao .>, v v mente 'a leSSHlS duas últimas 'sessões putasos os vanos partidos
. re.g'u·Jarme,nLe, e em vista de

. leis, M3!g'llJelI' di'ss'8 que callc1l1a.'Va exi,stilr na rAmérioa LatiILa de 300 a 400,000 da Âs�erÍ:Jib]iéia, �eve a sua ,COmpCill- mostrou-se contr�ria ao pro-
.A:fue �eu,varrl.1enLe impeçam -a1'1lgue- comunisGals. Afi,rmou que a Argon'Lina c"nti.n'·]la s,en'do f'ollte de pro·o- P"'D'

.

d \.
.

CF V L � v sação. Os Oonstiluintles do "', do' Jeio ' a leI. consttItucional do
1',o.s novos em ba'ses que excedam cUip3cões dos, Els-La;dos Um.i'dos, a"'eSI3T' d.a ,tell,deAn,cl'a a;"Y\ILl·-cOnl1],nl·S'[.a na-

.
.

1> U. ,,.. 'L" PTJ3, da UDN e do PRP estão pen- llder udenista Moura Andrad.
aos juros permibi,dos pe.la lei, sô- quele iPaí,s. Por fim, lafirmou 'que os cO'muni'sLals b.l'a,sl·lel'ros "'s.La-o bem

-

Cv sando nêlc. M,el,hor assim: a 0-O'S- Pode-se mesmo dizer qUf!Ire Ü' crupHal .inv'erLielo, ·e SI' evi- ol'"o'anizarios e p"·d,er1·.a,m IC·O·11IS·tl·(1l1··I' pe�l'g'osa cabeca ,d'e v·o.n'e no
". , ,

'ri
'

U L "caso tituição v]lra malls 1'(111)1 ,amenCe do projeto esta sendo cOll'side
;tem que o pToprielál'.io imponhn de uma a,g·nes.são d" ,RU"ssl'a �"S EQL"·d.os Unl''''os. l

' •

u. • "u u ao 'li ,que, .!le pellls,a, Aguardemos. tOI'\pedeado.

.�

�l

J

GUERES

-, -

-\
1'1
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o ESTAOu-Quarla feira 30 de Abril de 1947

�}U!I!ça A�s���e�oral· processarc� oooj�I�sas�!��! iA Agoni_a
advertencías sensatas, a polítí- meses o. processo do Partido justificará a justiça' dos inco- 11da A1

smacagem, os mal entendidos e as moscovita. O . mundo inteiro modos morais e materias que .'\ M
coenpetíções pessoais conti- conhece todos os aspectos do lhes infligiu, mantendo-os Aliviada em Poucos Minutos
nuam a turbar a vida do país feito. .Os polít.ícos, os jur-ídicos, "sub-judice

"

quase indefinida- Em poucos'minutos a nova receita.

sobrepondo-se aos interesses os sociais, os internacionais e menrte? ID se fôr assecuratório - Mendaco - começa a circular JlC>

sangue, aliviando os acessos e os ataques-.
da coletividade. Compreonden-]militares. Só não os conhe- da paz interna e das institui- da asma ou bronquite. Em pouco tempo-

d· l'd d
.. . .

did t é possível dormir bem, respirando livre e-
O ISSO O I er a maiorra, cem os JUIzes pen 1 os err re as ções, como se desculpará a Jus- facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo-

deputado Cirilo Junior se aba- traças dos 39 volumes do auto! tíça de suas demoras, vacila- que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mucus que obstrúe as vias n

lançou, no fim desta semana O grave, porém é que tam- ções, adiamentos, protelações pirat6rias, minando" sua energia. crrr

I t di d
.

b
.. nando sua saúde, fazendo-o sentl. se-

par amen ar, a pe Ir a trt- em os egregros Juizes conhe- delações, remanchos e delon- 'Premáturamentevelho.Mendacotemtid".
burra da Camara a cooperação cem, como o mundo inteiro gas para decidir? Valem tão à�nj�rê��Op��:;:eo:::;i��;�:li�'r�a:aFi:�
de seus pares, dizendo sem re- todos esses aspectos da lide. O 'pouco a honra e a segurança rapidamente e completo alívio do sofri-

b L
.

I ti
.

I
- ,. \ menta da asma em poucos dias. Peça.

uç.os que o egrs a IVO apesar que e es nao tem e anrmo de

I
do país, .que se· equilibrem na Mendaco, hoje mesmo, em qualquer

da esplendída Constituição que decidir. Estretanto. o feito balança dos julgamentos do ���%áç��: A nossa
.. !.mrantia é a sua maior

dera ao, pa. is, nada mais fize- n�o poderá se arrastar indefi-I Superior Trib.. unal com as cau-] Mendaeo A�o��mc:.m
r;�. Essas palavras foram

�

ou- m�amente. Quando chegar telas, comodidades e vagaresj
.í-

VIdas cüD( toda a atenção e afinal, o desenlace, se favore- de' seus juizes?" , Agora tambem a Cr $10,00
comentadàs com os maiores
louvores, mas ainda não. sur-

tiram efeito. De tato. quando Dores na' (oetasse esperava 'que, em seguida, o :a ;3

Congresso passasse a tomar a Desaparecem ..

T�LEFONE� MAIS l'lECESSIT,AD()� serío suas funções, estaoele- r:

:�lic�:ir��.::::::::::::::::::::::: im ceu-se uma questiuncuãa entre DapidamenteDelegacia O. P. Social ..•.•••••••• 157& O general e senador Pedro Au-
Maternidade .. ::. . . . . . . . . . . . . . . . . . 115!.

l' G M
. Se V. sofre de dores agudas ou sensa-

Hospital Nerêu Ramoe .•..•••••. Ui re 100 '. onteiro e o deputa- cão dolorosa nas costas ou nas espáduas,
Santa Casa - ;.. 11��� do Barreto Pinto, desviando a

v. precisa eliminar os germes em seus

Casa de Saúde S. S$astiio ••. rins. causadores dêsses sofrimentos. Ou-
A•• istêncie, Municipal _ ,... 166' atenção de todos da solução troe sintomas de desordens nos rins e

HosptttJ Militar l1fJ1
d

. no aparelho urinário são: urina escassa

14. li. ç. . ..... _ , _.. . .. l�J!l ,e serIos p,roblernas nacionais. e ardente, freqüentes levantadas notur-
• B8.S<l Aérea .. -.................. 175� Durante O'S ultimos d'ias da nas, dores n:1S pernas, lumbago. nervo-

'1. B. I. A. C. ...• " •• :........... y_ SiSIUO, enxa�uecas, tonteiras, reumatis-
Capitania dos Portos 0............. USi sen1ana, que está a findar, ou- mo, perda c! apetite e de energia. in-
16' C. R. . ......... _ ... .. • .. 160& • . � chação dO,Y1jornozelos, etc. Cystex
rôrça 'Policial '" _..... . .. . 130J tra COISla, nao fez a Camara ajuda a eli t101ar êstes transtôrnes, re-

..POenit�nciária 1150!13 senão se<>'l"rar
..

O general Góes
·movendo � '"'"ausa. Começa a agtr em

..,.. _ """""""' __-_-..___"=Estado" • o""'_ 24 horas e.....aiaba. COI}:} os _ traD$tôrnos lWWlaw+&5 - ri'l"'R...-.,.",....·....,..s - --=--

"A GazetaW : 116S57! Monteiro e o deputado Barreto rapidamente. ·reça Cystex emqual�

I"Diãrio da T.ardew •••••••••••••• •

P'
� quer farmácia sob nossa garantia de

1.. B. A. ...,.................. 164J . lnto, para nao se engalfinha- que o aliviará. ExperÍmente-o e verá
I;mo· Fnner.t..ria Ortic... -....... i�

l'em 110 Pal""CI'O TI·radentes.
como se sentirá melhor em pouco tempo.

I
w . Nossa garantia é sua maior proteção.

Evítada eSsa luta, o jornalis- �yfrtAf!l.'" no tratamento de: I.L b
.. _.

t'· Ilta José Eduardo Macedo Soa- � !iD"""a.

�
-

O, r' !A orlO I, réS. publicou ho.je no "Diá.rio
.

CISTITES, PlEUTES E URICEMIA �

U O li I li I
Car'íoca " um vlOlel;lJto artIgo

D.. contra a Justiça Eleitoral, ta- iscurso incisilrO I
Radio-Tecnico-Elect:roo xando os juizes de indecen.tes, V· ml'- i

F d d 1935 h'"
lena, (U. P.) - O ---

M
un a_,o em. .'

I
c waIllstas e queJandos. Hoje nistro do Ex.terior, Karl Gru-

ontaqem �e l'ÓdlO"_ Anlph- mesmo, por proposta do mi- .

fica..lorell-Tran:1lminor... .

t R'b' d CtT'
ber, declarou ao povo austrla-

Mataria} importado direta- �ISI rf S
I, eI�o a, ?S a 'o r:- co, num discurso pronunciado

mente d.o. ,u: 3, A. una UpeTIOr Elelt�ral d.eh- .pelo rádio, ontem a nolte, que a
Propnetano ber�u processar o Jornalrsta conferencia de MO'seou "não

Otomi'lr SR.UrgeS . B�hm JO's'e E,dt�ardo �18!.ce�o Soares. foi coroada de êxito", mas não,
Ellllcbe - Tecmco - Proflnlonn) por conSIderar InJUrIOSo ,o. ar- b t t h t

�

df d E· "
. o san' e c amou a a; ençao as

orma o nu u·ropa tIgo aSSInado por este nosso .

FlorianópoB. ii' 8!d bl' " ., grandes p01enClaS para darem
�UQ 19QO Pinto n. 29 .- Soh. C?l1' l' � e p,u IC8!do. no Dla- fim á oCUlpação. NU\ill do,s dis-

no CarlQlca , de hOJe. O �r'o- cursos mais
.

incisivos jamais
I curador geral da RepublIca, .

SenhoritaI

I
T

.

t I C 1
'. pronul1Jclados por um homem

sr. emlSi oc es 'ava ,cantI, Ill- d E d d
'

Ao escolher seu perfume ,erifi. f h
. "'.

e SIta; o e paIs oCUlpado,
, .

olrmou que o'Je mesmo __m- GrUlber declarou' "Se' tiver-
Que se tras a marca 'da peRu,marla ciará aS ne,cessarias providel1- ...
"Johan Maria lFarina" que 11&" e.a/

.

�"·d d
. mos uma Ausina lrvre e demo-

� Clas no sellJL!, o e cum'PrIr a '

t'
�,

dpreferida pela corte imperial d. d
. �

d T'b IS'
cra ICa nao sera por causa a

emsao o rI una U/perIOr l't' d l·�''''D. Pedro II EI 't ' I po 11 l<ca os a lGI./UOS, mas em
.

- el 01 a . virtude da nossa propria ori-
'\ Para que os nossos leirtores t

� "

t h 'd" d
. en aça,o .

,eu am' Ulma l' ela o artIgo _. -!l.&..... _

do. sr. José 'Ma'cedo Soares, sob ..
o titulo "Tardi,grada", que deu.
causa á"quela de:cisão do Tri-'
bunal Superior Eleito,ral, ofe�
recemos do mesmo os seguintes
trechos: "No Tribunal Supe
rior e:stamos assistinldo a um

eS1p<ocacul0 de teI1giversações.
Pe vrocras,tinação. Realmen

te indelcoroso. Na apre.ciacão·
do numero treze do artigo

�

43
_._ - _.__ _- da Constitui,ção, decidiu contra

B A· R sua letra ex:pressa, no caso das
sOlbras eleitorais, frustrando o

inconssso direito dos eleitores
de verem a'purados ;seus votos
a prete�to de forta rlecer as

maiorias que na r8a lidade não
•• ".

J

enam maIOrIaS, porem even-'

tuais e frageis ajuntamentos,
urdindo conchavos e alianças
qce lesfiglJlram totalmente os

resultados das urnas. Tal de
cisão dolorosa não será a unica
da culpa do Superior Tribu
na1, Aí esltá se arrastando ha
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DATURAS

RETIRARAM SUAS CANDI·

Tôd�s as bebidas, inc]usJvll ll!9

fiabricadas. em outros Estados.
retiraram !!luas candidaturlu.
para) reinar nos lares catari-

"\OimSeS, - em vista da certis�l
«LI! vitórÍ:l do aperitivo KNOT.

\
\.

IDATILOG
I

.FIA'
Corresponden(ia
Comercial

Confere
DiploQ'la

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:

Moderno e Eficienh

RUA ALVARO DE

j\.l)V()G ..é� ..DOS
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J. J. DE' SOUSA CABRAl:
"

ESCRITÓRIO: Rua Felipe! Schmidt:S€ -- Sala 5

_Em��lf_ímC_i�p__c�rEu_'mZ_e_irm°.m_-�·�F�1_0_r�i_a_n_6__P_O_]_i._.•. ..a.__.�= .

Rua João Pinto, 44

aaeit1a

E,sguatlvia
de .';

;
,

\ e..;

,Telefone
Florianóp,o'lis

1134

r
Dr. Henrique �iodieck

ADVOGADOAPE..."'IlAS Cr*. 3,Ot
�Ol'tt es'!a Ínfimlll qUllntl1il 'V'o�c

�ti IUlxlHll.J1do t) ",eu J>l"órlm6
C&"I1trfbll3 pua' ai' Caixm 4. Es:aebl
1011 bdiarentN el. F19l'1s1'16iJolls.

Rua Felipe
(Altos da

Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(CASA PARAISO) Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,/ <lube Doze de Ago$to--Dia 3, sábado, com início ás 21 hs, grande sOÍ

!Ii .rée. Eleição da Madrinha do Departamento Espertívo, Sorteio de artístices brindes
!

-enlre as senhorinhas· presentes, Notável «shew» com a apresentação do conjunto ve
I IJ(;a) «Aguias' da Noite» e de outros cantores desta Capital. Venda de mesas na se ..

cretaria do clube, a partir do . dia 30, á C$20,OO, com direito a 4 cadeiras.

eocial Osvaldo, Aranha IV���!! v!��!�o!�!�- ����;t�r!ti�n��!d�M��'
,

Fílush ing M��dow, 2� (U. P.) jle.gadOS, entT�, eles os repre- S. D., paulista conferenciou
. ,_

- A Assembléia Geral da ONU sentantes sovíétíco Gromyko e demoradamente com o presi-ANIVERSÁRIOS Com destino a Sao Paulo: reuniu-se hoje, em primeira o clileno Santa Cruz, recebe-
d t D t C t ..

Fazem anos hoje: R bens' A �,rl d A d d
_

t díná 1 t ad r
en e u ra no a ere.

u zeveuo e n ra e.

I
sessão ex, raon marra para ten-: ram vo o c a um para a

- a menina Alice. filha do Com destino ao Rio de Ja- tar uma solução ao problema presidencia. II'""' �
• �r. Mano-el M. Ferreira. neiro: Geraldino de Andrade. insoluvel de ha cerca .de 3.000 O presidente e -vice-presi-

- a sta. Erka Souza, filha - Com destino á Pôrto Alegre: anos - Palestina. [dente eleitos, tornaram-se au-
-do sr. F'rancísco de Paulo e Roland F'rodí. O ipresidente interino da as tomatícamente membros dó
.souza, gráfico do "Diário da ' Procedentes do Rio. de Ja- semhléía, Fernando von Kan- comité de iniciativas em breve
'Tarde" . neiro: Max Naueenberg. segove, delegado belga, decla-'discurso de agredecimento aos

- a sita. Nínete Campos Ra- '

Procedentes de São Paulo: rou aberta a sessão. ás 1,40. ho- delegados pela sua eleição, Ara-
-':mos,. filha do sr. Alvaro Ramos. Hartwíg Van Altr_ock, Cecília ras, e imediatamente procedeu-, nha fez 'um apelo no sen-
dentista. IVan Alrrock, Joao Joaquim se á eleição da pessoa que pre-jtído de não se permitir quee

_ -:- � sr. Jajne Carreirão, te- Krohn, EI'za Krchn, Lili Kro-'sidirá a sessão m1l;i.s transce-'a "COIli.fUSãO empane a natíU.re�1_legrafIsta. I hn, Carta Von Altrock, Alberto dental da assembléia mundíakza da tarefa que nos fOI
- o menino Manoel, filho do Grossman, Dr. Celso Leon Sal- Contados os votos verificou- c o- n f i ada. Acrescentou

sr, Nicolau Stefanus Savas, co- les e João José Laurinda. se a escolha por 45 dos 50 vo-1que as Nações Unidas terão de
mercíanre. I Dia 28: Com destino á São tos depositados na urna, do de-I" exercer a sua justa medida e

- o ss. Eduardo Santos, con- Paulo ; , Salvador Sott.lle. Ilegado brasíledro Oswaldo Ara-' as suas justas' reSjponsabilida-
oituado farmaceutic� propríe- Procedentes do Rio de Ja- nha cuja eleição era tido como des ". ao tratar do problema da
rio da f'armacia Moderna. ineiro: João .Francísco Montei- certa 4 Inações que se absti- Palestina.
- a exma, sra. d. Carol ina ro, Fred Hering, Edith Hering

�r�r:nB�����a,p���;� do

sr·1e �:�c���nt��p�oen. São Paulo: lerlDa tugi-do' O com�nd-al1to-

.0 sta. Walkma_ Pamplo-NoemIa Valente e Marcos Va- .

U n Wl(l
:__na, fIlho do sr. Jêlao 01:a.VlO lente.

.

.Pamplona. 1.... . I Dia 29: Com destino á São .
CLORINDA, 29 (D. P.) - As autor idades argentinas Ioeais l'eCUSH-

-'- o jovem F'lorduardo Sena, Paulo: Eugénio Müller. rarn-se a conrírmar ou desmentir a _n:ÜlLÍ,ci,a de que Frederico Sini th,
-estudante e filho dÓ sr. Ante-I . Procedentes :de Pôrto Ale- comandante em chefe das forças ar-madas governistas paraguaias, {,'['ia

nor Sena, do comércio de pôr-· gre: Aldo Guilhon Gonzaga. 'a�mve,ssélido o aio Paraguai, .pouco depois de Iniciado o levante da :\[a-
. to Belo.. . . I Relação dos passageiros que r ínha em Assunção e se r:efugiad>o em ,.te:'!'iLóri� a,rg��:�no. .'
._- a sr. LdIZ Albaní Jor., indus embarcaram neeta capital pelo A recusa em desmentir o boato, dn ao mesmo lo) (a 'e \ I'S'OS, ele

trtal em no�'sa capital.
. I avião da Cruzeiro do Sul Tupi verdadeiro.

.

- 'a memna Stela Maria, fI- PP ...CBX dia 29-4. -------------------------------

-Iha do sr.
-

Osni
.

Souza, indus-I Oom destino a São Paulo: VENDE-SE Expos jçãO dej;rial.
. Otavio Coan-Kurt Wilhott-Hi-I

,
-

.. -a sra. Maria B. Born. lario Mazzuco-Milino Mazzuco uma geladeira marca Neve, animais'-a sta. Zulmira Silva. ,Nery Barreto." nova. Ver e tratar � rua Felipe
DR JOSÉ. DE OLIVEIRA I Com destiml ao Rio de Janei- Schrr.idt 22, SJbrlldo.l\ fone

MALTA ro: José Gil-Domingos Costa- manual o. 820.
Festejou dia 26 seu aniver·- Maria Alveis, Costa. ' .

tsário natalicio o dr. José de Desembarcado.s nesta mes- 1

QUARTOS-<Oliveira Ma.1ta, alto f.uncioná ..

ma dafa IP,rocedente de' Pôrto
_rio do Mínistéri? da Agr.icultu-;Alegre: I,saUl·O. Ma;c�d.o-Renatol PrfOcisa-'se de um ou mais
ra, e pessoa mUlto relaGlOnada MachaJdo-Ro�ol1'o VIeIra-Alfre. OfertaI! à esta Redação.

. e grandemente estimada em do ISiebert.
timada 'eme,Eeor anep kia,lBj
:todo Município de Rio do Sul.

C oM'UNI C
II1II

o
ALISTAMENTO,

Ao ilustre aniversariante apr�-
.

A
.

A
São Pamlo, 29 (A. N.) - O

. .'sentamos os 11>OS:60S cumpn-
'.

_.

PresLdeute do TRE, deseulibar- ODEON
.me.n�os com votos de muitas

I '

'.
.

_

gador Mario Gutmarães falan-
.J'elIcIdades. dn á re'poTítagem informou que

VIAJANTES todaS as provideIlicias estão
MOVIMENTOS DE PAS- "

sendo

to�a;das para o reinicio
SAGEJIROS EMBARCA-' R. fi, BOSCO LTBA. tem o prazer de comunicar a inatalagão de .

� I sua Filial n..to cídáde de Florianópolis, com eS$rit6rios e loja à. Ruo do alIsta ento eleitoral, a par-
DOS ,E DESEMBARCA-

I Tiradentes n. 5, onde põe à dispo.içao dos seu. clien�.. e amigos,' til' de P' inleiro de maio.
DOS PELOS ,DOUGLAS Anunciando uma grande variedade de artigos que integro.m as dia-
DA PANAIR DO BRA - ponibilidadea das lIuas Secçõe(;l de Ve�da.: Rádio., refrigeradora.. nnannlhns n�na sun�e'sSIL S. A. NO AÉROPÔR- I e�c.aradeiras ste� .. icid(lde e� �eral. material fotográfi�o. a?tom(iv�i�, H� Ir; lIu ' �Ul:'; rU

TO DE FLORIANóPOLIS b1C�cL .. tau, motocIcleta., maqumas de. e.cre�er� máqUl.na. lndu.trlOlS "L:!MeU'..;.: (l. J.i..1',e agrbclo., motores. ferragens, matenal plostlco, artigos para p�e' W_::... 1. ..4n" f '-'
Dia 25: Com destino á Pôr- Menh. e par.e e!icritório, móveis de aço, cerâtnica e um grande núm'u'o

'cto Alegre: Ruy Lindemayer, de utilid.ail:e. diretamente importadail da Europa e da America do

Nicolau Ulanof'f Laudelino Norte, -_ R. H BOSCO úTDA. Organização de Vendas e ServiçGti para
-

. .'. o }i;stado de Santa Catarina, agradece a preferência, dispondo se a
..FranCISCO XaVIer, Anma Fer- «servir sempre e do melhor modo», princípio de trabalho que se

nanedes Xavier, Francisco -Fer- tornou um urdadeiro lema dentro de tiua emprêsa.
nando Xavier e ArturMontei-'

.

Ia

;r��e��;1�1tes do. Rio de
. Ja-rpre'ende fech=-r O ,p:artl·do I

neIro: NIlo MedeIros Santiago" ,

U 111 '

Comunista dentro da lei

:lVida

Salvador, 29 (A. N.) En-
cerrou-se, ontem, no 'Parque
Ondina a dedma terceira expo
sição de animais e produtos
derivados da Bahia, promovida
pelo Instituto de

.

Pecuaria,
com a ,cola;boração dos gover
nos fed.eral e' estadual.

Rscebef!los os mais modernos.

Almeida B· 5tO� & (ia.
Rua Felipe Schmidt, 2·1· andar

HORIAHOPOLlS

Ataliba Cabral Neves e

Senhora"e F:taI1JCÍiSICo Butoto.
I Pro.cedente,s, de São Paulo:
Rubens _ Azevedo Evald, Do-
-:mingoS.Alberto Pereira Navra- iVIACEJó, 29 (A. N.) - O govee,ll'aidOir' Silves'Lr'e Pér,icles de, Góes
TO e Geraldino de Andrade. Montei,ro, em enlrevisoa á M,eridilonal, l"eferiu-se á o.rgani.bação de, um

Dia 26: Com de'stino á São 'eXéI'CLLO :alagoano, para cÜlmbate ao, comunismo·, diz,endo:
'Paulo: Charles William Anto- i

- "É 'lllma 'agremi�çã.o cívi'ca �'nstttuida pllJra rep'l'i:mir idé.ias exó
'l1y Head, Adelino Joaquim AI- ti:cas dos que, oo,m as melSmas, 3ipeh,as denotam infer,to:r.iKhudJe, de carL
ves, HenriqiUe Smo'lka e John te,e. O exél'ci LO alagaa:no s,el'á CJonsltituildo de homens e. mul>l18<I'eS de
·Leopold. boa,-vo,ntade, dispostos a 'Íaz,e:rem ,f,rente, >em todo o ESÜldo, no campo
Com destino ao Rio de Ja- Ínate'r,i-al,_ inbe,l-eQÍ.llal e moral, aos pruridos dos de,sJibrado,s qllle, adotam

-neiro: Dr'. Belizário Ramos da � ÚU.vidlade,s a,nlti-brasi:!eiras".
Costa, De'putado Federal .Dr.! Jnfo.rmou qu.e' 'as eélulllJs ,eomunilsta.s de AlllJgôa.s con:tinurum f€lcha
':Oct:acílio Costa, A.d:élia Ra"mos das, €Im ,obediéncia: ao dec.I18Jto ,que reoomenrda a sll&pen.são das ali.vi
CO'Slta, Gilberto Costa Moraes,ldadels da "Juventude Com'lllni-súa", e 3iCAI',escenLou:
Dr. Marcílio Motta, Gordo,n - "Pretendo, foechar 'o PCB d:emtr,o da lei. Penso que o eg,régio STE
Fel';lison, Innse GenL Artur manda,rá ,callioe-Iar o r'8<g,i,sLo, do P-CB. JuJ.g1ar de outTa manei,ra é nãO' só
Piper e Dr. Henrique Bere- violar a Gonsti'úuiição 8'enãO' prevaricar e cO'meter ato de traição ao

-nhauser. paí,s. Se eu .'io,s8,e j'uiz do STE, não iPl'ecilSwria de 'llm[lJ grande análise
Dia 27: Com destino á Curi- dos autos, pÜ:l'que os {latos são demasiadamente COinhe.cidos; era O' bas

tiba: H�nriC]ue. Gerken e .JoSéj.<tant,e confI'Onl,al' as ,Pf1CNaS elos, auLos co 'mos atos prilJlCÍlpai:s já do co-
F. M. BTanco. 1l]l,eclID011LU puLllco'.

\ .

.
camunlcam ao. aeus paren·
te. e pesaoo. de suas relaçõea
o no.cimento de aeu primo
genito AMILCAR ocorrido em

'l'ubarão. em 24 de abril.

SERViÇO DE
METEOROLOGIA

Previaão do tempo, a<té 14 horae
do dia 30 na Copito!:
Tempo: em geral in.tóyel.
Temp�ratura: estóvel.
Ventos: do quadrante norte,

fresco•.
'femperaturClll extremai de ontem:

máxima, 23,0; míni-rnB, 19.2. .

,

«O listado. n âo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado por
tnais de CR$ 0,50. Nossos

-

revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar este preço.
Qualq u e r meuioreção é'

EXPLORAÇÃO,

.RlTZ - HOj,e, ás, 5 e ;7,30 horas
10 - Nol.íctas da semana - Nac,

DFB.
20 - 110m IComv'Ry o mais astu-

lo detetive - em:
.

O FALC.�O ÉM SAO F1RAiNCISCO
30 - Humphrey Bogart, Alex

Smi Ih e Sy,dn.ey Greenstreet,
CONFLITOS D'ALMA

Censura : "Até 14 anos" .

Pr-eços : ás 5 hrs - 3,60 e 2,W.
ás 7,:30 ,bOTaS urrico 3,60.

IWXY � Hoje ás 7,30 :ho,ra:s
10 - Notítcias da s,emana - DF'B.
20 - Dan Dailey e Jean Hogers

.BELEZA EN'J1RE FERAS.
3° - Tom ,CO'Tlw.ay o df'lsterrniido

em:

O FA<LCÃ,O EM SÃO FRAiNCISCO
>:P1reços: 3,60 '- 2,40.

IMPERIAL
- ,Si'll1ulta'neamente

á:s 5 e 7,30 ,h�,s'
,QLEOPA'l'RA

áls 73/4

No iJ)I'üg1eama: 1) - A ,Marcha
da Vida - 'NéliC. Im. Filmes.•
2) - A C1ência Popular - Sho'I't

Oolurido.
PreÇiOs:

:-;i'as. ,e �ri Las •.......... Cr$ J,20
E.sü,danbes . CT$ 2,00
Caval·heiros . ,. ,Cr$ 3,00
"Imp. 10 (Dez) anos".

Programa da BBC
para o Brasil
(JUAIRTA-FEfIRA, 30 de abr,m:

19,00 - Sumári,o d'os iJ) r,ogramas.

19,05 - Inglês IPHllÜ Rá:dio.

10,15 - Noticiá:ri;o .

19,;�0 -- Mús.j,oa OpE\I'áti.oa: e de
BaJl.el.

20,00 - RáJdia-LeaLr,o: "A HiSlLó·
ri,a de iOuas Cildaule.s", de Charles
Oick!e.ns" 50 'C{lYi'SlÓidio.
20,15 - Mú",i'coa de dança.
20,30 - 1) :Boletim Lnd USlbri,rul

2) Comémcio e F'irmmças,
20,45 - 'Mal'lgllJl'ell BisS:81L, con*

tralúo.
21,00 - Noticilár,iü.
21,15 - Comentário por Salv.a

d.or ide M.adaTi<aga.
21,30 - NOVlO' CanjunLo L'ondrioo

de, ,Cü>rdas.

22,00 - RáJrllio-'pla'llO'ráJma.
22,15 - NO:[li-cüár<Í·o.
"?20 - GOI1wnLál'i,(\s da Impee.n..

sa Br-i! ànj,�'a.
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Deseja obter
?emprego _

Procure então a nossa GertA
eía e preencha a, nossa "'ficha fII.
informações úteis", dl\ndo tôchu
as indicações' possíveis, que te!!'..
mos prazer em reeomendâ-Ie (a)
aos' interessados na aquisiçio ..�
I,ons funcionários (ali).,

AS PELES Se sorfre de .ínsonía, não Sociedade Cooperativa de (cn-
Pards (S. F. I.) - Desde �slHe habitue aos calmantes. To- sumo dós Fundcnéros Públicos

temp-os mads annígos, a, Irela I me; em vez disso ''á nioite, um Civís de Florianópolis
sempre gostou de sei adornar chá quente, _o que a ajudará a EDIT /) L
com os despojos da Fera. I dormir, sem nenhum íneon- Convoca eoa srs, aSSCilciadoa para

E,Siue!S últimos anos, despro- veníenre para o organismo, a AlIsembléia Geral Extraordinária

,viidla dos r€lCU1'iSIOS' vindo s de' Mu1tos desportãstas, após 'a .•sr realizada, ás 10 horas do

tora a Coatura francesa teve pug,nas fatigantes, tomam ba- dto 1" de maio. vindouro, á rua
,

h' f' . Deodoro N, 4 lo andar. nelsa Ca-
que se adaptae e utilizar para n o ruo de' chuveiro. Ora, um pital
os seus ríns ae peles de capo- banho mujto quente, de curta \ Neua asa&mbléio serão tratados

, eiras. A volta das bonitas pe- duração, produzirá melhor:

efei-, o"Asegu�nte.fA alõ!�r:tos:. '

Ies permãte agora apresentar to. _ tid�daLlqUld(lçao lmedlqta da en-

modelos mais dignos de corte -

B) Prestação de contall da etual
háníl. O problema das pe,lete-I SOPA

.

REAL admin istroção do entidade
rtas é trabalhar a pele. B;ste. Por numa vasilha duas ge- Florianóp�Jis. 28 de a�riL de 1�47
inverno, foi, ela trabalhada ao mas de' ovos-e dois ovos intei- Frederico Heroridino Leite

i"con1p:dld:o" .
. I ros, uma pitada de sal € bater; w �;;post:>. /

Durante mudto temno a ideia,oOlmo para uma omelete. Des-Ide opulência só dízta l'espeito:manchaT com meio copo de lei- Dr. (L�RNO G.
fi pele. Agora um 'rubr�go tem,te ou de 'caldo. Pôr a mistura

I
GALUETTI

()ue se submeter ás e.xihênci�.s demóro da

..
frig-ideiLra ou de uma I

A D V O G A D O
da moda, As peles SE; traba- I forma .

gr�nde _bem untada com' C2'ime e cível

Iham corno o- maís flexível .manteíga. COZInhar meia. hora. I Constituição de ;5ociedadea
do" tecidos. Muitas são ni.m- em banho-mania.

'

1 NATURALIZAÇÕES
D

. Título. Declaratórios
ta: as em forma de sobre-casa- erxar estríar, virar sôbre o

cas, e no entanto, 'a;; mul h er vs guardanapo dobrando e cortar Ellcrit. '- Praça 15 de N09. 23. �
lo. andar.

,__lf.1[:nf ferem os abrtgos Ia r�()s [em quadraddn.hos ou cubos 'pa- Resid." Rua Tiradentea 47.
rr.ais comodos. .De tarde, eSCOl}- ra guarnecer um caldo de car- FdNE •• 1468
dern os vestídos: de E1all_J::L 0'-< ne ou de legumes bem coado. '�_ ............

a. r;o,i.lte, são mais curt os e qua-
�--------------------------

se sempre não transpassaram e

fe, ham as duas partes da fren
te uma contra a outra.' As
mangas se, trabalham ,�m ps

:;:oi.ra\ils ou tiras estreitas. I)S
liUnhos, são alargados. Assim
sendo, a moda dest ,l' ano, é
muito prática 1100 CJ.l�P se re

fere ás peles. Todas as elegan
tes adotaram os "pdos, .com

I ridos".
'0 'visão,_ o alvo l.nninho, a

l'aposla az�l, branca. ntl lJrat(:�..:
da 81S1tão, re'servad:,s 'para a

no:\ e. Para o passe • .), o skungs,
° utstor, a marmat'1, o gualla
co, o o,ppOlssum são muito, apre-
c,'ac.os'.

.

Irmandade do' Senhor Jesus' dos Passos
e IIns,pital de Caridade

FUNDADA EM 1765
EleIção

pe acç_rdo com,.oa di,positívOIiI dos artigos 23 e 25 do Compro
mi.ao desta Irmandade, convido oa Irmãos eleitores '(Colegio Eleitoral)
para, no dia 2 de maio pl'oximo, às 17 horas compa·raoerem ao Con

NOVIDADES PARISIENSE aistorio, Q-fim�ae de se proceder a eléição doa Consultoraa. para o biê
- As co,l,eções atuais apre- nio 1947-1949 Os eleitores que não puderem comparecer por motivo

rut justificado. remeterão as Buaa cédulas ao sr. Progedor. em carta f�se, am nu'me,rosas- capas. de chada e auinada. (art 28).,chuva. V,em 'á tona. a gabardi- Consi.torio, 28 de de ab ii de 1947.
ne (e to.ns jovens' cinza; ITl31-

'

José Tolentino de Souza-Adjunto do Secretario
vu, azul, amarelo '(' verde Uti
liz'a;m...:se tllimbém o.S tecidos
com l"eve,stimento' �le borracha
de côr beije, o v8luclo estriado,
o linho I} o cetim, A vantagem
maio.: de.ss'as, cap,u reside na

flexibi'lid,ade..

Uma ide:i.a teliz re-volueionou
a oonlcep,ção do capuz. Um fe
.�ho éclai.r cOTrre de ponta a

ponta no. melo.' do oapucho que,
uma ve'z aberto,_ cai sôbre o
:bu:Slbo e ,simula' a lapela. ou pe
lerina.

Escreverde
Para pronta entrega, dispomos dos seguintes tipos de

OLIVE;TTI., novas:

90 e9paços - papel até 28 cmi.

120 espaçooJ - papel até 36 cms.

160 espaços - papel até 46 cm';.
, SEMI-PORTATIL

DISTRIBUIDORES EXCLUS1VOS:
/olilmelda. Bastos & CIS.

Felipe Schmidt, 2-1.' andar FLORIANÓPOLIS

Irmandade dij Senhor Jesus, dos Passos
[o PEQu�NOS C�O�,SEtLHOS . e lIosPI·t�1 de I'a,rid!lde- o bonde, o O'll1/bus, o trem, II.» V j Ia

-

f,aUgam-na? Não pode supri- VERA CRUZ
mi-loIs, de sua vida? Nao .aJdqui.- De ar.d�m da PrGve�oria desta Irmandade e de acôrdo com

ra, de modo algum, o hábito· o ·preceituado no artigo 98 do Compromisso faço publico, que no dia
de ler duran.te, o traje;;'ri. Apro- 4 de. -maL) próximo 9indouro, oàa 8,30· horas ser.á' realizada na . ....lgreja
y,eite, ao cOIn.trário, estes mo-

do Menino Deus, Missa Solene com Sermão do Evangelho pregado pe-
lo reumo. Conego Frede�ico Hobolt. em comemoração àll festividades

me,nto/S' de la:zer ipara 'relaxar o da «Vera Cl'UZ»).
.

corpo, 's,em pens'ar em nada. Pára assistiram (18 referida. solenidadse. ficam convidados to.

S:;e possivel, :feche, os olhos. d05l·oa fiéis e' espacialmente, os Irmãos e Irmãs, revutidos de balan-

Isso equdvale:rá a um repouso;
draull e fitas.,

'

Consistorio da Irmandade do Senhor Jesus doa Passos e Hos
em lugar de frud:i:g:a .cÜ'mple- pital de Caridade. em Florianópolill, 28 de Abril de 1947,
menta:r. Jos.é To{entino de Souza- Adjunto do Secretarin

o Sabão'

ESPECI

Empreza -de naveqaçee
Ct-IER M

�AVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e g3J antia para transporte cip suas mercadorias·

, AgFnt .. s e rr- Flrr;anópolis CARLOS HOEPCKE S. A

"

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NUJO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeírsa - Homeopátias - Perfa
marias - Artigos de. borr ...eha,

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Rua

CONTA CORRENTE POPU.í...AR
,Jur08 51/2 8. a. -- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

B-anco do Distrito Fedrral S'e A.
CAPTTAL: CR$ 6<f.i)OO,OOO,OC

.

RESERVAS: 'CR$ .15.000.000,00
TrajaR,O. 23 • FIÓ'SanÓpoUs

Empresa «,Construtora
,

.A maior Organização Predial

AVISA

'Universal»
do Brasil

A todos o s portadores de títulos desta conceituada t'm.,.�e.sa.
4-

legalizar seus título" ijfl�n de obter o retmbolso de acôrdo com
)

o Decreto-lei nO. 7930 de 3-9-45,
P8rl:t maiores esdarecimentos, é

tôrio central pe:.ta 'Capital. sito â
Floriaoópolis.

NB. Não fa�a sua inscrição em outra empresa, congênere.
sem pnmelro cQnhecer nossos P')vos Planos de vendas'

. ........

-r-I''-�-C-C-.AR-'4.-��A-UT-O-MO-BI-LI"""ST-4(S-1...

Atençã·o
PCU'O o seu dínamo ou

motor de o,rIQftCO

t;. ... d-'c.o OFICINA ENIU,.DA
ecl'l"o_ Rad\O#\e, RUI:I' COl'selheiro Mafra

I ne. 94
-------_-"

favor di \ igir -�e 80 escri
rua FelIpe Schmidt s/m

'gelada. .. 1111 _, Ws: li A � A
(N(JEN'mO" m Tl\U.J!lSPOXTkte·

Cifras, do ,Balanco de 1944:

Cr.
Cr$

80,.'900.606,30
5,978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

CAPITAL E RESERVAS
�espon8abilidadel
Receta
Ativo

•

4

-Sini8tr.QS--pagG� -no& -últimos li) -81:10.

Responeabilidades I:

98.68'7.816,30
76.736.40! .306,20

. Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu;

de Carvalho, Dr. FrancIsco
Joaquim Barreto áe Ara'ljo

__..,.",.,...". ...- ...- ...w:...........""'..........._......... ""'.........--........"'!"'".....i ...........,.""'�_.......,.,...........�-

DE"
f 'NDUSTRIAL..JOINVILLE

�

,TORNA A ROUPA BRANQUISSTMA

l
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liRA T. CLUBE-aDia 1" de Maio, scirêe em hom'enagem ao

...__ , _""" __

Dia do
__

Tra_�alh�, com iníc:ic ás 19 horas.
:�DIARIO DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

'i:-Itesumo da ata da 16a sessão \�rdinál'ia, tando, porém, o' sr, Armando CaiU a ur- A- Comissão pela maioria de votos é ra-
realizada em 24 de abril de 1947' gência dessa discussão e a necessidade, vorável à adoção da emenda.

mesmo, de serem as emendas, impreteri- Emenda n. 25, ao art. 72PRESIDl!:NCIA - Sr. José Boabaid.
velmeflte, discutidas e aprovadas na ses. A Comissão é de opinião que seja re-SECRETARIA - Cid Loures Ribas e
são de amanhã. Pôsto em votação o pedi- jeitada a emenda, por ser a mesma des-

· Alfredo Campos.
do de adiamento, foi o mesmo aprovado. necessária.As 14 horas do dia 24 de abril de 1947,
Nada maís havendo a tratar, o sr, pre- Emcnlla n. 26" ao art. 20, parágrafo 60

· navenco número Iegad, o sr. presidente sidente' encerrou a sessão, marcando ou A Comissão por maioria de votos é ra-..,-declara aberta a sessão. Estiveram pre-
tra para amanhã, às mesmas horas, com vorável a rejeição da emenda n. 26,.eentes 30 srs. deputados.
a seguinte A emenda n. 6, ao artigo 4, mereceuO 2° secretário procede à leitura da ata

Ordem do dia um estudo mais acurado, posta em vo-,,,.da sessão anter-ior,
Regimento Interno. tação - verificou-se o seguinte resulta-O sr, presidente põe-na em discussão, do: 4 Deputados da Comissão, srs. Ar-

__sendo Si mesma aprovada sem restrições. O-O
mando CaJU Bulas, Oswaldo Bulcão Via-O sr. 1° secretárto procede à leitura do

I COMISSÃO DO REGIMENTO INTERNO I na Ántônio Carlos Kpnder Reis e Braz/expediente que consta do ségum�e: �o-' Ata, da 6a rcuniã? -da comissão -encarve- ! Jo�quim Alves, votaram pela rejeição da..ziograma do sr. Artur Brasil VIana, pre- �aifa da elaboraçao do proJet\) do regr- emenda, A favor da emenda, os deputa..stdente do Conselho Admtnístratívo da mcnto interno da Assembléia Consti- dos João Ribas Ramos, Orty de MagalhãesCaixa Ecpnômica Federal neste Estado, tuinle do Estado de Santa Catarma Machado e Raul scnaerer, Por conseguín.·,-convida<ndo a, Assembléla para o ato .da Aos 23 días do mêS' de abril de 1947, às te foi dado o parecer como actma s€ vê;
- instalação da Agência da mesma caixa 15 horas, na Sala das Comissões do Pa- e também apresentadas ns. 9, 23 e 24,em Blumenau, a ter lugar, naquela cída- láci.o da Assembléia, reuniu-se a oomts- referentes respectivamente, ao artigo 10,,de, às 16 horas do d�a 25 do corrente; te: missão encarregada da elaboração do pro- parágrafo' 20, inciso 10, ao artigo 62, palegrama da exrna. viuva AltaI�liro GUlma- jero do Regimento Interno a ser adotado rágnato 40 e ao artigo 62 parágraro 50rães, agradecendo a, Assembléia a hOI,:,-e· por esta Assembléta Constituinte, sofreram debates. Postas em votacão oh
.nagem prestada à memória do _seu sauco- Nà ausência do deputado sr. .roão Esti- teve-se o resultado seguinte, 4 votos com
50 espôso; oficio do sr, Joao RICardo vallet Pires, presidente titular da Comis-

p�ecer
favorável à .adoção das emenda.',',...Mayr, comunicando haver assumIdo. o são, preencheu-lhe a. vaga, por nomeação d s srs. deputados João Ribas Ra,rnos, Ar.,exercído do cargo. de Delega?-o do Il\stltU- do sr, presidente da Assembléia, o depu-: m ndo Calil Bules, Orty de Magalhães.- to de Aposentado-nas' e Pensoes dos tnous- tado 'sr, Raul Schaefer, que a assumru a M hado e Raul Schaefer; dois votos com-,triários neste Estado. presidência da reunião. p reCeI-' contrários à ad-oção, dos, srs. de.O sr. presidente, tendo em vista o ped�- Aberta a sessão, o .sr. presidente anun- J,iutados Konder Reis ,e Bulcão Viana; e,"do, devidamente aprovado pela Casa, f''::'- ciou para a Ordem dos Trabalhos a apre- '{Im' voto favorável à adoção mas com.mutado pelo sr, Bíase Farac,o, na sessao cíação das emendas apresentadas ao Pro- restrições no tocante das nomeações de

• de 22 do corrente, nomeou a OomI�sao jeto do Regimento por vár-ios deputados.

Eomissões.
Razão por que os -parecer'escomposta dos srs. Biase Farac;J, Antonio, afim-de dar parecer, conforme estabelece cima" referentes às citadas emendas.',.earlos Konder Reis, .rosé Mana Oardoso

o item 4, da indicação aprovada em ple- i>i objeto de estudo, outrossim, mais
• da Veiga e Braz Joaquim Alves para pro- nário em data de 10 CIo corrente. Discuti, rneticulolso a emenda. n. 26 ao artigo 20,videnciar acêrca das so,lenidades retat í- das e apreciadas as emendas, em número parágrafo 60.

· vas à entrnntzação, no recmto da Assem- de 27, foram exarados os seguintes paire- vetaram favoráveis à rejeição os srs
bléla, da imagem de ortsto. AInda pelo ceres: deputados João Ribas Ramos, Orty de

- sr. presidente foi designado o sr. A_:fre. Emenda n, 1, ao art. 13, n. 7 Magalhães Machado, Raul Schaefer e
do Campos para representar a As:;em. A Comissão é de parecer que deva ap!'o-' Braz Joaquim Alves; votaram pela aceí-
bléia na instalação da Agencia da oaixa

var a emenda, uma vez, que a mesma vem tação 09 srs. deputados Bulcão Viana ,

__ Econômka F'eder aã, m Blumenau. Usou completar o referido dispositivo. Antônio Carlos Konder Reis; o sr, depu-·

,'(j;a palavra o sr, oardoso da Veiga, devi- Emenda n. 2. ao art. 13, n. l_I tado Arrnamdo Calil Bulas absteve-se de
,damente inscrito, o qual, mtcialmen te, A Comissão sugere a aprovaçao da votar por haver sido voto vencido e por
.saudou 'O Govêrno do Est�do, dír igm.do- emenda,' por-quanto a redação da mesma coerência com a opinião anteriormente
lhe palavras de admiração, r-esperto de vêm ser mais precisa. manifestada; em razão disto foi dado o
.=nfiança, estendendo essa saudação aos Emenda n, 3 e 3A, respectivamente, ao parecer acima, As demais emendas, no
'partidos poüítãcos com assento, nest,l "AS' art. 14. n. 3 e ao art. 15

. _
sen tído dos pareceres" me,receram a apro-

,6'embléia, nas pesso�s de seus repre,en: A .Comissão pronuncia-se pela_ relei.?ao vação unânime, A Comissão .aülda r,esol.
,tantes, Gom invocaçao do nome de DeuS da emenda n. 3, de vez que o termo es- veu encaminhar, por intermedlo do seu
,-e súas bênçãos, começou a explanai _.CH crever" do inciso 3, do art. 14, tem U!ll presidente, à Mesa, da Assembléia, na ses.
pontos principais dos a,'l�unto�, que ,eu sentido peculiar, ". são do dia 24 dêste, os pareceres ora emi.

- artido tratará nesta A! emblela c.onst, Ainda a Comissãp é de parecer sela a tidos,
_l'uinte, Refrindo-se ao Poder .JudiCiárlO: emenda n. 3A aprovada. por ser .melhor

.

Nada 'mais havendo a tratar, o l!'r, pre·
apontou-o como subllme _carreIra, lastl

redigida e por eVitar uma omis'sao, sldente deu por encerrada a ses:sao, e
mando que, devid,o a mUltas razoes, os Emenda n. 4, ao art. 35

" para constar, ,eu, Braz Joaquim Alves, se.·

ru:adê'micos nela nãJo querem lllgressa,:, A 'Comissão opina 'pela aprovaçao da cretário, lavrei esta ata, que depois de
--porque em' outros sectores têm maIS po,· emenda, que propõe a substituição da ex- lida e achada conforme vai assinada pe.
ibilidades de vencer. ApelOU para os <;rs.

pressão "Carta Constitucional", por los presentes e por mim..
\.�eputados no sentido de serem os assun "Constituição", p.or estar mais conforme Fl0rLanópolts, 23 de abril de 1947.

- tos relativos ao referid,o poder tratados
com a terminologia' jurídica.

_
Raul Schaefer, Oswaldo Bulcão Viana

. ,com O máximo interêsse e carlllh-O,. ber;' Emenda n. 5 :l-O ai·f. 37, paragrafo 20 re1atol'-ge_gal. João Ribas Ramos. Orty de
'oassim com o respeito que merece. D1S�" Pronuncia-se a ComiS'sã.o pel� aprov�- Magalhães Machado. Antônio Carlos Kon-
"r,endó sôbre a ,policia Militar do Est

d
(l, ção da emenda, de vez que vem suprIr der �eis. Ann.1J1do Calil Bulos. Braz .)'oa

relembrou o.s grandes serVIços pre&ta 0S
uma lacuna, harmonizando-se com adis- quim Alves, secretário,

·
, 0'1' àquela cÜ'rpor,aç;;,o, enaltecendo seus

posto, no parágrafo 10 do art. citado .

. - � itos e dizendo que OS assuntos a ela Emenda n. 6 ao art. 4

'r:ferentes .serIam objeto de. estudo n"
A .Comissão. por maioria de voto_s, ,opi-

·COnstituição. Tratou, er;> s!'lg�Ida, de °lf: na p!'lla. rejeição da emenda que vem S1.l:
tros assuntos com referenCIa a causa pu priml-r o art, 40, POl,S 9 referido ,art, fOI
blica, como Educaçâo, .FunClO'nalism? aceito quandO da discussão do pr�leto.
E tadual' operariado, AgrIcultura, Esc,,-, Emenda n. 7, "-'<l art. 5 e seus pa.r�grafos

) � 'l� Ruráis e Tributação de Imposto's � A C.omissão opina pela rejeiçao da
-

sua simplificação. Pass,ando a e�por a Po
emenda n, 7, de vez que. o a,rt. 5 e seus

l'ttca Municipalista do seu PartIdo, falou parágrafos não fixam o "quantum" do
'�a transfomnação do Departamento Ad-

subsídio e sim estabelecem a forma de
· mirustrativo em, órgão Consultivo, pro- pagamento do mesmo.

_

· metendo tratar, em tempo oportuno, de Emrnda n. 8. ao a.rt. 10, paragrafo 10
outros asS'Untos. Sôbre o Comumsmo, ex- A Comissão considera essa emenda �re
pôs o seu p,onto de vista doutrináno con-

judicada em vi'rtude do pare,cer emitIdo
· trário ao fechamento do Partido, s�m referentemente a de n, 7,

_

�contudo sua atitude ser uma concordan· Emenda n. 9, aO' art. lO, paragrafo 2, n, 10
,

,

.
, com as idéias daquêle Partido" as A Comissão por mai.oria de votos, é fa-·

e�ais combaterá ideologicamente, em vorável à ado'ção da emenda n. 9.
'�ôda,s as oportunidades, vendo, apenas, Emenda n, 10. ao títulO' I�, CapítulO I.
''idéias e não hOIl!ens. O sr: cardo's�l�: da parte referent.e ':�o "proJeto da Cons-

·

'Veiga terminou a ,sua oraçao com t.tmç:w
'homenagem a todo.s.os pa:rtidos, aos quais A Comissão é pela rejeição da emenda
"conclamo-u para, unidos, trabalharem no

n. 1-0, de vez que a matéria nela contida
, tido de ser dada à Santa Ca.tarin� já es,tá diSCiplinada em outros dlSpositi-:�� constituição digna do seu povo, VI: vos d_o mesmo titulo.,

_ _ .

ndo .o futurO' e bem assim o bem e�tal Emenda n, 11, ao a�'t. 29, paragrafo umco

:� nosso EstaJdo. Homenageando, tam.bem, A Comissão man.lfesta-se pela aprova
a Cristo e à Bandeira do Brasil, envIOU-O ção da emenda, VIstO que o praz_o ne1a

, .o sr. Cardoso da Veiga à Mesa uma indl- estabelecido é razoável. : o T hca ão com referência ao assunto. Subme- Emenda n. 12. aO' art. 32, paragrafo 3 en a
·tida a indicação à consideração do PIe· A Comissão é pela rejeiçâ,? .da emenda

nMio, foi a mesma aprovada. SegulU·se n. 12, p,::Jis considera n€ceSS&l'lO o dispo·
com a palavra o sr. Braz Joaquim Alves, siUvo nela referido.,

ue encaminhou uma indicação sôbre Emenda n: 1�, ao n,p:. 37, pará�rafo l°.�nção de impostos aos p6C!l!enos __lavra- A Comlssao e de parece!' que seja releI
-dores. Posta em discussão a mdic�çao e� tad,a, a emenda n. 13" pOIS O art. n. 37,
aprêço us:ou da palavra o sr, Joao Jooe parágrafo 10 é sufiCIentemente_ claro.
,de SOl.isa Cabral para dizer qu_e, sem pre- Em"nda n, 14, aO' art. 41, p'_!ragrafO- l°
tender ferir o elevado' proposito do sr, A Comissão sugere a ac_eltaçao da_ emen
Braz Alves, mas, tâo som�nte, P,?�, encel:' da, vists> que a mesma vem sanar erro de

·

rai!' o assunt.o da indicaç_ao :n-atella JUrI- impressao no projeto,
_

,dica submet;da à consIderaçao dO' Plená- Emenda n. 15. aO' art. 41, paragrafo 50
rio 'uma emenda substitutiva àquela m- A Comissão sugere a aceitação da emen_
dic'açâo. Pedindo a palavra, 0.. sr, N,;,nes da, pelas mesmas razões apresentadas a

Va'rela manifestou-se de perfeItO' acorc:_lo em()nda n, 14,
_ °

com a emenda apresentada pelo sr. Joao Emenda n. 16, ao art, 41, paragr�fo 7
'José - Cabral. Postas em discussão a indI., A Comiss'ão sugere a aprov"açao da
ca ão e a emenda substitutIva, pediu ? emenda por se tratar de omlssao de_ pa-
palavra o sr. S>J,ulo Ram'.'S' para. lembrar lavra que completa o .sentido do paragw-
do assunto ventilado na mdlCaçao do �r, fo mencionado.
Braz Alves já fôra submetido à apreCIa- Emenda n, 17, ao art. 42

_

.ção da Assembl(lia constituiI';te do,RlO Tratando-se de .emenda de rMaçao" que
Grande do Sul, merecendp ali a máxlI,;a melhor ,esclare�e, o. sentIdo ,c:_Io dispOSitivo
consideração, Terminando a sua O'raçao em a,preço, opma a Comlssao pela apro-
após outras consideraçõe�, o sr, S ..ul0 vaçãO' da emenda,.. _. oRamos propôs a nomeaçao

.

de uma Co- Empnd'l ll. 18, a? aI t, 45. p'J,ragl.afo 1

'miSlSão para estudar co'nvementemer..te () Pela mesma razao apres!;ntada a e,?en
"caso em aprêç.o. Pedindo, a palavra, os da n, 17, opina a CO'mlssa.o pela. aplQva-
·..srs, Braz Alves e João Jo.s-ê Caülêal decla- ção da emenda n, 18,

,_, o
-raram que em face da prbposlçao da S!', Enll'nd� n, 19, ao aTt, 53, pala!!'rafo 1
-s ulo Ramos retiravam, respectivamen- A Comissão lhe parece prejudlc�da a

't: a indica'ç� e a ,emenda apresentadas, emenda em virtude de estar Ü' nrigmal de
V1�0 como uma vez aprovado pela cas� acôrdo com a mesma, tendo apenas ha
'Ú requerimento d,o aludido deputado e vida uma repetição do parágrafo .a que
-nomeada a Comis'São em causa, essa C?· ela se refere, no Imp.resso.
mis&ão, após o devido .estudp, deyel'la Emenda n. �(), ao art. 58, letr�s b, c, d e f

enca,recer junto ao ExecutIvo a urg�nc]a A Comlssao é' pela aprovaçao da emen·

de medidas no sentido de ser cumpl'ldo? da por apresentar melhor forma de re·

-artigo 19 § IOda Constituição Federai, dação,
_

°pelos meios legais e na form,a prevI5't:2 no Eml'nrla�, �1, ao ,art..58, paragrafO 1
Ato da's Disposições Transltc:nas, p""ta o A Comissa? e de pereceI que �e deva dar
voto a �'ropnsição do ,sT. SacHO RamOS. fOI l1.nva redaçao ao parag-mfo 10, do" art. 58,
a mesma aprovada, declarando o. sr, ve- já que a em.enda apresentada nao satIs:-sidente que. oportuna.mente, fana a ':'-0- fez, A· redaçao que mdwa é a segulllte,
me.,cá::> da Comissão já mencionada,.- Fm- "Sempre que mau; de dOlS deputa?os se

'da a' hOll'a do expediente, passou·se a 01'- inscreverem para qualquer d�scussao,. rIe·
dem do Dia. tendo o sr, Raul' Schaefer verã,;> decla!,ar, quand? paSSIvei, �rev:_D.-pedido a palavra para, em nome da .Co- men"e, se sobre a matel'1a em deba�e sao

r'1iss'ã,::> Regimental, encaminhar' à Me<", pró O'U cnntra, para que alternadamente,
os pareceres da mPsn1a C8missã.'l., �l:�latl- a UJ11 orador a favor suceda out1:'O contra.
-vos as emendas apresentadas ao Re':llneD.. Emenda n, 22, ao at'l. 62, pm'agl'afo 3,
to) Interno Com a palavra, o"Tr, JnaO) Jo- !<'tra a I
Bé de S()ll�,a C:ibr81 reql1eF'eU fô<.'.'r:' qo:' 1_'. A Comiss'ã.tJ �pina. pel�, aprov�c�o da
-da a discussão das en1Endas J?ara se�sno eme:t;da e propoe, dl�OJ a ComEsao 'opi-
de "'unanhã facHit;:_j11.do-�'e, a�Slm_ os sr�, nana0 p�a aprovacao da emenda, pro�
det'lltad::Js 'um ,meil1or e!'t)ldo, e v'<to põe seja dada a me,ma a seguinte reda-

-.cor-'-1,_,a seu ver. ês,�e adiamento nã�, CQn- ç��: _ . . . . .-

traI" ova o dispost." no artigCl 4, Terl'\'lllym Informaçoes SO,IICltadas ou ll1dICaçOes
00. ;�'.)dlu o s,r, João José de S:lU�� ,Caor:),l propostas .ao G?v�rno �o .Es��dO ou af

fô�'",,' ') seu requerimento submetido a entldades de Dll'eJto Publlco '

_

ap"'(''''"'\,,�o da Casa. Os srs. N,lmes VareJq. Emenda, n:. 23, ao ar�. �2. paragrafo...

4°
Bp'

-

, Viana e Armando Cabl cesaram da A ComIssa>:> pela mmorw· ele votos e fa
n":l� "', par1- -:-'1)O'qr.qT à rpr"1, .. el'i�)_('Int.... V0:·f.j,VpJ :l �dn ....ã:l dFt emenda.

...

do �r. Jnão J-;')sé de Saus::! Cabral, 1 e,�':-al, Emer..da n. 24, ao art. ,62, paragrafo 50

. t
,I

..

Livros Técnicos
geri} I

5

em

Vendem -se I
1 ca.a sita à rua Uruguai n 5.
2 propried�d{'s no Estreito.
Trat"f com Joih C"scQe". à

Rua Trajano r o 11.

--'-------------------,-----,_.

de

Resolvido, enfim,· seu problema financ�iro J

PROC.URAMOS
Agentes Exclusivos para

_

a venda de Autornoveis e
:;_ -

"Oom.inhões. d,9 Marca Francesa

( ; I T ,R () E N

sempre em cn�a uma garrafinha

aPERITIVO «Kt�OI»

TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ, VEZ,-

paga.ndo PAltCELADAMEMTE,
�om �s VANTAGENS da. compra ia. riata,

�ervindo-se do

SISTEMA
,

CREDIARIC KNOT

INDÚSTRIA, COMtRc,O E SEGUROS KNOi S. A.

Q. 1(. fiV.!IfiiD

QU�R ' VESTIR·SE (OM (O�fORTO ELECiAI�(IA 1E
A

_. Sobrfldo

a......s
Cálpdo$

Móveis
Rádios
Geladeira.
Bicicletas
J61a.

Livros
ehapé..s
tnltal�çÕM .litrlcas ...itiMrlee
Artllos para prGlenu.

Peles
CasacM
QualsquM' ariliS_

-,

JECHICOS
o

..

Brasil para seu

desenvolvimento

ri acessita de técnicos

em todos as

profissões

LIVRARIA ROSA
Rue Deodoro, 33 - Fpolis.
Atende pelo Serviço

. Reembolso Postal.

Neste Estado. endereçar propostas à:
s. 1. V (Sociedade de Importacão e

venda de Automoveis� Ltda).
Rua General Polidof'o, 130 - RiCil de Janeiro.

Aceitamos agentes
correspondentes no

interior .

I

Adquira

PROCURE

Alfaiataria
Rua Feli-ppt' Schmidt 22

e

Os interessados devem
apresent�r nferencias.

Moedas divi
sionarias'
Rio (A. N.) - O· diretor,

gerai da Fazenda Nacional, de
acôlIuo com uma exposição fei�
ta pela Casa da Moeda, acaba
de re1comendar aos delegados
fiscais que !procederam 'ás dili�
gencias convenientes, no senH
do de 'aquilatar às necessidadeS
de moedas divisionatias dos'
ESltados, de modo que se possa
proIV1denciar o sl�primento das
respectivas moedas, as quais
deverão ser distribuidas: pelo
comércio, b�wéos e empresas', a
fim de ser sua circulação diri
gida para as cidadesl do interi�
or, conservando-se em cofre
a,penas a impol"tancia. suficien�
te para as o,perações realizadas
na reprtição até que a situação
'se regulariz-e.

Maquina de Escretrer
CO NTI�ENTAL

Vende-se uma, comercial. em

ótimo estllclo.
INFORMAÇÕES:

Felipe Schmidt, 2-1 andar·Sala 3
r

ODIN

.��.A) ,

tt -

"

LH � QECOMENDA

conTRA F€RII)l:lS -RECEnTeS ou RnTIGAS!
� ��..i4&!f!e�11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o BSTADO� Quarta-feira 30 _ere Abril de '9.'
-----......._-----------_ •.•..

•

Sob_os aD�picios ,da infatigável Comissão' ·Pr(f-UenstfuG·ão "do- Estállj1)-'-d'o '-·g·l(tri·oso·�' ·'fg8:ei·reil8�· F. C�� ....

serao realizadas amanhã, sábado e domingo, interessantes festas no Estreito, que proporcionarão
momentos alegres e! divertidos - barraquiobas, danças ao ar livre, lelíées, bebidas, churrascos, en-
'. .

.

. blvões de filmes, música, provas desportivas,' etc .
..,._.._•.-.-.-._.-.-__ - ._••- _,._._ - -_•••",,_- �__-_._._. ._-_._-_. - .._.",._'!I.. """"w..r- w ,_·_ -

..-.-_ -......-..:-w-
"" .._- __._...,..,._._..._� -_--»*'

Se 'tive'ssemos UI Estádio.•. Palia Ramos «versus» JnterniClOnal
(Escreveu WALDYR DE OLIVEIRA SANTOS)

A""oT'Le''''e. que arrl.igamente, 11a'
Agora que o nosso .ruteho) foi pena ljzado pela entidade máxima

=v r v w u' personalidade humana: ° <corpo era

muito Lernpo, o ,eSlpol'ta não, ea-a animal, era. irrllf.erior. �ras.ileira '(]il! pena que sofrera em 1946, r-esta-nos tão somente, a tare-

., !lliecieiSsi,dade. O l I d'a de tr-aoalharmos sem esmorecimento, para soerguê-lo def'in iúiva-
propr-iaaruerue, uma s ernpos muc aram e rnu aram mente.

.

Grarade parte daqueles que o pra- mui Lo. A agua, canal.izada, 'a luz
.

.

.
..

Nesta ,e<lipill,al:

t.ieavam 'O faziam 1J0mo sdrnples re- eléuioa, os transportes motoriza- .

M'a,s, para que possamos r��niimá-'Io ele sua quasi completa mer- Caravana do AT x Clube A:Uélico,

creio, .e <somente r-ecreio, mera .di- dos, o aumern.o e. consequente 1J0,rt- era, m19l.él'.::;e torna que _as dirígemes dos noss�,s clubes futebolísf.icos, no Estádio da F. C . .D., ·á .íarde, em
_

'.
l'

.

d"
.

. ..

'\ . -tornern a SI ,a Lan:efa de Jazer com que esquadrões de outras plagas e di p La da Ta "Di.a d 'I' ahadho ".

V1C1r.sao Ipm'lll -O'S' dias l(7r.1'a, <O'S, pas- íorto das cidades modernas, ope- " .

.

. ." .

ISI UI c
. ça l' o rw .

L� "d tínado a preencher as I , 11 ri' aI' f
- . até mesmo elo intet-ior de nosso Estado, excursronem a nossa ríeonha Preliminar-: Par-tida entre ·Sindi.ca-

sa ",mpn "81S I' ',,' "tiV" ; l'êd l1aLUIÜ cra.ns· o.l',maçao na VI- .

.

..
,

.

�lõnas vazias: a.pl'.es'enILwva,. E'ill'tão \. da ,cnmnm.de Lodos Ü'S lares, o 110- �:.Pltal, para um ma.ror congruçamerito da família esportiva cata rinen- tos 'e Lígas. Benef'icienles, em d íspu-

llnooiDlveme.ntes que deVle'fla.m ser mern V{H'lif],c!o\1 que a parte bruta
. ta Ide um tr-oféu.

levados em Idevli'da conta, quando ela sua personalidade mereoía cui-
Fo

í

pensando assim, que o sr. Irajá Gomide, destacado espor-tista Em Pónto Alegre :

.

I
. e presidende ·do Paula Ramos, desta cidade, sem (IUe nineuém soubes- Grêmio x .. Internaci nal.

dados, pois do contrário iria 'COIill-
",. v w

ooncoan-íann [p'ar,a Ique fossem OO:Il- se, entrou em confabulação co mos dirigentes do valoroso grêmio gau- Ciclismo
..

' prometer a parte nohre a qaial de-
sumidas em 'tão í'ut11 at.ivídade as d di L- d' h . cho, fnLerna,ci.ona.l, llexa-.ca'lIliPeão sulriogrande.nse, p'awa uma exibição E J'� '11e

. "
'81 'l,lJaVa , ao eSlmeTa 'o' CarlD' o 'e a

nl Ol,,"VI,':

horas ,que dlElV-emam s'er dedwwda.s t t j' I cl d
.

d d E J
. ne.Slt'a ICapi·tal fi'81nte ao seu esquarão. ICOITida d'e ,bÍlcide(,as, ,pl'Üim(}viã�.

a.o Lralbalho,' dnnlde e'S�,a l)T,eW>lT1l'lão. i o·a K ai. e" os. seus �LU a. ,'os .• !, '.01
.0Utra V,A.Z, s.e,m· {IUe ning1Llém esp'erasse, e( cJ.e,c,sa vez. até mesmo o 1 L .\ I' N L C L

.

.

d
. .

11
.

-:-
• .." 'i aSSlm que os .exemcwlOS passaram

Y .,. 'V.e! a iga �t. el.icu or·e ai arl-

que �Jllj a hO'je, .su:b.sIste, :pOIS, .o
a fiJg'Ul'M no .ról .ela.s. necessidades

s.r. trajá], o [n·eôi,delnl.e do Int.erna.cional, vem de ,tel.�gT'a;f.á-.!o, a'ceitan- ne.nse.

€Slporte emocl.(mante {lomo é

a!b-I].
... do 'o -cmwite e P11o.pÜl8ba f.ormulada pelo gI'êmio Ü'icolor.

.

' .,
.

'i1Umlliuas. HOJe gTnlásLl,ca e· espor-
SÜ'I'Vla cO:lIliPlet,a'meDlte os ,seus 'a:f1e'l- 1

.

n 'f' d' -

f" c, As·siJll1� os fl.oriallopoIÍll'a.nos' amanbe,s do esporte-bretãü, terão 8111-
.

. '.
_

,es S l.g 1. llca.m e tl'caça o· . Is,lca, '8

çoal�{)s dJesv,l·aTlielo-o das ocupaçoes,8'51.3, recrei<o uLil, aliy'idaJ(!.e .ne-
sêjo de pl'esencia'r no próximo mês, nes,ta capital, o grêmiü 'de Ávila,

'L]�er's" _0 .()"p:o:rbe ,el'a consldelJ'ado 'ce,s'�ál"ia, ,el.istl'.ação 'sadia, .E'lfi.cia.z
'resom:inha e 'lant·Üls onLl'os "cracks" elo p.eholisiillo na.cj.onal, quando de

drwwsao, daI' o :fruto de, sarem ad- L' d
..

A'
. r·egr8lsso de Curitiha, onele 'enfl'enlarãü .Q. onze do, Cori:f.i.ba F. C.

preve.n LVO I 'Ü.S VI,CW,S. 'S51,m 1Je1n-
ver.tidüs os jlOVleJDIS qu.e dlIll[pelidos

.

I."
•

'1' -« Não wes:La Idúvida de que a notíeia é sobremaneira diglna dos !lOS-
sam e <p:ra-lillCUlm as CIVIl lZ'açoe,,,

pela 'llie0essidllide de mo;yjJlliento .' '. . 80.S maio·res ·e,ncômios, peis, visa ela, habiliitar o nosso fute,ból, fazendo-o
.' . maJis adl,antllidas; aSSN11 ,Co.mp,l'e'cn-

,atllra.v�m-,se lliOiS' m8<SIIllÜ's. Os PU]S (j,e:m os ,poderes publ'i'lJos QlI.le, '8S-
cüm ·que em ép.o'cas vindouras. possa êle twmbém, ser a.d<mi.nooQ noutro

aco.nS1el<h:a:,a1m, �rud,eIl!te.m�ffil'te, S.�I J-Üll'</rum-,se 'paI'a 'o inlor,e:men(,o cJ/a Estaelo.

maIS .p.ratr,co ICU'lldar de cms,as iutelS cultnra fi.sj;ca. Ent:ro(.anlt,o, Iill'lli.ta ü .que ur.g1e fazElr para s,e alcançar êsse fim, é qU'8 h;ümens que

'que dessem TeS''Lüt;aJd�·, leiill .vez d� genhe ainda não mudem: uma: g,ran- têm' sôbTe s,e,us ombros a t'esponsa1bilida!de de diJ'igir 0:8 no:s.sos clubes

;pender lt�mp,o· ,com brmcmdelTrus. E de maioria 'pe.t'si,ste. e:m 'ver na ei3'por.(jv-os, ,brabal'hem com mais aJi,nco aJim-de conseguir que· os nos

bem poss·fvel que, cons,ide.ramdo a C<tlllnra fi,si,ca somE'nte' .1'êOl'.f'i.o d'(
sos gTêmi'os 1jesporLivus, briLhem no cenári.o futebo'líslico do Es:!.ado,

Á.p,oca, tl·,V,"s.sln'm 'boa ,d,os·e. d·.'" n.azo-ns.· A 11'
- -

f' honrando-o e ,enClbrec'endo-o .di,g-na e al.Livamen!.e.
't> u " v ,. co' OCIOS.OS . .!Y v'e la prervenç,ao nno Dl

"omn. ao :tn.m 'a,'l·�.'da hOJ'e ·"'qu'el ..n.s nl"e P-o.demos, de noss'a parlü\, ,g'ulmnlil' ao públi.co .es.pünt.i:vo ,da cidade,
..... U< >O> u.>ti W V,," ainda el.e ·[odo abala.da.. E' po,!' i.sso

prüep.ram eVÍltar 'Ü.s ex,c,essas'; maiS, (\ll,e muita ,g'ente boa, 'Capaz ,dr que o InLerna,cíona.l, r.aeá {]'uas exilbiçõ-es -em 11,OS·S'OS grama,dos, a llri-

,cOlnve:IlIh'amos, exislui;r, ta.mlbém ·co,nt.ribuÍir para. qu'a,lque,r obra de l1lJei�a contra ° Paula Ra:mos e a sE'g'lmda, pl'ov·à.ve·1me,nlé, contra o

mui!t:o de üonrvencio.nali.Slmo. __I_ de� ca.rá't.e.r Eooial, mels:mo recreaitivo Aval.

iilla iii, talrv.ez. Se a'l!g,um jovam malÍls não .quer se digmar a cOíllJV�elrgÍ'r /' ETllC'en':ando ês.te .wme��tál'jü, .

queremqs dei·xal' 'a�ui .consi.g'nados -os

1':lltel·.I· ..g"'DI'''' .e· Ima,;'s .atI·!· ... 'cLo, .a.rgu- t
-

\ L ç- d I nossos rupl,au,s,os 310 sr: IraJa Gomlde, presIdente, do. VlltorWSO Pamla. Ra-
u Vv ., '" lU suas a 'enço'es para U ,c·ons ru ao ,

.
e. .' .

iilll"'n,t�.s ..s,'" q.""'" IdIB"".I'I·a ""u'l',dal'
.

d'.o '(' I' p' mos', pela Ima.Dlelil�a oom que tem Il\r.acura.do s-erVl'l' o eS{!J-orte CRlLarmen-
v <ti U 'LUO Y'O 'v um ·ElS ,a'e·lO. '

.. -0.1' ],s·so vermos essa . _.

""'ro'"p'rl'o l"O·,'l'.pO ·tor,no:IlIdo-o Vl',D1o,r,o-
.

'.
.

I ]'f I se,
a que se dedillJou com ellltusillismo, albnegaçao e mUlto bO'a v.onta.de.

I>" v >ti'" o' COIsa 1l1lClOmp;J'e.el1ls:l'Ve : pro]· 'E'wan' . . , .

so e· " 'P'or"a,�'to., be.'I.o, ILh.l �.ng'l',m,en,to·· d
.

I Que os diirigenl·es dOIS 'ÜlutrÜis clubes, ilillbLem o ge&Lo do Ilustre pr€-
li "ti '" "'L' .• e ,1)IIÚ's,peram· Nl! a vez m,al:s' OS c 'Ll- I

.

""oa.l'l-'a n1�:1 ·a ....s .Oll.vi·dos d,os' b ,1 d n d' en,," anto
silelente do t:ri.IJol,or da Pl'aia de Fór.'a, sào os nos!sÜs votos.

" '" U' ti seus ,e·s 'ÜE' ' a ''Ia: e ' e Jogos, ' '>ti'1-1' • I ..
.' .

. . . •

ai Im,eDl'·al'.I".d"'de dia 1
. . -

I b 'I Aig·ua'l'de.müs, P.OIS, a VI·Slta ,do Inter.naüJ.Onal, no prOXlJillO mes, que
li w D1-orr:elTll iC e wa11 l,çao 0'5 c IUI e'�' (e

"ei.>p.o,r�e. Ta I não aconte.ceria ,se
ma:real'á épüca no cenário ;es:pontivo do Estado.

,

t.i:v'e,slsemos VM ESTÁDTO EM FLO-
Paula Ramos venSUf; fnterl1lamollal e Aval versus In(;ernaóonal,

sã,o 0'& prélios. que ferir-s'E'-ã.0 em maio \'inrJ.ouw,' quaooÇl o gl"lélnd ..
oe o 'e,SlpiIl'Ho mereei'am des'v'elos: só RTA;\/ó.POLT,S.. .

�

ês.s,es fonn1iava:m o lado nohne da Rui 3, lockler de Sousa clube no.& honrará c·om 'a s,ua segunda visita.
.'

.
'
.. uma Revillta Mensal criada pa<'Q vh·or Q Historia de

.

. Si. Francisco do Sul.
•

Procure adquirir .eu primeiro fa.dculo na comemoração do
Centenário dena cidad.e, '

IJhurraS'oo, dal1'sas a,o a,r li'vr.e, c,o-
.

Suds página. refletirão imagens. vulto. e fato. do pauado
. francisquensa !

�

mandadas Ipe}o j,a,zz elo "lVloa.cá,r",
Acha.ae -o venda na. Livrarias «43»:. «Mod,erna» e «Progl'e.ao»

fil1me:s a,l'agl'es e div,ert'1das·, ogen-
�

.
_

tilmente jc}]'nedrl!Üs p,elo Es,oriltórii<o

:�; ';�'�;�:���:!;�s. Ill!telr-Aimer.il�aThC .Acusados OS éomunistas brasileiros I

�ma blliDld� ide .musi,ca 'u:brüham-
RIO, 29 (A. N. )_ Carre. nesitá lJalJ)i:lal à informaç,ão de que o Blli-

trura orSl.f.esteJ.os.
'

..
, _'jba,ixad()ll'

do

pal',lli.g''LlIai
lorne.ceu 'ao lLa,ma.r.a.tí farLo.

dO,cUlmeIlitár.io Sã,b.re
, Cat.ariln�ens.e! ,Dando tu� ade�a( o auxiiio 'que os -comu.nistas .brasiléi,ros wrjam pr.estal:lo .. os. Mbeldes ,pá-

a. OOlillls'sao :Pro�GoIlJs'truçaÜ' �o Es-
raguaios. T,al informalç.ãü aLé o momento não foi ,cOIlfirmada.

t.rud'l!O do .Flglue.JT'ens8l, ·cs-iJaras f,'[i- _

PTOV.a.s ,esporLiv.3,S, co,m p.rêmio8 vOl'lellJe.n!do tua ,te-f1ra :nat,al que cla- ......_-... .-.---._.-.-....--.---.---.-------......--------------.-.------------
...--•••••-_._......._.-.--....-

aos v·éTIlcedoI'e,s·, j.�g.Q.s diy.e.rsos: m8J [p'()1f ·'Lrma�
lJ),J'aça desiPOJ.'Lil\'a. das

! C S'''''_' J I'
'I'ORNETO IMUNICIPAL

ba.rr'Jqu:iruhrus, l,eiillões, bebidas, mais modernas do país! A asa « ao o rge» . ,Ri,'?'
28 - Sá�ado ,e �.n�elY\, pros-.

________________________________ .'

1,,:eguJ,U
·0 Td,r11J01o Mummlpal, ClujOfi.

O .sÃO PAULO T10MBOU F<REN'I'E "gloalJ,s" de, Baltazar (2) e Servilho. .. de OSl\'iA� MEl RA ) I1Bsulfa.elü,'S' druD1'OS 'a s'eguir.:
t

�.
� 'Sáhado:

AO GORINTIAN.S <para o vencedo.r, e Te-ixe,i:j:'iinha. e .
.

'Sãio P,aulo, 28 - No Es-Ládio Mu- L'eôll1idJas p:a[la «) v,encido.
. VQndg OS mQl hOPQS aptigos

I SãQ C6stóvâJo, 3 x FI,arneng'o, Ô.

rlJi'c.ipal do PlliC\8Jemfbú, ,per.aTl!te Os qua.dros jlogaram assim

.�. d t b 1
Botafogo, 4 x Ola/ia, O.

gnanlclie alsslÍs1têllicila, o .são PailÜC Üioll.1lstHuiidos': l=)OP PPQ�O Q a Q ô. Do.mil1i,?ü:

t
" ii I Va's'c'o,' ,6 x Bonsuoes.so. 1.

mediu-se, na :al'd'e de omit,elm, 1J0,m /) -/(H' f,·.1 ,.. ('\' a Iv (I 'I() I' '(I
.OORINT.IANS _ Bino, Do.müngos � (.,' .'." ( "."i' ,�J... . • Madurei'l�a, ,2 x &m�érica, 1.'

o üórilnüa11Js, pela. "T,aça Cida.de de {" ..

Sâ,o.P3/U:!o", em sua s-eg>ull!da di,sipu- e AI,do; Pe11s.sari, Héliü e Aleixo; � Bebidas, conserva�, cereais e todos �
o j,o.go ent-Be ,FI''LlJminense e B'arn.-

ta .est.e Rlno, já que na primeira, seus Gl&udi9' Ballaza,r, S:e.r·vi./ho, Ne.nê e

� I
gú foi trans,fefido para qua,rt.a�

t.rês o�uJbe,s 'dispUltaiJJ;t-es .. 'Co.rin1.iam.s R'lli. OS de n1 a i s gê n e ros a I me nt;CiOS. feira próxima.
'.' .,._.......,._..............,. -..-.,...J"'�..----,

�,��lO�,�t��rmr:i��,���lg�;�\�'L�aL�:�,� V����EI PR���a��s,ehi;F;�����;,e;e.� �
A('ucar Pél()/tt à 1'$ 4.00 rtoh(�/o) � tEIAM -A REVISTA

(lJe.c.o.rudi,ções. NC)J'onh!a, I·('IZ'ÜI, Re-rr,arri, LeÔ'll!Íidas � Rua Major Costa., 60- Tel. 758 i O VALE 00 ITAJAI
Venceu o Go.r,inlians por 3 x 2 Am'éri·Clo e TeixÚrinha.'

•__;._-_-......_...-..'"J'J'o.---......-.---.-�--..--.--.---�...............,.,.......��.

. Direção de, PEDRO PAULO MACHADO

ma:iiores, pois·
épo.c:a ,repuJLruva ta:l lJuiidado, obra
ex·clu.si,vlli da v,ai!Cllade. ,Só o i'nEelecto

<'Vozes .da Juventude»Campanha Pró - Consl'rução
Estádio do, Figueirense

do

Onganiza,da .p.ela üomiss!ã,o P'l'Ó

Gons'kuç,â;o 4'0 E.si.á,di,o dO' Figue.i
r�il1,s,e, :Se.J"-ã�eal.izrudas .nos dias 1°,
3 le 4 de ma�9 'Próximo 'inúeres"a!ll
tes f.estejos 'elm beneülJi-o do glo
ri'Üs·o clube da. jaqueta alvi-Dlegra;
no 1,0'0al 'Onde está sooda. OOll!strUli
da a pra,ça de desportos.

Do Iprogrétma ,coapriichÜ'sa:men te
,e.J,aba.mdo, 0o'nstam os 'Se'guirrute-s
dj,\�ertíme11Jto:s :

._---..;.

PRúGRAMN ESPORTIVO PARA·..t
I S�MkNA

HOJE

Fuiebol
No Rio:

Fhiminense x Bangú. ('l'orn:ei.·
Mmüdi[pal).
Em Porto Alegre :

São José x Força e Luz.

Basquetebol
Nesta c.alpH.aI:

.

Uhiratar» x Lira (TCIIl�nl810· Aber
to).

Voleibol
Nesta oapital.:

Clube Atlétioo x BaTi·j.ga
(Torneio Aberto).

AMANIE
Futebol

SEXTA"ÓyEIRA
Basquetebol

Nesta ,crup ital :

Ba'r-riga V,el'Clie x

(Torneio Aberto).
Voleibol

Nesta .capital: .

mube Doze 'x Li-ra
,

A!be.1ito ) .

(Tornei.

S.ÁBADO
Futebol

NesLa ,c.a'Pit;a:l:
JCol�gial x Bociüuva (ia Di.visão}>'

DlO Es.báJd'i'o ida F. C. D., ás 15,30 ho

ras. P<l'eümi.nar: BO'caiuva x Co
. .

1Ie,gia,J (Divisão de A,sp.i.r:arutcs) > Ú

13,30 hOl�ais.
� ISão P,a!UJlo: '.,

JUIV'emLLlIs x San.tos (lDlilCi:o 00'

Campeona to Paúlista d,e Pl'oJjss-i'o

na'i,s) .

DOMXNGO
Futebol

N8Ist a c lliP it.aI : \

P.auLa ,Ramo.s x Aval (1� Di'vi-

são), no ESiLádi.ü da' F. C. D., "'
15,30 horas.. Pr·elimi;n;ar: Avaí 'r

Palul:a. RamoR (Divilsão Ide AS:p'iraJU,
t:els), ás 13,30 horas .

.

Nü Riü (Tar-nei:o .Muil1JÍlci'Pal) :
Canto dia .m·o x Flameng'o.
B?Jnlgú x Madur.eka..

BoLa,f,o.go x Sã·o Oris-LóvUJo .

Fluimi:ne,nse x Bonsulcesso.

Va.sro x O lall'i'a..

mm ,são Paulo

P lliUII jls,t.a :

(Campoona:trJ

'P'o:l'tUigUE"Sa de De.sporLos x Pa-l-,

l11leira.s .

,c.ümw'tci'al x Naciünal.·
Goa'i.IlILia,ns x J'a]}.lliqU[l)l'a.
Em P.Ü'l'lo AI,BgTe:
,São José x Re,IPner.

Remo

,:mm Jo.invI�Ue:
IR,e;galta len,t.re Ca'ohoeira e Atlan

tiJco, ma "Raif1 de Jarivrutuba".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�-------------

o ESTADO-Quarta telra 30 de abril' Oe "41

.-+,
..........--.-'"asjr9�·,.SoGial·-·do·('_()· Est,ôd·o)c)·

Pedamos aos nossos distíntos leitores, o obséquio d� lJl'ecJl.tol,t,;r I

.eOmpon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto�antes, o nosso movo Cadastro Social.

Nwne .......................•..••.••..........•..........•...••••.••.

Aglrad.eceriamos, também, a aenilleza de noticias. de nasoime.ntOl.
�amentos e outras, de parentes 00 de pe&so88 amigas.

DR. SAVAS LACERDA
� méd1co-c1r1l!rg1ca 4e Olh(ll
- OuVidos. Nariz - !}argllJlta.

, Prescrição de lentes de
'I oontQto

i'Ji'IOlI'8ULTóRIO - Íi'ellpe Scbml.
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

,lU1IlDlIIlNCIA - ConselheIro 1Ia
fra,.77.

TELEFONES 1418 e 1204.

Ausente

DR. NEWTON,D'AVILA
OperaçOee - vias Urinárias -

Doenças doo íntestínos, réto •
mUI - Hemorroidas. Tratamen

to da collte ameblana.
F1S1oS.erapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às ll,3Q na
'li. 1 tarde, das 16 hs. em diante

Reald: Vidal Ramos. 66.
Fon. 1�7

DR. MADEIRA NEVES
aI�dlco especíattsta em DOENCAS

DOS OLHOS
CurIJO de Aperfeiçoamento e LOD·
ga Prática no Rio,' de Janeiro

'

Consultas, diariamente dQI
10 às 12 e das 15,30

em doante
CO.NSULTôRl0:

Rua João Pinto n. 7, 'sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rwr
PresIdente Coutinho, 58

OI. ARMANDO, VALtRIO
DE ASSIS

'� 8erv1ços de Clínica Infantil !:ta
• Ali,81stêncla Munlcln'JoJ. e de

, Caridade "V

'i!!JidNICA Mll:DICA DE CRIANCAII
ADULTOS

<roNSULTóRIO: Rua Nunes ....
•

.-..so, '2' (Edifício S. Francl8c»}.
COrumItas das 2 �s 6 horaa

_ID1IJNCIA: Rua Marechal Gll!!.
lherme. 5 Fone 763 DR. A. SANTAELLA

(Diplomado pela Faculdade Na
e1<ma1 de. Medicina da Unl'li'ersld�
� do Brasil). Médico por concur
eo do Serviço Nacional ,de Doén
'""6 Mentais, Ex Interno da Santl
eu. de Misericórdia, e Hospital
Paiquátrko do Rio na Capital l'I e

deral
mdNICA M1JJDIGt\. � D4)IilNÇ,iut

NERVOSAS
-.

, ..

- Consultõü-to: Ediffclo' Arr!4.I,.
�. NETO

- Rua Felipe Schmldt. Con8Ultu
Das 15 ãs 18 horas -

Ill.md�ncia: Ru:a Alvaro de CaNa
I:ho na, 18 - -Florianópol!s.

DR. ROLDÃO CONSONI
mJIIlITBGIA GERAL - ALTA C�·
_lJBGIA - MoLÉSTIAS DE 18&

. . .. NHORAS -o PARTOS '. "

,aI"ormado pela Faculdade de Medi·
e1Dna da Universidade de São

, �o, onde foi assistente por "a·'
1'tIoII anos do Serviço Cirúrgico �QI

Prof. Alípio Correla Neto
�jf.:I:r1lrgla do estômago e vias Dj

k�.J intestinos delgado e gI'0IIJ0.
t1rClde, rins, próstata. bexiga,

ô1ttc'o, ovãrtos e trompas. Varl.c0-
r.ll&la. hldrocele, vartzee e herH

CONSULTAS:
tu 2 às 5 horas, à Rua ".Ipe
�dt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso). Tel. 1.598.
JDBID1!:NCIA: Rua EstevelJ JU

nior. 179; Tel. !oi 764

DR. MARIO WENDHAUSD
Dvelor do,' Hospital «Nerê.. R'/>;"Ol'\
CLíNICA MtDICA DE ADULTOE

E CRiANÇAS
Conaultório: R. Visconde de Ou",
Preto. 2 - esq. da Praça 15 de No.
_bro laltos da· MBelo HorizonteW)

TeJ. 1545
.

Con.u1ta.: da. 4 ãs 6 hora•.
liteaidência: R. FeHpe Scbmidt. J�

- Fone manual 81�

DR. POLYDORO S. THIA�"'''
Médico do H9spital de Ca7idade

de· FlorianópoliS
Assistente da Maternidade

<lLtNICA MÉDICA -" DISTúR

BIOS DA GESTAÇAO E DO

PAR'l:O
Doenças dos órgãos' internos, es

pecialmente do coração
.Doença,s da tiro ide e ,demais

glãndulas internas

FISIOTERAPIA - ELECTROCAR·

DIOGRAFIA - METABOLISMO

DR. M. S. CAVALCANTI
Ollnics' exclusivamente de <.!rlanças

Rua Salldanha Marinho, 16
Te1efone M. 732 '

DR. BIASE FARACO
IIMIcó-chefe do serviço de SffiUe

do Centro· de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

StF'1lLLS AFEcçõES DA
PELE - RAIO,s l'NFRA-VER·
MELHOS E ULTRAS·VlOLETAS
Cone.: .R. Felipe Schmldt. 46 _

Das 4 às li boras.
Res.: R. D. Jaime Câmaira. 46

FONE 164;8

--DR:- LINS
_.

NEVES"'-
, Moléstias de senhora

Consultório � Rua João Pinto n. 7
,- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Ed-lficlo 1. A, P. da Estiva)

Telefone M. 8'34

BASAL

cOnsuitas dlàriamente das 15 às

18 horas
Atende chamados a qualquer
'hora, inclusiye durante a noite.

(lONSULTÓRIO: Rua Vitor Melre-

_
leso 18. Fone 702.

BESIDENCIA: A v e n i da Trom-

powski, 62. Fone 766

DR. PAULO FONTES
ClInico e operador

CoJ;lSU].t6r1o: Rua Vitor MelTeles,_·2e
Telefone: 1'.405

Consulta,s das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: . Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

CURSO 'MOTORISTADE
Pronto

'e
Socorro, de AutomóveisServiço de

Ensina-se 'a dirigir automóveis
A'madof e Profissional

Teoria e prática - conhecimento do motor.

Atendçm·se chamados para reparos de urgência.
'Auto-Escola 1-47.77

PRAÇA GAL. OSÓRIq, 40.GARAGE UNIAO

7·

It revolução paraguaia e ai ..BIRBEIE,st
mediação bra,sHeira tfJ!I1SfiIlVí{:/;':o

Carne fI1;gorinc�da , �a·;·d·· '1"�','Dif���raRio, (A. N.) _ Vmdo do K

Ri.O GraThde do Sul, t�azendo de Lanunagrande carregamento de carne �
frigorificada, entrou na Guana-;
bara, ontem, "o navio Goiz
lofde" .

Todo o Sul Catarinense escuta
diariamente a Rádio Dífusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médias) .

DOENÇA� .N.i!iRV�S.AJ, Horários de irradiações: - Da.
Com os progresaol'l da med.ido 10 às 14 e 17 às 22 horas.

hoje, 88 doenÇM nervosas, qÚBIUICl
.

Representante em Florian6polis:
tratadas em 'tempo; sio males p,"" D. F'.' DE A�INO��feitamente remediáveis. O �a:r�nllf&'"

Red. do Jornal «
.. ,

STADO»�ismo, fruto d. ignorânci&, só ,o.. _

prejudicar os individuos afe�dolJ clt
Rio, (A. N.) _ De acôr- tais ,'"enfermidades. ,O, Seu_:iço Na-

do com informações . recebidas donal de })oe�ç�s mentaj.s dispêt

I tle um Âmbu)atoflo, que atende "fa
no _?NE, a campanha, de edu- mil.mente 08 doentes "!ClrTOSO. 111>

caça0. de adultos esta p.lena-I &�'!DtN, na RUA Deoclore U. tIu f

mellite vitoriosa pois os resul- ... 11 ftor&ll!••iirrl..........

tados iniciais obtidos são oslT KN"armais p:r:omissores. O Estàdo do10me
Rio, se'gundo aquelas informa-·

,, _

ções, a.presentou uma, execução 'Envie ao seu amigo distante
mais completa ela camnpanha. um número' da' revista O VA'
........•...................... ,

I;E DO ITA.JAí, edição dedl
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cu1tural

;

de nossa terra

DoeD�a
.

das aves
,

Soubas e Pi PÓCêS

Sexo ".- . .- Est. Civil .. _ D. Nasc .

.

.

-Rio, (A. N.) Segundo enviados do Brasil e ameri-
Pais , .............................................................••. I um corr-espondente da impren- canos em geral, para expor,
;Espvso (a) _ ........................•.....••

'

••

'.1
sa, que se enco-ntra em Concep- seus pontos de vistas.'

,

cíon. o governador revolucío- Entretanto,' vale reafirmar
Bmprego ou Cargo / nárto do Paraguai tomou co- que o. primeíro passo seria o

, nhecímento do texto da nota afastamento do. govêrno \ Mo-
Cargo do Pai (mãe) _................................................ do Itamaraty sôbre a pacifica- rinigo. Os revolucionários pos-
'Observ � ••••• :........... ção da família paraguaia. A suem codíções de, alcançar a

proposito da nota brasileira, o vitória. Encerrando sua entre-
� major Estígarrtba, secretário vista, Estigarríbía reiterou vi-

de Justiça do govêrno revolu- vainente o desejo de seus corre

cionárto. declarou que recon- ligionár.ios no sentido de que
nhece Q gesto do Itamaraty a fa o Brasil e demais -países 'inte
vor da paciücação, como gene- ressados na pacífícaçâo enviem
roso e humanitário eque ídentí- observadores a Concepcíon, O
co sentimento mantem revolu-IMajor citou partículamente o

oíbnários ém relação ao govêr- nosso país que teve a iriíciatí
no de outras nações mediado-jva da medição, seguindo a tra
ras. O governo revolucionário, díção do Itarnaraty, que baseia
deseja svttar o derramamento Ii sua politicana paz e na frater
de sangue do povo paraguaio nirdade aos povos amigos e vi
está disposto a receber todos 0$ zínhos.

,

Ensina se remédio ex-

,
,

•• I! •••••••••••••••••

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

FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Uin�o Cr2DSijta�D
"SILVEIRA"

Grand. Tônico

traído de arvqr e muitc co

mum, medirnte Cr$ 20,00
cartas para

LEONEL LEAL Pindo
-'ti9a-Mun. de Orleans.

fM

....................... 0..:"
•••• 0,0 ••

fascistas em
Buenos Aire's

Mendoza (Argenína)
.(U. P.) '_ Numerosas inseri

ções como esta "Viva' el Duce
apareceram no movimento _ ao

Soldados Desconhecído ". daqui;
ontem, segundo' aniversário da
monte de Mussoliní, As autori
dades reclar�m , deS,00nhecer
os autores das inscrições.

--A
......

s-s�-�-I-��-E-s�l
Reclamem imedia.ta-

mente qualquér irre
gularidade na entrega
de seus ;ornaes.

llfabetização
dos atlultos

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO L�ITOR: Se o que 11.

ivteressa é, realmente, umà providencia
Jlara endireitar o que estiver errado -:JD

para Que al.;uma falta não se repitá; ..

NAO o escânda'lo, que a sua reclamaçlo
ou quej.xa poderá vir a causar, encami·

nhe-a á SEC;;AO RECLAMAÇOE:S,
de O ES.TADO. que o �o será levatio
.em demora ao conhecimento de que..

de direito, recebendo, v.•. uma informa·

ç� do resultado, embora em alguDe cao

1108 Dilo sejam publicados nem a recla,

I ,maçlo nem a providência tomada.

VendeIll- se'
Gerador MQrconi·- Londre. 15;21

volte -- 30/20 cmp, -- 1440 R.FiM
proprio PQra carregQr bQteria." ou
luz. com rheolltQto.,' .'

'

Motor 3 ph, 220 volts 2 HP,
1440 R ,P.M •• com chave TriQngulo
x 'Estrela e automQtico com eixo
Q�bcs os lados MQrconi-Londrelil.
Motor galJolina. Iron-Horae com

gerQdo,t 110 voltlil alternadQ SOc)
watts, S volts x 4 omps, contfnue,
completo c/tQn9ue etc.
Rua João Pinto, 29 .- SobrQdo,

O. G. BOHM
• ••••••••••••••••••••••••• 0.0 0,0 ••

Aproxime-se
-

mais de seus

amigos e parentes enviando
-lhes um número da revista O
VÀLE DO rfAJAí, edição de-

,

díeada a Florianópolis
., .. ., . ",'., .,

'
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PÁRA RECEBER AMClSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

. UBDRIHÓRIO ODiN S. I.
CAIXA POSTAL. 36

BLUMENAU • SANTA CATARlNAi

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecçõe's "DISTINTAn e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brinl
bons .. barato•• algodões. morins e ClIvio.m_ntoll
pall'a alfaiates. que recebe diretamentE' dali

Snr.� Comerciante. do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• - ,FILIAIS em Blumenau e LajsliI.
fábrico.. A Casa •A CAPITAL- chama a ateng!o doa

vhlita antelll de efetuorem iIIUQIIõ 'compra.: MATRIZ em
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� ONTEM O. ALTO-FALANTE INSTALADO NA SEDE DA "QUINTA COLUNA VERMELHA" VOCIFEROU CONTRA OS REPRESENTANTES DO POVO CA- �lr� TARINENSE, 'REUNIDOS EM ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE: "A ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE NÃO TERÁ MAIS AUTORIDADE MORAL PARA LE- .�,� '.� VANTAR A INCONSTITUCIONALIDADE' DE QUALQUER ATO DO EXECUTIVO, PORQUE SE CONGRATULOU COM O GOVÊRNO FEDERAL' PELO t
� FECHAMENTO DA JUVENTUDE COMUNISTA!" ESTA OFENSA AOS REPRESENTANTES DO POVO CATARINENSE, ACIMA UE TUDO BRASILEIROS .� .

... E CRISTÁO, MERECE A NOSSA REPULSA. É QUE A MORAL DOS OFENSORES COMUNISTAS TEM I POR ALICERCE 'O EXEMPLO DO CHEFE PRES·· t'
� TES: TRAIR· O BRASIL E EMPUNHAR ARMAS CONTRA OS PRÓPRIOS BRASILEIROS .. , �

. '. . ...
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P. Alegre, 29' (4.N.)-Fi�OD virtualmente' cODstitnido o bloco PTB-Pt - e PC em favor do esta
. belecimento do gÔvêrno de oabinete-(parlamelitarismo) neste Estado, o qual. entretanto, nãB terá.
a faculdade· de ãecretar a dissoluVão da Assembléia. O seere tarjado será organizado com ii par-

ticipação de todos os, partidos. de acôrdo com o quantum das' bancadas. '

Importante reunião econômico-agrícola
o Governo de Santa Oatart-rpúblícos diretamente relaciona- tuíndo as proposições que uma,

na, pelo titular da' Secretár-ia I
dos com a agrtcultura. a pecuá- a uma, serão trazidas ao eorrhe->

da Viação Obras Públicas e ria, índustrias derivadas, asso- cimento da .Casa,
Agricultura, vai reunir em cíações e agreiações de "algl'i- Baanceadas as índícações..
F'loríanópo lis, todos os fécnicOSiCUlitoreS, se Paltenteará'quandojirão elas ao Executivo sob a

e interessados nos assuntos os primeiros resultados, após a forma de· sugestão ao Poder
econômícos-agrfcolas do Esta-l sua efetivação, se mostrarem' á' Público que convoca e assiste

O 1- 801illversa' r=o de ,lia lIstai ca-o
do, durante os dias 1 a 4 de!luz meridiana das realidadesla essa Reunião, interessado

� di
� maio próxime. A relevânciamasoentes.

•

como está na sua realização e'

I II' U desta Reunião, que tem em mi_! Sem pretender ser um Con-' sucesso. As conclusões a que
_( data de hoje é de �a'lJ,(lt' s'i,g- quando d!iscursa;�á o 's'r. 'I'arcisío

' ra conhecer da situação, ue- gresso e, sem alardear progra- a Reunião Econômíco-Agrícola .

níricação !paTa a Caixa Econômiea Guerreiro de Araujo Contador Ge- cessídades e reívíndícações mas bonitos e festejos ímpo- chegar, nos quatro- dias de sua

Federal Ide Santa Catarina. R€lpre- ral.
'

ma1s prementes dos serviços nentes. a Reunião Econômico-I duração,
terão marcada influ-

senta o p'rjrrneiro aniversãi'io de .

.

;Agrícola, tal como foi ídealí- êncía nos atos do Govêrno, no-
instalação de sua ag'ência nesta. üa-

Este anivea-sár io não configura A' margem das s e s s
ô

as :zada, determina-se a apalpar, tadamente no que diz respe�-,
vital. Seus dirigentes e Iuncíoné- menos que um extremo 'progre,slSo d 1\ bl-' lOS pontos fracos ou descuida-l to aos assuntos nela focaliza-
Irias não podiam, destarte, deixar íínanceiro paca Santa Catarina. A

I a ssem ela dos para, numa renovação ati-' dos e que são, no momento, tia

passar" o dia sem lhe emprestar fi organização se estende pelo Es.ta_- '.

O deputa�? .dr. Saulo Ramos
va, integrar a Secretária da maior promência e Impontan-:

sígnf Iioação veedadeira. elo em surto crescente, prop iciando .leg e,rn sessao de seçurula-fei- Víação.. Obras Públicas e Agrí- cia.
ÁS sete e meia será celebrada na

um aumento de operaõões de cré- ra, dia 28 do fluenle, urna no- cultura, dentro daquela alta I Alem de aplauddnmos 'a Idéias-
Catedral ,Moef:roJpolioLana, por Fr,ei �ito ).e �101Vime.l1!taoões de capital, ta dt''O Esuulo", relativa ao

importancia que de f.ato tem por todos os títulos elogiavel,..
Felislberto, missa em ação de g't'a.- Jmpresslonanães �el,o s,e'�l :V�11to,

. pão nosso de cada dia .. ,

no quadso admíníetratívo do queremos patentear o alcance,

(,'Ia:s' .

' As novas agencias imciarn de S. :/!}xC'ia, teceú judiciosos e
Estado. e a larga visão com que -os:..

l
,.

t d oportu.nissimos cO'tnentáT"I:O" á r1
ÁS oito e meia os Idirio-entes .e prorr o seu serviço, morernen an o e

Hoje, quando o problema orientaJdures Lhe plasmaram o'
, e

'lS irnciatí as indi 'rI aís cerca do assunto, reclamando f t
.

funcionários ido estabeleoímeuto c. '1' I"" IV,· 1 iviou 11 • maior é o do abastecimento e corpo e '3' orrna, eu, USlasman--

n-ão ao tumulo d'o seu ex-diretor, .Na (j_)l'esi:dênóa, e,l1contra-se o Dr. dos podel'eiS c.ornpelenl,es, ená- barateamento do cust;o de vida, do a todOiS que lhe, acom,panha--
o salldoso -major AJcácio BORres MOI- Aro Brasi,l V,im?la, figura de ine- gicas p)'ovidências, pa7'a qlle o

uma ,provideIlJCia, de:sta' linha, ram o cresciJmento e a organi--
�'eiiJ'a, onde- ,d'ElpOSÜal'ão iflo-res /Como gá\"ol dil1wrnisllTIo, coad1juva.do pe- povo não continue a ser leôa'-

êiminentemente vasada em di- zação.
d do sel1t piedade pelos p'l'oprie- -,

E ... t' 1�
um 'J)l'eiLo de sauldad,e, falando" na los s'e,n'hoO�'.e,s, jOl'na]i,sLa Jú u Glle e-s, namismo e açao, .pr'áJtica e ver-' s..,e mes,mo eu· uSlasmo, au-�

()<oaSlao, o acadêmiço de di.rei,to da Fonseca, e iDr. Fulvi,o Coo:-iol,a,no lários ,de vadarias, Baixa a fa- dade, tr'az a público o interes- �orverá a todos, quando, em.".-\

IJaluro 'Lui,z; iLinhaTes, vig'o,ros-a cx- AdulC\Ci. O primeiro aniversário da 'pinha, há ((winfw de sobJ'a, as
se com que o Poder constituido Plenário, Ise ,pu:ser-errn pr'ática (J

• <
•

F confeiJt,d)';os e pado1'(as estãio 'h
-

d R
.-

E
�

pr',e..
sSão ,da illocidalde caLa,ri.nens'e. ins.tal·a'ção da Ca:ixa Economnc.a 'e-

Ivem
e vai 0'1 ar esta. 9-uest.ao,!pr.ogramll: .a eumao concr-'

che'ias de lJ'isconloiS e doces e . A
'

1 de S ... C t
.

M'ruis tande., na Séde da o:rgan'Íza.- cl,eral no nosso EsLa,do, 'é, Q)Ql>S, 'Um trata�1do por amenlza-Ia se lllICO- gnco a . alh..a a ar'1�-
o pão, o piío do po'vo, o pãO do

I d 1 Gção, srrá p.l'QlCedida
a 'inauguração mol,i!vo de .g'l'aoid-e júbj,!o pa.ra tQ:-- _ opel'Úio, (J. pelo do II'abalhador,

não :por r�·solvê-Ia. na, conv'OcaJ a ,pe· o . overno w'

d�s reLl'aLo\s dos anti:gos e, Ja\Lua.isl do.s. �m OOSS'<1 ,redacão,

ClOnViclan-jl continua pequ.enino, 1'O.quítiCO,· Tendo �0r:tpanhado os tra- par.a o bem do Estado e do Po-

Dtrel.iJl',es do Conselho Adm];nJosrtra- do-nos genbt.1mente, :para com'J)a- . balhos .prellmll1ares e, presente ro.
sem o peso eslabelecido pela' o •

dtivos, Us,ará da ,pala,vr,a no ato, o' l'eor�l1mos ás fesilivi!dades', 81stiNe- a tod1iJS as deliberações, pode- A.!!iuardenios o 1 de rnalO .('..

, lei e pela imaginária tabela, ' 1947sr, ,pl'of, Ari Mafra, Sec,re.tário Ge-I
ra.m os ,s1's. Lanro Luiz Li,nhares'

11
mos afirmar que o Temario da .

, (J'ue e_stn, nem se sabe mais si
ruI. Al'i Mafra, e Egídi'o de Amonm., Reunião, por sobre palpitante,

_

PElla [.ande, à>s t.reze hor.3.,s, no· O Estwdo, que se fa'l'á repre- ,

ex'isle 01{., não. . .

en,cerra ainda todas as facetas
Est ...veram

'

, Realmente S. Excia. tem tó-
Coqnpiros P'l"aia Cll1be, a Caixa E-; Isenta.!', .ag1radeCie, e a:ugura. à insti-; que de perto ou mesmo longe,

, , da a 7'Uzão e pretende?' tirá-la
cqrrômilc.a 'rHalÍlzaJl�á uma gl'r<ande, tuição o. \melhor e ,mais inefutave! se entre}açam com a economia

em Pala' cm"'o. sel'á concorre?' pm'a ·a engorda
clJllll-ra s'cald a. de ,00nfl'alel'nir,mção,' l)l'ogl··esso. do Estado, na sua forma mais

de me'ia /cluz'ia e a ...mag')'esa de
1 t b'

. .

lte ·emen ,ar e . ,asrca: agncu' u- .s.ão Paulo, 29 (A. N.')
f 'uma pop1�lação inteira,

.

•

Cno r� ra e ,pecuária. Há, pois" dentro Estiveram ontem nos Campos.U' U - Muito bem, d'l'. Saulo, dis- I
se um seu colega, Si a coisa

da Reunião Econômico-AgríCo-leHsios em visita ao sr. Adernar'
la c:ampo vasto para que todos de Barros, o s deputadog', .

nela tomem assento e deba,tamlSalomão Jorge, VeI1gal e Luiz;
no Plenário, aprovandÇ), rejei- Augusto.
lando, modificando ou suhsti- .�------------

Visitou O governador
São Paulo, 29 (A. N.) -'

Dom Carlo Chiarlo, Nruncioj
Â.\positoÍii.co, esteve nos Campos

IElísios em visita ao governa
dor do Estado.

Florl..n�POIl', 3" Cê" ,,*brU de 1947

Não' baverá processo
o jornalista

Rio 29 (A.N.) - Em reunioã 10" em seu artigo no sentido
hoje, do STE, f.oi a,prov1lida uma estrItaJlllente do vernaculo, ,que
indicação do sr. Ribe'iro Costa 'quer dizer "engano" e não em

no sentido de que seja sustado sua :signi.f.icação juri,dica, o que
o processo movido 'por aquela se.ria ofensivo ao tribunal. De
côrte contra o jornalista J. E. pois de :frisar que a autoridad-e
Macedo Soare's. Deülarou o sr. do STE nem de qua,lquer dos
Ribeiro Costa que a suà ind,i- seus membros se achavam ago

cação não havia mais razão de ra 'atingido's, teceu considera
ser para o p;roce'sso, uma vez ções Isôbre a liberdade de im

que o sr. Macedo Soares, re�ra- prensa, a qual, disse, "não de
tara-se da entrevista concedidalve ser restringida a não ser

a um veSiPertino, eXPI'i!CandOjqUandO caia no terreno da in

que empregaTa a 'palavra "do- juria" .

cont'inuar assim, nem mesmo

"a pão nosso ,de. cada dia" se

poderá pecli7', F'ra ql1e rezar

mo'is? A gente pede e os padei-
1'OS não dcio. , .

mos, apoiada em parle / pela
bancada ,do P S, D. e um,a

emenda ad-il'iva desta, o il'i
de'!' da 'i1Wi07'ia ocupou, a TT'l
b't/.na, pam ju,slificá-la e d'ilatar
o ass'unlo.

De/)ta vês, os lloteis terão

que se expliCai'.
- Clal'o, diz o deputado

Miille?', - É um absw·do. A
diário dos holeis é muito maior
do qlJ.e a dos dep1ttados,
- E é m.esmo ... vou mon

tar um Hotel, diz-lhe um co

lega.

O deputad.o Bnlccio Viana
enlrou com o seu. ;jogu:inho,
quer dize)', com um .1'ef{IWr'i
menta, feitio "indicação", so
bre ç�ber·t'llr-a de estr-ada, q'ue
desse ú,cesso ao transpOl'te de

mer-carlm'ias ' joaquinenses I e

se1'I'anas: p�ra esta Capital.
Dent7'e essas 'i11eI'cndm'ias S.
-.Excia. c'itou as fnLtas.

O Bras.") deSl-stl'" tltI do' empre'stJ·mo - Realmente, comentava 1t1n

ÇJ;I. deputado ·sermno. Neste par-

. . 'Ia iniciativas, nossas, como por ticular esfon com. o colega âa
RlO, 29 (A. N.) -, �OUNldo exemplo o cas:o do empréstimo ,oposição, Desele. que desci as

pelo reporter a pro:poslto de de 7 e meio miLhões de dólores altel'osas, que como aqui, ba-
um te�e,grama de :Wash�ngtonlá Compamhia Vale do Rio Do- . nana mir'Y'ada e Zamnja verde, Estamos a dois 'passos do,
anunCIaMO � desrstenma da

ce, e de igu'ar imiPortanCia á qu.e o vulgo chama "açnc(l7'''... início da feitura da _ ConslA-

�ar:te do Bras�l �e um e�pres- Companhia Al'0aUs No caso, � tu.ição - dizia o depu.tado Ca.-
tlIllO de 50 mll�oes de dolare� e Illtretanto, do empréstimo

.

ao Realmente, a. pequenina ban- lil fi. .seu ilttstre . par da es-

n·�s .Estados Ullldos, declaTou O governo, repito, não Se ex'pli- cada tmbalhista está dando qu.e quenla,
mll11S�,rO da Fazenda.

.
cava pedirmos es'sas illl'portan- fazer á tll,1'7na... E este, distraidamente:

_

- Realmente, as �'elgoCla- cias ,quando tinhamos créditos Com nfàência a 'Uma úuli- "Já vens Im'de"".
çoes sobre um e'lll,prestImo pa� sufi:ci.eu,tes". cação do depu.tado Sa'UZo Ra- Zé do Congresso,
ra o Brasil foram interrompi- -"-- �--------------_-----__

das, mesmo ·pOO'que . não se jus
Wicruvam no momento. Se o

Brasil tem nos E'stados Un1dos
CTédirtos no valor de 500 mi
Iheõ de dóIore:s , porque tomar
empresttiado 50 milhão?

'

Evidentemente deu razão á'
sUSlpensão dos empréstimos que
estavam sendo ne,gociados. Não
obstante o Banco de Importa-I'.ção e E:x,portação e's,tá ,prestan
�Q. sl,la aSsisteucia financeira

•

,\
I

CONTRA CaSPA; ,
QUEDA DOS CA· j'

BELOS E DEMAIS

"

Novas baixas
no café
.são Paulo, 29 (A. N.) - A�,

bolsa de 'café de NOiVa Iorque::
apresentou ontem uma baixa
de 26 cruzeiros por saca- tende>
se renetido no :mercado que
teve um dia de gTande f'raque
sa. Houve mesmo uma depres
são de vinte centavos a dois,
cruzeiro's para aque}e produto_.
Tamlbem o algodão caiu em

Nova York, refletindo,.se na.

bolsa. de São Paulo que aCUSOu.

uma depressão .de doi·s oruzei
ros e s-etenta centavos' a quatra'
cruzeiros por arroba o disponi
vel dNlceu até' quaJtro cruzei
fOS ..

Floriano Peixoto'
Rio, 29 (_A .. N.) - TranS'cor

rerá, amanhã, mais um aniiVer-

sário da morte do Marechal
Floriano; Peixoto, tendo sido

elabo'l"ado um programa der

comemoração, na qua.l parti.ci
,pará' a escola Floriano Peixoto�
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