
Como repercutiu o fechamento cio Partide Cemuaista em 80SS0 País.c-Deelaraçêes
de altas personalidades brasileiras .. -Consequencias da decisão judicial..--O pO'vo da

.

. Laguna, .eenhecíde 8 veredictum d. STE, fechoó. por canta própria /

a séde local "tI.ela ex-agremíaçãe parlitlaria ..

o povo FECHA A SEDE DO P. C.I Recife, 8 (A. N. _ Em de

Laguna, 9 (E.) - O povo local;' clarações á reportagem o. ge
numa cornpreenshvel expansão de neral Castelo. Branco, coman
entueiaamo ;prutriób�c.o', assim _

que dante
'

da Sétima Região, disse
teve ,oonhecl!D'ento da .d<eiC,li&aO do sôbre o fechamento do Partido
SL�peT1J.O.r T'rJlbUlIJlal Bleitoral, iCas-

. ".

sande o registro do P,antild,o Cornu-. Comunísta: DIante dos prog- ,

nista, aouoíu -em .massa á sede da-! nosticos, a decisão era de es

quela ex-'�r'BIl)i�iÇ1ijo, 'l?�.rttdlári,a, perar. Não foi propriamente
feohando-a por propria conta.

surpresa para mim. Pessoal-
A{peza'r do grande. riumero de pes- .

soas que tomaram paete no movs- mente, considero-a como uma

mem.to, não se regisbrou nenhum medida acertada". Adiantou
moidente pessoaí. O fruto' serviu não acreditar que a ordem se-
para .d,emo)]s�raT � lIe.pu�sa de con-

[a alterada permanecendoorencia publioa aos Lraidores da '
.

�

Pátria que l(fueil'Íl8im tra:ns;formajr contudo, a tropa em rigorosa
o lBra�il muma sucursal da Ruspüa. prontidão para agir ao prí-
i'illlP'e<rila�i,s>ta. roeiro sinal. '.

10.021 Recife, 8 (A. N.) _ Ouvido Bele m,8 (A. N.) _ Em con-

sôbre a cassação. do regístro do sequência da noticia do fecha

PCB, o comandante da sátíma mento do .partído comurrista,
região, Gal Gil Castelo Br.1.11- notou-se diminuição no movi

co, declarou que a tropa está mento noturno da cidade. "A

pronta para manter ordem e vanguarda" vespertino asso

que desde o Rio Grande do ciado, circulou extra, dando �o-

U'oMonage'adas as foA r�a's bracll I·' S S Ala A a' .a. ta de 0111.atem l\ ..rte até Alagôas reina .ab- nhecimento do furo do fecha-
• ti V" 'e a •

- ourv uH
_
soluta calma. O interventor in- mento do PCB, transmitido pe-

lalaram dl·versos oradoras O dep Armando {lalll do PSD termo declarou não, acreditar la "Meridional". A reportagem
.

.

DI li •
--

•
. U,. '. ., numa reação dos comunlstas, esteve ás vinrte horas na séde

em magl·stral dl·scurso, que arrancou aplausos gerais, 0181101 mas que não afastava a hipo- do POB, verificando que ali
ti tese de haver atos de sabota- só era conhecida a noticia for-

\

O bero.·sllo dO&?' DOSSeS "pracl·.bas".. /, gem ou greve. O secretário da necída pela Meridional.
.,. Segurança da capital, Maurilo Rio, 8 (A. N.) _ O Desem-

Presídída pelo .SII'. deptutado José P .. também da tribuna, teve pa- renhas de ,MomlÍls, comandante da SOllfa, afirmou aguardar ape- [bargados Candido Lobo decí

Boabaíd, a sessão doe ontem foi de lavras de :patriob'a á ação heróica F. E. B., Ibem corno ambos á Asso- nas o comunicado oficial para diu seu voto no caso do fecha
homenagem ás Forças de 'T,erm, dos nossos soldados que Iutaeam ciação dos Ex-Combatentes. fe,char as dependências do. P.!Ulento do partido. cC?munista na
Mar e Ar, em regos,iÚ'o ao segundo nos campos da EUI'Qpa, ao lado das "I'errrrinado o ma:gnilfico \discurso C. B. Disse que a policia guar- sessão de ontem do TSE, deaníversárío da vitórja das Nações Nações Uni.dia.s para a vítõría que do bníthante orador, a sessão fali dàrá o patrimônio do partido I pois de sustentar que agre-Unidas, contra OIS ,naz1-'fa.S!Cistas. 'alcancemos. suspensa, marcando o sr. Presíden- T"

Após a leítaira 'e aprovação ldia Com a palavra, finalmente, 'em te, outra \para .hoje, á mesma hora, comunista até' o governo de- míação funcionava inconstitu-
ata, fo:i lidlo o expediente do dia, nome de sua bancada - o P. S. D. com a segnnnbe ordem do día - terminar seu destino. eíonalmente, porque propunha-
que constou de lJIm telegr-ama em - o diepultado Armando Oal.il, da trabalhos loo.nstitUlciouai,s. Rio., 8 (A., N.) -,- In�onaa "O se educar e organizar as mas-
que 'Ü dr. AI1bu,r Bnasill Vii'ama, Pre- tr1buna, Ipr,Ü'foeri,u, de �Il1(Pro'Viso, '

b Ih d d B '1sideI1jLe da Ca:ÍlX!{Jj Eooruômica F,ede- magistral dts,CUl'SlO, entrecorvado dle A COMLSiSÁú tCONS'l\ITUCIONAL Glo.bo" que o governo tomara sas tra a . a ores o raSl

lia I nest'e Eistooo, iniormava á C8Is'a, (Jjp1fliUlSúS ge11fIlis,. di,SCOiC,1'l€ll1tdo, corm A. GO,tnJiSlSãA, 'Con:s,tituciorna'.J, E)'1,ei- ;medidas ·eomplementl"_res á dentro. dos princi.pio.s do mar

que OIS ifRlLos Oioorri4_os no dila 30 .rrmita 't:elitci:tlOO,e" ,sobre a,s ,causas tâ, lonliem, n.1 Assembléia, :t'LCO'l) cassação do registro. do PCB, xismo. e leninismo. E concluiu:
de albri;l fll'1L'imo, denunciados por ,e as ,co,n,s'eqUteiThcilas da guerira, ,exa:l- a.ssiuu· constituída:

.

devendo baixar um at.) deter- A doutrina comunista é uma
teJ.egnarna ,aos srs. coowLi,tumtes, n3lnd'O OiS senbimeIl;tos demvcráticos Presidel1lte - Nunes Vane.la.
pela dime.tor:ia da ASSiociação dos do P,OIVO ibr:asj.lei.ro e I,embmndo a ViJoe-.P,resiclente - Jo'ão, Josié doe winando. a cassaçoo do funeio- só e não Ipode ter no Brasil

Ex-Comb8lvemtes, nãv exprimem seus 'paI\ets que a vittória mailor não Sél:,.lJIS'a. Cabral. namento co,mo sociedade civ5l, aplicação' diferente da que tem
verdaJCbe, !pois são de ,oar.áter pes- fooi oCli!1.'seguida '8Jilnda - a- viltória R,�llllbor - Joãlo Ribas RamOlS.

-

encaminlhando em· seguida o na Rússia so.viética. Esse co.n-
soaI, e ni8lda IhoU've contra DS heró� cOIlltea a -corrupção ,poJ>itica e CO[l- Essa 'ComiJS's,ão 'P'I'olcedeu ao SO['- . .

l"t f d
.

t bteí,o ,:da matéTia para o ,pr"",ileto q"l'e processo a Justl-ça, paTa a ( lS- CeIo. ere a· emocracl.,a es a e-
da F. E. B.; oomuDl1cand'Ü, 3I:itnda, 'bra a fome! �'

'

v" c
-

1 'd t't
. -

b '1'aUlSl8Jnba,r-se da Ca:pittal 'em go>zo de Ne.s,sa p'eÇla de ,e,levad'Üls conloe.i- >enJtnaJI'á no plenári,o, ;11>0 di,a 27 do so.luçao definitiva.
.

eCl, a na' Co.ns i Ulçao rasl el-

í'érjrus-. to,s demOicráÚÍlCO's, o jov,em tribuno cOr!'8!l1Jte. Rio, 8 (A. N.) _ O Ministro ra".
Com ,a ,pa,Lav.ra, o d>81p. J. J. Ca- {}altari,nenSle lo ,g r o 'U demonado,s Lafaiete Andrada informou que São. Paulo, 8 (A. N.) _ Como.

bral Isohc.itou á Moesa: fo.s:&em >Os alJ).llaus:ols" 's'endo a'Ü final, vivamelIl-'

O OI-a da V'I" to' ri-a' sómente ihoje o ToSE fará o co.· I?e sabe, é co.stume os co.mandos,
t.r,aba,bhos em homen8Jgem ruo "Dia ,te a:bIlaçado ,pelos deputados de A d

-

dda Vittóri'a", {XI1lt.em tra:nswrrido, todas :as bancrudas e pelÜis repr'e- munieado o.fi.cial sobre a de- militare9 nao conce erem.
tendo-ls'e mruIrif,esül!do, ta.mbém, de .senuaJlJt.es da ÍlmpllBns,a ,e po,p'Ullarels cisão. de o.ntem. Quanto. ao re- nunca entrevista aos jornais ..

-3Jwrdo cOlm .elSSle 'I'e:querimento, os que &al�raJm da,s gta,I'e-ria's e vi,erUim Riq, 8 (A. N.) _ Está sendo curso do. PCB, esclareceu que Entretanto, logo após a dhega-
diepuÚflIdo,s Nunes VameJa'l lider da ao r,ecinto. I co.memo.ra.do com várias ,so.le- deverá ser proposto ao TSFJ, da das. últimas no.ticias do. Rio
ma:imi,a, J. M. 'CandoSrO dia V,eiga, Após, 'so-hcitou novrumente, a pa- nidades o segundo. aniversário .

Ab d'
-

d TSEdo P. R. ,P., ,e, Saulo, Ramos, do lavra, para requerer f.o,ss·e a' 'Slessã,6 . ,. . A
-

I que,
em seguida, o encammha- SO, re a eCisao o , a re-

P. T. B. leva11:bada 'Bm homenagem 810 "DIa da vltona aliada so.bre a Ale- rá ao .supremo Tribunal Fede- portagem .a muito custo, con-
'da: Vi,tórLa:", oomúnicaIlido-,se. aIOs manha. O gener·al Zeno.bio da ral. Esse recurso frizo.u, ter,1. seguiu avistar-se co.m o general

OS ORAD8RES s:�'s. Ministros. da '<3;11>erra, Ae;rOlll,áJu- CQsta, que comando.u a in- efeito apenas devolutivo. Renato Paquet, comandante,
A seiguilr, o de,putad-o .osvaLdo .tIC'a. e da ,Marmha, es'se fa�o, o I?e,s- fantaria da FID�, falando â Maceió 8 (A. N.) _' O go.ver- da segunda �egião Militar.Bu'llcão VÍ>runa, da triJ:mllla, em no� mo fa,Zieindo ü d€\p. BuJ.cao VIalIlJay• .

: A

d t
'

. . . L_ '.' •
me de slLlia balllc8Ida,. ,em im,provlÍls>ü lIelrultiVlamente ao maI10chal M'als-ca- Imprensa, pos em es aque o nado.r determino.u o fechamen- Inl'clalmente, realfnmo.u que
dii.gno de 'flIpl,auSlos, ,r,ef'e'ritu-s,e ao ..-•••••••••••••-.-.-.-••.-•••••••- e,sforço dos Brasileiros !para a ·to de todas as' de,pendêll1cias do ít'bsolutamente :r;tão concedia.,
pa:p,e'J .qu'e dieSleill{p,enibta.ram os nOls- LEMBRA-TE! vitória com�m, afirmândo que partido comunista.

_
entrevista. TodaVIa, em sim-

SOIS "praci,Dlh'rus" na guerra, ,cuja a nOSsa mo'cldade soube elevar Curitiba, 8 (A. N.) _ Reina pIes conversa :á re;portagemv.itÓI'i.a se ,oomemoraV'a., lÚe'llminaru:}io Inúmeros seres humanos, b lt d B '1por "q:u;e Daus f,aÇ!a de:sce,r a paz
em a o o no.me o raSl. calma em to.do o Estado. O se- declaro)l que a situação em.

de 'que tam.to pnooi,samos e des'8J- que já foram felizes como cretário do. Interior Gomy Jú- São Paulo é a melhor possi-
jamos� 100m as surus benç.ãos." ta, aguardalll teu auxílio pa- Tomou posse nior, determinou vi-gilancia pa- ve.�,' Não houve qualquer mo-·

.o s,eguIl!do ,ora.dor ,foI -6 deputJa- I d O t d t N hdlo Bra,z Joaquilm Alves, do P. T. B., ra que possam vo tar á so- Rio, 8 (A. N..) _ Perante o ra. �ssegurar a or em.. co- vIme.fi. AO .

a r?pa. en um�
que I'eu 'um Idli:S'CUTSlO patrióüco, ciedade. Colabora na Cam- presidente de República, tomou mltJé es>tad�al do PICB divulgou prOVIdenCIa fOl to��da �ell-
sen.do ao ,cOIlicluir, muito a:plaudi- panha Pró Restabelecimento po.sse hoje no 'cargo de minis- um comumca:do re�o_m.endan- beramente pela Reglao: Adlan-dO,O terceÍlro orado�, o dep. José dá. Saude> do Lázaro. tro interino. das relações ex-

do c��ma, ao.s

tse�; �illado.s e'l �oi que qta�to ;�;eSult�d� dü>'

Mar.ia ,Gand1o,so da Vei'ga; dia P. R. teriores, o. embaixador Hilde- resP.el o as au

..
on a es. JU gamen? o , ,.ca erlam

.'

..-. --: brandó AcibIi; que' responderá:' RIO, 8 (A .. N.)
_ .Co:reram, ao executIVO as medIdas con-

I'o"ootro de governa·dores pelo expedilien4ie' durante a au- ontem, na cIdade,·, mSistentes, cer�entes ao. cancelamento. do-

,

nU·
.

.

'

", t sência do. sr. Raul Fernandes, boat?s de qu� os pr?ceres co- regl�tro. do PCB.
.

C:URITIBA, 8 (A. N.) - ParLIU na nOJ{,e de- ontem, em tllem eSipe-
que viajou 'pa . U

. mUlllstas haVIam fUgIdo para o RIO, 8 (A. N.) _ Após a

ma,l, com destino a Jacarézimtho, o gover-nador do EiSit8ldo', :l!companhado
. ra o rugual. .Chile. Ouvido pela re'portagem, reunião. do TiSE, o ,procurador"

de gra,nde oornitivia, poara agua'rdaJr ali o sr. Adema:r de Barros, que' D- .. -b
- -

o ,chefe de ,polida desmentiu AI:ceu Barbedo esteve no. gabi-·
titeIv'e,r-á trazer ,em sua: ,compan.hia, os slecr,etáril(\s de Estado, 'o dilI'etor IS.lrl ulçao os rumores dÍzen:do ser isso im'-' nete do ministro da Justiça. O
da .sorocaba,na e outnos a\L�iliaroes. Em Jrucruréz1nho, no ,enoontm do;s d

-

I- possivel, 'Po.is todos os aeropo.r- autor do pare,cer do ministério.,
d.o'ilg gov>ema-dffi,es, serão discutidos importante.s assuIl!to,s de inrt,elless,e

. e IOSU IDa tos estão guardados pelas' auto- púbÍico. federal a favor do fe-
do !Palrwná e ISã:O Paulo, inclusive ü plaI;Jejamen:to ,e ,ef,eti.vação de um ,Rio, 8 (A. N.) _ O

cOrOnelj ridades policiais. chamento do partido Co.munis
sisJtema de trarispo:r,ves para 10 eSi�Oameinto' da produção 'do norte do Mário Gomes, vi,ce-presidente Rio, 8 (A. N.) _ O Ministro tã, declarou á re;portag�m ao
Estado, vizinho, o do Rio. O encontro esltá marcado para aman,hã e os da Comissão. Central de Pre- da Justiça acaba de declarar á nair do gabinete do sr. Costa',
trabalhOos ter'ão possi'V,elm:ente a dmração d.e três, dias. Ço.s, baixou portaria autorizan� reportagem a res'peito das pro- Neto., que estava satisfeito com�

do o assistente técnico dos 'pro- vidênreias 'que de'verão ser to- o. resultado obtido. Considera-·
dutos farmacêutilcos' a contro- madas em virtude do fetOha- va-o co.má um triun,fo. da ver.:,.

lar a distribu,ção e consumo da mento do PCB: "Estamos da.deira dignidade nacional. Re
insulina e protamina de azoto, aguardando a lavratura do. feriu-se a maneira co.rdial, e

podendo determinar todas as acordo do TSE. Assim que esb- elevada porque havia transcor
medidas que julgar necess'árias vermo.s inteirado.s do seu con- rido o debate, acentuando que
para esse fim. Essa portaria teudo, verificaremos as provi- to.do.s os membros do TSE; ar

manterá mil e s,eis,cein:tas clas,ses para a alfa,betizaÇ!ão de adulltos, re- entrou em yi,gor na data de .on- dêndas ,que 'deverão ser toma- pro.porção que proferiam seus

�ebe1l.do a venba de 3.840 cruz'BiDOS. tem.' das". (COO rnua na pag 6)

o MlU.S �"TIGO �o BD SANTA. "CATAIlINA

DI......Qenate� SIDNEI NOCETI - DiretoR BARRBIBOS FJhQO

DIretor· ele �io A. D.AMA8CBNO DA SILVA

Ino xum I FlorIatl6potls - Sexta.relra,· 9 ctt, Maio ele 1947

II ASSEMBLEIA CONSTITUINTE

Alfabetizacão de.adultos
BAIH,LA, 8 (A. N.) - lmporLantes 3;Cffi,dOS ,entr'e '() gorv,ffi'\IlIO da união

e o Es,ta-do da Bahia fo.lI8Im ass'i[]JadoSl no grubinete do mi.n�stro da Edu
ca,ção. O primeiro a,cordo refoer,e-s.e á execução, ij)�lü> Estado, do etIlsino
sll'pl,emelOltar dte,stimado aos adolescente,s ,e adultos analfarbetos. O EMad'Ü

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende"se um, bem sortido

e bem 'Qfr�guezado
Rua nr�dentes

• RETIRARAM SUAS CANDI

DATURAS
Tôda� as bebi-das., inclUSive d

lml!-icadas em outros EstadGS,
r-etiraram suas candidaturas.
para 'Ninar no! lares catm
I'lensell, - em vista da eel't1&!I;I
l':lUl vitóNa 00 apeFiüVO' KNOT.

---_---_._-------

D ruoce F A

Conselho Regional de Contabilidade
.

o Conselho Regional de' Contabilidade em Santa Catarina. por seus»

crnselheircs abaixo, comunica a todos os interessados. (Contadores, Guar-'

da-Livros, Atuários e 'I'écnícos em Contabilidade), que, em aditamento á.

RESOLUÇÃO n. 1, de 7 de fevereiro de 1947, passam a ser observadas: ae

instruções abaixo, para a inscrição, 110 Conselho, dos profisaíona.is legal-·
mente habilitado,s na conformidade do decreto-lei n. 9.295, de 27-5-1946:

.

1°) _ Preenchimento da ficha que será fornecida por êste Conselho•.
mediante o pagamento de Cr$ 55,00 - (Cr$ 30,00' da Car.teíra Profissional,
Cr$ 20,00'- de anuidade e Cr$ 5,00 de emolumentos, selos, etc.);

2°) _ Com a devolução da dita' ficha à Secretar-la do Conselho, dE!vér�
ser entregue mais o segu inte :

a) _.Diplowa ou título;
b) _ 3 fotografias de frente e sem chapéu R x 4;
c) - Carteira de identidade, ou caderneta, ou certificado de reservísta..

ou ainda carteira profissional; .

-

, .'

d) _ Na falta dêsses três últimos elementos, um atestado firmado por
dois profissionais.,. com o diploma registrado no Ministério da Educação'
e Saúde, dizendo 'que conhecem o requerente;' .

3°) - Para ser recebida a Cârteira, poderão os interessados fazer-se re-·

presentar por procurador, com procuração de próprio punho, devidamente'
reconhecida, ou em Tabelião,

4°) _ O Conselho chama ainda a atenção dos srs. Contabilistas para c"

registro, pois, o prazo conta-se de 8 de dezembro de 1946 a 8 de junho de'
1947. Aqueles que não se registrarem até essa data ficam sujeitos as :Pena-·
Irdades eetabelecídas pelo decreto-lei 'n, 9,295.

Florianópolis, 30 de abril de 1947.
Lindolfo A: G. Pereira _ Presidente, Osmar Cunha _ Vice-presiden

te. Túlio Pinto da Luz, Alfredo Nazar-eno, Rafael G. da Cruz Lima, Aécío
Cabral Neves, Édio Or tiga Fedrigo, Luiz Eugênio Beirão, Francisco Cân-'
dido de Sousa Lima - Conselheiros.

(orrespcsdene!e
Comercial

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigezzi

Rua Feli�e8��n��:eira, 21 � Relações comerciais, com a Inglaterra ITel. !-:i�AT���EauI9 LONDRES, (U. P) - Ao Existe um contraste grande-!Na Capital contrário da Argentina e de mente favorável: a "Brazilian
Ano . Cr$ 80,00 muitos outros paises, o Brasil Traction Liglht e Power Co." I'Semestrll ces 45,08 I pare:ce não nutr-ir a m.enor aní- Entre os s�rviços por es:ta. efe-I'rímestre .•.... Cr$ 25,00 mosídade contra os interesses tuados esta o abastecimento
�tm���'���i�� ". �:$ ts: estrangeiros em seu território. de água da cidade do Rio de

�o Interior Alguns destes podem não ter, Janeiro, que ela não executa. A
Ano , o-s 100,00 sido, até agora, ip,roveitosos pá-' despeito de todas as incertezas
Semestre c-s 50,00 ra O Brasil, porém seus pro- ipoliticas e das continuas no-

Trimestre c-s 35,'!9 prietários não têm a minima .tícias sôbre a baixa geral nos

Número avulso .. Cr$ 8,10 queixa contra o governo brasi- i preços d'e todas as utilidades e

,.. I' leiro, que . .está., apresentando I ás extraordinárias leis sociais
AnuncIOS mediante contrato

novas ofertas de empréstrmo] e trabalhistas' do Brasil} diz-se

I
Para reequlpamento dos mes-lique a "B,razilian Tra,ction"Os originais, mesmo !li.'

puhlieados, não serão mos. Esta ausência de animo- pretende inverter grande so-

devolvidos. I'" sidade .

é outra razão contra a I mas na ampliação dos serviços.
•4. direção não se resp6&- crênça de que o govêrno bra-jEstes serão, provavelmente, de

sabiliza pelos coneeítee ,_ _

emitidos nos artigos I' sileíro se mostra ansioso pela+luz e de força, e nao de traçao,
assinados aquisição, das utilidades estran- li o que não deixa de ser lamentá-

geiras em seu território. vel, quando se sabe que uma

Essa atitude, entretanto, das mais prementes necessida
é Iperfeitamente justificável.ldes é o reequipamento dos
muito embora até o presente i transportes,

.

embora já te

momento, quanto ás atuais di- nham sido encomendados dos
í'iculdades o permitern, os in- jEstados Unidos nada menos

teres-ses estrangeiros não este- de 50.000 veículos, no valor de
jam no Brasil dando prejuízo.' 100 milhões de dolares "..

c

A Pomada Man Zaa lhe daril o alivio desejado,
combatendo as dôres e os 'pnaridoao desconges
tionando as dilatações. Graças ás eubstancíaa
de real'efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua f6nnula, a Pomada Man Zan previne as

infeq;;ões e oap8!'ecimento de outros.males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagaa
com cânula especial para facilitar a apl.icação.

(u.. prodtIÚ De W�

Confere
Diploma

METODO:

Moderno 'e Eficient�

DI
.

Sociedade de CUltUíêl ow�!��g�on�r��ap�) _ o Irepresentante Maton leu para ,

a Camara uma carta do secre

tário de Estado Marshall, ad-
vogando a aprovação do pro
jeto de lei de auxilio á Grécia
e á Túrquia como "assunto da
maior. urgência". '

Nessa carta, Marshall diz
que os seus pontos de vista sô�
bre o projeto de lei se tornaram
J'mais IPositivos" com a Con
ferência de Moscou e qualifica
o programa de_auxilio de "po
litica positiva... no nosso

próprio interesse e no interes
se da paz".
Isto, aparentemente, é uma

res,posta . indireta· a Harold
Stassen, ex-governador do lUin

nesota, que ontem qualificou a

politica de Truman de ".nega
tiva" .

I Vacas traosportádas
'de avião .'

.

Belem do ,Pará (A. N.)
Num avião transporte do Exér
cito norte-americano lPassa
ram por esta cidade 5 vacas

leiteiras Holstein, vindas dos
Estados Unidos e destinadas a

Montevidéu. Essas vacas fo
ram compradas pelos criadores .

uruguaios, ao preço de 2 mil 1',dólares cada uma. .'III'IIlI!Ii!IPI!!iW'*!Ii!!Ii!ld!!Z"!+III!'#iiSS_.'m::'1IIIII m-_..

LH E QECOMENDA

Radio-Tecnico-Electren Neg� a I·mnuta��'o.Fundado em 1,935 ii IR \lU
MontÇJqem d.a !'ádioa, Ampli- Rio, (A. N.) - Na 10a Va- Musical

I
fica.Jore.-Tranumial!lo:l'ell ra Criminal teve inicio ontem Assembléia Geral OrdináriaMaterial importado direta- f

.

d'
.,.

dd U A
a ase JU ICIana o processo a Ficam convidados 08 ars sôcíos'mente oa • 3. .

d B"Proorietário que respon e o. sr. enJamIll da Sociedade de Cultura Musical

Otomu Georges RUhm Vargas, acusado de haver fe-' para, em sessão de Assembléia
, rido a tiros a senhorita Rosa Geral Ordinária, que se realizará

I
Electre - Tecrríco - PrClfi•.JiopaJ

C
'. '. , no dia 13 do corrente, às 19 ho''

formado. na Europa onde, num InCIdente ha tem-
ra8. na séde liocial à rua Tenente

Florian6poU. por ocorrido na "boite" do Co- Silveira 69 (Cruz' Vermelha Bra-�UQ João Pinto n. 29 .- Sob.
I pacaJbana Palace. aileira), parà trator da eleição da

:.------------- O sr· Benjamin Vargas, nova diretoria.
.

, Caso não haja número suficiente
acompanhado de seus advoga- para .esta primeira convoçq.ção,
dos, chegou ao foro criminal far-se·á nova chamada, às 19,30,
ás 13 horas, e, pouco . depois, quando funcionará com qualquer
apregoado deu entrada na sa- número de associados,

I d 'd·A
.

d
.,

I' Florian6polis,3 de maio de 1947.
a e au IellCIa o JUIZ rIlleu ARNOLDO StJAREZ CUNEO.
Joffili que o interrogou sobre'

. PreJlidente em exercício
'

os termos da acusação. ..
_

..

Respondendo ás perguntas "

elo titúlar/ da loa Vara, o acu- O:D Isado' r,Çl.tifieou sua versão da-
da ao caso no inquérito policial P/.AtÚt
afirmando que "atirara/para o

j)7�JJ;V�:-chão e para trás" sem ter a

intenção· de ferir a vitima e

fevidando a uma a.gressão de
um dos seus companheiros de
mesa. - "Não é verdadeira a

imputação. Não atirei em nin
guém, senhor juiz" - concluiu
o acusado.
Após a audiência o sr. Ben

jamim Vargas se retirou, pois
como se sabe, de acôrdo com a

lei, este está respondendo ao

processo em liberdade.
O inicio da instrução crimi-

J
nal foi marcado para o dia 16
de julho próximo.

�
1

XIlIIS�
'ASSINNATES
Reclamem ímedíata

mente
.

Qua-!Quer írra
gUlaridade na entrega.'
de seus io-rna&s.

9.����� �E�l���������e . !',.�J1tereBsa é. realmente) uma providencia
para endiTeitar o qu_e, estiver errado cu

para que al�llma falt,a. não oe repits; e

INAO ° escând�Io �que a eua reclamaçllo
ou queixa pcdl!:rá vir a causar, encam� ..

nbe-a á SEC';JiO RECI,AMAÇOEt.. ,
de O F:STADO, Que o SlLso será j""a.rio

sem 'demora ao conbecimento de qaem
' ..

de direito, recebendo v. I. uma inform.&&

'ç�Q do resultado, eó'ibora em alguns ""'.

108 !lio lejam llubliçado! nem, a recla·

maç5.o nem a pt'ovidéncia t�mada...

/

•

Doença da� ave;I··:Soubas e Pi póca�
Ensina' se remédio ex

traído de arvore muitc co

mum, medümte Cr$ 20,00
•

cartas para
LEON'EL LEAL - Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" "��'f' f.)O-sexta·tel.•a 9 de H,alo de '8.7 3

f

Reina calma em todo o paísl
(onclaSc1o da policia, em nome do general

kNIVERSÁ'RI.oS: votos, fizeram 'referências que Lima C::mara e fez seguíntesICEL AiRllSTILLANO RA!MÜtS muito o sensibilizaram, Refe- declarações: "O General LIma

I'T,I'allSlCorr·e, hoJe, 'o anive.rsário riu-se igualmente aos cum- Camara "declara que a policia-do Dal. Arilsli.Jia.rl,O Ramos, ,i1nflluleTI- primentos que acabara de rece- está vigilante e pronta par-a,te Ipo:liJiic>O 11a região serrana onde '

,

t bé d' d
' ber do ministro da Justiça em agir com severa �nerg_Ia con-e, wm em, leScaCélJ 'O< ,e coneeieua., lU

.do f,azemJdeiro. seu nome e no do presidentertra qualquer pert�I"?aça,o .da
Ap'rovleiJta'udo-'se do ensejo, seus da República, Quanto ás con- ordem pública. Verífíqueí com

amcgos ,a a,dmu',adol'es, que o são sequências da decisão informou' prazer que ha ordem e absolutaem IgrélJnde nurr:eI'o, levar-Ihe-ão'
q e tícara resol ld I calma em todo o país. .boje, ais exoressoes de seu alpnet!}� u VI o apenas o .' .' ,

.e simpatia. cancelamento do registro doI 1).10, 8 (A. N.) - Anuncía-se
"

CURT' HElRING PCB, por considerá-lo á mar- que o governo baixará b.reve-A�.Lv.er;�rlla-Sle! '�OJe,. o sr. Curt
gem da lei, conforme pleiteara I wente um .d�cre�to determma!l-.Her-ing, ,,,,I Hinidte índustr íal <em Blu- ,

T ido I do' as providências de cessaçaomenau e '}I'gu!'a. de .Iarga projeção em seus pareceres. u o o, '.. . .

Il!0IS meios 'econômi,cOls catarinenses. 'imais quanto se pudesse relacío- �as atividades do PCB, iguais
. .0 EstHld.o aISS.()lCla-�e ás homen:�ge11Slnar á vida do PCB, competirial�

que foram t0m.adas contra a

C b' t "t'u·�.b'e'rculose-que hoje lhe serH!? prestadas

pari agora ao poder executivo Juventude comunista. em a e a.seus l/llume'ros amigos,
R' 8 (A N) 'A"

- . Rio 8 (A. N.) - A Tribuna
. ,;

.. Fazem a110s., HOJE: '

- 10, ..
- sItuaçao,

(
. 'se.11hol!' Presidenle : (}üfusã-o do método B. C. G.

- o jovem Máriü Aibreu Fi'l'ho_ do Rio continua em completalPOpular decl�r� que? .TSE a:l_o- OCUlPo esta 'Itribuna paoa tratar l ,Sr. IP,residente, o Estado de SHlll-
- ao sta, Zilá Leal, filha do sr. I calma. A população, desde ce- �ou. �ma decisão politica e nao de �ill1 a,ssrurrl'Lo,. v'e'l'daldei!amePlLe ta Catar-ina situado entr-e os que.Mamoel Leal.

'. , Ido dirigiu-se aos trabalhos em juridica, o que constitue greve télrllC:O para a V11e1a da NtaçH!?, combatem, 'em nosso país, êsse mail,
- 'a sta. M.a,rJlzla Br'ognol.i, estu- d' N- t id d erro.. Hef'iro-rne, SIr. Presídente, a peste por inLel'médi�o do P-oder EXleACiULi-

-dante. .or em. . ao se no a na CI a e,
. ',branca, conhecida com o nome ge- vo. vem desenvolvendo ação nêsse

- a sta, Yeda Orof'ino, cirurgiã qualquer movimento extraordi- RIO,.8. (A. N.) - O GenerallTIléI'li'CO de tuberculose, sentido, mas, Ludo é ·iní,?ilo de ação
"dentisla.. .,

. !nário. Os ônibus, bondes e trena ZenobI� da Costa de?la.rou aosl Essa moléstía, ,i'ntie.cto-contagifo- e requer mauor amplitude, !PHlr.�,-:- a meI!-.ma SuelI, fIlha do 151'
•. estão circulando normalmente I vespertinos: "O Exército eon� I

sa, se propaga de maneira sUlr�a .e que 110 mais brev,� :etSlPaç)Ü ll�t tem,.Amlr 18. Br�vo.. , I
,

'_ i tinua de prontidão que sera: avassa:ladora . .MILhareSl de br.a:süe'J.- po, lOS ISe.US be.nefl<CJ.os e � m 0.S .se
- a .sla. Agem,r Owr'qoso" ,aluna e as conve.rsas d? povo sao de, . ,

'

t
I JlOS S'Ü1fl'€Im ,e tombam, silencio.sla- gl.etT1enallZ!am nas populaçoes clata-

,do InstItulto de E!ducaçao, ,e fl'1ha· todos os dIas. Sao pouco os ma�tIda ate o m?�e� o e� que. menle, devido à tUb:r'Coul,Q.se que, IIUlnlensas.
,

,
.

,"do sr. Numrus Cardos_o. , Ipopulares que se referem emls_e Jug�r necessarlO . AL,mo.'; ltesando, socIal e .economlCamente o IS!'. Pl'esl,�:enle, <O Palbdo :Dlaba-
- o sr. Orla11d,o FI:I'orrne,no', hmbl,l isuas palestras á decisão de que rema completa calma emlpaís., além de .Sleus p.r·8'juízos mo- lhllsta BI'asJJ.e,lr�, dentro IdOl sl'lurllenUslt,: e funlciiOnár,io do -Dep. de �

.
.

. t(.do o país. '!'Ia,is e mHlLeri.a'is, deJÍxa-n'Üls, no seu pr-ograma �Ocw.lt,sta, do malJor bem,�ducaçao.
.. lontem do TSE, pelo feeh�men-I ". ...,. r.a!StiI.h0, a lágrima, a tri'Slteza ,e a para. o mru!or l1�m'ero, lalpr8Sl,ellltll; a

- o sr. JUiV,enal FarIas, fUln\c�o- to do PCB. Nenhum mOVlmen-

P d B B " s.a'Llidade· de enles ,querildos. -CÜlnlsldlenaçao de"ta Casa, ,esta. 1'11-
:nário estHl�ua.1 alPoserrtHldlo e pessoa to de tropas foi n,otado na ma-'I rograma a . eU. ,A ,clrusse médilca, sr. Pl'esiden!Je, 'dica.ç.ão, e .I,embra Ique em ,19/15, namUlLo esbmruda -,elm nossos meao,s nhã de hoje no Rio Tudo per- • e a qUle illIHlIS ide. p,e.rto Is·ent,8' e ava- 6a Qemf.erenma 'P<l!Il-AmaTloaIllJa de
.,-somars. .'

.

I

p!lr� O BraSil lia a ino:mnidHlde dessa trHl8'édia. Se Tluber.cul?,sle,_ reu�llda em Havana:
- o sr. Fulvi-o Vileira" ICOImiis'sá- manesse na maIS completa 01- 'U iii ' <00mpaI1a;r:mos 'o 11úmero Ide vidaE a Icalm:aJtIzalçao 1'01. ap.�ova;da e re-

. ri'o de P.o!itcia. dem e calma. 'I SEXTA-FEIRA 9 de maio: inoubadas, anualmenLe, peLa' Tuber- oome.nidlajda. por 18 pall�es.
, _.� sr. :Cel. do Ex'ér,ciLo, OliHnpio São Paulo, 8 {A. N.) - A' 1900 _ JSumáTio' dos pragra- c.ul'Ülse, no Br,a,s'i,l, :oom o [lú�'e,ro de ,sr. P,l'e.sltdelllte, termll:ruo ,com. aJ�':.M'Üurao Fllhho.

. , Qeo-urança Pública pelo de ar-'
" I .

mor.�os nas bllital<has de tOd,a,s· 'HlS .palav·ras d� I�aya�o, a :fI1�m� a�p��- o sr. Celso Cape'la, fLlIDICIIOn:a- }J b '.. � mas.�" . nossas guerra's, ,chegaremos a do- tolar da üSllologl.a ameucana. O
_rio, do ,Ministério da Faz,end:a.

. ta�ento de. ordem polItIca e 19,05 - Ingles pelo RadIO. lorosa v'eIldHlde .de' que as cift'as do B. C. G., 110 momento. altual.conlS-- o jovem Edgar Bo.na.ssis da so,elal, contmua aguardando as 19,15 - Noticiário. obi,lámo dlel'8'rmi,uado 'J).ela :ref.e.rilCLa 'bi-tLli a ÚI1l<Ca arma ,eJfl<Cllente que-SHva.
. iÍnstruções referentes á decisão 19,30 _ Orquestra "Northern" baQi.lose, supla.nta �Mais a.s :o�"t:r:�,. po�suím�s pa'8, 8 proteção da

- o .sr. Jorge. LU11aTdelh. 'do TSE sôbre o fechamento dOI d BBC' AI1malll1-ISle os exefCJl'tos., enq�·a.n- nossa 'Amérlca».- o sr. HOOl'llque Kla!P'Poth,ca-'.. a.
I to denuro das 'IlIOSISaJS fI'tOllLell'ras., __'

_JIlilão do ExéI1cilto Naci,oiI1al: .. 'Ipartldo .comur:I�ta..0 delegad?,20,00 "A Semana no Parla-1t,ombam '181m campo ras<o, 100.000
-;- a: leX!ma. 'sra. d. MlaTl.a. Qum1 de ordem polItIca Informou 'à.

I mento Britani'co" > co- brals'HeLDOS a11ualmente. Chamo aParente, rresidtenbe ,em uruss-alllga., reportagem que todas as medi-, mentário. latenc,ã,o Idl�s:La .casa paI1,a o dant,el$-E�:LACE:. "

_ das de :pre,venção no sentido de· 20 15 _ M rtidale Sidwell or- co espe:tHlcull,o d'eter.m!nlaJdo pelaH'eal"z,a-Is'e., almanha, ,eill1 lj'russan- I
"

" a ,

I tL\bercul·as'e, inlasLe �als, : .uEIRnd-o
:;ga, -o Ica'SélJmento da s,ta. ,Edite Tassü i salvagua:dll:r a �:gurança e a gão. das pa;}avrHlS' do prufes'sm Clemen-
·,com o jlovem OSl1i Quilnt ParetIlJle..ordem publIca, Ja foram

toma-120,30
- Riádio-teatro: "A Cruz.oo F.rwg:a,. anunciacLals na AcademiaV,LAJAi�TE.g: "das. Azul" do G. K. Cres- de IMedlcma, no ano de 1943" r:eve�IDR. PR. BElR;TA;GNOLLI JIR

.. I Malceió, 8 jA. N.) - O go- t to' 10 pisódio la�do o que ·s�'Lle: O COe.fWI.eTIlteISeg·u·1U para VIdeIra, 'Ü< eI18'enhel-: d d h
er·

. �', .

e .

m,édiü da 1et,Hlhdatd,e plel,a tutbe'l'cu-
TO ·HlgronolIuo Fnaillicisco BS'I'ta:g1lloIJ.I, verna or o:; enou o

.

fec

a-I' 21,00
- Notl,cla.no. ,

' l'o.se, nas 21 c.alpi.baitS lbrHls'i·leiras, foi
..Jr_, di,r,eLor da Estação EXIP'e'fllmtlUl>-lmento das sedes do partIdo co- 2115 --' "Poliit'ica Internacio- de 263,5 por 100.000 halbitanLes ü

.t,
aI dla.quella :cidade ,e .pessoa gTam-,munista. neste E.stado, imedia-I' nal", comentário

'

de que Idará palra 45.000.000 de h�bi-,,(j��e:nte_ estlrIllJalda em todo o mu- ,,tamente a.pós ser conhecida a
-

W' kham Steed tames o Iuotal de 118.350 óbItos
TIl'Cl[lIO. I' . - IC,' anuais.

• • ld�c�sao do S. T. E., cas�an?o o 21,30 - Música GOiral. ,Havendo plana .cada óbitol, selte

.,festlval de m'us'l"a Ireglst�o daquela agremlaçao .. 22,00 - Rádio-panorama. pe�IS,Oias doe,nLeSl, tel'-4se-á 836.000 '

r
,

li
J ReCIfe,�. (A. N.) - A notI- 22,15 _ Noti,ciário. Hlcome'tidos do mal, ()lU seja 1,8%

d Camera ICia do fechamento do PCB foi 2220 - Comentários da Im- da p,opul,as-ão brasiltei:ra, illIedj�n\�e\ e \
.

"

conflrmaça;o pe-I,o cadastro to;raxl-
. ;'

,\
_ reeebI_da Icom. calma .pela po- pren�a Britânica. 06, seaudo a terça parte, 275.000, 'ÜReanzar-se-a a m,a n h a, o pulaçao. Hana amblent.� de, 1900 _ tSumáJrio dos progra- nú;me:ro de brélsi1eino's i,llV1alitdiadto'S:anunciado festival de música. ex:pectativa e severo 'serviço' mas. e Interlúdio Mu- pela cLoooç.a .

•de Camera .com que o consa- de Ipoliciamento mas nenhuma sical 'CotIllslmmte OIS dados de 1943, a

d'
,

F d J t' .

'
.

.

, eoonomia do país, :perdeu 236.000;gra o. maestr,� I ernan
.

u

,euxj. anor�ahdade Se regIstrou., 19,15 - Noticiario. iIlldi,víduos, valori,zando-se cada.�se vaI des.pedIr de lrlonanop<?- ReCIfe, 8 (A. N.) - As s'edes 19 30 - Orquestra Galêsa da Jpes'soa lp,el,o m íll1imo, em 01'$_liso do partido comunista foram' BBC 5.000,00, teremos uma pe.l'da rde
A explendida lloitada de ocupadas pela policia 'ás vinte 20 00 1) ':Livros e' AuLo- um Ibtlhwo ,e aitem.ta milhões de

.' .

d I I
,

,
orUZlelrOiS lamlal,mem.te .."art�, que sera patrocma a pe a

I
e duas. ho.ras, ha·vendo um pe- res", palestra de Joa- ÊS!�es dwdos, Sir. P,residetIlite, sãoSOCIedade de Cultura MUSIcal, queno InCIdente entre os agen- ,quim Ferreira; 2), "O aLarmantes .e desafiàm o 110lSlStQ .s,oo-�erá inioCÍO ás .20 horas e meia, I tes policiais e o deputado Lei- Cinema na GrãBreta- ,t1man�0, w. n?ssa iillteijj,gênci� e o.

S "h "'t _-_no Teatro Alvaro de Carvalho, te Filho, do PGB. , nha",_ de José Vei-' nüiS'SO ,pall'llotJ;smo: A, luta ,e�tr.�.a I era oJe.a nOI e, q�e a n�s
com um programa de músicas! Rio 8 (A' N ) :_ O advogado 'ga.

ciôruc,ia e êss,e :mtcro.bno, esrta mll-
I
sa Iculta SOCIedade tera ()CaSlaO

. ., I' '.
. ..

. .' clada e o desaf�o des'S'e mal, por' de a;plawdir a jovem cantora e�es'colhlda.s, todas da lavra do do partIdo comulllsta,

SmValt20,15
- Orquestra, de Estúdio nós, ta.mbém s'e:I1ila aceito. d I d' N� afestejado ,compositor 'francês, Palmeira declarou que recor.re- Londrina. 'i Sr. P'l'e,s'ide.n:Le: , I

ec ama Qra paran�le�se, 12e�e-<e autor de inúmeros trabalhQs' rá dentro do prazo' da lei, para 20 30 _ "Os efeitos da ocupa-I A ,ciênrcia méldi'?a, te.m se desffi1- i Machado, que, no, u e
. .

b d .

d d
'

- �

.

I'
volvido 11esles ullulill'os anos, os, Agosto, executara o programamUSICaIS, tanto para an a

i
o S��remo Tnbunal Fe eral

.

a ,ção alema sobre a cul- mailSl ándfUJos e pllOifuntdols ,eSJtudO's! abaixo.·,como 'para grandes orquestras,; declsao 'que cancelou, o regIs- tura francêsa e bel- e meios ([)wna 'combater es'sa

mO-I 13
-

N� .Ma-
.

I'
. .

d
.

f
.

'd 'd
.

t ' '

b t
'

, Cega aos anos, ena']ne uSlve InspIra as SIll, onlas tro Ü' partI o comullls a. ga, palestra de P. leslllla que zom � sorr.a e'l'rwmeDlce,
d d' _

' ,.
-- a última palavra em glÓrial Rio 8 (A. N.) - O Ministro Toynbee da ,culLuna Cl,anüíil,oa, m�s, apteza[' I�had?, e

ICOU, s�
a mUSIca com

-
'. '.,. '. . de Iuudo, poderemo9 afl,rmar ·que lnveJlavel vocaçao e desde logomUSIcal.

'. C.osta Neto, dedarou o segumt� 20,45 - .MU�I�� �Igelra. mai,s tarde ou :mais cêd'Ü< 'eJla dará tornou-rSe admirada e aprecia-Justo, portanto, o mteresse �obre o feehamento do PCB. 21,00 - NOÜClano. kllg.ar a métodos fle el
d S d maes-cd .• .

I
I

C'd
._.

I I - da por to os. ua gran e' os nossos meIOS SOCIaIS e cu -

onSI ero a derclsao como mm- 2115 - Rádio-magazine.' ALua menúe a equaça.o rpHlra se. .

r
.

t' ·c sua'turais pelo festival de amanhã, i
to Justa especialmente sob 21' 30� _ Isadora Goodman pia- debela:r .à rtuhemU'lloiS�, pode \Ser 1'80- �n� ao VIO �o, s�a.. €Cm a e

,

.

d d T - .'. - . ...' , p:l'e'slsntarda pelo tl'llnO'ffillo: 1° Pl'O- InsInuante· senSIbIlIdade asse-,po en o-se prever que o ea;o ponto de VIsta JundICo, por- no. f<i.laXlia; 20. Dilagmose p'r-eoo:se; 30 o-uram-Ihe brilhante carreira,tro Alvaro de Carvalho, apa-,que o TISE compreendeu, com 22,00 - Rádio-PÇLnorama. Cura ,científioa. b
•.

[ 'nda hoje
' nhará uma enchente como ra-' fidelidade, o pensamento dos 22 15 _ Noticiário. Ocu'Par-,no.s-emo's tão isbm€!llte, art:stIca, eo� ;r:e daI verificarTas vezes foi verificado, para' elaboradores da Constituição. 22:20 _ Comentários da Im- da, Profilaxia, citanrdo ym dos 'Sle�s ter'a oportufili a e e

_'aplaudir o digno discipulo dei Rio 8 (A N)� _ Cerca da B 't�
. m_eto?<Qs. A Da}Jme,ll<zaça�, que maIS pelos a,plausos do nosso mun

.

.

'
.

. .

.
__ • _. __ P!�'!:�l! •• :1_ �'!::<:.a..: _. _ nao e dlo que a va,Cma,çH!O, B. C. G., do cultural.Massenet, em boa hora cogno- meIa nOIte, o maJor Adauto U�. -�.�� �- •• u ���. __40..w

do r.elcem-naILo elesrlJimacl,a a ruuenua'r
_minado - o bandeirante da, Esmeralda, diretor da divisã.o VOCE PRECISA COLABORAR ou evilua.r a ·tuhemul'Ü:s'e na ildélJde

,-

E tudante de.Arte - (Entradas â venda J na da .policia politica e social, na Campanha Pró Resta- aduLta.
. _ '

t (. SLivr .

M d ' R I r,,' -

d
.

da S d d' A Cal�m'a;tIzaçao, CiomS'IS' le ·em m -

•. !1na .0 erna e na e 0-, compareceu a sei:tsao a 1I�- helecbnenlo ao e o

nist,ral' às ori,alll.ç.a'S, DOS !primeinolS "omé,rcloJoana Montz. I prensa no gabinete da chefIa Lázaro. . dias ele vida uma va:cÍlrua tomada ti
pela bo-ca, cbnsltituí.da por bwcilos Na ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
bo·vilnos ate.n'LlIa:dos. Est.e !prÜiC8'SI�O CATARINENSE, à rua João Pinto.
de vlalcinaÇlruo ,é pI1át.�()io de 'ser a,pll- 18, nec_ita se de um auxiliar de
·cadro, i:TItOlfe:nls'i,vlo, nãoÇ) ofere.cerudü escritório que eeja datilógrafo e

pe'I'i:go de espéci,e lal.gu�a, e além t�nha conhecimeato. de eilcritura
-de Sl811' .práti,co" é eCJol�ôml;co e ,�tuat!,- ção mercantil.
�nelD1te,r lelm· ltIISl'üllo:gUla, ,e rn.a téf'll�, � ............. __ ......... -.-.r..- • ,,_ _ _ .......

s.imples1ne.llte, .palc�fica. ,

.sr. PT,eS'idelruue, todas ws 'C!'!lalTI.ças,

VENDA d TERRENOSe, portant.o., todos ,o� brwsilei;r?'s, e.podlerào dasf'ruuail' es:s'e be�,eÍlclO.
Dev,elill'os IseguIr Ia ,onentaçao de
aU'toridaldes ·00nsagr'llidas TIlO paí's ·e

ruo estI-an8'e'i-roü, precOilli,zando a mil

nisilraçãto sisLemáLi,c,a para maior

Convidam-se os diretores das ossoe
í

c çô es beneficen
telif de.ta cqpital, sem distinçã.o de cre�o, religiã.o
ou oonvicçãô política e a todas as pessoos q�8 se

interessarem pelo assunto poro UR\Ç1 reunll;lO o

realizar-se no pr6ximo dia 10 de mo'io , às .16 horas
na séde da L. B. A, à rua Trajano ne. 5

SObradO"jgentilment-e cedida pe!o seu preS\Clente. Dr IIm.ar
Corrêa '0 fim de ser elaborado um plano de Assls
tência

•

Social aos realmente neoessitados, gue, de

pois d;e praticamente dorga�iZaddo urádem tempo
,

oportuno levado à consi e'raçao os ,po eres cena-

I,tituidos, paro os i'ndispensoveis medidos de í

ncee-

menta e estabilidade. '

o fe8fl�ôJ de
Nêna Machado

ESCAV_ADEIRAS "BUCYRUS)) I
Vendem-u 2 lote. excelente.,

.ftuaios no centro desta ciliada
(Chacara do Esponhalo Tratar à.
rua Deodoro 5 .- ne.ita.

AA

I

A vapor, usada, em bom estado, vende-se. Cia, Comércio e

Engenharia Edgard M. Rodrigues.
Rua 'l de Abril 3�, 2.° andar -, FDoe·ljj-6860. - End. Tel. EDMARO - SÃO PAULO<
*t me M;M'4Qi iWfiêj

-

''''_ fD5iiIlll__'&I/l-I!L'IIUII iD_IIII!_IlIII IlIIII _
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Empreza de naveaaçae
C':H E"REM

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorias

Agentes em Plorianôpolis CARLOS HOEPCKE S. A.

FARMACIA ESPERANÇA
do Famu,�utico NILO LAUS
Heje e amo:nhã será a sua prefed4a ;/

Drogas lUU:ionais e estraageil'JJ.8 - HOllleopátias Perfli-

marIas _;, Artixee de bOl'�ha.
.. Garante-se a, exata observância no receituário médico.

(t CONTA CORRENTE POPUi:..AR IJuros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

,BaOOfl do Distrito Federal S. A.
CAPlTAL:' CR$ 60.000J)OO,OC
RESERVAS: CR$ ,15.(J(J()..{)�OO

Rua ,Tr••ano�, 23,.. F�ortal:'óPoUs

Empresa.' .(t&,oustrutora '. Uninrsal»(
" A maior,' 0rgalllzação Predial do Brasil '

AVISA
A todos 09 por.tadcres de titulos desta conceituada empresa,

legalizar eeus t,ítulos, afrm de obter o reembolso de acôrdo com

O Decreto-lei nO; '7930 de 3-9-4;;).
Para maiores eselerecimentcs, é

tório central nesta Capital. sito à

Florianópolis. ,

.

NB. Não faça sua inscr ição em çutra empH'1I9, congênere.
sem pr imeieo. conhecer nossos' novas Planos de vendas'

raver dieigir-se ao escri
rua Felipe Schmidt sln

Resolvido, enfim,
,

, I
seu problema financeiro I

Adquira TUDO d$ que· neceBsltÀr,
de uÍIU. SÓ VEZ,

p&gan40 PAltCELADAMBMU,
,

lIJOm a.s VANTAGEM'S da compra ia, vida,
••rvindo-se do

·l�
. ,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
....5
! OaIpdo.'

.'vol.
Rádios
Geladolrll'

BlclcletlfiJ
J6las-

Lhr-Oli
Chapélls .

.

aMta.� olitrl 1I!iIt6Irf8
Artll8S par .

Peles
easaees :B

Qual....... artIpa

"INDÚSTRIA, COMÜQO:'I "Rasto.s KN0T S. A.•

"'I" tt e'.. 14 a.'-i�., �
.

........ ,

CONSELHO ABMDllSTRA.1WO
DO ESTADO DE SANTA

CJ.\TARIl+A
.

PARECER N. 132
Avocados pela presidência

O Go'vêrno do Estado submete à apre,
ciação dêste Conselho Administrativo um

'p,rojeto de decreto-lei que abre um cré
dito especial de ors 26,214,70, destinado
ao pagamento das dívidas de exercícios
findos,
Com meu voto favorável, ofereço a

consideração. Q31 .Casa o seguinte
Projeto de resolução

. O Conselho' Administrativo do Estado
aprova, nos têrmos em que se .acha re

digido, o projeto de decret.o-Ieí do Go
vêrno do Estado, remetido com O ofício
n. 241, de 30 .de abril de 1947.

19�7. S" em' FlorianópoUs, 5 de maia, de 'IYlmar Corrêa, presidente e relator.
PARECÉR N. 137

O Govêrno do <Es·tado submete à' apre,
eiaçâo dêste Conselho Admtntstrativo um

projeto de decreto-leí que autor-iza a

abertura de um crédito especial de -, ,

Cr$ 79,568,80, destinado 'ao pagamento,
durante o corrente ano, dos vencírnen
tos dos' médicos nomeados por concurso

. pana .0 cargo da classe. N da car-reira de

Puericultor, do Quadro -rmíco do Estado.
- Com meu voto ravorávet, ofereço à
consideração da Oasa o seguinte

I Projeto de resolução
O' Conselho Administrativo do Estado

aprova, nos têrmos em que se acha re

digido, o projeto de decreto-leí do Go
vêrno do. E�tado, enviado em' oficio n

245, de 2 do corrente mês.
S. S" em FlorianópbUs, 5 de maio 'de

1947.
Ylmar Corrêa, presi<lente e relator.

" PARECER ;N, 138
O Govêr'no do Estado submete à apre,

ciação dêsté Conselho Adminjstrativo- um
projeto de decreto-Ieí J, que autoriza a

abertura de um. crédito especial ele , ...

Cr$ 22,1200,00, destinado ao pagamento.
no corrente ano, dos vencimentos' de um

dos Sub,Diretores, padrão 'P, da Peni,
tericíárâa do Estado.
Com meu voto tavorável. ofereco à con.

sideração da Oasa o seguinte
.-

Projeto de resoluçâo
O Conselho Administrativo do Esbado

aprova, nos têrrnos em que se acha re

digido, o projeto de decreto-Ieí do <;>0'
vêrno do Estado, enviado com o ofício n.

244, de 2 do corrente mês.
S. S., em Florianópo,us, 5 de maio de

1947,
Ylmar Corrêa, presidente e relator.

RESOLUÇÃO N. 107
É aprovado. nos têrmos abaixo, o pro

jeto de daoreto-Iei do Govêrrio do' Estado.
autorizando a aquisicão por compra ou

desapropriaçê.e judicíaL um terreno no

município de Pôrto União, remetido com

O ofício n. 198, de 10 de abril de 1947.
Texto do projeto de decr-etô-Iei nos

têrmos em que se achaj-edígírlo
Art. 10-É declarado de utilidade pública

e ·fica a 'FFzenda do Estado autorizada a

adquirir, por compra ou mediante desa

propriação judicial, nos têrmos da letra

m, do art. 50 do decreto-Ieí federal n.

3.365, de 21 de julho, de 1941, para doá-lo
à União, um terreno, sito na cidade de
Pórto Undâo, destinado à construção de
parte das instalações do Quartel do 5°
B.E. ,- ;
Art. 20 - O terreno é de propr-iedade

dos. herdeiros do doutor 'I'etxelr'a. Soares;
tem' a área de 242,000' metros quadrados
e limita: ao nbrte e ao sul com terras de
propriedade dos mesmos herdeiros do
doutor Teixeira Soares; a leste, com O' rio
Pintado e a loeste com thf�no já doado
à União pará o, m-esmo fim.
Art. 30 - Fica O· Govêrno' autorízado a

abrir o crédito necessário à aqu;'"iç'ão 'éIo
terreno referido no artigo "'f0, ..'

Art. 40 - Na escr-itura rícará 'est.ípula.
do o prazo de I dois anos ,para inicio da
referida construção.
Art. 50 - A Fazenda do Estado será'

representada, no ato, pelo "promotor" pú
blico . da ccmarca. r
Art. 60 - l);ste deoreto-Ie i sntrará em

vigor na data da sua publicação, revoga,
das as disposições em contrário.
Florianópolis, 11 de abril de 194'7.
Ylmar Corrêa, presidente,
Publicada na Secretaria do Oonselh:

Administrativo do Estado, em 11 de abri
de 1947, \
Nelson Maia Machado, secretário admi

ni'sbrativo.
.

. RESOLUÇÃO N, i08
É aprovado, nos têrmos abaixo, o pro

jeto de decnato-lei do Governador do Es
tado, remetido com Q oficio n. 200, de 10"
de abril de 1947,
Texto do projeto de decreto-lei nos t êr

mos em que se acha redigido
Art. 10 - Fica a Fazenda do Estado

autorizada a doar à Legião Brasileira de
Assistência, para as construções necessá
rias à intalação de um põsto de Puertcul
tura, uma área de terras, com as benreí
torias nela existentes, sita no segundo
sub-distrito de .roaçaba. ,
Art. 20 - ll:sse terreno tem a área anro

ximada de 17,794 me1Jrb,s quadrados, ê li,
mita: Ao norte, com a rua Nerêu Ramos;
ao sul, com a rua Campos Novos; a oes'te,
com terreno de propri'edade de Américo
Saraiva e a leste corri terras pertencentes
a Miguel de Pata,
art,! 30 - Na escritura ficará es,

tipulado o prazo de dois anos para inÍ'
cio das ref'eridas construções, sob pena
de ficar ,sem efeito a doação e reverter
o Ímóv.el ao património do Esta.df:J, inde-·
pendente de qualquer interpela cão judi,
ciaL

-

Art, 40 - ll:ste decreto-lei entrará em

vigor na data de sua publicação, revoga,
das as disposições em contrário.
Florianópolis, 11 de abril de 1947,
Ylmar Corrêa, _presjdE:'nte,
Publicada na Se:-retaria >.do Conselho

Ádmiilistrativo do Estado, em 11 de abri
de 1947,
Nelson Maia MaChado, secretário admi •

nistrativo.

J

FILHO TEM UM
ENCONTRO MARCADO!

_ ..-

Seu filho "tem encontro marcado com

sua I'iquezª _00
OLEO

DE

"l

DE FIQADO
BACAHLAu

de LANMA� & KEMP

ESPEClALIDADE�'

Bom binóculo
o

'Grande vis,ão

Sim, senh<;,ra ..
a vida!

Compete à senhora fazer com que êle cresça sadio e

forte. As vitaminas «A» e «D» são muito necessarras à
saúde das crianças. Estas vitaminas as encont rará em toda fi

Tenha � empre em 'cO'i:ltI uma garrafinha de

APERITIVO «IMOJ»

EVITE ABORRECUM&�TOS
com pedidos que podem ser evita.
d.os. Contribua para a Caixa de Es
molas a08 ladilrente!'l dl' Florill"ó,

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
inetrução .

B?ns livros. sobre todos os

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro, 33 - Florianópolis

Fraudes denunciados'
mo,. (A. N.) _j Um vesper

tino denuncia as fraudes de
economia iPopular 'praticadas
constantemente pelo própria
entreposto de Pesca. Afirma,
que' ó furto é ,feito de modo
aberto, sem rodeios. Cita o ica

S'O do camarão cujos tipos in
Iertores são' vendidos como su

periores.

o SEU ORG""'I�MO

('(MItO 1tIMA·� COI'tTl':1I11UtÇÕE..S. Of GUf�I)A QO�.ABQQA?OIHO 00'.'
o "Ruo. 8E"-Stt "'''' .... ".

. ·""ou 20·....

!�t�?los
TGMEM·

�BIIU - �28sDtaSI
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

..

\

............... .,' � ..

Severas provi
dencias
São Paulo, (A. N.) A:

Secretaria de Segurança vai
adotar, severas providências,
contra o mercado negro de au

tomóveis e camlnhões.

APEN� C... s,o.
Co� essa infima qUaDtla. V.c4

eatá 'lIlu:fliúido o Bel! prõXtm(llr
.

C8ntrilma ,para a Caha 4e ....lq
eu IIldipst.. el. FI.riaaboUa.
........................ " • "j" •••• " ••••••

Delegados belgas
.

São Paulo, (A. N.) - En...

contra-se nesta ca:pital uma.

comissão de delegados belgas:
de 'várias e�pecialidades indus
triais. Além do carater comer

eial da visita, os delegados' pre ...

tendem ,incentivar o inteream
bio 'cultural entre o Brasil e 31.

Bélgi:ca.
-

A primeira Agua de ColôRia feita.
0.0 mundo fui fabricada na cidade
de ColÔlnia pela Fábrica de Johaa;
"" .. ri.. FIl,.inll.

8 SahM

-I'VIR ,E
VV]i"'TZEL ]NIMJSTRIAI.,..JOINVILLE

TORN� ROUPA BRANQUISSIMA

"

, I

(M II1'CtI é, reglal
\

f
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'" o b:STAnO ....sexla·'elra 9 de Maio de ·'."·7 .5

CLUBE DOZE DE AGOSTO - Proqrcrmo para Maio:
Dia 11, domisgo;--Tar'd'e dasçante, das t 9 às \24� hs, Dia 17, sábadoll--Gl-aade

do celebre .baryteao
. hrasileíre Sílvíe Vieira, c,m iai,Cio ás 21 às; Apés o

elegante, Üpertuaamente será lBarcad� a data para reserva cle mesas .. ,

3 í

, sábade, -Serée elegante com Iaícíe ás 21 horas ..

-certe,
. ,

smree

Dia

coo-

cen-

,DIARIO DA ASSEMBLÉIA
.Res\{mo da ata da 2la sessão ordinária,
,-da Assembléia ConstituÍnte do Estado de
_..santa Catarina, realizada no dia'2 de

maio do 1947
PRESIDt;:NCIA:·- Sr, José Boabaid,
SECRETARIA: - Srs. Cid Loures Ri·

:bas e AlIredo Campos,
As 14 horas do dia 2 de maio 'de 1947.

havendo número legal, o sr. presidente
declara aberta a sessão. Estiveram pre
sentes 20 deputados.
O sr, 20 secretário procede- à leitura

'. da ata da sessão anterior, que pos" em

discussão, foi a mesma aprovada sem
_ restrições,

O sr, 10 tesoureíro procede à leitura
. do expediente, que constou do seguinte:
Telegrama do sr, Perilo Teixeira, pre
.sidente da Comissão Constitucional da
.Assembléía Constituinte do Estado do
·Cearã. comunicando a remessa de um

"exemplar do projeto da Constituição da-:
-quele Estado e sullcitarido O envio do
projeto a ser aprovado, oportunamente
_por esta Assembléia; dois telegramas do
sr, Epaminondas Castelo Branco, um co-

· -munícando a instalação da Assembléia
C.onEltituinte do' Estado do Piauí e a sua

,eleição para presidente da respectiva
-Mesa, outro agradecendo a comunicação
-de instalação desta Assembléia; telegra-
ma do sr. Argemiro dos Santos, comu

nicando sua eleição e posse no cargo de
presidente da Associação dos Motoristas
.da cidade do Rio do Sul, -dêste Estado;
orícío do sr, diretor da Secretaria do
P_ S, D.· de Minas Gerafs, ,solicitando D

remessa do projeto da Constfturção do
· Estado; orícío do sr. Francisco Barreiro�
· 'Filho, secretário do Governador do Esta
.do, acusando) o recebimento da cóp.a de
uma índícação subscrita pelos srs, p. �tur
Müller, Braz Joaquim Alves e Bulcáo
"Viana informando que o sr. Governador

- tomou .na devida consideração o assunte
da mesma indicação, para ponderar e re·
solver as suas providências, Finda a' let
-tura do expedíerrte, USOu da palavra c
�,sr_ Cid Ribas, primeiro orador inscrite
.que, após vártas consíder-acões, sncamt
zihou à Mesa uma indicação. sugerfndc .

'se encarecesse junto ao Poder Executivr
.a Imedíâta necessidade de ser desdobra-
-do o Cartório do Crime e mais anexos
,.d'<l. 'comarca de Xa,pecó, afim de regula·
'rizar, atender e impulsionar o serviço'
forence daqu",IÇi comarca. P(/:5ta em dis

I,cussãp a indicação, decidiu o Plenário

.

.fõsse nomeada uma comissão para e�·
tudá-Ia convenientemente e emitir pa·
;recer, nomeando' o sr, presidente a co· ----

-missão seguinte: srs. Armando Calil
.- Saulo Ramos e Bulcão Viana.

Com a palavr'a, 'o sr, Nunes Varela
:apresentou 'Uma indicação. solicitando �

<construção, pelo Govêrn.o Federal, de um

edifício destinado aos servic;>os do, Cm'
reias e Telégrafos de Joaçaba. Funda·
'n1entando o seu p,edido disse o sr. Nune,
Varela que o honrado Governador de

'. E9tado, de�de administração do sr. Ne
rêu Ramos, realizou obras de vulto na·
quele município do oeste cataa'inen,e
Em' discussao a indicação, o sr. Walde·
'mar Rupp ap.oiou-a. em nome da banc'l Ida - udenista, também, tecendo conside
rações em tõrno à necessida<le do edUl-

.. cio em I>prê'ço, Levantada a questão re
ferente à 'IQlomeação de uma comissão.
-para estudar a indicação, 03 srs. João
José de Sousa Cabral e Saulo Ramo·g
-muito embora de5'sem à indicação intei,

- 1'0 'apôio, entenderam. -todavia; ser des-
necessário 'a nomeação da a,ludida comis·
são, dada a maneira com O assunto ha
'via sido exposto, devendo o apêlo feito
pela líder i da mabria ser Simplesmente
encaminhado ao Poder Executivo. par?
êste providenciar junto ao Govêrno Pc·
der3JL Manifestando-se, no entanto. poso
terlormente, o sr. Nunes Varela pediu
:fôsse usado para o s-eu c�·�·o o mesmo

critério anterior, isto é, nomea�se é-'
Mesa a comissão respectiva. A' s'eguir c

sr, preS'iden�e nomeou uma comissãe
· .composta dos 51'S, Saulo Ramos, Wald'O
-mar Rupp e Orty de Magalhães Machado.

Com a palavra, o sr. Bulcão Viana sub
mete à apreciação da, Casa um pedido' de
informações ao Executivo, referente p
disoen&a do profess�r Waldir Wagner .

a causa da remoção (la professora Áurec
,de Oliveira Santos. Põsto em discussão "

Pedido, decidiu O Plenário que um pe·
dido de informações não 'necessita ser

apreciadO 'por uma comissão. prevista no
Regimento a vigorar, tendo a bancada dr
p, S, D .. votado fa.voràvelmente ao mes
mo pedido, com restrições porém, no
tocante a rórma como fôra. -rectigid,o, OS,
Iil'S, Armando Calil e Nunes Varela, db·
co'rrei:am sõbre os têrmos e a maneira
como estava redigido o pedido do sr
Bulcão Viana, decorrendo daí a restrl�
-ção com que, a êsse respeito, votara tõcta
li bancada do P. S. D., presente à ses
são, Respondendo à oração do sr. Ar
m.ando Calil, disse o sr. João. José de
Sousa Cabra-l que não abdicaria do di
Teito de crítica, que lhe cabe

.

como cio
dadão e representante do povo, com as
sento nesta Assembléia, tendo o sr. Nu"
.nes Varela declarado quO!> " Poder Exe·
cutivo é independente, 'lutôlvlmo, extra.
nh-allldo que devesse "'luele P eler ficar
'sujeito às censuras "-"'. bancad& ",-jp'2is.
ta, toda vez que tives&'" >:le remover mem
bros do magistério público, por necess:.
daçle de serviço educacionaL Fêz uso d2
:pala.vra p sr. Orty de Maga lháes Mach �
1:10, ,qu,", refel'iu-se à instalação, neste
Caplta,l, da Reunião Econõmico-Agrícola
apresentando à Mesa uma Moçã8 de
aplauso pela realização daquele certamer'
·e terminando por solicitar fôs;:e comuni
cada o fato ao sr, presidente do concla.
ve. tendo o sr, Waldemsr Rupp s'e asso
elado à homenagem, em nome da su"
bancada, '

Pelo sr. João José de Sousa Cabral
p�ra encaminhar a, votação da proposi
caD do sr. Orty Machado. foi dit8 qUI'
·sem embargo de apoiar sua bancadlt a,
-conOTatulações contidas naquela Moção
'querla Observa"" na parte em que r
meS"1a se refere aos objetivos do atual
Govêcno, que a realizacão eLa felicidade
dos �:>vernados e a incéntivaçã8 d" Dr0.
gre�o;: -, coletivo, e. sob uen8. de tr::tirã .....

a eln:::1entares deveres cívicos, um de1.'er'=

CONSTITU I NTE
inalienável cios que governam, Su]:Jmet\
da a votos, foi a Moção do deputa-do pes
sedísta unânimemente aprovada,
SeguIu-se com, a palavra o sr. Alrrenc

Campos, que. justtrtcando.a encaminhou
à Mesa uma Moção de congratulações à
direção do Colégio Barriga Verde, pelo
lançamento da pedra angular do respec
tivo "edíf ícío.

O sr. Bulcão Viana, com a palavra,
disse associar-se inteiramente e com sa
tisfação à Moção em rererêncía, Posta à
votos, foi a Moção aprovada,
Com a palavra, o sr: Antônio Carlos

Konder Reis justificou uma indicação ao

Govêrrio do Estado, pa-ra o auxílio dês te
às obras da Igreja de São Miguel, no rnu
ntcípío de Bíguaçu. Em discussão a ln,
dícação, sôbre ela falou o S1'. Nurres Va
rela, que dtsse da necessidade de 'S€1'
nomeada uma comissão, para estudo da
assunto, de vez que usar-se-ia o mesmo
crttérío já adotado com relação às. mdi
cações anteriores apresentadas nesta ses,
são. Em votação, decidiu o Plenário, cou
tra o voto únânime da bancada udents
ta, pela nomeação de uma comissão, a
qual, feita pelo S�. presidente. recaiu P('<
srs. Nunes varela, João José de Sousa
Cabral e Biase Faraco. A indicação tio
sr, Antõnio Carlos acha-se acompanhada
de um abaixo assinado dirigido àquele
deputado. Finalmente, para uma expü
cação pessoal. usou da palavra o sr. Ar,
mando Oa.IiI, o quat, esclarecenclo um
aparte que dirigira a·o sr. João José de
Sousa Cabral. disse que o mesmo lhe
merece o máximo respeito e considera.
cão, tendo o sr .. João José de Sousa Ca
bral registr-ado, com satisfação, os escla
recimentos prestados pela sr. Armando
Cal il, Nada mais havendo a tratar o sr.
prestderrte encerrou a sessão marcmuo

outra pará' segunda-feira, dia '5, às mes

mas horas, com a seguinte
Ordem do dia

Traba·lhos Constitucionais. IMoção' de regozijo e congratulações aos

.
Trabalhadores

I"Senhor 'presidente,
A data de amanhã será festiva porque I'se comemora o día d-: 'lr�b::llh�"':. 1

O Trabãlho tem sido em tôdas as épo-:
cas o pedestal da grandeza das pátrias I
e das civilizações. t;:le dtnarníza movido
pelo homem, o progresso material e mo

ral dos povos e desse pr-ogresso emanam'

as cintUações da cultura e da sabedoria Ihumanas .

Assim interfere na vida das colettví
dades, e na sua evolução. através os sé- I
culos representa verdadeira alavanca pro,
pulsara, que movimenta civilizações. fa
zendo surgir. nos estágíos do desenvolvi
mento dessa evolução as doutrinas rí lo
sórrcas que aplainam desigualdades e

apontam para a numanídade soluções
mais promissoras para a felicidade co

mum das nações e dos povos,
O Brasil em face do concêrto uníver

sal está no limiar de uma uova éra SOo
eíal e' o Partido Trabalhista Brasileiro,
partido socialista, integrado na comunt
dade americana, esposou no seu progra
ma as Ldéias socialistas vigentes, e aqui
em Santa oatarma, na deresa desses
ídeaís, propugnam pelo bem estar das
classes tra.oalnadoras.
Assim sendo, senhor presrdsnte, peço

a vossa excelência que se digne cousígnar
em ata um voto de regozijo e congnatu- I
Iações do Partido 1"'ibalhista Brasíteír-o
aos tr-abalhudores dl Bl'a·sil e em. partt-,
cular aos trabalhadores de Santa Cata
rtna,

na vizinha cidade de São José,
uma confortavel casa e chacara

DOENÇAS .NtERV?SAb (propria para hotel) tendo' insta-
t30m 08 progressoll cia m!ll4Üdaa. loção de água s luz. situada à rl1a

boje, M doenças nervosaS. f!!lllruill Ptolomeu Assis; fó.zendo �undos em.
;ratadaa em tempo, aíio mal. � otima praia ds banho. Infol'ma
feitamente remediá ...eis. O �unJl"i. ções com ar. proprietario do Bar
riamo, fruto da ignorânci-a, 8Ó potl. prqximo, na mesma rua.

r:l�j�:�r�[:.n':�d�08S���018N� '1

donaI dI! Doenças m.enqriiJ Cl.,ét PERDEU SEde um Ambulatório, que atende 1'1'.
-

tuitamente 08 doentes' ftel'VOSOIl !Do

illjrentea, na Rua DeodOl'8 D. �"r. t Entre ali ruas EstevEls Junior.
... 11 "'oru. tilart.....� Tenente �ilveira e �nita Gari�ldi

um reloglo de PIe.tlno. de Pulseira.
. . .. -'" .... . ..

:
.... . ... ,.

Gratifica-lIs a quem entregar
A,pl'oxime-se maIS de seus nesta Redação.

�1:�O::: :;:::!e�a ��;���
....

V····E·N"'D''E'··' S·
.

E"
...• ,

VALE DO ITAJAt, edição de- ,
-

di...ada a Florianópolis
um sobr'.ldo sito na Praça dá'

. .

Bandeira na. 67.

VENDE-SE Tratar com Antonio Grillo na

RELOJOARIA GRILLO

Conv'lcaçãu
A diretoria do Clube Recrea

tivo Amigos da Onça tem o

prazer de comunicar a todos os

associados que,- em virtude do
adiamento da Assembléia Gerab

que estava mareada para 3 de
Maio passado, resolveu mar

C2!'l' para o próximo Sábado, dia
10, ás 14 horas, uma Assem

bléia Geral Extraordinária, em
homenagem ao Presidente de

'Honra, Dr. Osvaldo Bulcão via

na, tendo como local a Cruz
vermelha Brasileira (Ex-Clu
be Germania). P e d e-s e o

·Iassociados. A DIRETORIA

Plortanópolis, 6 de Maio de I

1947.

Saulo Ramos'

� .

ASSINANTES
R·ecJ-a·rnem_ imedia ta

men're q uelqiser irre

gularidade. na entrega
de seus iornees ..

���======��-�IA, r_-)V(�)GAD(:)S
Dr. QSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. ']. DE SOUSA CABRAL'
\

E�CRITÓRlO: Rua Felipe Schmid.t· 5B -"" Sala 5
Edi�cio Cruzeiro - FloriaIl6poHliL

G.

,I

,

Quo edo alguém. tal como /) fiInoII.
l hert-o da uuscracãc a-címa, QÍ6recer-

lhe. em uruàval gesto. um cáJice do

excelente aperttavo KNOT, Iembrs
a:, V. Sio.. de aorescentarçac�
"'" a gentilee" E$íEE 11),'11-
s'f:"1 () NEli APERITIVO

1'f}E!)f!.ET(J!

1

Dr. (LARHO
G'ALLETTI

ADVOGADO
Crime e �ivei.

CODlltituição de ·Sociedad..
NA'l'URALIZAÇOES

'Título. Deolarat6rio.·

Dr. Henrique �todieck
,

ADVOGADO
Schmidt 21, sobr�do-Telefone 1062
(CASA PARAÜ30) - 'Florisoqpolis

Escrit. -- Prq,ça 15 de Nov. 23.
r to: andar.

Ra.íd: -- Rua Tiradente. 47. IFONE -- 1468
--

Vendem-ué
Gerador Marconi -- Londre. 15/21

volta -- 30/20 omp. -- '1440 R.P�M
proprio para carregar' baterial! ou
luz, e0m rheosta'to .

Motor. 3 ph: 220 volts 2 HP,
1440 R,P.M., éom chave Triangulo
x Estrela e a·utomatico com eixo
ombcs os lodoll Malconi-Londl'es.
Motor gallol�na. Iron-Hor.e com

gerador 110 volts alternada 800
watts, 8 volt. x 4 amps. contínua.

completo c/tanque etc.
Rua João Pinto. 29 •• Sobrado,

O. Ci. BOHM
\_--�--------------

Aluga-se I

um apartamento à Rua C(J�·
selheiro Mafra, 150. D@-se çre�
fe::ência para éscritório ou casal
sem filhos. Tratar no mesmo.

VENDE-SE

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

QUARTOS
Precisa-se de um ou mais.
Ofertas à esta Redação.
...................... "_ .

Vendem.-se
1 casa sita à rua Uruguai n. 5.
2 propried!:ldes no Estreito.
Tratar com J0'iO Cascaes, à

Rua Trajano [,o 11.

Rua Felipe
(Alto!' da

41lTOMOBlUSTAS ·1
Afenção

Pal'o o seu dínamo Ou

motor de aua.co

OFICINA EMALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94
,-------_

li/'! P/1&OUTO OA KIIOTr �, IHiJ.,Cor.. : f..OY;QROS
. .__ 1iTI...JAI ..

Rádi() Difusora
de Laguna

Todo o Sul Catarinense escuta

diariamente a; Rádio .. Difusora
, de Laguna.

970 Klcs. (ondas médias).
Horários de iffadiações: - Das

10 às 14 e 17 às 22 h"ras.

Representante em Flcrrianópo,lis:
D. F. DE AQ,tlINO

Red. do Jornal «d!ESTADO»

uma gela�eira marca

nova. Ver e tratar à rua

Schmidt 22,' Sobrado.
manual n. 820.

Neve,
Felipe
Fone

-OO!� :���DE��
mCENDlOS B TBANSPOB'r'l:fl i

C;f,.. do.".:·.Co de 1944, I"CA'PITAL E RESERVAS Cr. 80.900.606,30
Cr$ 5,978.401.755.97 �'67.053.245,30 !

'42.176.603t80 I98.687.816,30
!76.736.401.306,20
I
I

�
(
\

Responsabilidade.
Receia
Ativo •

Sinistros pagos nOIJ últimos I\) anal

Rcspoll!labilidades •

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

de Carvalho. Dr. Francisco
JOilqLlÍm Barreto d� Ar91Jjo

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

Envie ao seu amigo distant.
um número da revista O VA
LE DO ITAJAt edj�ão dedi
'cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maio ... difusão cultural

00 BtJlSsa term <;r!
,;t�l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



participam aos parentes e

amigas ° leu casamento 0fe
recendo sua .esidência à R.
Almirante .Lamego.

Florian6poli. 3-5-941.

6 O ESTADO-Sexta feIre' 9 de Maio de "'47
�'.'__ o -o' •. --:--__-=--==..::.::.::::..:..... ...:..:..:.............:....:.. �------",-------

Em prosseguimento' do! Campeonato amadorista, amanbã- g-CaraYamrda
Ar enfrentará B Atlético e domingo, o Avaí jogorá. com o Figueirense.

,

o Clilbe Náutico Riachuelo e a
.

turma da Rita Maria
Na regata do dia 22 de abril Joaquim Oliveira, verdadeiras

realizada na baia sul, por bri- glórias do remo em Santa Ca
Ihante iniciativa do Clube de tarina, a equipe do Ríachuelo
Regatas Aldo Luz, venceu ga- conseguiu vence.: 4 p�reos!. .

lhardaínente a representação Eis porque, nao seria POSSl-
".., CAMPEÃO DE XADREZ .do Clube Náutico Riachuelo. vel .passar despercebida essa

R E N O V A C A O Porto Alegre, 8 (A. N.) -r Entretanto, bem p01.1COS sa- façanha brilhante dos rapazes,

. .' Chegará hoje a esta capital 0lbem que os 17 elementos que "ritamarienses", sem. que tos-
. campeão mundial de xadrez, I formaram as 6 guarnições des- se comentada.

_ .J. DE ANDRADE Iregata promovida pelo. ALDO Mister Fuwe, que aqui terájse renomado clube são rapazes Entrementes, nao vai nesse

,Ll�Z, c�n;temorando mais um vários encontros com enxadre- pertencentes ao bairro da "Ri- comentário;, u.m org.ul�o �a.INICIAMOS MUITO BEM O amversario.
. . I zistas locais, jogando uma par- ta Maria". Portanto, formadas tl!rma da. Rlt� Mana , ma�sAN? DE 1947. �eatamos nos.sa. Com� antigo I remador sentí-: tida simultanea com quin.ze as guarnições tom aqueles ra- SI�, um mcent�vo aos demaisa�Isade desportíva cOI? os Ir- me felIz vend� .que os no�sos\ competíríores. No dia seguinte, pazes que muito torceram por bairros, no ser:tIdo de que suas

maos .paranaenses. Tres par- rapazes teem ótimas quallda-Iprcsseguirá viagem para o Rio. Orlando Cunha Otávio Aguiar turmas também formem astidas foram realisadas dentro des para o belo desporto do

re-I
"

suas guarnições, - treinando-asdo espírito da mais conforta- mo.

N '."

E '"

d convenientemente, não só paradora �ordi�liidade .. fTe_cn�cé!:-1 Aquele domingo daffesta da, OfICiaS sporrívos '. e d�r vitórias ao Clube. NáFutiCOmente SI estivemos in errorrea- Aldo Luz marcou, de ato, uma '" Riachuelo, Aldo Luz ou ran-dos nem por isso eles estiveram vitória para o REMO. Toda Parte cisco Martinelli, mas sim para.melhores que das outras vezes. Com satísração dizemos que ,
.

,

dar vitórias futuras ao consa-Ficou patenteado, porém, que há uni sopro de renovação nos� - A. F. M. F. concedeu o 3 x ?OO metros, constituida grado remo barrtga-verde.precisamos cuidar mais seria-,meios desportívos' desta Capi-' prazo de três anos aos clubeslpelas nadadoras Nei van Vliet, Porisso, aprontem-se turmas-mente do preparo fisi�o dos' tal. Precisamos aproveitá-lo,ltiliadOs nas 2a e 3a Dívísões, Irene Koster e Hannie Ter da Praia de Fóra, da Figueira. '-,
nossos atlétas e definitivamen- traçando um plano de emula-lpara apresentarem suas pra- meulen, estabeleceu novo recordl·do Estreito e outras mais, por-te ímprímír disciplina no tra- ção entre as diversas agremia-: ças de esportes, na forma da mundial, ante-ontem naquela que a turma da Rita Maria con-to das 'Cousas pertinentes á ções. Atiremo-nos todos na lei. Terminado esse prazo, OoS cidade, com o tempo de .... tínuarâ treinando para o enprática dos desportos, Precisa- campanha pró mil novos sócios,' clubes que não cumbírem a 3,19,6/10. O record anterior era grandecimento do remo em..mos acabar de uma vez por tO-IFaçamos festas. Corramos liS-; exigência, serão desltgados au- de 3,26,6/10 e pertencia á nossa terra, pois, provável-das com os - disse-disse - tas populares nà base de um tornatícamente. equipe da Dinamarca, desde mente em junho p. vindouro,sempre afastados da realidadeéruzeiro para melhor a,parelha-I - In.formam de São Paulo janeiro deste ano. teremos outra regata com ()dos fatos. Todos erramos..Te-;me'nto material das nossas' as- que a renda total do torneio � O Congresso Sul Ameri- mesmo brilhantismo 'que esta,mos nossas vaidadesinhas e socíações. Despertemos o ínte-jíuícío do campeonato bandei- cano. de Atletismo, outorgou o a ser realizada pelo tradicional.quasí sempre queremos preva- resse das nos-sas conterraneas,rante, a realizar-se domingo título de Cavalheiro. dos Des�·Clube Náutico' Riachuelo.leçam os nossos pontos de fazendo-as ingressar nas ativi-I' próximo, será revertida em be portos Continentais ao grande' Salve o Clube Náutico Riavista. Que interesse tem para Idades desportívas. Todos nós, netícío da Associação dos Cro- atleta nacional Sílvio de Ma chuelo!
o desenvolvímento dos

d.es-:joveriS e velhos gostamos dellni�ta� Esportivos.
.
galhães Padilha, "atleta" pa- Salve a turma da "Rita Ma-

portos !ficarmos maldizendo dansas, piqueniques. - O Congresso Sul Amerí drão, exemplo de disciplina e ria"!
os insuccessos? Precisamos I O governo do Sr. Aderbal cano de Atlétismo fixou o pon- civismo", no drzér de autori- Silvio Veloso
avançar, tirando dos erros bôa Ramos da Silva, está disposto, to firmado pela comissão de zado jornalista uruguaio.
aprendizagem para as' novas a auxiliar o de��nvolvimeI_ltoisignada, para manifestar-se so-

tarefas, I dos desportos. Aliás, S. EX·Cla., bre o assunto referente ao _................ -_- - _ ••• _.. • .....

Estamos notarado. um real-sempre esteve á frente das!amadorJismo e que deverá �er PROGRAMA ER'P();I>.... IVO PARA A.

intere�se no ,_alevantame�to nos.sas ati�idades desportívas �I:present�do
no

.

congresso in-
SE.MA.N_� ,_ _ 'material das nossas agremia-, mníto valrosa tem sido sua tnternactonaí de' -Lon�drels: -

T!. 1 Sábado - FUTEBOLções. Muita vontade de tanger1cooperação. Precisamos, só- "n. proJissional todo ague e
o carro para a frente. O Figuei- mente, criar entre nós um am-,que por dinheiro ou qualquer 8es·La capital : ODEON
rense está se agigantando na biente de confiança reciproca, outra contribuíção pecuniária Caravana do Ar x CluDe Atlético

_ T.tr� 7� h���bO. ;- Naco.construção de seu estádio. e, de mãos dadas, caminhas pa- ou em forma exclosíva e dire- (Campeonato Amadorista da pri- 10)
Imp. Filmes.Atlético, Paula Ramos, Cole- ra a vitória.

.

ta ensine, prepare ou treine meira Divisão), no Estádio da F
20) _ A Voz do .Mundo - JÜ'r-

-gial, Caravana, Bocaiuva, Avaí Assim fazendo, em breve, o qualquer desporto". Sobre os C. D., ás 15,30 horas.
do

rtal, '"

estão colaborando com: a nossa povo acorrerá 'ás praças de elementos que podem suscitar Clube Atlético x Caravana 30 - Tyrone Power - ,�:
d

.

d h
' .

d id õb 1 T AI' (Campeonato da Divisão de A lltIAR,CA DO ZORROmentora, 'procuran o' reajus- esportes e enc era nossos cais .'!Vl a so re a sua c ass� I�a- .

, . j 'd -ti F C D Pre!ços: ,Cr$ 3,00. Gerllil: 2,00.tal' seus 'quadros. inlcentivando os seus atl-etas. çao de amadores ou proflssI_O- �s.PlIanles), no ESlta o a . . ., Oe'Ilisura: - Até 14 a!IIJOs�
Os rapazes da "vela" ini.cia- O povo bom e hospitaleiro nais, é a seguinte: Não sao as 14horas.

.

LMPERIAL
N R o de JaneIro' À:s 7lf2 hOTasram suas ati.vidades com en- de Florianópolis precisa ser considerados profisSiona.is

oSI
o I ".

. .

10) _ A Mal'oha da Vid;a fi. 62:-tusiasmo. E, não faltou brilho, despertado em pról dos despor-'I empregados, oS professores. ile Bangú XI Am�rical (To()I'�elO M�m- _ Nac. Imp. Fi;1roels.IDuito entusiasmo, quando da;tos.'

leducação fisica ou funcioná· ci_:?al), 110 Esta,dlO do Sao Cnsto-
20) _,_ As 'Tuli,pas Volta;I1am 'a;

d
. .

vao _J F.lorir - Des,enho.

UOD
..

vidado' O lotern8ci.onal para e.xib.lr-se :�li�:r:Sm�s��e� por CI;��çõ�� B·OLa.fO.g�,� Canto d� ,�iO. (T.or-I,
30
A s:��}�r zfI�b1�Lv:s:

o '. I inerentes a seus cargos, ens)- nela MUlllClpai)" no
.

EstadlO 40
P,I1eoo': Cr$ 3,00 'un'iIQo.em flor·ltl-I,,�. Flori lAnÓPOII'S e BlumeD�U nem, preparem ou treinem Vasco d� Gama, a niQlcte. '

'. Censura: - Até 14 ano·s.U
" �� I . I�U· .

. _ , .' II
qualquer desporto, que a cor. ·Ola�ia x Flumi,rrense (TorneIO

�,screve o DIana de Notl- para a re�llzaçao d� Im��rtan- respondente a seus cargoo" Mluniópal), no Estáúlo do Fia-Icia • de. Porto ,A.le�gre: - O te excursao aos dOIS vlsmhos
Esta tese deffendEmrá o dele- mengo.

.des.porlt'l.sta cll(plta� Manuel Estados.
.

I gado argentino no grande con- Dommgo - FUTEBO:yAranha,_ atual presldent� dai No caso das data-s pre.ferIdasclave de Londres.' N�sta c�pital:, ,Federaçao Paranaense de Fu-1pelos clubes par�naenses e

ca-j.
_ O Congresso Sul Ame. Fig-uelI'E,ms·e x Aval (Campeon3itotebol, t�l\=)graf.o.u,. ontem, ao tarinenses combmarel? com a� ricano de Atletismo, reunido Am3ldo:i�ta. da Primeira .Divtsão); RITZ _ À:s 7lf2 110msdr. Paulmo de Vargas Vares, folgas que o InternacIOnll;l te

ante-ontem de.cidiu escolher no ESlt:élldw da F. C. D., ás 15,30 hI's. 10) - Cine Jornal Irrf'.orm3JtJiv();
Ilrimei�o mandat'�rio

d
do �n- rá no at�al ce�am; ga .Cld��e'ILima, CapÚil do Perú, para Avaí � .F!lgueirensB. (Camp.eona-

20) _ .N()�:g'frr�� UDli'VIeI'lSlaJternaclOnal, convldan o o a- a excursao sera ec a a Ime I_a- sed d próximo certame/' ofi to da DllVlosao de Aspmmte-s), no
J'oI'n<li1.IDOSO "Rôlo Compressor" .para tamente, devendo a delegaçao .. le d

o

tI tI'smo no ano de Estádi.o da F. C. D., ás 13,30 hrs. 30) _ ISy,dmley GneenslúI'eet"." 1 d I t
.

1 i' d I
Cla e a e

.
,

.uma extensa .�Ira pe.os 0._ n e.rnacIOna v.aJar
..e.1949. A Bolicia, porém está No RiO"de..J.aneU'o:

.. .'

P'eter LonB - Ger.a>�dj.lle·g�am�dos de CurItIba, FlorIa- ll:vbIaO, ddlrettan;e�t� _para C,�I �-I autorizada a promover um Bonsrt1lCes�. x Madur:eLr�_ .

(Tor- TRE�ri��S���HECI���nopolIs e .�l.um.e.�a�.. .. .. �� ,�, on e era mICIO sua

gl-I campeonato .extra, que ter� ne�o. MUll!ICIlpall), no Esta(1lo do
Pneços: 01'$ _ 4,40 _ 3,00.Em Curitiba, o Internado-

.

lugar no penodo compreendI- Ora�la.. _

üe.rrs;ma: - Até 14 ,1lln()S'�
n.aI enf"'entaria o Atléüco e o CO)I OS OLHOS FIXOS NO do entre abril-maio de 1948. Sao C. rlstova.� x Vas�o da, �aiII)a ROXY - À:s 7lf2 horiUs•

IT M I) E tád do 10) - Ci,ne Jo['nal Inf!Ü'rmativCJCuritiba, recebendo 30.000 cru- TRI-CAMPEONATO - Um telegrama de.. Hilve· (ornelO Ulll'ÜlP�, no SI" 1·0
_ .DFlB.zeiros, livre de despesas, pelas São Paulo, 8 - O São Paulo rum (Holanda), forneCIdo .pe· Botafogo� 2Ó) _ Er.!'.ol Flyn:n - Oliv·ia de.

.

U t d I E S Paulo Tor'lle,jo IUÍ- H '1 dduas. partidas. Em Florianópo- F. C. pretende, novamente la Agenda NotIciosa
.

III e
..

m ao .,.

:aiVl aJn! - em:

lis, o's colorados disputariam, contar eom o :concurso do ve- Press, revela que a eqmpe de CIO ,do Carp.p·eonabo Pau·lista de

30) _ ���[fn�l�Ç�oL�:�Do.eTiad(}:também, dois jogos, recebendo terano meia direita argentino revesamento da Holanda de I Fnkbol.
O AnQUE!RO VEfWE20.000 cruzeirós igualmente Sastre, pois, acreditam os di-\ I I R t- 018

- P.neço: ,Cr$ 3.00 uniloo.
livre de despesas. Depois de rigentes do >campeão da 'cidade; Clohe li t ético· • ecrea IVO Implel Censura: - .Até 14 anos,
atuar na capital do Estado que o grande atacante aflgen-I A SEMBLÉIA GERAL"barri.ga-verde", o "rôlo" se� tino, ainda poderá ser utilissimo, S....

_ J Bguiria para Blumenau, onde ao tricQlor para a conqui-sta I D. ordem do _r plieslde�te. hcam convldad.o9 Oll Ilenhol:'es aS90 osé raullsperger
..

.
. . . .' ciado. dellte clube, a se reumrem em Auembléia Gera\' ha aed,e eJogarIa uma 'part,�da, �ela sO-ld_O tI�ulo este, a�o, o qule sIgn1I- liocial, à rua Pedro DemJuro n. 1610. neste dilltrito do Estr�'ito as Gertrudes Monn Braunspergerma de 15.000 cruzeIrOS, llvres. fICarIa para o Sao Pau o, a 0)-.10 horas, .do dia 11 do corrente, p:ua deliberarem 1Ie;�re o se.gumh:A pro,posta como é fácil de tenção, pela primeira vez, do: lo __ Eleição da diretoria, Conselho Deliberativo e Diretor Es'

�e 'Prever foi "'impaticamente
I

tri-'campeonato, : façanha só-I p'ortivo. 20 -' Outros a••untoR
8 _, •.' "'. I ., I Não havendo numero legcal para 1. Convocaçao, apos 30 minuto.,acolhI�a pelo preSIdente do

In-1mente
obtIda at.e o momento

haverá a 28 Convocação, onde se procederá a elsição com qualquerternacIOnal, que ontem mes- no futebol paullsta, pelo CO-l número de .ocios presente9.
mo telegrafou ao capitão Ma- rintians (3 vezes) e pelo Pal-r Estr;tt� 8 de maio de 1941

.nuel Aranha pedindo as datas .·meiras (1 vez): \ HILDEBRANDO LOUREIRO. lo Se-cretarlO. _�_. ---,
l

'I
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o ESTADO-Sexta telra, 9 de Mato de '�tt7

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

€atlilstr.·-···Snciat - 'do . ("<-{) --Estad� I· .

��s 'aos nossos �M lcltores. o obséquio de .�� 6'
compOll abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de�
quan,19 'antes, o nosso nove GadooW9 Social.

N@me

l

.................................................... lO'•••••••• lO'. lO ....

Sexo ....•......... Est. Civi1 •••••••••••••• D. N.asc. • ••••••••• , •••

.. • � lO· lO,. •••••••••••••••••••• lO. e

GOVÊRNO DO ESTADO
Esp&so (a) .•.•••.••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

Emprego ou Cargo

Gargo do Pai ·(mãe)

Decretos de 5 de maio de 1947

O GOVERNADOR' RESOLVE
•••••••••••••••••••••••••••• e:••••••••••• lO .. ' • lO" ••• lO.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• lO" Promover, p01' merectmento:

De acôrdo com o art. M, do decreto

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

Mário Ramos Wendhausen, dó cargo
da classe J da carreira de Médicp, do

Quadro nnlco ão Estado, ao cargo da

'classe K dessa carreíru, vago ·em' virtu
de da exoneração de Valter Ferreira.

João Schlemm, do cargo da classe K

da carreira de Médico, do Quadro trn.co

do Estado, ao car-go da classe L dessa

carreira, vago conforme consta da' tabe

la anexa ao decreto-leí n. 419, de 19, de
março do corrente ano,

Joaquim Mad su-a Neves, do cargo da

classe .I da carreira de Médico, do Qua
dro únicü do Estado, ao cargo da classe
K' dessa carreira, vago em virtude da

exoneração· de Firmino Cordeiro ,dos

Santos.

Pedro Advíncuta 'I'ôrres de Miranda,
do cargo da classe J da carreira de Mé

dico, do Q'uacil-o Ú11ico elo Estado, ao car-

DR. NEWTON D'AVILA go da classe K dessa carreira, 'Vago con-

�Qôe8- _ "ias Urlnlirias _. forme consta da tabela anexa ao decre

Doenças dos .mtestínos, reto 1'1 to-lei n ..419, de 19 de março do corren-

anua - Hemorroidas. Tratlmlef>. te a'11O
.

,

.

to da colite' amebíana,
.

. .

"1BiQ,!:�apla - Infra vermelho, Promover, por antIg';lldade:
Consulta: Vitor Meireles, 28. De acôrdo com o art. 50, do decreto'

..A.tende diariamente às. 1l,lIO,.IIa

I
'. lei n 572 de 28 de outubro de i941'

41, l tarde, -das 16' hs. em dianu> ., .

• Resld: Vidal Ramos, 66. Zulmar de Lins Neves, do cargo da

.
Fone 1067

. classe.r da carr-eir-a de Médico, do Qua·
"

DD" 'ROLDÃO CONSO,IIIM I
dro rrntco do �stado, ao carg� da classe

fi. 1'<11 K dessa carrerra, vago em virtude da
!llm'UBGIA GERAL - ALTA m exoneração de Joaquim Pinto de ·Arruda.
�mwIA - MOLÉSTIAS DlllD. .

..•. NHORAS -o PARTOS. ..

,Vitor do Amaral Gutierrez, do cargo
l!'ol"lllado pela Faculdade d"e ,Medi da classe J da carreira de Médico, do
eínna da Universidade de Bao Q d

-.

d E d d Ihuló, onde foi assistente por �'e-
ua 1'0 Ul1.lCO o 'sta o, ao 'iargo a

.fiolI IUlOB do Servíço Cirúrgico (iII classe K dessa carr-eira, vago' em vrrtu-
PrOf. Alipio Correia Neto' de da promoção de João Schlemm.

('l:rurgia do estômago .e vias�· Olavo de Assis Sar tor I, do cargo da

I
áblres, íntestlnos delgado e groua.
tiróide, rins, próstata, bexig.., classe J da carreira de Médico, do Qua-

tt.$l'O, ovãríos e trompas. varíce- dro único 'do Estado, ao cargo da classe
MIe, hidrocele, varloses 1'1 herll.P K dessa carreira, vago cmiforme constaCONSULTAS:
� :Ir às 5 horas,

à Rua "el."" da tabela anexa ao decreto-lei n. 419, de
!Ikll!!m1dt, ,21 (altos da Casa .PIl' 19 de marro, do corrente ano.

raiso). Te!. 1.598.
.

IitlI!Im:D1l:NCIA: Rua. Esteves JIi
níor. 179; Tel. M .764

....................................... '
"

................. 4 •••••••••••••••••••••••••••, ••••• -: ..

Agradecer-íamos, . também, a &eII1.1tiieza de notmia8 de JltQSoimen-toa,
essamentos e outras, de Pare'.ilItes 00. de pesseas amigas.

'(
"

DR. SAVAS LACERDA
� 'médico-clrdrg1ca de Olho.
- OuTidos. Nariz - Gaxglmta.

, Prescrição de lentes 'da
Q'Ontato .

_!ff!lULTóRIO - Felipe Schml
, clt, 8. Das 14 às 18 horas.

-

'�1!INCIA - Conselheíeo Ma·
fra, 77.

TELEFONEiS 1418 e 1204

Ausente

DI� ARMANDO VALtRlO
,DE ASSIS

JkIII 8erTiÇ08 de Cl1n1ca Intantll a.
.....,1!Jtência Municipal e de

Caridade
�A lIIÉDlCA DE CRIANQ.&D

ADULTOS
OON8ULTóRIO: Rua N_' lia
�Ilo, '1 (iId1f1cto S. :ii'rtmefJloo).

.

CànsuItas das- 2 àS 6 hól'14fI
altlIDlDN-cIA: RUtl J.\I[areOOaJ. Gu4.

lherme, 5· Fone 'l'83

DR. A. SANTAELLA .,

(Diplomado pela Faculdade Na
l!'.1onal de Medicina dá Un!veTsidAi·
... do_,Brª.sUl.�Médico PGr coneur _

10 do- Serviço' Náéi'Onàt--de"D<?en" ._, ... - • - . ..:,"

tIlUI Mentais. Ex ínterno da Sant.a .

CUII de Misericórdia, e Hospital·
"li!qluátr!.-co do Rio na capital r.

deral
f.iLmICA Hll:D,ICA -- DOJilNcaa
• NlllRfbSM
_ ConsultóÚ'io: Edlf1cio Am4là

NETO
-_ Rua Felipe Schmi'<j,t. Consultam

Dal! 15 ás 18 horas -

Il\a1dência: Rua Álvaro de carva·
lho DO 18 - J'lorlanópoIla.

nft. POLYDORO S. T!lL4G'Ü
Médico do Hospital de oartdaãe

de FlorlanópoltS
Assistente ela MateTnidade

OLm:ICA MIl:DICA' DISTúRr,

BIOS pA GESTAÇAO E DO

PARTO
Doença� dos órgãos internos, es

pecialmente do coração
Doenças da tiJ;olde· e demais

glândulas intemas

1'I8I6q'ERAPIA - ELECTROCAR·

BIOGRAFIA - METABOLISMO

BAf;iAL
Oonsultall,. dlàriament.e das 15 às

! 18 horas

Aflende chamados' a qualquer
hora, inclusive durante a noite.

CONSULTORIO: Rua Vitor. Meire-

les, 18. Fone 702.

BESlD:E:NCIA: A v e n i d a T�om-

powski, 62. Pane 766
..........-,�------�

-__

DR. s. CAVALCANTIM.
CUnica exclusivamente de erlançae

Rua Sal(1anha MBTlnho, 16
Telefone M. 732

DR. MARIO WENDRAUIU
DI>-nor 'do Hospital "Nerê.. Ramo;'

CLINICA, JI..f�DICA DE ADULT�
E CRIANÇAS

Conault6rio: R. Visconde de Oun

Preto, :I - esq. da Praça 15 de No
rOllllbro laltoa da • Belo Horizcate ")

Tel. 1545
Consulta.: das 4 ã. 6 horas.'
l&...:Idência: R JreUpe Schmidt, �,

- l"one man..... · 813

----------

DR. BIASÉ 'FARACO
Jj[6d1co-cbefe d\) Serviço de BiflU.

do. Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SfF1lLIS AFElCÇôES DA

P.EI$ - RAlOS l1NFRA-ViER
MELROS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46'

Das 4 às 6 horas.

Res.: R. D. Ja1lme Câmaro, 46
FONE 1648

.

- --

-�-�--
UNS NEVES

.

DR.
'Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
-", Sobrado..,..,. Telefane.1.46<J.

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edmcio 1. tA.r P. d'a Estiva)

.

. Telefone M. 834

Bit PAULO FONTES
'''Clínico e operador

C.onsultório: Rua Vitor Meireles, ze
Telefone: 1.405

ConBultas das 10 às 12 e das 14 às'18
ResidênCia: Rua Bluinénau, 22

Telefone: 1.&23 ,

DE - MOTORISTA
Serviço de Pronto

e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e

Atendem·se

GARAGE PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

squadr-ias
.de

.. ',

Joaquim A. ele Paula Ferreira S. Tia

go, do cargo da classe J da carreira de

Médrco, do· Quádro 'único do E'stado, ao

cargo dai.. qf�sse K dessa carr-eia-a, vago
em vír-tuds da exoner-ação" de Ferriarrdo
Osvaldo de O'liveira.

Miguel Nocetti Faraco, do cargo da

classe D da carreira, extinta, de Con

tinuo, do, Quafl>ro único do Estado, ao

cargo da classe E. dessa carreira,. vago
em virtude ela exoneração de Arnaldo
B011a telli.

Dec1'efos de 6 de maio de 1947

O GOVERNA>DOR RESOLVcE
'I'oenar sem efeito:

O: decreto de 29 de abril de ·1947, que
removeu Cata'l'ina Juçá Coelho Ghi.zzoni,
Pro'essor Normalista, classe F, elo Gru

po ,Elscolar "Luiz Delf}no", de Blume

nau, para o Grupo Escolar "Professora
Marta Tavares" da vila do Rio Negri
nho, no município de \Serra Alta.

'

___ Decretos de 7 de maio de 1947
O' GOVERJNtADOR R1ESOLVE

'l'ransfel'il':
De acôrdo com o art. 31, alínea b,
combinado éom o art. 33, do decre
to-lei n. 1.299, de, 20 Ide marçó ,de ..

1945:
.'

Manoel Clemente de Sousa, Car;.itão da
POlícia Militar do Estado, p'ara a reserva

remunerada, percebendo o venciniento
,mual de trinta e um rilil setecentos e

cinquenta e dois cruzeiros (Cr$, 31.752,00),
correspondente a 26 anos, 9 meses e 12
dias de serviras prestados ao iEstado.

'

Nomear:
De acôrdo com o art. 15', item IV, do
tiecreto-Iei n. 572, de 28 de outubro
de 1941:

Vanda Alb'lni pa".-a exercer; interina

mente, o cargo da classe E da carreira
de- Es'criturár}o, do Quadro único Ido Es
tado, criàldo pelo 'decreto n. 7; de 29 de
abril de 1947.
De .acôrdo com o ad-to 70, item II, do
decreto-lei federal n. 1.20,2, de 8' de
abril de 1939:

Alexandre Worel para exercer o car

go de Prefeito Municipal de Itaiópol1s:
.
Conceder exoneração:

A João Francisco. de Assis, do cargo
de Prefeito Municipal de Ita·iópolis..
A Manoel Antunes Stefanes do cargo

de Prefeit9 Municipal de Campos Novos.

Promover, por antiguidade:
•

De acôrdo com o art. 29, capítulo

. ,

Rua João Pinto, 44
A.

1134

-,
I-----

.Ftoráanópolis:
·QU�R VESTlR·S� COM CONfORTO E ELECiANCIA 1

PROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Felippe Schmidt 22 - Sobrado

t' C·ONTRI SI'R-DIS ,

V f lMIN'CHIS. i

A- c'ulpa' dos
importadores

prática - conhecimentlo do motor.

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

'bTNIAO

I ";1
I melhor••

1IIIII1!II!:1>lIIiiI1IlIII IIII!I_IIIIIII_11IIImIi_i!C!_Ii2I1!11!�__IiliIii=IiillIilililIi:lll!!2iI_III....lIIilIiaiIZlM_lIIIiIClI__III'*iIiiiI:!ll!lllliiill__=IIIIII_:::W.IIi:iIli:lI&lii!l!lilllii'lii!ll!!=__.._Bl=_:=:a==__IllIlI IIIII.."...lS- 5$!!Mí'l§...·'Nfi§?íM.SMM

do decreto-lei n. 694, -de 19 de ou

tubro de 1942:
Maurício S'pa1ding de Sousa, 10 Tenen

te da Policia Militar do Estado, ao pôsto
de Capitão da mesma Corporação. (2298)
Moisés Córdova ·de Oliveira, 20 Tenen

te da Polícia Militar do Estado, aO' !pôs·
to de 10 Tenente da meSlll1a COJ:'poração. AUXJ:LIE A C01l[-
te da Polkia Milita>!' do Estado, da fun- ,

.
.B.A.TEL-Â. COM O

ção de Delegado Especial de. Policia do I
município de Itajaí. 1 1 I

Designar:

I
l1��'����������

De, �côrdo com o ar�. 40, parágrafO ••••.. ; ... :.: ..
'

...............• _

UI1lCO, do decreto-lei. 11•. 572, de 28 Senharitai
de outubro de 1941:

Nelson da LuiZ Ribeiro, ocupante do

cargo de Delegado Reli[io'11_al, padrão Q
(Delegada Regional d,e Timbó) para,

enquanto durar o impedimento do res

pecCvo titular, ter 'exeI'cicio nS! Delega
VI, .

cia Regional de Polícia de Haja!.

'PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

UBO'UTÓRIO ODIR S. I. .'

CAIXA POSTAl, 36
SLU'MENAU. • SANTA CATARINA

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

Rio, 6 (A. N.) - Falando á
reportagem o inspetor da al
fandega Francisco Badenes,
declarou que por mais extra
nho que pareça, a cu1pa de
congesltionamento do porto
locàl cabe aos próprios impor
tadores por manobrarem de
acôrdo com seus interesses
parUculares, difi,cultando toda
forma o desembaraço das mer

cadorias, pelo que sugeriu
.

ao

governo a medida já noticiada.
isto é, a concessão de prazo 'pa
ra a retirada das mercadorias,
findo o qual serão as mesmas

confiscadas.

Ao escolher seu perfume :verifio
que se trás 'a marca da perfumari8!
"Johan Maria iFari.na" que já era

preferida pela corte imperill'1 de

D. Pedro II

Fabricante e distríDuidOf'es das afamada. con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gl'an.
de sortimento de cagemiralt, riscados, brins
bons e barato.. algodões, morins • aviamento.

para alfaiates. que recebe diratamenb da.
fábricalll. A Caillo •A CAPITAL-· chama a atenglio dOIl .,Snr.. Comerciante. do lutarior· no -sentido de lho fa:<9re:n uma

villito autElItl de efetuarem flualll comprQII� MATRIZ em Florian6poU•• - ,FILIAIS em Blumenau fi Lajelll.

I
I
-
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TÊM RAZÃO"O "DIÁRIO DA TARDE" HÁ ALGUÉM INTERESSADO EM LEVAR O' DESASSOCEGO AO ESPIRITO' PúB1IC�"
E ÊSSE ALGUÉM SÃO AQUELES QUE PROPOSITALMENTE SENSACIONALIZEM MEROS CASOS POUCIAIS' COMO GRAVE�,
ACONTECIMENTOS POLtTICOS� 'OU QUE CRITICAM ROTINEIRAS REMOÇõES DE PROFESSORES COMO VERGONHOSOS
ATOS DE PERSEGUIÇÃO, OU AINDA QUE, CHAFURDAM NA DIFAMAÇÃO COM MESQUINHOS ATAQUES rÃS' MAIS" RESPEI-,
TÁVEIS PERSONALIDADES DO PAIS� NO INTUITO- úNICO DE SEMEAR NO' SEIO DAS MASSAS, A DESCONFIANÇA E A.

DESCRENÇA E LEVÁ-LAS AO DESRESPEITO DA LEI E DA ;'� AUTORIDAOE! � LEl;ITIMAMENTE CONSTITUIDA.
/

Florlalt6Doíb; 9 de Ma.Jo de 1847

A V· , ca

.. Itorla da

Empossados os novos
membros da C.E.P.

Hoje, às' 20 horas, realiziirão
I

sua primeira reunião
Á'S 15,30 ,haras (lJe ontem, no PaJácio do GOiVêr,no, tomariam posse

de ,seUls CUJl'IgiOS, .os alJÓ'VOS ilnelffib'r'üS da Comilslsão E,s,taJdua:l de Preços,
ree,strultu['ada ple,J,o Decreto n. 324, de 7 dia oorr'l'Iente.

P-eran;[,e ü eXimo. ,sr. GêovellruaJdor dOi E'Sltl!Jdo, p'r,e'Slentes O< PI'lesi
doote da -Comissãol, dr. L,eobeI1to Leal; M,D. SecDetár,io da Viaçã.o, Obra,s

�'llibliClas e Agri,rJU!1tura, e Ü',Vilce-.p,r.e.si!d<ente, prof. L'OurilVlwl Camara,
Di'lIetor Geral do Depactameruto ElSita:dua,l de :ElstatisUca, - flOTam i,Th
Vle<s,ti.dos de suais rfunçõ'es OiS' s,r.s. Ivo Maes Lauro F-orbe.s BUSitamwnte
Charles' Jildgar Moritz; Maruuel Dona:to 'da' Luz, Mar.cillio M.olta, Oa'rlü�
Gomes eLe Qli,vei'l'I[/; e GicW'a'I1ll'i P. F1aTaco', ,como Tle.pr.e,SeIl!tallites, respoo":
tiVl!JmeIlite, da Agricultura, 'Pecuáiriia, InduIstria, Comér:cio, Tra/IlSportes
e -do Qe)ll;s:umü os doiS' u'lltimos.

'

A ,Corrlils:S'ão Deoe'm-Iempols'sada d,ecildliu,' ,efetluar s'ua primeicra reu
lI:üão Iffill .a noi,te de hoJe, sleocta-feira, fÍSi 20 borlliS.

REDAÇÃO

CAMINHONETE NÓV4 (Ch,assis.)
C,A.PACIDADE 1.500

VENDE-SE
Ks.

INFORMAÇÕES NESTA

o Dia �da Vitoria DO'COlegio Catarioeuse
,

,

-

ÁSI 8,30 horas de ,onuem, r,euui[',am.-s'e os alunos de toldaiS OIS cursos

juntamente com .os pr.of-e,ssores e a Dir:etoria, para fles:tejlar a mag�adata dIa Vi,tória.
O, pr,ogr,am.a foi: o s'e@lliil1te:
1. - Hi:no Nalcio:naL
2. - Oraçruo, do- P. Di11etor,l J.oão AllÍredo ROIhr.
3. - Ao's h8lrói,s ?ia F. E. R, [)Ü'81s<ila decl'amada pelo I alluIlIO CássiIÜ

�'l1Té1.io Pilnto da Luz.
.

4. - Di-:,lIC<ll['JSO do Br. 'dr. pro:f1elSsor Wruldir BUiSiCh.
5. - Hi;n,o, da Ba.ndeiil'a.

_

Todos OSI numerols ,foralm <8Xieemtrudos a contento r,evreJando o inte
Il'es.se da(j1ueI,e clonlceilÍlUJadlo ,edulcallidlári-o, em cultura; os gr,alIlctes' feitos
pa nossla P'wtria.

'

COM O (RANEO ESMIGALHADO
Grave e' doloroso <li0ideIl!te ver-i

-fícou-se inj:t tarde de ontem, -nesta
clliPiLal.·

.

ÁS 14 horas e meia" <O mecaní
co José Zinbel, branco, de 24 anos

de ild.rudie, solteiro, tralba:l,haIl!do na

Of'íoina Meearríca. sita á Avenida
HeI1C'i1i,0' .Luz, ruplilcou o "macaco",

rufi1m de levamar o ohaesis de um
ónibus, ,

A fataãidade, entretanto, f) es ta
va espíamdo, iPoilS' 'em dado mo

monto o "macaco" escapou, cain
do '0 cbasaís c-om seu 'enorme peso
sobre o infeliz, oper-ár-io, esm iga
Ihamdo-Ihe o craneo.

\

Vitória ,O homem
,JOÃO FRAINER ,�, 1°,

Foi para que todos os IPOVO'S _,_ grandes e pequenos - tivessem o Orador .de inve iével lolego e de castiga cultura,
direito ide jviver com dignidade - que Q mundo lutou\ contra o bar- o cOlaspicuo deputado Bulcão Viana, arite-ontem, na-
borismo totalitário. I Assembléia, saiu a passear oralmente pelas desMraças

Inutil, porém, tanto esforço e tanto sacrificio, tanto sangue der- que alagam a nossa Ilha verdeient:e.
ramado e tanta destruição em toda a parte, se, como fruto da vitória, Foi uma espetacular excursão! Por onde 5.5. pas
não se precavessem as nações contra novas :ameaças escraoaçistas, I. sou, dir-se-ia que os americanos houvessem renovado as

Viver com dignidade, não é, com efeito, apenas- viver dentro de experiências de Birkine, Não Heo u pedra sôbre pedra.
limites Igeográficos..E' viver com a liberdade e pela liberdade, em co- Tudo atomicamente. at{azaàa. 'A . .tuqn,a do P.S.D., do
muniião indissoluvel com o passado e em constante vigilancia pelo P. T.B. e do P.R.P., apevorede, e'steve; corre-não-corre.
'futuro da Pátria." O omnipotente tribuno, todavia, não lançou contra ela

Importa, assim, que as honremos orgulhosamente as tradições do o .seu poderoso catac/i8ma oral.
país, que o momtenhamoe cada vez mais vivo o nosso amor pela terra Depois de, tudo 'reduzir, a 'sub-es,trato de pó de
natal e que por preço nenhum e á :custa da própria »ida., permitamos molêcule», o sr. Buicão Viana resolveu eonstruir, Sere
se queira destruir na conciencia do povo, a noção da Pátria e o dever nou 10 seu verbo impiedoso e tonitroente, E' que só o

imperioso, sagrado, de manter-lhe sintacta (J, sua integridade e a sua amôr constroe. E, sendo assim, ;:, orador se propôs a

soberania t]Jolitica.
c

reformar o pepartamento de Saúde Pública do Bstedo,
Foi por isto que lutamos. Por isto que 'milhares de jovens bra-: Bravos! Que venha a rélorma. Que o insigne deputado

slleiros , verteram, em solo estrangeiro, \seu sangue heróico e generoso. atire pela ianel« a sua 'proverbia]. modestia e faça
. Não podiamos, assim, prestar ia eles melhores homenagens do que" finca-pé nessa sua luminosa promessa, para cumpri-la

cum-prindo. o juramento de seu sacriticio, arrancarmos do seio da na- ;á e iê,
cionolidtuie, o aermem fatidico ido internacionalismo moscovita. De imediato interesse que 5.5. se demonstre o

A cassação do registro do Partido Comunista, portanto, precisa- imenso sanitarista que é, e dê IiOS znfsesos : téc(licQ,. "'de
mente á oéspera do dia em que o nosso orgulho nacional iria se ex- bobagem que por' á"qui ''andaram e planeiaram e pensa
teriorizar tem. canticos de atorid aos titans ide Monte Castelo, foi uma zam : ter organizado um plano de saúde, as impe
vitória da Vitória. ' 'redveis lições da Ciêricie, as inequivoces demonstrações

Livre dos ,agentes nioscovitas como l�V1'e ficou dos janizaros do da verdade e os indeevieveie rumos da pic;arJa da saúde.
nazi-fascismo, o Brasil prosseguirá triunfal em sua marcha para?;, fu- .$.5" não têm o direito de séfnegar por mais tempo
turo, dando mais uma vez ao vmundo, um edificante exemplo de cora- os seus conhecimen tos sôbre a Higridé« ln tegraI e a

aem. civica ,e -de uerdadeira solidariedade humana pela sobreuioencia Catapora.
' I

da civilização cristã. Mas - permite-nas o mu{ preclaro sabedor-
5.5. deve deixar em paz o homem do repolho.

S.S. iá lo(:urn privilegiado quando recebeu o dito'
de presente. Para- que mais!' Fique 5.5. nas altu ras

hímalai�nàs dijl Ciência Concentrada. Deixe a outro
o dever. de alertar o Povo sôbre o dano que as,

galillhas catlsam aos repolhos. Assopre, quando muito,
uma ca'mpanha magna:

- «Sacrifiquem-se as galinhas, mas salve-se o

repolho !» �,
.

Mas - permita-nos ainda o notavel cientista
não vá entregar a tarefa ao clr. Oswaldo Cabral, para
telÍla de, e:.treia. Não e não! Esse nobre deputado,
tão lodo assuma, terá trabalho de Hercules: reconstruir
a Assistência Municipal, que o sr. BUlcão Viana des- '

truiu, e dessoterrar-se dos escombros, onde ficou sepul
tado iunto com a obra.

Elaborarão a Dova
.

.

- .

vite da sra. Herminia Lupion,

organl·za.�a-O' do DE,R- visitaiá .oficialmente' o �aran'á,
,

.

Y . ,a sra. Leonor Barros, aflm 'de
.

conhecer as obras de assi,stên-
PeIo dr. Hairoldo P,�d'erneiira;s, cia social do Estado.

dilI1etor eLo ,Depa:�trumffiljto de EstTla":
dias de IRodagem, for,rum; de,sljglllrudo'S n

'

bos srs. leruglelDlhei'rOis Oellso Leo.fi Sal- rOralO rea ertosr-----------------------..-..--IIIJ leSl, F�1i'X ISclhmi.eg,eLow e Tamilsio
.s0hUJefÍ�er, l'Ies'identes, l'�sjpectiiy.a-
mente, ,em BIUlffi.ienl!Ju, JüiniVüe e

Ganoill1Jhrus, dr.' Alfr,eldo DrumaS/ceno
da Sihra, IProC<Uirrudor J-udiüilal do
D. E. R.1. le Newton da LUZ Macu
co, Qf�cilal A'flimifIlâlStTlliLiiV<O, Cl'russ.e
K, do' Te.souro do Es'iado.l'c que ser

ve IComO EIJIC,rurregado da Se'Cçãol dle
Exptediiente 181 OOIl!ta:bHidwct,e d3JqU!e'- II"s'S8 de re' ,'.u',-emIa Departamento, para, s..ob ,sua

iPres'idênci'w,' elruborar,em a 'org,ani- Curitiba, 8 (A. N.) - À Cruz
2lação do D <E. .R. ,de oootdo com .o

'Decreto-lei .n. 217, de 26 de setem- Vermelha do Paraná mandou
hro de 1946. celebrar na catedral, missa em

, _ . .. "SUfrágiO da alma do ,general
A :coml's.swo em aJYI'eço l<lllmara

, d
seus tra:bUJlho.s Il!a ,próxima s,egun- Ivo Soares,. comparecen o as

da�f,eir.a, á noi'te. . al�as autorIdades do Estado.

d�o repolho...

Visitará o Paraná
Curitiha, 8 (A. N.) - A con ...

'

Rio, 8 (A. N.) - Todos oS

sindicatos 'que foram _fe,chados
ontem em virtude do decreto
do pre,sidente da Revública, se- .

rão reabertos hoje, e entregues
á juntas governamentais.

Pela :rl!Jp.i,dez com que a cena se

v,erHilcou, for impossível qualquer ,

socorro á vitima, cujo estado aba
lou 'lwofuIlidamentJe seus cnmpa->
nbeiros de trabalho, �-

O corpo foi ,ilmediata:mellite l'etJ
rado debarixo do carro e levado 'pa
ra o necrotério da policia, donde
saLrá, hoje, 'para'.o cemitér-io de
Itacl:mobi.

({O Estado. nâo deve ser

pago em parte alguma
do, nosso E,stado por
meis de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem euticienti» 'para não
altrepesser este preço.
Qualquer me ioreçêo é

EXPLORAÇÃO. [111"�
.�--�---------------------

A· gUIgem d.s
di) )\ssembléi.

O operoso (ou ópera
dorj ) deputado trabalhista,
Dr. Saulo Bamos, poz I á

.

mostra sua veia orat'ória,..
Criou goste) pela nova ar
te de discursar e seu inse-
parável bisturi está na:'
eminência de ficar de la
do" para. ceder ao novo De-:
móstenes, o direito de su-

.
bstJitu'i..,Jo !pela palavra;
que, segundo. Vieira é a,
mais dificil de tôdas .3S:.
artes, Até· hoje, S. Exeln..
ja proferiu doze discursos:
e o último, sagrou-o COInO'

orador. de altas concep
ções sociológicas.
Quem não c o n c o r d 8,

com essa metamorlrose .�
seu colega Paulo Fontes,
que, assim comentava 3-'

revelaçãoj - "O SalÍlo'
vai mal. Mais um poU'c'o e

será condidato á Academia.
de Letras e então ...
Adeus Sociedade de Medi-

s.eHões

na.
* *

*

Os Srs. Deputàdos, cêdo,..
ihora do primeiro expe
diente da Secretaria, en

xameiam por ,ali... É'
uma azáfama dos diabos.,
Uns querem cópias de dis
cursos dactilografados, ou
tros pedem isso e aquilo'
e os, funcionários, num'

corre-corre, os atendem,
além do grande trabalho'
que têm 'd.e fazer. Para:
êsses "extras", as fnDcÍo
nárias organiz�ram uma:

tabela á parte ...

. - Realmente" - diz'ia,
ontem um Deputado da;
Secretaria da Assembléia:
- "Você não fo,i eleito,.
mas é 'O nosso eleito" ...

* *

*

Zé do Congrésso
,...,,,;-.-.'_-.-.-_-.._-_-.-.-................-.-_-.-.-.-..,.

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gesto,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelecimen
to da Saude do' Lázaro.

PARA FERI-D)AS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C'OCEJ'RAS,
FRIEIRA"S,
ESPINHAS, ETC.NUNCI=I EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


