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IA ASSEMBLEIA CONSTITUINTE
Tidas as baDcad�s aprovaram um telegrama de felicita�ões ao
Sr. Presidente da RelJúblic8.-Bomenagens póstumas.-Estra·
da Barra do Veado a Esteves Junior.-Colaboração com a

. Vomissão CODstitucional.-Oótras Dotas.
-------

Presidente Outra

I.

Com a presença de 25 senhores Assembléia, tendo a ela se associa

.epu,taJdas, e' presidida �elo sr. do 11 bancada, udenísta, por inter

deputado José Boanaíd, reuniu-se. médio do seu lider, sendo aprova
à hora regimental, úntem, a Assem- da a inserção, na áta, de um voto

I .bléi.a Consí.í tu in te. de saudade e gratidão áquele ilus-

Lidas as átas das últimas ses- tre brasileiro. \

sões, fôram. aprovada", sem emen- COLABORAÇIO APRESENTADA A
4!las, passando-se à leitura do ex- COl\U,S.8AO QONSTI'TUCTONAL PE-
pediente-do-dia, que constou de LO DIH:E'11QR DO D. 8. P.
telegramas de agradecimentos das
famílias Boiteux e Alvaro Calão" Em seguida, o deputado do P.

às homenagens póstumas pl'esta-.8· D.,. sr. Joaquim Pinato -de Arruda,

das, pela Assembléia, em sessões I
da.

t. ríhuna, 1,�U sUbs:alflc�()so .Ll'ab.
a

.anleri.opes. lho, Ide autor-ia elo dr, Benoní Lau-

Na hora do expediente, o sr,

p['e:"1
rindo Rjhas, di,gno, Diret�r .do De.

sídente concedeu a, Ipalavra ao pri- J�a1'tamenio de ,Sand: Púhlica
.. �.� '.

meiro orador inseri to: () deputado I ]�s.ta��o, de �O_lal�o��çao à ,�omI9 ��
pessedista. Joaquim Pinto de Ar-j C_OU:ollüwlonal, Ie.tE,I'enl.� �" sq)ge;�

ruda, o qual 8lPl'e;:,�J)tou ri. apre- t�es para me!,hor aJperfe:\:oar .os

cíacão do Ipleoorio um telegrama a
diversos SeEVlç?S d�sse impoctan-]

ser transcrito ao sr. Gal. Eurico lhe seLD�' adml�rstralJ'vo. .',

'Gaspar Dutra, ínclito Presidente Antes de ser dado conhecimento

.da Bepúblíca, f'elicitando-o pelo
à ·Casa do L��ôi� de divel'so� parece

tranSCUI'SD, anle-ônlJem, da .sua da:.. l',� de ,COill1lSS0eS em sessoes ante-

ta natalílcia, nos têrmos seguintes: .l·lOTes, () dep'ut31�O .

sr. Braz Alves,
. .

.

'

·"P.elo tranS'cu.l'SO aniv,e'rsário na-
do P .. T. B., em vll'�ude de se achar Por:�n1re in'eq�ivocas de-

talieio de V. Excia, veplho em no- auseill: à. úlLíma, sessão ordinária, m.on:st,ações 'de apr'eço e

me dos senhores 1\8IPr·esen!.anLes da se s.olIdar,lCw)1 às, homenlligens ao 'r�sp'eitQ do pov.,õ bra&ileiro,
ASlSembMia ,Gons-ti<t.lünte De Santa sr. Presidente :e aos OI'adores o ilib,ado CheFJ, da Nação"
Catarinn, formular a V. EX!cia. os

o,fieiais po'r ocasião da entronização festêióu, domingo último,
melhores votos de fel.icidad,e 1}(lS-

da Imagem do Crucifica,tlo e do a spa 'dat� ·na{Ef,/ícia.
Pav,U,hão NacionaL 1'eali,zarla na Er"'uido "ao poqer supre-fi'Üial. Atenciosas saudações. (a.) , .,.'

5

Jos,é Boa'baid, 'presidente". .gumta-felra �üLl.ma. .'
mo, por. Força do prestigio'·

O ,clBJ)utad;çJ si,. Alfl'f..'{!O Campos, ,�sr. P],C's�ldenLe, a.. :egUlr, de- que'O seu nome; grangeá
do P. <8. D., o segundo nrwdol' ins-

elar ou encerrruda �. s�ssao, m�r.can- ra, em' todo o territotio ·na- ..

cr:ito, oedeu a' sua' v,e.z ao oeputado do outra par,te hOJe, ,a mesma hora. donal,' o sr Geneuitl Euri
udenisLa. Max Colin, o qual, .CO'ID a, ES'DRADA BAiRHA DO VEADO - co Gaspar Dutra, tão logo"
l'lalavra, 3ipresentou à Casa um 1'8- ESil'EVES JUNIOR 'assumiu a presidênoia da

,

t d
.

f d _, d República, contou com oquenmen (lo , e :pro UH a SRUua, e 'a Cam a, palavra, o' ,d,epu:Laldo pe,s-
..Alfredo Nóbrega· de ,OJiv,eira, � fale- sedista,. sr. João Est.ivalele Pir:t?;e ,apóio: e li solidariedade das

. vido ,aos', 8� anos de idade, o' .qUe diswrreu sôbre a necessida,de de maiores Forças poli�icas na· .

f' d" t'd
'

b' . donais, n'lesmo daquela-.01 3i}')rova o por 'o as as an.c.a- a Assembléia -se. dirigir ao Poder '"

... � d t �'h' d
'

rl I que anteriormente lhe com-�a.s, ",en . .o- a:ailiJe,m, us'w o ua pa a- Executiyo no, sentido de conseguir
d t d d· P "S D G' bateram a candidatura.'Vl'a I) . ·epu a. o ' o .. ",. ., sr .. UI.,. finaJ1lCiament� parea a constTução .

,
'.

No eatete, quebutndo' as'iherme UI'1ban, que se ass.Q<ciou à da estrada Barra do Ve,u:lo a Este:-
... 'I t' praxes de tres lustros mais;nome:nagem aque e ca ar,Ll1ense. ves Jnniür, cujo Lraçaoo já foi pro-
iO GEN'l'ENÁ1UO DA MORTE DE cedido" em parte; pela PreJfeí-tura que passados, segundo 'as

quais s6 eram recebidos·
GONÇA!l..yES LÊDO de Co,nlcó r,d i a; te�minaJnclo por apre-

os amigos, correli "'ionádos .

sentar llma indi.ca()ão nêss.e senti- 5
'rm'mirnadals as paI.a,vrclls do sr e .cabos ,eleitorais do PEesi-

6uiDh<enur Ul'ban, ocupou a tri� ,c[o" a"qluij] .,fo� euoá.minhal(Íla á se-
dente, inaugurou nova' e

huna, o ilustre deputado do P. S g'umte �o.mlssao - deputados Ort,. detnocrática· Fase, a todos
n. A"f de' MEl/galhaes Maohado', Wa"ld0WlaI

atendendo SOI'l'cl·tamente.J"'., 8'1'. ,. re o ampos, que, e'll'l
.

feliz discurso, diS!correu sôibre a Rupp ,e Braz Joa.qmm Alves.
E, se, politicamen te, li a-

vida de J,oa.quim Gonça],v;es Lêdo - O dt'íPuLaJdo uDenista, ·sr. Osvaldc tuaç�o do Presiden'te Du
demorando-se :na apre;ciação da Bul'cão Viana, solbdari,ezou-se

.

à tra condf3nsa Inegável lição
sua, personalidade polft1ca cujo bancada p.essedista, Ipelo- valô!' da aos faris.eus ,da nossa De
oonlenál'io de fale.cí:mmlrto ôntem indicação &uplra.

'

'mocráêia,., adinitlistrativa
tral1'8CO'rreu.

•

Não ,havendo mai·s ol'ador·e.s ins- mente. "e,� 'pouco mais de
A.s últimas palavras do ilustre cri:Cos, o sr. Prflsi.dente deelaroU ,Ul?t a(lO "de .. ·govê.rno, é por

<lCl[lutado sr. Alfr,edo· Campos 1'0- que éOTllcederj,a a 'p,a,lá\!ra; na ói'id.·0m� i todós 'aplaudidó' � seu em
iram weceJbida.s SOO vivas' palmas da dó:d,ja",a qU€Ul d.e,s,ej,��s'e.".: '"

.

':' ":1?!�1�Ç) '�� 'debéiar a grave
. c_rise ,eco,nomica por' qu�

a devoJu"a-o do" '.�,D'av·,'·os.· .i :-pàss�·mbs·, e·passa ·a maio-
\! lt .>Ia. aos paises atingidos pe-BUENOS AIJtE-S, 19 (U. P.) - O chanoeler Bramuglia'lréiVel]ou 'que 'las inevitáveis consequê-n,a Argentina soliei too .ao Paraguai a devolução dós na,vilos' al'g;emtin6s

AO alto do ri,o Paraguai, que, segundo se no.t.ici.ou, terialm': sido :b�l11Iba:r� ,cias' do após;:guerra.
dead10s pelü'S aviõ,es le.g:a.lisLas. Bnu;muglia admitiu que os' -naJvios ·se Ao eminente homem pú
em Lernit.Ório' rebelde, mas que él. ArgenUna só pOde en�1'aT em conrLacto- blico, as homenagens res�
com o govêrno l�g'a]'i,sta, visLo que não mánte!m !:rel;ações' cn:m os nel:Jel:- peitosas que, sintonizados

\ .<les. O ministro do E,"'{Lerior disse que nã,o tem j;JlIformaçõ,cs sôbr,e se os
. navios fo-nam realmen(,e bo,mbar.deado:s,. como afirmaram OIS ,l'e,bekles. com o nosso povo, lhe en-

,}'onLes legalis,tas d,csmonliTam essa l1oU,eia. víamos, os do «O Estado».

•. '!(
\

Solicitou

da
ontem

, ;\

• •

peSSimismo

Visita oficial a Xapecõ
Segue hoje, pera aquele MunIClpl,O, o.

Governador Aderbal R .. da Silve
Em cumprimento ao �eu programa' administrativo

- com o fim' de melhor auscultar as aspirações do povo,
sejue ho ie. para Xapecó, via Leiee e [oeçsb«, S. Excia. o

sr. Governador do Estado, dr. Aderbal R. da Silva..

EQ1 compnnhie de S. Ei.'cia, viaitJrão os srs. dr.
Thierets de Lemos Fleming, deputado Cid Loures Ribas,
maior Antonio Lara Ribes, Nelson Nunes, oFicial de gabi
nete do Governador, tte. Arruda Coimarll, ajudante de or

dens, dr. Benoni Laurindo Ribas, diretor do Departamen
to de Saúde Publica, João Assis, jornalista Jairo Callado,
diretor proprietaria de cÃ G�zeta», tte. 'C.rlos .. Pacheco,
radiot_legrafista e o foto�ráfo Carlos Lenz•.

.

O'regresso do sr,' Gov.,rnad.r do Estado s� verifica
rá por' Porto União.

Estourou uma bomba
JlELiSINKI, 19 (U. P.) - O Ministro do Iní.er.ior' anunciou que uma.

bomba foi atdrada no interIor da Legação Soviética, ontem, Lendo ex
ploddo junto ao qruarto do ministro russo. A bamba provocou íncen
dio, porem não .houve vitimas.

Notieías não confirmadas indicam qU€ os russos deram as autorí
dadas rilandesâs três ·di,as d€ prazo para esclareoer o assunto, que elss
consideram muito grave., Vár-ias pessoas fOll'am interrogadas, porém'
não houve pr-isões.

o ENCONTRO DO DIA 21
.lHO, 9 (A. N:) - O Gatete infonmou que o embarque do presidente

Dutra para o Sul, está mamado para amanhã, ás 7 horas,' no Aeropor-
Lo Sa,nLOO Dumont.

'

O chefe do g:ov,êmlO deverá chegar ás 12,30 horas em Uruguaiaua,
donde partirá pana o seu encontro com o presíderrte Peron, da, AIIg:en
tina, e presidente Ber.r�, do Uruguay.
'. \ ... -

·J3liEl'Io,S AfR.E'S, 19 (U. P.) - Q.JY1'es1dente Peron vi.aja.á até a

fronteira brasileiro-argerrtína, onde se aíV.i!stará com o presidente Gas

par Dutra, do Brasi.l, em companhia do Sl1'. Miguel Mi'l\3.nda, presirlen
te do Banco Central, do milionário Alberto Dodero e do tenente-coro
nel Juan Casta-o, ,0hef.e do gahírrete militar da presídêncía. O presidente
Peron viajará a bordo do 'iale "T'equara'' até Conoórd ia, onde, a 20 de

ma.io, se Ll'IanSlf€rirá para: um inem q.ue o cünduzirá a Passo de Los Li
bres. NotIoias rooabildas' d,oosa éid,aldü' da fronteira dizem (}Iue a. popu
lação do, loeal esLá d�cOil'ahdo s·ua:s.' ca'SflJS com banlCleinas argentinas e

br'as,Hei.ras; ao passo que' 0'S sindi,�:aLQ,s preJtendem ong'anizar hmnena

gens espe.ci�i,s ao chefe' d0,;g'(l)vêrn,o. O enc'o-ntro enlT.e o's dods presid,en
tes s!)rá no nH�i0 da Ponte J�Lro'11aJcianal, no dia 21.

o dr. Nerêu Ramos, ao nosso diretor
.

Em. resposta á comunicação de haver ,o,ssll,miáo a di1'eção deste
jot'nal, ',0 'd'l'. Rubens de iM�1'ú.da Ramos 1'ecebeu do d1'. ;Ner'êu Ramos ()'

',ce{Juinle tele{J1'al1ia:
RIO - Senado - 48 - :i�feu abmço de felicitações. Estou certo

P1'kSlar'a na ,direção' ,do .jornal .os lfJ'randes se1"viços que todos esper'amos
ia seu valor, da sua intel'Íriênc'ia e /d(ll, sua 'combativdade. Ne1'êu Ramos.

Solução para a Palestina
LAKE SUCGillSS, 19 ,tU. F.f - o sr. Osvaldo Aranha, presid�n�e

da AssembléIa Geral dUls Nàções Unidas, comentando os animados de
bates. dos últimos 16 dias BaqueIe onga.nismo, declaroú que a Assem
blé,ia colÍ'seguiu um êxi:to"muito maior'du que' s'e �spel'ava. Predisse ()

sr: ,A113Jl!ha' que a "\'s'Sembléia soJ'llCionaI1á o caso da Palestina em se

t6p1ib:rp pró;ümo
•

e 'i:n.di,CQ!u que, a 81eu modo de ver, a sÜ'luç.ão· não seria,
o déúnembràmento e sim. a c6'nsbt'llição de uma. Federaç1í,o de Esta

'dO� em que '0.8 direitos' dos' judeüs; árabes.8 cristãos s,e-r\iam· gamnti;d06•.

Vai pleitear a: cassação d�' registro.
S. PAULO; 19 (A. N.) - 'Informa-s!8 nesta capital que o deputa'd()

Edtgar,'BaLista P,ereira, da baneaida íiedef1a.l do p, S. D., vai pleitear a

cflIss.ação 'do· IIe,giS'Lro do, ParLi;do Social-'PrGglre&silsta. O dts'puLwdo aci
ma está 1',eunÍ'Il'do documenl,ação para tal fim.

Demasiado
CARL'I:SLE, Ingl.aLe:rra, 19 (U. P.) - O marechal Lord MOll1ltg'O

mcry chefe do EsLa:do Maior Imper.ial brirt.ânioo, de:elarou que bá p-es_
similsmo demais quanLo ás perspccLiv,a,s de uma solução paoífi'ea do's:

pro:bLemas munldia,ís:

"Ouvimos ll1fl]ifia,s opinjõ,es pes'si'mistas neste país" - disse Mont

gomery, dlwanve as cerÍ'mÔlfliias de recepção do tíLuI.o de cidadão hono

rár,i,o de CarlisI.e. "Não acho ,que isto seja bom pam a nossa juv'erntU'de ..•
NãO' aüho que el'es (os miTlistros do ExLfW'ior), es'lejam fUTliCi{)nando

mal. Eu pl'l1fer.iiri.a gastar mads t.empo para conseguir uma boa paz d(}

que cor1"e-r muito para cons,e,�nir uma ruim".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Hospital Nerêu RamOl .•.••••••• lU'
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Casa de Saúde· S. Sebastilio .. o '" Il'l'
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Hospital Militar : ll�'
14- B. C. 15J�
Bue Aérea ,."
7· B. 1. A. Co " ;....... 159»
Capitania do. Portal ••••.••.••..•• ua.
16& Co R. • •••••• � • .. • • • • • • ••• .. 161t1
W6rça Policial ;..... 130'
Penitenciária 1511
11'0 ltatado" 11132
-"" Geaeta" ;.� 165.
I!Di'rió da Tardl!" •••••••,....... 1575
1.. B. A. .., :....... 1114;
"'� l"unerÁri. Ortür. ' ...

Laboratório
Radio-Tecn.ico-Electron

Fundado em 1935
'Montagem de rádio., AmpH-

I·
ficadore.-Tl'an.mi..ore.

Material· . importado direta-'
mente doa U.· S A.
Proprietário

Otomu Georges Biihm
Elecbe � T&cnico - Pl'ofialllionaJ

formado na Europa
FlorianópoU.

�ua Joéio Pinto n. 29 •• .sob.
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• RETlRARAM,SUAS CA.NDI- •

DATURAS
Tôd�s as bebidas, inclmlIvil a1

fabricadas em outros Estados.
retiraram su.as candidaturas.
,ara l'einar nos lares catari
llCDSM, - em vista da eertÍlll.tli-
11M vitória do a.peritivo KNOT.

-----

GOVERNADOR ADERBAl RAMOS DA SILVA
T'hornsen, Luiza SchimiillelÍi, Arína F�ei- Lucinda. de Oliveira Sá, 'Manoel AveHno,
tas Thomsen, Antônio Pfiffer, José Ven- Anita de Oliveira Kerber, Lourival Mat05
tui-I, Alvmo Keumake, Ernesto Eskelsen, Rodrigues, Maria' de Lourdes EsmeraMi
Osvaldo Laesch, Antônio dos Santos, na, Díoli nda d'€ Ofíveire e Sóusa, Elza
Percí'lío Miranda, /Jóão' Strelow, Aleixo Isidoro do Livramento, Cristina. Vestri
Kadoki. Bertolino José da Silva, Antônio pe Doerner, Roberto Kerber, Antônio
F'elícío, Xavério E·bler. Arino Geske, Bez, Paulo íSantos da Silva, Hercílio Bez,
Edvin Hass, Luiz Agostmho, Adão Zago, Ft-ancisco Nicolau Corrêa, Antônio Ra
Modesto Lazar is, Antônio- Gislao, Arutô- mos da Silva, Otací!i.o João de Sá, Ange·
n io Zaga, Domingos 'Salvador, Remando 10 Fur-laneto, Joaquim Cardoso Duarte,
Dagostiri, Abel Saravante Delsente, Aris- Antônio José Soares, Oscar' das Neves,
tides .Sacerite, Artur Bertoli, Teodora Manoel Antônio Machado, Bibiano João
Borger t e 'Eliseu Schrubdt. da Rosa, Estevão Grasso, Gílio F'urlane-
P'LRABEIRABA - Mar írrha Schutel, to, Manoel Tornaz da SiLva, Antônio Bs

João Carlos Eberhardt, Francisco Fleith, rner-aldino, Samuel <Mozer'le, André Fur
Imáclo Duvoisin, Eugênio Kunde Ernes· laneto, Raul .Esmeraldino, Pedro Carmin,
to. <Ruben EJh�rhardt, Eleutério Indalé- Oscar Machado dos Santos e Caetano
cio, Leonardo Duvo isin, Alfredo F'leith, Pínter,
Ernesto 'Parucker-, Oscar iEbe-rhardt, GUA!RJDA _ Joaquina do Amaral e
Waldernaro S. Maria, Ida Testi, E11óe Silva, Wandira Liberato e lrineu Co-
Schutel e Tlde Luty. melli.
QUEÇABA - Matias Himckel e fa- ITAPIRAN'GA - José Carlos Meister,

míüa. 'I'eobaldo IM. Gech, Ivo José .Iaeger e

RIO DO P)'JIXE-Leopoldo Ko. F'reitag, W·eiss Irmãos & Cia. Ltda.
Floriano' Beúder, Guilherme Poleto, Ed'u- ILHOTA - Pedro Teixeira de Melo,
ardo Osório. dr. Emílio Henschilde. Ed- Maura de Sousa Inácio, Hilária Zimer
mundo Luer'sen, Walter Deiss, Fr-edolíno mann de <Melo. Emir Santos Pitz, Maria
Deshrung, Arnilclo Ko. Fr-eítag, Wa lde- de Lourdes Péres Cherem, Judite Gon
mar Hares, 'Werner Rodenbusch,. Broben ç-alv'es Mendes, Hilda Hostim, Batista
F'reitner, Armin Walter, Lot.har Hoesy, Melo Silva Medeiros, Edith Catarina
Arlindo Matzernbencker; L. Gerleng, 'Os- Maes, Cléri Maya, Jéssie Krieger dos.
mar Rodembusch, Henr-ique 'Horn Atai- Santos, Maria Tabalipa da Luz e Milton
de, Azevedo Barreto, José Bastos, Va- Ribeiro da Luz.
lentim Kope 'Filho, Djalrna Silva, Oscar. ITAPEMA - Hironido Conceição dos
Freitag, Eldg;ar Bussmarm, Brumo Arnardt Santos, Maria Linhares de Sousa, Maria
-€o José Gonçalves de Lins. Rocha,' Carlos. Romeu dos Santos, Ha-
'RIO DAiS' ANTAS - Napoleão Miras, milton Bernardes € Dolores Sousa San·

Sebastião MOrais, Carlos Gaertner, Caro tana.
los Geherant, AdoUó Corrêa da Silva, íNDIOS - José Antunes de Córdo'ITa.
Mauro Arruda e Zélia Lopes. IBICARÉ Diretório distrital do
GRAVATAL - Otacilio João de Sá, P. S. D.

Antônio Nicolau Co·rrêa, 'Francisco Kna· IPOMÉIA João Lopucht, Sérvio
ben. Mário Coradini, Irinell Francisco Gomes, Arm:ando Rod'I'igues, Fral!1cisco·
Ferreira, Valentim iKindermann, Zaca- Almeida, D<:>mingos Nig·er, ['I1ácio 01ivei·
rias "fomaz Cardoso, AntônJõ Cândi- 1'03, iLuiz Gomar,ella, ,A,no Wlener, José
do Delfina, Maria Oã11di-da, Delfina, Edí·. Ramos, 'Dário V. ISantos, Felipe Emílio
lia Cândido Delfina, RJoberto Kerber; Fel"ber' e E'<imundo Eurico \Raomos.

100,0'0'

Por motivo !!le Itua POllsa a. Se
verno do Eatad" recebeu • _ciG'
o sr , dr. Ád,nb31 Ramol da SiJ•• ,

OI .."g·u,inte t"l ..qromas_ • cnrtõ88:
PEnThAS GRAl\TDE,S - Germano Spe

ck, João Zabo tti, José Cunha, Dalvin
Marcon. Narníso Goirlart, Lauro Speck,
.Vítór-io José Marcon, Afonso ZaneJla, Or
lando Ghizzo e Hercilio ·Zahotti.
PAINEL - Madruga, Solori Vieira da

Costa, João Mar-ia do Amarante, Pru
dente- Daniel Vieir a, Francisco Luiz
Wander-ley, Dário Vieira ele Sousa. Pedro
Alves dê Oliveira, Ma.urício Rufino de
Líz, S,-bastião Arruela' Melo, Aristi.des
Figueiredo de Arruda e Joaquím. Melo.
PIRATUBA - Beno Klein, João Leo

,poldo, Klein e Daréi Klein.
PAULO LOPE,s - Frederico Santos,

Francisco Martins, To,bias Raup, Francis
co Elesbão, ,Alfredo ;Pereira, Celso Perei·
ra.: Augusto Wilk, Bertoldo Sa,nt?s, N'I
colau Valís, José Pereira F'ilho e Verg í

lina Felíeídads.
POÇO PRETO - Walter Leonel J'en-

. sen, Pedr-o Afonso Martins, WencesLau.
.

Schofaschek, Jovino Lemos, Teodoro
Laurentino Xavier, J-oão- Bussí, JOflO Bo
nato, IAnísio Braz de Oliveira, João Ar
mando Schmidt, Epatminondas Perefra,
João 'T()carski, F'ranotsco Bonelz, A(11tô'
nio iHessa ·e Artur Caesar Júnior.

POUSO RJEDONDO - 'Paulo Rosa, An
tôn.io Carlos Thiesen, Argeu Antônio
Thiesen, Avelino C\.!st6d-io dos Santos,
Francisco· Tinti, �ATno Sieverdt e Artur
8tham'er.
PRiIDSTDE)NTE GETúLIO - Pa,stor

Heinz Müller, João Marques, Ewáklo Gu·
se e família; Cândido Goulart, Euclides
Valerianó de !Sousa e família; Luiz Ri,go,
AiI!y RotheJIburg, Bernardo Müller, Fér-.
nando Beduschi, Rodolfo Haertel, Manoel
Pereira, Aloísio Dietrich, Adelino- Sardã,
Gustavo Goebe-I, Ben.jamim, SChiminelli,
Manoel Marql1eti, Max Kuil, Conra.d'o

-- ,-_ ".
.
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.
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,TALHERES DE AlUMINIO
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RUA SANTA CLARA, 387-

, , I 1
SÃO PAULO.

. EH,DEREÇO, TEL_EG�AFICO
Maiores Fabricantes

«LUNAMETAl .

- SÃO PAULO))
, .

,

da America' do, Sul

t

desmeIit.e a notíciaAssu'nção
ASSUNÇ�O, _ (U. P.) --c- ,.' que o Paraguai de forma algu-

Nos meios oficiais foi catego- governo argellt�no. Entre�an- ma deseja um desentendimento
ricamente desmentida a noti- �o, se o.s navlO's �argentlllos com a Aligentina, sobre O. as

cia ,divulgada pela radio rebel- prmssegUlre!lll a servIço dos re- sunto e lÍ1ais de uma vez soli
de de Concerp:ci/on de quee os belde's, naturalmente o gover- citou aos tripuÜmtes dos seis
aVloes gove,rnistas' tiveram no aI1gentino vai tomar medi- navios argentinoS' para se. diri
bombardeado navios arg,entinos das energi'cas para imp�dir a gir,em a porvos ocupados pelos
perto de Conce,pcion, mas 3,0 reiteração de tais fatos. Nos 18lgaHstas ou a procurarem re

mesmo tempo .se di'z que o go- meios governamentais se diz fugio fora da zóna de guerra.
verno te,ve a informação de .. que
6 navios arg,entinos' estavam.,' ';

']
a serviço dos .rebeldes;' Come:ri�
ta�se que talvez os tripulantes
dos referidos na,vios tivessem

,

sido obrigados pelos' rebeldes, a
ajuda-los. Nos meios oficiais
tambem <

se diz que o va,por ar

gentino "Ituúüngo" está {a
zendo viagens diari3,�' de 'Bá.-'
hia Negra a Leáguardere,
transportando tropas e abaste:
cimentos para o.s rebeldes. E
aindá que os rehocadOJ.'es- "La
ge" e "Ri.chmoooe" e as lan- -p---·-----------------------P---b--t---'"..'-ch�s "Bregona" "Centaura" ascoa dos FunCionários ú icos
8_ "Lesina", sob a bandeira ar-

.

genti'nai estã,o "a serviço dos (ONVITEinsurr�tos" . Tais informações •

A Comi,Sisfuo -Regional da PAsooa dos Funcionário,s púbJi.cos, emfor!am averiguadas pelos' avia- Sta. CataTina, tem a ,honl'a e o \pra.z,er de cO'lwidar ·os senhores GhMes
dores legalistas, em vôos de re- e demais funci.ornári,os das REl!parLições feiderai,s, ,estaduais e municipais,
conheiCÍ�nento. Embora os tri- ativos e i,nativo,s, [para 'se assooiarem ta 81s;sa demOlI1stração de fé, al'im
pulantes possam pedir ao go- de que a ,cerimônia se mvista de um c1ll1ho ,tOldo oopecial, qual () de

verno. do seu país 'plenas ga- congregar jllTIlto à. Mesa Eucarístic.a, sem dis.tinção de classes ou c-ate-
gorias, todos os servido'res públilcos. ,que Gomuugam da ;Il1etSma fé.

I'Iantias rpara Se ,livrar dos in� Realizar-se-à () alto nlO dia 25 de m.aio 'corrente, ás 7 hora's na Ca
surrevos. Embora o governo tedral MetropOtUt-runa, nesta Capital, e terá a assistênci,a do E:xmo. e

não tenha: f.e'ito qualquer decla-, Revmo. ,sr. Arcebis,p·o Metropo,ar-ano.
ração, nos meios oficiais se fa- Florianópolis, 15 de maio de 1947.

João Alcântara da Cunha
la que o fato poderá dar ori- Diretor Regional dos Correios e Telé-gmfos
gem a um protesto formal do ',�. .:., Presidente da ,Comissoo.

DATILOG AFIA
(orrespondencia
Comercial

(onfere
Diploma

DIREÇAo:
Améliá M. Pigozzi

METODO:
Moderno e 'Eficiente

ALVARO DERUA CARVALHO. -65

I SNRS.
ASSINNATIS
Reclamem imetUalâ

menta' qualquer trre
gularidade Da, entrega
de seus j.ornaes.

===== JJi6.... � 'O: ......i;;z:;t ....�
••••••••• 0.0 ••••••••••••

• •
.

Bom binóculo
flraude

.

visát

Visão maior e" mais perfeitllt.
que a de um bom binôcule

alcança quem tem sólida
instrução.

Bqns livros, sobre todo! os.'

assuntos:

LIVRARIA ROSA'
Rua Deodoro, 33 - FIÇlriànópolilf'
I. '. .. .... . ... f_ ...... • ••," •••••

Dt.. CLARNO GG
'GALLETTI
ADVOGADO

Crime e cívsl
Con.1;it-u,ição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Deoltlratório.

Eeérit. -- proçà 15 de Nov. 23.
to. andor ..

R"id.. - Rua TiradlllnteD. 41.
FONE -- 1468

!

Homens Rejuvenescido!
por1JatamentoGlandular

,

Freqüentes levantadas ou micç��1! no-'
turna8, ardência, resíduos esb�anqÜ}ça,,08::
na urina. dôr na base da espmba dorsal,
na. ingu�. nas peruas, nervosismo, debi
lidade, perda de vigor, P9dem �e; cau
sados por uma enfermidade na prostata�.
Esta. glândula é um dos mais importantelf'"
órgãos mascü1lillOS. Para cOJl.trol�r êstesc·. r

transtôrnos e restaurar rapldaIl),ente &-

3aúde e o vigor. siga: o novo tratamento

cientUico chamado Rogena. Meslpo que'

seu sofrimento seja antigo, garantlIDoS'
que Rog....a o aliviará, revigorizando �ma

glândula prostática e fazendo com que .

V. se sinta muitos a.nos maIS Jovem. Peça..
Rogena em qualquer farmác�a. Nossa ga-'
Tantia' é a sua melhor proteçao. . I

R
-

- indicado no tra-

ogena tamento de oro.ta-.
tites, uretrites e cistites.

._ _ _._._._-;.._ _ _ --
.

'LEMBRA-TE!
Inúmeros seres humanos,

que já foram felizes como"
tu, aguar�am teu auxílio· pa·
ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam· l
pinha Pró Restabelecim�nto
da Saude do Lázaro.

'

y.�-��R���������_�����-�_�

"

ESTA,
NA t-IORA•

o SEU OQGAN/SMO-

o m·ELHOR DOS mElHOR.ES
�l'C.DtlS.N\"O�m�
COMOVMA-DIIS COIHRt'aUICÕfS [\[-GU,,'RIJA OO .. tA8bIlAl0IHO OOUY

o pwf.'co Ot:ne PI'><JC>V10 I>"':"OU lIOG/.
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,FAZEM ANOS, HOJE:

..construtor CÍ'vil.
- a Rrta. Olga Lima, funcionada

,>do D. E. E.

fi Pedro Moacir de Assis e

Zulmira Quadros de Assis, Iparticipam aOIl leUI parentel
e penoas de lIuaa relaçõea o

na.cimento de .ua filhinha

Ana·l\1:aria
M.ternidade em 'Floriano

p;>lil, 17/5/47

lJustiva do . Trabalhe
(Séde: Rua Artista
Sittencourt, na. 8>

A Junta 'de Conciliação e

Julgamento de Florianópolis
<� ,-acaba de transferir a '!lua

,_-séde da rua Padre Migue
_linho, 16, para a rua Artis-
1,1ta Bittencourt, nO. 8

.�_._-------_..

Dr. lindolfo A. G. I
Pereira

Advoga�o e Contabilista
Constituição de lociedodea
PlaRolI contabeis -- OrqanizQ
çõel -- Pareceres e serviçal

correlatos.
Rua Gal. Bittencoul't n". 122

,

Florian6polis,
Dali 17 horas em diante.iI

SERviÇOOE
METEOROLOGIA

Pre'llisilo do tempo, até 14 hO!f.�
"odo dia 20 na CapCta!:

TerApo: instável. �om éhuVQs.
'Ternperatara: em declíniO
VentOIl: de sul a oeste, com ra-

-jada ...

Ten·,pel'O,turas _tramas de ontem:
•m:<Íx"'·,a, 1.6,8; rr.l:."irna, 14,8. I

OISlf'ADO-Terca·,elra 20 tle Maio de 1947

comen
Precisa-se de um ou mais
Ofertas à esta Redação.

Atenção senhores Cbnhdores, Guarda-Livro s

Atuários e T icnicos em Contabilidade
o prazo para regi.tro no CON�lho Regional de Contabili

dade em SOInta Catarina, consoante seu Comunicado na, 5, de
todos 011 profillsionais LEGALMENTE HABILITABOS, expira,
impreterivelmente, a 8 de junho próximo, fiC:C1ndo, allsim. o pro
fiuional que não cumprir 011 disposições do Decreto-lei n. 9.295,
de 27-5-46, impossibilitado de Elxercer a profis.ão, poia cabe ao

Consêlho comunicar à. autoridades e8mpetentos para não serem

aaeitos os serviços .concern'entes à. preUilBão, _em a apresentação
da respectiva «Carteira Profissional».

Ellcrevam a EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA, nesta Capital,
que enviará, juntamente com todas instruçõíul nec8slláriall, a

ficha de que trata o' ítem l' do referido ceJllturl'K:ado. '

I;MPRÊSA INTERMEDIÁRIA de' M. L. Araujo
Caixa l'oGtal 195 -- Flarianóplllli�

o cbéfe da' lIatão
ao P.8.D. Para

•

;�evltar
Washington, 19 l(U. P.) _ tinadas' corri suas exigências,

Rio, 19 (A. N.) - O presí- O sr . .:[ames 'Byrnes, ex-secre- pois nos mundo imperfeito não
A:NIV;m,RlSÁRIOS: dente Dutra telegrafou ao sr. tárto do Departamento de Es- pode haver paz perfeita".

Transcorre, hoje, o. aniver-sár-io
Nereu Ramos, presidente do tado, declarou hoje num díscur- '0. ex-secretário do Departa

natalício do sr. dr. Tolentino de
P. S. D., nos seguintes termos: BD que tanto na Russia como mento dê Estarlo apelou para

-Carvalho, diretor da, Colonia Santa
"Acuso o recebimento do te- nos Estados Unidos' "se fala que o povo americano "não

Tereza. Iegrarna em que v. excía. co" demais em guerra e muito pou- exija demasiada perfeição", di-
Médico d

" muníca que o conselho nacío- co ern paz". Afinnou James zendo que as potencias aliadas
J,H os mais competentes.

1 P I
.

it d
. nal do P. S. D., deliberou, em Byrnes que os povos americano devem negoc iar em termos dee I'OOgIS a , e renome, a sua atua-

cão em nosso Estado pr-incipal;
sessão extraordínáría, apresen- e soviético não, desejam a guer- igualdade.

mente á frente da Colônia dos Lá-
tar-me protestos de solldarfs- ra :e somente uma orientação

-----------------__,..--------

.zaros se vem assinalanon não ape-
dade pelas medidas tomadas em errada poderá provocar um no- Preso I'"dente (jlt,'asp,ar Dut'rabeneficio da preservação d� vo conrltto,

'

nas no sentido cíentíf íco mas ain-
.,.da pela, sua grande compreensão

regime e obedien:cia ao julgado O ex-secretário de Estado
..do. sofrimento e pelo seu alto' esp í-

pelo 'Jcolendo, Tribunal Supari fez um apelo tanto á Rússia co- JOÃO FRAINER

r ito de organização,
or Eleitoral. Creiam v. excia. e mo- aos Estados Unidos para Em que pese aos politicas da oportuoidaae, (I presidente iE]l}'iCf)

É por Is.LO que os hanseaticos ela
demais ilustres membros do que compreendam que nenhum Gaspar Dutra vem se revelando um dos mais tuibeis estadistas que i'6,

-.1108sa, Co.lonia não encontram na
conselho que me foi partícular-. dos dois pode ditar a paz e que dirigiram os destinos da nossa Pátria.

mesma, tão sorneuts o mais perfei-
mente grata essa expressiva não há lugar para atitudes rt- Cem por cento patriota, soube com invejável inteli(/ência ().i.Ú;Úar

'10 tratamento médico que os .pro-
mensagem d�, �sclarecido con gidas. a sua brilhante tormação militar à engrenagem iadministratiua, 'cami-:

-g1l'CSSOS .modernos : proporeio.nam/ te�do e
_

patriótica e. oportuna O s.r. James By.rne� r�oebeu o nhando para a frente com a clarisndéncia dos que não Item Pl'fWCUPC+-

--1nas. niais do que isso, a solidarie-
afirmação ?-emoc:r'�lca. O. Po preI?lO de 1946 dlstnb?ldo pel.a \'ões secundiirias a satisfazer e COln '(I intramsiçéncia de quem tem fJ.

-dade que os consola e a certesa c ,e
der Executivo esta cumpríndo Variety Club o qual e dístrí- verdadeira 11.O';ão de suas responsabilidades e da delicada ;missão re-

''P.Ql' eles se "preocupa a so ied: �1 com o seu dever constitucional buido anualmente a uma perso- cebido do povo atraoes da liore manifestação das urnas.

no nobre 'es-copo de d�"rOI��L'_;�l\ee� 9.uf:t�do �e!a pela observancía nalídade que "tenha ajudado Combalem-no, por certo, os polítiCós que não admitem 1tni {JO

';;a saúde.
do dísposítívo da nossa Carta este mundo a se -tornar -um vêrno contrário aos seus apetites pessoais, Contra ele :investem, sem.

,São. estes os motivos do exl raor., Magna que proíbe o funciona· mundo melhor.cAftrmou Byr- dúvida, os demaçoços de todos 08 tempos. Mas é 'envílo que o iazem,

,.dinário apreço e simpatia de que
mente de partido politico' ou nes que as grandes potencias porque diante do cidadão que çouerna o \país, há a vontade inflex�vel

-desfruta o elr. Tolentino de Carva- associação de programas ou an não devem ser demasiado obs- ao soldado disciplinado e o patriotismo impoiuro do brasileiro acos-
. it-demoorátícosIlho no seio das in ternad os. que nele

têm sempre o amigo solicito e
Depositários da autoridade

e pública OU .cidadãos entre'.Protetor incansável.
Ás muitas homenagens que hoje

gues ás atividades privadas to

�serã:o. Lri.butooas ao iiustre médico-
dos temos o indeClinavel en

f I·
'

carg'o de presUmiar e fazer,:.as e Ici tacões si,nceil'as de "O Es- 10>"

i'tado". prestigiar as decisões dos pode·
res contitucionai,s.

'

Aos partidos politicos de di·
• retl'i�e's democráticas toca um

- o menino· José Jo·ão, filho do. '

<'SI' Osmar' SI'lva f
.

. ,.

d'
papel de gra,nde relêvo na ori

,-. <
, unClOnano a

ta
-

d
.. - ,.

-t,caixa Econômica /
en çao a opmlao pubhba na

- o sr. EuCli:d�s Simões de AI-
defesa daIs insti�uiçõe_s. Agr;;t

-meida "e da 'P M'l't /' decerudQ as e:x:pr.essoes de v
.� ,"" . . I I ar. .

f l'
.

O S1- OI',' C '" excla., e l'CltO o Conselho. Na·
- '. 1'I1O rUll, comerClano . '.

os. Sl'� Al'r' AI' t A
ClOnaI ·por sua atItude qUe In

'- �.' I lO, can ara e 1'-

;.ma.n,do, Iná.cio de Oliveira'. t�r:preto 'como u.m voto de fe·

_ a;s sra,s. Bernardina CO'8lho" hmdade. a� �rasll e ao_se�� Po

-ZI'ca Santo 'B A,_' 'I' R
der Judlclano. Sau!daçoes .

- , S onges, ue la, amo.

oe EXelv,i118 Vieira Zommer.

r- ·a exma. sra. Albertima de Cas'- �

. _

'tiro M€:deirós. Programa da BBC
�.

- a exma. sra. d. Ida Fil(}men�
_

•••

'_�Imonae·exma. sra. Carlota Gmndel, para o Brasil
.-esposa do sr. Teodoro Gnmdel 19,00 - Sumário dos pro-

gramas .

19,05 - Inglês pelo Rádio.
19,15 - Noticiário.
19,30 - Rádio-teatro: "Jen

ner, pai da va'Cina",
por Howell Devies.

20,00 - Palestra.
20,15 - Orquestra de Teatro

da BBC.•
21,00 - Noticiário_
21,15-- "Acontecimentos do

«O Estado» nâo deve ser

pago em parte alguma
do nosso Estado par
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não
ultrapassar as te preço.
Qualquer ma;oração é

EXPLORAÇÃO.

Ataliba Cabràl Neves e

Senhora
.'

camunicam DO_ .eus paren.
te_ e pes.oa. de suall rel.çõell
(I nascimente d'. leu primo
genito AMILCAR ocorrido em

T't,ibcl'êí•• ern""24 de .. abrU:
-

É'Ul!A DOENQA
MUITO PER.IGOSA
P.ARA A FAMÍLlA.
E PARA A RAÇA
AUXJLIE A COM
BATEL-A CO]( O

QUARTOS'

Teatro' do Is tndonte
Por um grupo de j'ovens alu

nos dos nosso's estabelecimen
tos de ensino foi lançada a

ideia de fun1dação do Teatro do
Estudante.

Que seja uma grande inicia
tiva e que seja levada avante
com o entusiasmo e persisten·
c'i.a proprios de uma mocidade
estudiosa - é o que desejamos.

Momento",
tário.

21,30 - Henry Wendon, te
nor, e Geo[frey Gil
bert, flauta.

22,00 - Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da Im

prensa Britânica.

..,-'-

LEIAM A REVISTA
O VALE. DO ITAJAJ

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

Aecio Cabril Neves e
,

Senhora,
participam ao_ parentell e

pesa.a._ de suas relações ó

nascimento de Ileu primoge.
nito Aecio ocorrido dia 15 do
corrente na Maternidade do

Florianópoli•.

. . .. .... .... . ... .... ,

J
-

um conflitonovo
Não se trata de sacrificar

princípíos fundamentais ma.

tomar decisões Inteltgentes soo
e .questões de príncípíos e ques
tões de politica. Se houver uma

guerra, não será. porque o.
povos querem guerra mas em

virtude da incapacidade dos

que controlam os' governos do
mundo.

E3critório Imobiliário
A. L. ALVES
Rua Deodoro

fumado u. seroir á Noção, .

Iniiuiços que o não são do Chefe do Govêrno mas do povo, esti

mariam »er no Cate te ttm administrador sem. personolidade, maleauet

e sempre prontos a curvaturas para [aceis e inute-is aplausos. E P01'

que ele é digno ele si mesmo e ,do cargo que ocupa por honrosa: 'clele

Ilação da sooera1l'ia nacional, eLes, qtte apregoam o amor ri liberdade

e ao Bt'asil, de1"l'o:mmn-se em impr'operies conlra o ISupremo Mag'istl'a
do (ló País, não p01'que lhe �J{Jssa apoucar os .aUos merecimentos, mas

porqu.e (levam assim a contusão e, a ,clesconfiança ao seio das ':massas

menos prevenidas e 'atingem, deste moelo, um dos .seus excusos obje
tivos J)oUlir;os.
,

A realidade, entl'etanlo, se impõe (lOS olhos ela Nação. E o pl;esi
dente Du.lra.. teve, anle-ont'ern, dia do se.u aniver'sário natalicio, a con�

fOl'tadora .oportunidade de ',ver' de que com ele está o povo; na luta

Í1'igenl,e pelo Brasil e para o Bl'asi.l.
. ,

Honr(l., pois, ao sen nonIe e q'l,f,e as bençaos divinas' o tontinw!m
(luiando pam felicidade da Pátria.

--------

Ameaçam fechar as portas
Belo Horizonte, 19 (A� N.) dos calçados e cuja revogação

_ 87 fábricas de calçados, QU vai se,r pleiteada para conjurar
seja, a 100ta,hda{le 'düs estabe.l.eci- a "crise.

_

II1i8!ntos dessa industria, em Nesse sentido revolveram os

Belo Horizonte, interrompe' industriais dirigir um apelo,
rão suas atividades a partir da solicitando imediatllis providên ..

proxlma segunda-feira, dei- cias dos orgãos autorizados.

xando sem trabalho oel'ca de
�fiII MP...

2.000 operarios. Gigantesco
A decisão foi adotada na as- -

dasembléia dos proprietarios das IDCen ' 10
f'ábrjI0:l!S filiadas ao SilndicaLo de

elas,s.e e relaciona-se com a por
taria n, 15, da Comissão Cen

tral de Pr,eços, que estabelece
o novo t3Jbelamento dos preços

CASA DESOVUPADA
VENDO 'UM,

Caracas, 19 (U. P.) Um.

gigantesco incendio florestal
está de,vorando durentos qui�
lômebros qurudrados de alta ve

getação, ao norte de Guatire, a
40 quilômetros de Caracas,.
rumeaçando estender'-se 'ás zo

nas do litoral de La Gualra.
O incendio programadosQl,p
O incendio propaga-se rapi

damente, ,em virtude dos for
tes ventos, destruindo as se-

Abal'xo, Fr'aRCO ! menteiras, ranchos de \campo
neses e matando animais do"

Nova York, 19 (U. P.) - mesticos.O jornal EI País" de-

Cerca de 350 pessoas"cantanqo clarou que "são necessari05

em coro "Abaixo Franco! Abai- 5.000 homens para ajudar as

x·o a Es'pa[1jha de Fraooo!",isolarama autoridades a apagar o incen
:eDltl'alCla do e d i f' i c i o de .els- dio".
o Co,risulado. flIsípaIJIhol. O"EI 'Nacional"· informa

'LM'i1ton Wolf,' comandante que os guardas florestais que'
dos ve,teranos da Brigruda Abra- regressaram ontem di,sse,ram

hrum Lincoln, organização de ser impos'Sivel deter o incen
americanos que combateram ao dio, "que ameaça propagar-se
lrudo 'dos ·r8lpUlblicanos. na guer- de maneira impressiona;nte".
ra civil espanhola, declarou. ü Ministério da Agri1cultura
que a demonstração se fizera declarou que' "é um dos maio

porque varias centenas de ope- res desastres dos últimos anos ..

rariios m8'talúr�j,cos e fundido- o.s pr,ejuizols são incalcula

res tinham lsido presos p,elo I veIs", acrescentando: "Sobre

govêrno espanhol por haverem, os cullpados deste ato crimino
realiza40 uma. "greve de vive-l so recairão todos os castigos
l'es" em Bilhao, rccenLement·e. I previstos pelo Código Penal" .
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Esguaõvias
" de

]vtaâeiva

IDESCOBERTO NA HOLANDA

I CONTRABANDO VINDO 'DA

I.
.

BELGICA'

S. L H. - Informa de
.

Ro

osendaal, Holanda, que um

contrabando de relogios e ca-:
netas-tinteiros belgas, no valor
de cerca de 30 mil florins, ou

sejam !li 11.500, foi apreendido
,recentemente num pequeno au

tomóvel por funcionarios da
fronteira em Puteen, norte da

provincia de Brabante: sob o

chão de outro, carrofot encon
trada e confiscada partida' de
algodão e de fazendas.

� .
:. .-

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

1\

�o romãntiee fulgor
de suas tonalidades estilizadas

- At Rase, Honor Bright
e Proud Pink - CUTEX dará,

_.-
às suas unhas,' a beleza arrojada de

jóias raras: Use o 'novo CUTEX

tem maior brilho, seca ràpidamente e

. peemaneceIongàníente sÔhre 'as unhas."-

ttesfriado
I FriCci!e'?p!!!�

"

! costascomVapoRub. .

As ações de cata. _

I plasma e de ,vapores
� :')"�

sol tam o ea tarro, "_J ()
aliviam a congestão, �
acalmam a tosse.

SEMPRE NA VANGUARDA EM NOVAS IDÉIAS
\

Dr. Henrique;�tQ.di_eck_, _

ADVOGADO
,

R.... Feiipe' Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Mt08 da (CASA PARAISO) Florianópolis

Rua João Pinto, 44
Tele·fone--113·4

Florianópolis IBatatas canadelses
ruo

"

(Á. N.) - A batata está sen-

do alvo no momento de absurda explo
ração, estando alguns vendendo-a até a

cinco e trinta cruzeiros o quilo. Hoje é

esperado na Guanabara, procedente dos

IEstados Unidos, o vapor "F'ort Donnel"

que traz um carregamento de batatas

canadenses no total de 1.620 tonetadas

que virá possivelmente forçar a baixa

ao produto no Rio.

li
I�

-

'(24 L:: )'�
! z, r

I

I)I/IIS/dR!f#L#S/)f(ERElflES
ptíP'c/Q/SRldles�/e;6Wks .

De acoFoo com os imperativos da
razão, dei ciêocio e do bom senso:

.

A A,'l'l'rUDE DA REPUBLICA _--o

--'---flINDONESTA QUAN'l'O A IN- Tela. para feeular ias,
])ONESIA

.

ORIENTAL broaee-fesforosa ,

. Importação' diréta da
S. H. L - Informam de Ba-

tavía, que a Republlca Indone- Inglaterra
sía não considera o novo Esta- 'Malhas - 60·80 . 103 -12Q AUMENTOU O GADO CAYA-
do da .Indonesia Oriental (esta- larguna - 92 ema. (3 pés). LAR NA 1I0I,AN"'DA.--
belecido em dezembro ultimo ,MARIO SCHAEFER S. H. L - Informam de
durante uma conferência em

Telegr.: MARILEY Haia, que havia 353.375 cava-

Denpassar, Bali, de represen- los na Holanda em dezembro
tantes das Ilhas em questão') Caixa Postal - 5'756 de 1946, comprados com .cerca
como tendo autorizado pelo' SãO 'Paulo Brás-il. de 316.000 no principio

.

da
acôrdo de Lingg-adjati. •

"":"" :..' guerra.
A radio republicana em Jog-

jakartâ asseverou que o novo

I
:"

--.------,'---'
C-QN-'-T-A--C""!tm--REN--""-E-P-"0P6--�-'ooj�--.--�Estado, cujo parlamento pro-! ,f.

visórío foi fo,rmalmente aberto JurOI 511J a.

a.,
- Limite Or'4i SO;()OO,OO

a 22 de Abr-ll ultimo, foi cons- Movi�nt8'Ção com éhcttlte8
tttuído "sem' o conhecimento D.n

-

d D·· lIMA ,Ad
-

I S
-

a-
do Govêrno republícano " e que amUCI O 1.8' lI'tU :vuera . .1:1.
o acôrdo de, Linggadjati para CAPT�L: CR$' 6O.�
liquidação final do' problema, RESERVAS: CR$ 15�0'0'tll000j0(i)
Indonesío, assinado na Esta- Rua Tira.Bft'Q, 23. PIo"I..nópol'5vían a 25 de março pelos nego- --------.......--......- .;;__;_;..;..:;;...;;;..;..;.,.. I

cíadores holandeses e indone-
:- - --- _

sios, estabelecia que a forma-
- . ..

- �

Ição de diversos govêrnos nas

A r<-')VOG D()'SIndias seria conduzida pelos I, A· �
__

.

Govêrno holandeses e repu

blicano, "agindo em coopera

ção, e não apenas pelos holan

deses" .

N.O h Regras abundantes, pro
Ionqcdos, repetidos, hemorragias'
estias consequêncics.
N.c 2: Falta __ de r-egras, regras.
oerozo dos suspensos, oerninuidos
e suas coesequêncios.

Dr. 081/A,uDO llftLCAO 'V'lAN'NoA

Dr. i. J. DB S&lJSA eABiRÂ,L

ESCR.I'JÓ1i!IO: Ru.Q Felipe Sc� s.e - Sala 5
Edilfic:rio Cr\1:zeir-o - Flori-ônópoHIt.

VAVM!\RT I

I
�

FARMACIA ESPERANÇA
do Fa.rmaeêuUeo NILO LAOS
H.je e amanbi em a sua pMlerW.

Dr.gas aaeionais e estrangeiras - Homeopettiu - PedÍa
lIlal'ias - .Arti� de bOl'r.-eha.

Garaate-1iI8 a exata Gbilenâncla JW reuituário médko.

Tenha de

- S" - &al.'MDI!!. �1ftftI!*E"��

COMPANHIA mALIAN(;.." DA BAtrL' f
'.I,tla em 1318 -- üda: I A I ft
flIrCJ.:NDIO� J.! T:mAN�POB'r�'

Cr.
c-s

,

t
I

80.900.606,30 J5,978;401 ;755.97 .�.67.053.245,30 t

142.17'6.603,80 �
i
&
f

�

Cifras do ,Balanço de 1944:c.... PQS:T/I1. 36
·BI-VME:NAV .. SANTA CAT�

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidadea
Receta
Ativo

ARMA SECRETA
Londres, (B. N. S.) - O Al

mirantado britanico tomou me

didas rigorosas durante o lan- .j
çamento ao mar do porta-avi- 1 Sinistros pagos . nos últimoe lU anos

ões "Centauro", que está sen- j Reaponsebilidades
do considerado como uma

"ar-I�ma secreta" da Grã-Bretanha. Diretores:
Não foram fornecidos, até. Dr. Pamphilo d'UtI'Q Freire de Carvalho, Dr. Prenoiaco

agora, permemores sôbre o j de; Sá, Anisio, Maaa;rra, Dr. ]o8quim Barreto de Araujo
deslocamento, velocidade ou, e José Abreu. �
armamento do navio. \,�.w......."",._.......................... �

..

..

.

98.687.816.,30
76.736.4oL306,20
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�ollDa Acadê.icI

rovidencial"foiAgttam-se os meios estudantis de

Florianópolis, com a aproximação
.da "Páscoa dos Estudantes", que
. será realizada, no corrente ano,
,..ás sete horas do dia primeiro de I

,junho [}róximo, na Catedral Me-

tropolitana. Floram instaladas di
-versas Comissões Promotoras des
. sa solenidade religiosa em vários
, estabeleeirnentos de ensino secundá-
rio e superior desta Capital, e,

:pela .Cornissão Promotora da Fa

.culdade Ide, Direito, organizada uma

:'Série de palesbras radiofônicas pela
-emlssora local. Essas palestras, so

bre as quais chamamos a atenção
-dos nossos leitores, serão realizadas
.de acordo com o seguinte progra-
ma:

,

Dia 21-5-9/17, ás 16,2tl horas:
Palestra Ipela st�. Olga

1:rasil
da

.Luz, da Juventude Católi a.

Dia 23-5-947, ás Hi,20 roras : -

'Palesbra pelo estudante Washing
'Íon Luiz do Vale Pereira, da, Aca
.rlem ia de Comércio.
Dia 26-'5-947, ás 16,20 horas: -

Pa.lestra !)Jelro Acadêmico ROlberto

Mündel Lacerda, da Fa<Ctllrdarde' de
·_Direito.

Dia 27-5-947, ás 16,20 horas: -IPalestra pelo Acadêmico Antônio
'-Carlos Koruder Reis, da Faculdade
"de Direito.

Dia 28-'5-947, ás 16,20 horas: -

Palestra pelo Acadêmico Antônio

Adolfo Lisboa, da Faculdade de

"Direito,
Dia 29-5-9/17, ás 16,20 horas:

Palestra :pela sta. Maria Anuncia

..ção Sj,]ya, do Instituto de Educação,
Dia 30-5-947, ás Hi,20 horas: -

Palestra pejo Acadêmico Lirdio MaT

'tinho Calado, da Faculdade de Di

'l'cito.
As Comisões Promotoras da p�

,coa dos Estudamtes vêm reeebendo
�::15 mais inequ ivoeas d'ffi1){)'nsiraçõ·es
..de simpatia não ,00 mo meio estu-

�)"
dantíl, a, em partíoular, �or parte
,do Centro Aroard.êmico XI de :.FeviY
-ceíro, através da pessoa de seu

PI1'eSildanJte, Acadêmíco 0st)J}· Gil
-

-Eirsten, como por parte da Juve1l

'iuda iCatólié:a Desta Capital.

. \

A:QUELA VISITA"

•

.�

)

\'
;.

)
INÚMERAS VÊZES essa" ou palavras se

melhantes têm coroado, com o tempo, o

esfôrço, .a boa vontade e a firme convicção
com que o agente da Sul América procura
demonstrar a necessidade e a conveniên
cia de um seguro,

E�sa é, realmente, a mais 'grata compensa

ção que pode ter um agente de seguros:
saber que foi útil, que a sua visita deixou

traços benéficos definitivos, numa ou em

muitas vidas. 0' agente 'de següros está,
muitas vezes; defendendo" o supremo inte
resse da esposa, dos filhos e do próprio
segurado. Está às. vezes garantindo a pos
sibilidade futura de estudo e de carreira

para os filhos, amparando-os contra a ad
ver-sidade, Pode estar abrindo a oportuni
daeíe, ao próprro segurado, de aposentar-se
e desfrutar, I tranquila' e confortàvelmente,
os seus ultimas anos. Milhares de esposas,
milhares de filhos, milhares de pessoas

abençoam hoje o momento em que a tema-
. cidade de um agente da Sul AJI!!.erica
conseguiu triunfar, afinal, ao mostrar as

vantagens do seguro,

Lembre-se desse facto, quando um agente
da Sul America o procurar, Um dia, de seus

.próprios .Iábios, talvez, ele ouvira de novo

a frase consagradora : "Foi providencial
aquela visita"!

'

"

CAIXA POSTAL 971 - RIO DE' JANEIRO
Quei,ra eltvinr�me uru [ot ívet.o com infor ...
Il'Hld;;e8 sõbre Q segre,ro.

10-1111- 2 6 9

,
. [',

Á. SUL AMJmICA

OUÇA, COMO A VOZ

D'E UM AMIGO, A
PALAVRA DO AGENTE

DA SUL AMERICA.

Nt}me ..•.•·

•••.••.•.•••..•...
· ..•.•.••.•••.•.••

0,.,0. do ntlIIC.: dia. ..•.. rll.és ..... l.ltl.o •••••••

Sott.? ..... CIl�ado? ....• Tém filhos? .....

J�ua .

Ci_(hule .. Estado, .

. . .. .. .
,
..

ALUGAM.;SE SUL A!fIERICA
2 salas para Escritório.
Tratar: Rua GeneraL
Bi tte;tcourt, n, 87

COMPAN�IA NACIONAL DE S�('lJROS DE VIDA

�und,,<ia .... 1895

�

I
UM SANATÓRIO PARA CRI

ANÇAS FRANCESAS,
VEGETAIS
e suas vitaminas

Limpe.a., Consertolil e reformas
Serviçol rapido. e garantido.
ASSIST�NCIA TECNICA

Mediante m6dica mensalidade éncarrega-liIe
de fazer limpesa. parclCUS no

pr6prio local.
SEMANAL.. OqINZENAL OlA MENSAL.

OFICINA RADIO TECNICÁ
MECANOGRAFICA

Rua Joéia Pinto n.:32

, ,

Estocolmo (Via Aére'a) _
Um sanatório destinado a

590 crianças tuberculosas, si
tuado na pequena aldeia deiLantosqus, nas montanhas per
to de Níza, será provido de mó
veis, tapeçaria e equipamento
médico da Suécia, segundo in
forma o Presidente da Cruz
Vermelha Suéca, Conde Falke
Bernadotte, o qual regressou
recentemente de uma viagem
ao Sul da França. O edífícío já
está pronto' e a Organização
Suéca de Auxilio à Europa con

signou 200.000 coroas para seus
móveis e utensilios. Duas
terças partes dós pequenos pa
pientes serão tiradas da cidade
de Niza e o resto do departa
mento dos Alpes Maritimos.

TEMEM A OPINIÃO PUBLICA
Londres - abt-il (.8. r. P.)

Cerrespondentes de jornais in

ileses comunicam de Varsóvia, que
rmllilllllllll1ll!III---- WIII· IIiI._lIII!IiIIIPPllll__·IIiI-BIII!'I!"' 1IlI!! a sede do Partido Comunista Po-

com

C CKTAILV-8
Delicioso e nutrítívo suco de legu
mes, rico em vitaminas e minerais,
Cocktail V-8 proporciona saúde e vi

talidade a adultos e crianças. Sirva-o
gelado ou quente, como sopa.

* Tomates
* Cenouras
* Espinafre
* Alface
* Salsa
* Aipo
* Beterraba
* Agrião

Peça

COCKTIIL v-a GRÁTIS I Peça h01e ao seu for·

necedor um "Cartão-Royal"
com as instruções para re- ,""-
caber o famoso "Livro de Re

ceitas RoyaltJ•Ou escreva para:
C. P. 3215 - Rio de Janeiro.

- puríssimo suco de 8 vegetais I

Produto da Standard Brands of

Brazil, Inc. - Rio de Janeiro
Produlo tia Standard Brands 01 Bra.II, Ine,

Rio d. Janeiro.

t_

lonês, acha-se guardada de dia e

de noite, por cinquenta milicianos,
armados até os dentes.

'Auxiliar de Escrítorio
Importante organização precisa de auxiliares de
Escrit-ório, que posauem amplos co rrhecímerrtos de
contabilidade e cO!'l'l.lSpondência comercial. Tratar
nu The Texas Company (South' Americo) Ltda .•

à Praça 15 de Novembro No. 9 lo, Andar
IVendern - se

r
m6ve'is ea sala de 'jantar a quarto,
Ver e t'!'otar à Rua Sou'Za Outra

N0 159 íEstreito). '

r'�m!ll:llli:Jl:1!;I_1lCI1....IIIIIlIIi!!HiIIl'lII'il!i!!i!iIil*IIII-IIIi!I.'IIII'..Ml__!!IiII!I.I\liMI!llIIIIiWllllllallllIIi3l+&1Slmilllm_IDI_IIlIiI..HIlIIIi_1!ll1iIII �� (3,.,1)

. I
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Promovida pela Comissão Pró-Construção do Estádio 'do Figueirense, no próximo dia
1" de junho será realizada mais uma interessante e atraente festa espertívn-recreativa;
constante de dansas :ao ar livre, churrascadas, barraquínhas, leilões e um grandioso

tornelo futebolístico com artísticos prêmios aos vencedores.
cc::::__

EM FR:\.NÇA },. OLIMPÍADA
DE 1952?

No programa : 1) Campg...
Atualidades nO 4 - Nac. Imp, l"il
mes;.Z01 -'Fox Airplan News 29
x 3/1 - Atualidades.

ODEON - ás 7,30
ESTE MUNDO li: UM

PANDEIRO

Direção de PEDRO PAULO MACHAOO
Com: Oscari to.

Parfs :_ (S. F. L) _ A Fel(lcração Preços: c-s 6,00, 4,00 e 3,08.

Esportiva ele Ginástica do 'I'raba- "Imp. 1li anos".

lho, em uma carta riirigída ao 00- .. .. .. . ..

mité Nacional dos Esportes, pede IMJPERIAL Hoje ás 7,30 hrs,

Leônídes, O «scorer) da, tarde que a França apresente sua can-
-

�:J��d�NDIABRADOS... d ídabura para os Jogos Olímpicos
Na tarde de sábado último, No conjunto' do Caravana do competia, como aos demais, de 1952, II - ADAGA DE SAL9MÁO

no estádio da. F. C. D., contí- Ar, .como acima já dissemos, as assediar o arco contrário. A Federação TratbalhisLa recor- �())m: Rod Cameron - 1° e- 28-'-
nuou a disputa do Campeona- linhas apresentaram um traba- O jogo perigoso e desleal da com efeito que a 15 dú julho EpIsódIOS.
to de Amadores da Primeira lho sxcelente e produtivo, prín- posto em prática por alguns jo- de' 1852, os d;ze primeiros alunos No programa: 1) - Brasil Jor-

Divisão.no qual apresentaram- cipalmente o ataque que reve- gadores de ambos os lados, ela Escola Joinvile fnmdavarn, na
nal nO 23 - Nac, Imp. F'ilmes.

;;e como adversár!o os teams do lou-se bastante rápido e infil- mormente por Adão; Aníbal e Faisander ie, a Escola que durante 2°) - As Linhas. Férreas li.gam
Caravana do Ar e do Bocaíuva. trador. O arqueiro Helio, não Tr'Ilha.não- foi devidamente re- muito tempo signhíicou aos olhos um Coní.snene - Short.

A impressão era que o grê- teve dificuldade em guardar o primído pelo anbitro Lucío Car- dos esbrangeiros o es,fo-rço francês Preço: Cr 3,00 (único).
mio da aeronáutica, após Ó. e.s- arco, 'falhando, por infeliCida-1 valho,' cuja atuação foi bo.a na no domínio da Educação Física .. O Imp. 14 anos.

petaeular re;�s q�� lhe ínflígru de, no único ponto advers-ário, fase, suplementar, decaindo, ano de 1952 marcará pois, o cen-

o _Clube· Atlético.iria
_

encontrar
que bem podia ser evitado se porem, na fase tínal, qyando tenárro dessa fundação e é em co

no. modesto e,squa�rao do Bo-
o guar:da-valas se atirasse ao f�l.hou consta�temente em pre- memoração dessa data que agora

oaruva um competidor �e:I?, chão no lado esquerdo por on- JUIZO ao Bocaiuva. se pede que os Jogos Olímpicos se

to,�a�do-�e por base a vítórta de penetrou a pelota. Os dois Os" goals" foram m�rcados realizem nêsse ano em França,
surpr eeThd��te q�le este colheu

zagueiros Morací e Aducci Sa- po� I:eollldas aos 29: mmutos;
fre�te ao onze dia A. D. Co- tisfizeram. Os médios Harol- Leôn ídas, aos 39 mmutos, da BOX JUVENIL

,

'

Iegtal. d V 1 Adã d primeira fase' Hazan aos 6 m Londres, (B. N. S.) - .Teve

Longe de imaginar a surpre-
o, eLrz� �de, ao �o�esp.onf'le da 2a fase'

'

novam�nte Ha� lugar, no Alberl Hall, desta RrTZ'- Hoje ás 3 e 7, horas
h', . ramo eonr as, perrgoso, ln 1-,

it I di t fin d Clark G b I "(T' V' Isa que o c oque reservaria, o
t do tuní t f' zan aos 26 m.: Lebetiriha ao!': capi a, as ISpU as mais a ark a, e, ,IVEm elg' J, Leslíe-

nosso público esportívo com- lhra dr e °tpoI' UnIS ad, 01 tO nlde- 30" Leônidas
.,

aos 35' Leôni� Federação dos Clubes de Box Howard e Olrvia cJre Haviland.
" OI' o. a aque, sen o au O); e' "

.
L

E O "(TEN'PO LE Opareceu s�abad? a praça de es-
quatro tentos.· das, aos 40. Careca, de penalti, Juvenis. . . . ,1 -..,. , ,V, U

portes da Prada de Fora, cbn-· conquistou umco ponto do Tomaram parte na compe- Censura: . Até 14 anos.

vencido de que iria assistir a Lebeta, Hazam e Silva nada Boeaíuva, aos 28 minutos' do tição jovens procedentes de No programá: Notícias da sema.-

um espetáculo sensacional e deixaram por fazer. Sanford, 20 "half-time".· várias agremíações esportivas na - DFB; Atualidades RKO Pa-

renhido'
'

. 'como sempre demonstrou sa-I Os quadros atuaram assim que demonstram seu valor no thé - Jornal,

O jogo, sem dúvida alguma, ber controlar a esfera, auxili- formados: ring e deram provas de possuir Preços : - Cl'$ 6,00 - 3,00.
foi o mads fr3JC.Q do certame, ando o ataque com pass'es ma- Caravana do Ar -- Helio, a tlbra de futuros campeões. . , ..

.. . .

isto devido a pouca reação do gístraís. POJ1ém o meia-direita I Moací e Aducí : Verzola, Ha- Entre as lutas de maior sen- ROXY _: Hoje ás 5 7 1/4 e 8 3M.
"team" do comandante Sam teria feito algo melhor se não

I
roído e Adão; Lebetinha, San- sação merecem ser citadas as - Ros"ões elas Moças -

paio, diante da explêndída fosse tão falho nos "Shoots " tord, Leónidas, Silva e Hazan. lutas entre A. Mc Laughlin, de Joan Leslie, Robert Hutton e Do-

"'Performance" dos rapazes da á cidadela de Rubinho, profe- Bocaiuva _ Rubinho, Ro- Stoneyhurst, que venceu a P. lores Mo'ran - em:
I

nossa Basre Aérea, onde as suas rindo; além disso, atuar dema-I
meu e Anibal; Danda Frederi- Dempster, de St. Peter; entre J-eVEN'rUDE IMPET'UOSA

lip,has fUI1Cionavam com ,Iper- siadamente' recuado, o que co e Trilha; Mozart, Ibio, Moa- R. Drake, de Redriff Communi- CflnSlu'.a: Livl'e.

feição, fazendo-no. lembrar o constitue um erro, já que lhe cir, Jaime e Careca. fy, e R. E. Sttie, de Calsea; en- No progr'ama: Cinelandia JOI'llaI

Caravana do Ar, tal como é. _ ty, e E. Sttie, de Ca1sea; entre - DFB.

!nie'ilada a contenda, o Bo: j equipe de aspirantes do Caravana do J. Lesurf, de Fairtairn House, Pr-eç06: Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,00.
camva, reconhecendo a supe-' J, -

\ e L. Gage, do Crown and Mann .. .,.. .,.. .. . �

rioridade do antagonista, em- 4r firmou-se iov·leta na 1·lder�n"a' tendo ganho os primentos ci- ROXY - Amanhã ás 5 e 7,30 h1'&_

4>-regou i.ngentes esforços, co�-. '" "

, .
' : ..

.

. .

IA
: �

�

tados. I Errol Flynn e Olivia de Havil-

seguind.o equilibrar o
. Jogo,

Sabado ui Lll110., no Es-tadlO da "F, C. D .. como Plehmln�l, Jogara.m Os premios foram instituidos lalltd - em:

sómente até os 30 minutos,
,os quadros do. C.a,�avana do ,Ar e do Bo'camva, em conLlIluaç,ao ao Cam- pelo Duquee de Gloucester. I A CARGA DA BRIGADA LIGEIRA

d 'C v om-eçou a
peonalto da DIVIsa0 de AspIrantes. .

quan Ü' aro ana c' , '"
. •

t I' d R b' h
Na pnmeIra tas·e, o ,jog·o· teve um Lra,il'S,CUl'SO ba,st'ante fraco e mo-

rna'r e ar o' arco e li. ln o, '.' ..

• •• d'
•

I'sta notono, mov1me,nLa.n<d>o-se no ÍlInal, quando o Caravana, do Ar, ·pr·even-
InIIClan o, aSSIm, a conqu .

, . " . ,

de "g.oals" que no final aUn- dlO abquebra da sua. m:renlí�tbIiJldade com a conqUlsLa do ,10 pOtnto pe-

,.., 7 ,os oca;mv,enses, rea.gl'u erozmente, conseglll,ndo el11'pava,r e desem-

glrMla a
..

f
.

t'
.

O patar a. pal'tida, o que lhe garantiu a Hder.ança do certame.
as vamos azer JUs Iça. G I

- . .

40 5," al" istados
o eou para o v,encedor o cenLI'O-ffi'éi{lI,o Conrado, com dms te,niLos,

e t� 'co

t ,conq�
,

� e par·a o venctdo ü meia-di.rej,ix'l Roberval.

LreSib'petac IVfamen e port tazandU üs quadr()ls fOl'Il1aram no gramado, obedecendo á seguinte ordem:
el e oram. um ' an o -

, I
. .

'd
'

.

d' t te
Garavalna do Ar - Maturo, Ola,vo e Bnbo; ErnaOl, Gustavo e Wal-

VI 'QSOS, Pt01S os OIS a ��n .ss demar; R'ÜlIneu, Linhares, ConràJ{:lo, Mana,ra e W'aldir. '

'se encon ravam ,em VrS'lVel. , '

• rl'" t
Bocamva (10 eler:\1enfJos) - Heho, Enio e Oscar; Enio n, André e

'lmIPe','J-ImendOS. I
- Hi,lar.illo; Roberva.l, TesLa, Denizart e P·equeni'llO.

anca�az e .uma 'ge:y,elhreaUÇmaoa' luiz': J(;)ão F\elrn-andes dos S3'l:rLo\S, (regular).
'0 Do'OaIUva VIU SUl' Ir- e .

.

<l'errota, a mais dilatada do
certame. ApmeciandlO os seus

el,émentos, apenas o meia-d'i
reita Ibio convenceu a assistên
·cia com sua grande inteligên
ci'a e s'ua e)Ccelente forma físi
ca. Foi um player corajoso.
Atuou no. ataque e na defesa,
'faze,ooo o tI�abalho· de , meia
,duzia "de companhe,iros, É esta
a segunda V1eZ que nos referi
moiS elogio'S'amen:te á atuação
do magnífico átacante "colo
red". Romeu e Trilha foram in
cansay;ei,s na marcação dos di-
antekos caravfLneiros, bem
como .o rurqueiro Rubinho que CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL

não pode ser de forma alguma Em São Pa,ulo, an.te-ontem r,ea.lizou-se a pl'imeil'a. ro.daJda do

culpado dos tentos, pois foram camp·eon.ato de profissionaIs, cujos resultados acusaram triunfos do

todos indefesáNeis. Os demais Gor,iillti'a.ns sôbre o Jaba:quara, po,r 8 x O; do Palmeiras �ôbr.e a Portu

jogadores do Bocaiuva não sa- gue\Sa SanbsLa, por 3 x O; do Nacional sôbre Comercial, por 4 x 1.

tisfizerlam.
\ Juventus e Swntos em;p::ttar3Jm po,r 2 x 2.

o 'Oocaiuva . 'o'i facilmente vencido pelo Caravana
do Ar, pela dilatada contagem de 1· a 1

E S P o R TIS T ,A,!

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
r

MAIORES ASPIRAÇÕES, CONTRIBUI, AINDA

QUE 'MODEST�NTE, PARA A CAMPANHA'
PRó·CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F. C.

..

PAULA RAMOS 3 X CLUBE, ATLll;;rIGO i'

,Por carênci,a de eSlpaço na edição de hoje, sórmente em nosso- pré
ximo núm€,ro' pl1!bJ.i.caremDs a r0por,lagem sôbre o jogo OOItre P,aulL
Ramos e Clube AUélilco, ante-onlem realiza,do, no qual o clube da es

trela: solitária venceu pela' eXpreSi$tiNa contagem de 3 x 1.
"

DERThO,TADO EM BLUMENAU O ESQUADRÃO DO BRITÂNIA

BLUMENAU, 19 (Do corr·espo'l1lc1ente) -_ O iriLânia, de CllriÚba,
enfrentou, ontem, a equipe do Olímpiüo, des�a cidade, sendo venci<:llli

pela expressiNa contagem de 6 x 3.

TORNEIO MUNTCrPAL GNRIüCA

Na Capital F,eder3l1, sálbaido e ante-ontem oontil!lJuou o Torooio ),{u

nicip�l, com a realização da õa rodada, cujos .resultados damos a. st-

gu�r :

Sábado - Fluminen\Se 1 x São Gris'Lovãü 1, Vasco 5 x Ca.nto d&o
Ri,o O e ·Ma.dureira. 4 x Olári-a 1.

Domingo - Flamengo i x Boiafogo O e América 4 x B0'l1Suoess·o 1-

Com os re,sultadüs acima, 9 Vasco continua inv,ioto, na lildernnça
d'Ü cc.rlame.

-----------------'-- -

labaratóriu,s Reunidos Paraná lda.
. Comunicamos aos snrs. Comerciante� e industriais

<leste Estado. que o Sr. �NTONIO HELIO DOS SANTOS�
que se diz nosso viajante, não o conhecemos a, �li!lsirn,
nã.o nos responsabilizamos por compromissos ou atos,
de qualquer natureza, que pra tique' em nome destes
Laboratórios.

Curitiba, 10 de rt\t;1io da 1947.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mer)' Ii aos _MS ctisUlra.. .leitores, O obséquiQ de
eompon �_e� á � Redação
� \aotes, o D08SO O;QW Ca4iIIstro Social.

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

.Sexo ....•......... Fat. Gtvii D. Muec. : � : ••••
P. , .. J ••••••••••••••••• -"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••

VIAJOU PELO MUNDO

IlV-1C fiO'TEIRO SEll'[ DINHEIRO 00 I O-S. H. L - Informam de Ams-
.

RIO,. (A. N.) - Vários tiros cau-

saram pânico aos moradores da rua

Conde de Bonfim, ontem, quando sol

dados da aeronáutica e da polícia mi

litar tr-ava rarn pequena batalha, resul

tando seis �eridos á bala. O' Major do

ex é rcíto , Aldemar Rangel,. residente na

rua ·conflagrada,· 'prendeu sete alemerrtos
da polícia que foram ,'apresentaJdos no

quartel respectivo .. A patrulha da aero

náutica prendeu e 'conduziu ao quartel

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

terdam, que um rapaz holandês
sem dinheiro e sem passapor
te, que já percorreu O' mundo
"de carona" em automóvel,
aeroplano e camelo, está de
tido em Honolulu, esperando
obter permissão para entrar
nos Estados Unidos. E'SSB ra

paz, Bram Tellekamp, foí li
bertado de um campo de con

centração holandês em Java
. e repatriado para a Holanda nO'

ano passado,
Quande- soube que O' pae ti

nha sido morto e a mãe ferida
por extremisctas indonesios,
recidiu voltar 'ás Indias. Ten
do-lhe sido recusada permisão
oricíal, Bram pos-so a camí
nho de qualquer modo, viajan
do pelos Balkans, Oriente Me
dío, e sudoeste da Asia até Su
matra, onde encontrou a mãi
11um hospital.
Dali dirigiu-se para. O'S EE.

UU. via Manila e Guarn. Em
Horiolulu sua odissea toí in

torromptda .por um O'.ficial ame
.ricano que, ao que se diz, ain
da está pasmo pela habilidade
de Bram em atravessar . bases
americanas, dotadas. de severa

vigilancia armada.

�rego (JIIlI � •• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0IMen.

� ., I'ai (.m.iet ••••
'

••••••••••••• ,. ••••••••••••••• ., ..

.'...........................•.•...•..........••� ......•..•.•••

.. � .... \...........................•...•.........•.•....•.•.•.••••••• �

Aeradeoeriamos, também, a patilelr.a de IMItieias de UM §lmeatot.
tlMatnelDtos e outras, de pareotea oe de pe.waee 8111Í888.

DIt SAVAS LACERDA
__ �co-c1r11irgica de OI:bOl
- Oundos. Nariz _ 'Gaxganta.

Prescrição d. lentu de
contato

...IJULTóRIO _ Fel1pe Scbml·
ctt, 8. Das 14 às 18 horas.

'lalCHDaNCIA _ Conselheiro Ma
fra, 77.

TI.lLEFONIDS 1418 e 120t

Au'senle

II. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

iI)08 hn1ços de 'Cllnlca InfantU ela
. A.I.iBtência' Mun.!cipill e cm

Caridade
f!LflfICA :Mi!:DICA DIli ClUANCAIl .

ADULTOS
iM)lf8ULTó'RIO: Rua' NlIDflII ...
tJIIB4o. 'I' (Iildiflcio S. FranelHo).
Cbwrultss das 2 às 6 hórl\8 .

íDSIDlllNCIA: Rua �arechal '0.
lherme, 5 'Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Dtplomado pela Faculdade Na

J51on,al de Medicina da Universida.
de do Brasil). Médico. por coneur

.ao do Serviço Nacional de Doén

... Me·ntais. 'Ex interno da Santa
cau de Misericórdia,' e Hospital
1I'IiIqruétdco do Rio na Capital ..-.

. deraí
llLtNlCA M1llDIÇiA - DOIiINCAII

NIilR"nSAS
_ Consult6!rio: Ediflcio .A.m6l1O

NETO
_ Rua Felipe Schmldt. ConsultMI

Das 15 tis 18 horas _

e.td�ncia: Rua Alvaro de Cam
lho nO 18 - Flor!an6pollAl.

DR. POLYDORO S. THIAr,.o
lIIédico do Hospital de Caridacle

de Florlan6polill
.

Assistente da Maternidade

OLINICA MÉDICA - DISTO'R

BIDS DA GESTAÇAD E DO'

PARTO

Doenças dos órgãos internos, e&

pecialmente do coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas internas

JrlIIIOIrERAPIA - ELECTROCAR·

BIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL

CODsultas d!àriamente das 15 àI!

18 horas

....1Iende chamados a quall'lu€«'
llora, Inclusive durante li noite.

.

CONSULTORIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702.

IlBSIDJ:NCIA: A v e n i d a Trom-

powski, 62. F'one 766

DI. M. S. CAVALCANTI
CI!n1ca exclusivamente de ertançu.

Rua SaManha' Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. NEWTON D'AVILA
Opet-ao6eB - \T�iI UrlnArlu -

. Doenças dos lntestinosL.. �to •
mu. _ Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebíana.
rlsiot_ll1'apia - IIifra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

�tende d1ar1amente às 11,30 lia
CI,..l tarde, das 16 .hs, em d.1àntt

Resid: Vidal Ramos, 66.
I'on. 1067

-

.�

ODIN

�
LHf QECOMfNOA

DR. ROLDÃO CONSONl
mIroRGIA GERAL _ ALTA CJ
SUllGIA _ MOL1ll8TIAS DIl _
.... NHORAS -QPART08 ..

"ormado pela Faculdade de Mecll
\ e1mla da Universidade de Mo
hulo, onde foi assistente por·.a
fÍaa lliIlOS do Serviço Cirárglco li<

·Prof. AUpio Correla Neto
flirrurgia do estômago e vlas bl
�. intestinos delgado e grollllO
tiróide, rins, próstata, bexiga,

�ltll1'O, ovários e. trompas. Varico.
;p!!l!�, hldrocele, vanz.ea e hern,.

CDNSULTAS:
lila3 2 às 5 horas, à Rua Fe.lpe
lIo.hm1dt, 21 (altos da Casa PlI..

raíso) . Tel. 1.598.
iiitmJID1I:NCIA: Rua Esteve, J-..

nlor. 179; Tel. 1111 7M

DI. MlRIO WENDHAUIII
D'l'tlt<w do Hospital KNerê. R_os"
CLfNlCA MltDICA DE ADULTO€

"E CRIANÇAS
ec...ult6rÍo: R. Visconde de Ouro
Preto, '::I - esq. da Praça 15 de No
.-Im1 taltoe da • Belo Horizonte·)

Tel. 1545
.

Couultaa: dali 4 áo 6 horal.
ae.ldência: R. Felipe Sclualdt. Jt

- l'oae manual 81:1

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

D�. BIASE FARACO
Néd100-cbefe do Serviço de SIM.,

do Centro de Saúde
DOENÇAS DE SENHORAS _

StFliLJS AFElCÇôES DA
P.®LE _ RAJOS ll'NFRA-ViER
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
CoM.: R. Felipe Schm1dt, 4e -

Das 4' às< 6 horas.
Res.: R. D.· Ja1me Clllmara, ."

FDNE 1648

.* * *

E'm plena avenida
RiO', (A. N.) SO'b O' titu-

lO' "PlantandO' dá ... " um ves

pertiúO' revela a existencia de
. pe'quena hO'rta e:t;n· plena ave

ntda Rio Branco, nO' pO'ntO'
mais central da c'apita! da Re

publica. A pequena
-

horta
.

é
cuidada por um y;elhO' engra
xate que tem sua ca.deira nas

prO'ximidades e lá se veem tO'

mates, ervilhas, mangencaO'.
A hO'rta surgiu juntO' aO' edifí
ciO' em cO'nstruçãO' e O' engra
xate a :prOipO'sitO' declarO'u:
"IDstá nO' cO'meçO', mas prO'me
te desenvO'lver-se cO'm O' tem
po. A terra é ótima".

CURSO DE
.

Serviço qe Pronto

DR. LINS
Moléstias de senhora

COII8Ultório _ Rua João P!n1>o Do 7
_. Sobrado _ Telefone 1.<W1I.

Residência _ Rua Sete de Setembro
_ (Eddfic1o I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DI. PAULO FONTES
. Clfnico e operador

Consultório: Rua Vitor Metrelel!l, 2e
Telefone: 1.405

COnaultas das 10 às 12 e das 14 '118
.

ResidêncIa: Rua Blwnenau. 22
Telefone: �.623

MOTORISTA
e
Socorro de Automóveis

Ensina-se a dirigir autom6veis
Amador e Profissibnal

Teoria e .prática - conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47 ..77

G.ARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

-----_.__._.- .. _ ....._.-_....._ .._.�

DOENÇAS NtEBV4)SA.b
Com 08 progresso. dI!. lIIlHidrlil&

hoje, III!! doenç1lS nervos�. quane�
�ratadas em tempo, sio lIlalel!i QlJN"
�eitamente remediáveis. O curl!lntl�·
�ismo, fruto da ignorância, só '""
prejudicar os indIviduos afetaiO!! d.
tais enferip.idades. O Ser,viço Na.
donal ele Doenças mentais di.pl.
ie um A.mbnlatório, que atende cr...
m'tamellte OI' �olP.V!tep Bl!rvnio" �.
.�ent.., na R.. Deotlor. U. du fi
.. 11' ....r... IiIlrl.......

7

entre militares
da· terceira zona �érea. cêrca de 15 sol
dados da FAB. Entre os feridos figura
urna víuva de 62 anos de ida/de, com

tratura TIa perna dlreíta, .produzida por
bala, sendo 'hospita.Jizada. A Polícia a

purou que o col1lfliJto era em consequên
cia de um plano de vingança. tramado

pelos soldados da aeronáutíca por cau

sa do incidente havído na véspera en

tre um colega e um soldado da Polícia.

o NOVO HORARIO nA VARIG

I

DE· PI.ON E IR os
A SERViÇO oevs.

I

2a:s. - De Florianópolls para Cucitíba, São Paulo e Rio de Jaooirro.

Decolagem ás 10,40 horas.
3,a!s. - De Flor.íanópolís paoa Poria Alegre. Decolagem ás 12,30 hrs.

4a,s. - De Flori,amólPoH:s para QUTi:tÍlba e Sã,o, Paulo. Dooo:lagem
ás 13,00 horas.

5·as. - De FJori,aiDJólDOlis vara ·Pür'Lo AI,eg,re. Dec.olagem ás 10,20 hrs.

6as. - De Florr'i.anópo�is para Curitilba, São Pa'I,]lo f) Ri.o de Janeiru.

Decolagem ás 10.40 hOl'las. .

Sab. - De FlotianóDolis para .P.or.LO AI'egl'e. Decolagem ás 1r2,30 hrlS.

PASSAGEIRO.s - CORRELO - CAlRGAS :_ VALORES - REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENOOMENDAS - CARGAS P.A.RA.

EUIROPA PELA K. L. M. .:
'

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA P'ORTA·_---:-. PRACA 15 DE
NOVEMBRO - TELEF01'!"E: �. 1.325

I'�f�,�.!cL��:1!�:: :��;�=
xa, cr.ime movida pelo juiz de casa

mento, Hennirq'Ue Tornaghi, contra
S!:umuel W,ayner, antigo diretor
,dum vesp�sLi.no que circula no

Rio, no qual foi criticado O que
rei/anue de bave-r deixado De reali

zar casamento num dia ferilado. O
Juiz Euclildes Oliveira, a, quem foí
iniciaLmente disLribu�da, a queixa:
,crime, ju}.g'ara-se suspeito pelo
faLo de se haver illcolIYlpatibililzado'
com .Q ·quell'lelanILe.

QUEIXAS E RECLAMAÇõES
P!<EZADO' LEITDR: Se p que Ih.

ipteressa é, realmen'te, uma providencia
para endireitar o que estiver erradC' 00

para Que al'!Uma falta não oe repita; e

ii!AO o· e.când�10 : que a oua reclamaçio
ou qneixa poderá vir a cauo .... , encaml

nhe'a á SECÇÃO' RECLAMAÇO�S,
de O ESTADO', que O caso ..rá levaGo

.cm demora ao conhecimeDto de quelll

de direito, recebendo" Y. I. uma informA·

ç� do reoultado, embora em algunl ca·

.oI
.

nlio lejam publicadol nem a recla·

I ,:açlo .nem a providência tt>lDada.

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

.

COMERCIANTE: Dá um li

vro à Biblioteca do Centro Aca

démico XI dle Fevereiro. Con

tribuirás, assim; para a forma

ção cultural dos catarinenae.
de amanhã I Intoxicadas

Riq . {A. N.) O' pO'stO' de
assistencia dO' Meyer socor

das, suspeitan4D O'S aO'a,O'O'a.O't
reu dezO'itO' pessO'as intoxica
das, sli's!peitandO' O'S medicos
que a causa seja a agua pO'lui-
da.

\

("C�anha pró-livro"
t

C. Á. XI ele Fevere!l'&)'
do

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

TOME

K
APERITIVO

OTN
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Rio, 19 (11)-0 depotado �irilo Junior, cbegado de S. Panlo boje, declar'l à reportag.em que uã.
bouve' nenhuma modificação na atitude do PSD, com re·laéão ao govêrno Ademar de Barros. Ess'i.
atitude, cOncluiu o lider da ma-ioria, é de oposieão construtiva. Bem andariam certas oposições,.
eOllo a nossa - dizemos, agora, Dós_:'_se erigissem a pessedista de São Paulo, por modêlo. Mal

oposição construtiva e paixão partidãria levam a. caminhos diferentes.
E 'é por. isso que muitos ch�letes udenistàs locais, andam por aí, pe�didos •••

ile em Los Angeles I CAN'lU DE PAGINA
Lo'S Angeles, 19 (U. P.) I I \

A .Sub-Comissão de Investiga- Quem, à margem' das lutas po- não é assim que se faz polítíoa. Ü'
ção de Ativídades Antí-Amert- Iü.icas, tem a oportunidade ele

as-II princípio
adotado pela bancada,

canas teomínou seu in terroga- sísur os entrechoques sociais, pOI' uden ista 'de negar· tudo não ,,_con�
torio em HOllywood, Lendo o certo, já verit'ioou que no campo das vence, Se um pouco mais de ,sin
representante Parnell Thomas í.déias mais dura é a liça e

maIs/cm'iURd€)
não resolve os prnblernas

anunciado que, foram obtidos díf'ícil o êxito, atuais, poderá, pelo menos, inTtigat
os nornea de numerosos COll1U- Não. causam mais eJ'eiLo as ve-I certas agruras.
nístas e Simpatizantes, os quais lhas tiradas parlamentares, tão aOi Estas cousiderações nos tr�eJTh
serão citados para prestar de-: sabor dos que aplaudiam porque a à lembrança aqueles cartazes bo

poimento em Washington, eml expressão era bonita, cantante e, nitos, coloridos e 'impressionantes
junho. próximo. esco ire i La; forma sem contendo ... ! usados pela U. D. N. E que dizeres

As convicções políticas, nos dias.' bombatórnicos l . " "Faremos isso e
- que passam, ganham terreno quan- acabaremos aquilo! ... Não lererntil�
do expostas com sirnp.lioidade e com mais filas." Entrem na fila da·

seSSões o realismo consb-uí ivo que o após U. D. N. que esta será a última ..•
guerr-a nos legou, Note-se, porém I

Comeremos queijo e não ,comere-

que ao expositor da 'idéia política, mos mais o- pão que o diabo amas-

filosóf'ica ou religiosa, não deve
I

So.u ... Comeremos requeijão .e be
Faltar o senso da responsabilidade beremos vinho da galheta ... '" ISS$
e o' cunho da verdade! Sem êsLes tudo dilo com ênfase li que i'll�
dois requisitos a idéia, lançada, não: qualquer cr-istão, de tanta água
podendo criar raizes, fenece e pela bõca. Pois bem! A hora da onc��
morr-e. '. I beber' água chegou. A Assembléia
Fomos envolvidns e muito nos está ai mesmo, Quais as soluções:

agitamos nos dois pleitos ele.ito-' que a U, D. N. apresentou? Já moo-·

rais que reconduzirar» o país ao traram os udenistas como re801ve-·
verdadeiro regime demccrat íco, Em riam certos prohlomas? Talvez em'

ambos os doi", a u.-n. N. lutou. E sessões sooreLas". Mas êste rnodc
como lutou I Arr-eganhon os dentes: de proceder l'evela eg'oismo,. O povo'
e aguçou as

1
unhas. Luta de vidal está es;perando as resoluções. que a·,'

o� �e morte, Hoje não üm.1QS ma.isl bancada _ udpnisf,a vai apres-entar.
duvIdas .. , fOI I uta de mor-Le. Snu, A equaC3Jo. e&ta armada. _ . re--

em ambos os ,pl'eHo.s a U. D. N. fra-: .solvam-na. •

cassou. E a causa ,dêstes fracassos I Por favor não venham com aque�
será a mesma, que leval'á a U. D.' la ill1f-elizl jil'ada do· !ide,r minori-

Os srs, congressistas não 1'e- N. à derrota, na di,slputa pelas pl'e- tário: "não 11esolvemo.s porque c

cebera,m caril, agrado os "Consi- f.eit'uras. eleito não foi o sr. Irineu Bor--

de"n"da que" , Z·" o Ü pr,ecoI1'ceito e o paI.'\,.adoxo fol'- n,hausen!" Até par.e-ce res.posta di?'
a, ' ....". í'" , .. ,'. ent ,um,lnos'

e rabilongo "paTece'r", apresen- maram as bases Ida pro<palga'11ida ucle- guri briguento: "Não reso-lv,o, pron--
tau. o S1'. Cw'los Gomes, na Co- nista: Preco.n.ceilo quando impin- to! Por desa:fôro ,não. digo.!" Já .

é'

missão ele Preços. Á hora do giam opiniões fOl'm3idas se.m tempo da U. D. N. lomar nO'Vos ru�

café,. esfervilhavám os comen-
a neCeSliál'ia refl,exão; paradoxo mos e novas atiludes.· Não se ·esJ

tm'ios .do "contm". quando essa 0l1inião emi,tida era qtf:e�,am que 0.5 e],ej{,ores u.d-enlstas:
_ Isso é wma

-

intervenção contrária, à opiniãú' .comum. 0011- estão esperaooo uma demcm·stl'l«.)ã(l"
YBm lembrar, ainda, que Santa Ca- ('pelo menos isso) de eficiência I!!'

f.ar-inu foi a cancha predileta para ,cooperação constrntiva!
o.S :pr,ooonceiLos e paradox.os udé-

.

Façamos justiça.' D� baIJlCadã'
nistals. É· verdade que mui La idéia uDeni'sla l'e;;salLamos o depuLa.dcf
baha,l e s'em senüdo vinha PI') cima. eleito pOl' Jaraguá que Lem pro--
e é, cio. Ri,o, uma vez que os gênios cLlrado colabora1', com eficiência
I.ocais só estavam 'especializ3Jdos em s·em -olhar in I.erêsses polílico:"'par
rLricas e futri,cas. Aquela hisLória tidáI'ios.
contada a. trôre.o de .caféz.in.hos, de Mude a ba.ncad.a udenista a 'ori�
que a U. D.· N, não pretendia car- 0nTação que tomou, afim de que
go's, mas aceitava encargos, é !pugs'amos, das g:aleril3.s, <JUvJ,r' OS'

realmente, boni,ta e de_ e,feito; mas remédios p,a;r3 os males que nos'

no pRipel ... O senhor Otávio MaIIl- afli.gem. A 'enllmerayão dos males:

ga'belira qu,e o diga. , .
' não .i.ntel\es·sa, já os oonhe.oo.mas.

.AJ1Í'::Ls" o' par,tido, que conduziu I É !preciso a'oabar com aquela an-'

nos .cJi�s atuais, uma ca,mpanha gnstiosa expectat.iva da. a:ssíslêl1-'
eleitoral, unic,amente em lllOm-e de cia: "Qual se,rá Ü' go.iJl;e po!írLi.eo dfl'
um pri!lldpio po.Jític.o, niio seria hoje? Será ventilado (j "ca,so" dg.\
um partido, mas uma s>oci,edade de s.ul, ou o "00&0" d.o DrorLe?" EsI&1""
PT'Ol)a.g.a,nda: de 11I11a idé.ia det,emni- i caso.s, além de ca.cetes, não &erveIW

nada. E, cá ,entre nós, nã.o aeredi- mais pa�'.a ,angariar adéptos .e, mU:I
tamos que a U. D. N, faça ta.n.lc to· men.os, votos.
eSClll1céu, ap�náS' para propagar o� ?I'Lu.dem o disco,. i é, (lOTIsult8rÍD G'

pril11CÍ'pi,o's c.ontirdos na fras'e dr deputado- por JaDagná e tl'a:ba.Hl'!}TW
Bri�'3ideiro. - "O preço da )ibe.r- mais e melhoi!'!
da,de é a eterna vigilância!" I---------------:LBomiiii .... to! Miuito ?oni,Lo! . Invasão deMas, no Esla,do de hOJe, os parü-
dos ll�.t,acr;n. mão s�r�ente em. u:ome galao'hO losde rpr,mcl�lOs poht-Icos d-efmldo.s,/. r.[1' 19 (U P) � :Ex-'
mas 1.ambem pelo poder. .

l]cl1man,., ..

A atitude tomada ,pela hanca:da tensas nuvens de g�fanh?tos"
UJdeni,sLa na Assembléia ESÜ1Jdual pl'ocedentes do sul, lllvadlralllf

nos rev,eJa que a U. D, N. ainda eta pro:'!1lI9ia e �ituar?,m...se �a$<
persis:te no. êrro,. Não. há dúvida zonas Ja mv,a<l'I?1l:S anterIOr

que as eleições mu.nicifPais estão mente pel.os rucmhos. aumen-:
mui-to próximas. I tando a,SSlm ello,rmelIDente OS'

]\ias, também, não. há dúvida que prejuizos dos lavrad?res. Aro-'
,

bas as maDgenls dos I"1O TorO' e'

-----------------------,....--..,,_.--------------- Cerr·o.Medina estão totalmente'

rp�E'1111\tl'IR ::::::D:::��� ����f��?�t:Et�
invasores.
--,.. ,..--"",,---��

VOCÊ PRÊêIsÃ COLABORAIt
na Campanha Pró Re5ta
belecimento da Saude -:de>'
Lázaro.:.�IRI[(ijll[�i::��0s
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FIOI'I.nópolIl, 20 de Mala da 1947

o NOSSO ANIVERSARIO
Iundoção de "O Esf ado "', re
cartões de f'elicitações :

Relativamente ao 33° aniversário de
cebemos mais os ,seg'uin:les telegramas e

� Da Comissão Estadual de Preços,
Da Associação Brnsillek.a, de Imprensa:

- Do sr. Herbert Moses, presidente da A. B. r.

Um portquês
sem anedota

A palavra do
presidenfe

Na histéníoa sessão de 15. do cor

r�nite da Assembléia CIln&titu«nLe, Rio, 19 (A. N.) - De,sapa
o sr. dr. José Boabaid, presídente, reeeudo Rio o r. Amadeu Mar

proferiu o m3i_gn.ff:ilCo discurso que que, português, que recente

reprcduzimos abaixo: mente desembarcou nesta ca

Antea de encerrar esta sessão i pítal, anunciando ter vindo r�'
cumpre-me dieer que ela foi

cOln-1
ceeer uma herança de 500 nu

':'_Dcada em. carater es.�Bcial, para o Ihôes de �ruzeiro.s, �eixada pe
f'im exclusívo de se efetuar a sole- le seu pai no Brastl. Esclare
ne entronizacão do Pavilhão Na- cido que não existe a herança
cirmal e da Iíma;gem de Cristo Oru- que pensaVla receiber, sendo

cificaclo, no recinLo de:sta Ass,em- pO'ssiiVel ter fioado d-ecepciona
bléia, face ao deliberado em sessão, do, a poruto de não desejar apa-
pelos nobres deputados.

'

recer para ninguem.
A Assembléia Constitui.nte ex-

. Amadeu, rap'az pobre teve

1'1'eS,5a, por mi.ll\has palavr·as a sua que vender uma junta de bo.is

homenagem aos .exmo.s. Sl�S. Go- que 'possuia e'nl Portugal paTa
vernador do Estado � Presidente poder embarcar para o. Br-asil.
do Tl'i'bunal '8e l\ip e.Iação, que nos

\.

honram <oom sua pr.esença, n�ma
--------------

manifesta demonstra.ção de harmo- LroniZlação da, Imagem de Cri,sto e
nia ·do.s a.ltos poder-es do Estado. do ,Pavi.Jhã,o Na,cional, têm uina ex

.

- E, em nome rJ,o's 'In orbre·s Í'epre- 1Jressi:va si.gnifi'cacã,o.
sentantes, agi'adeyo de modo espe-

.

A Lrag1édia do GóLgota., revela �
eia'l, o OOrlupal'-ecimenlü de ,s. Excia .. expressão dom ina'Clora

.
que a cêna

Revma. o sr. Ar,coois.po· Matropoli- do ,CaJwtTio 'ex,@e-erá ,sempre sôbre
i.a,no, ,que por convite eXJpresso des- a inteJilgência e a inquietação. de
ta As'semblé ia, exte,rnou em magní- toidos os homens, se,ja iPa'ra le,vá-Io
fi,ca oração os S€TIltimentos' dos sr,8 á meditaçãú, seja :púa tücar-Ihes
oeputwdos, nesta ,expl'essiva ceri- o -coração ,de piedade, de ternura e
mônia cívica reJigj.osa. de cormpreensã.o.
Cumpro, trumhém, o graLo dever .Possuidos Idos senÜmentos reli-

de a,gradecer ao exmo. sr. coman- giosos de nossos ant.epassados _

daml� ,de 5° Distrito Na,val a hoora que a vonta,de sobemna dos nobres
que nos di s.pensou, comparec.endo deputaidos, quis simbolizados na
a es·ta solenidade. Imag'em de Cristo CrucifiüRido
·Pela l100lhida amavel que as dig

n.as anto:ridad·es ciiVÍs, milHares e

reli:gi<Jsas di'&:pe.nsar3Jm ao nosso

'C011viLe, os argl'aidecimellllos da Ca
sa.

, #' ponque em sua moral nascemos, em
sua moral, nos criamos, e são' ê�
s,es sen'Li'meTlJtos que estrubelecem
com a unilftmnúda.de ,de .nossos co-

I'3JçÕes.
As ·eX'ffi3iS.' f'amirliras e ao povo. QLle.Q Espírito. de Deus, nos nu-

ca[)arinem;,e q·ne' ,a1quÍ se cOJmpri- mi,ne com suas luzes di'viuillS, para
mem, aos e&colares - 'que 3ibri- que poss,3imo's _

ser justos e agir·
Jhan:tara!m- o rOor'tejo Cívi,co relig'io- sempre co:m as olhos e o .coração
80, ás Imnãs dó Instituto Coração de �,t,ell!t.o.s à Pátria, no estabeJ.ecimen
Jesus rque generõ.saÍnell'be modela- bO de uma Constitrnição, inspir.ada
;ram e ai13rtar.am a Cruz, aos mili- na jus,tiça e nos sentimentos
tares, qU'8 .. �Qm brilhantismo e pa- cri'stãos,
{,ri:otioonli8:IüEi propo.rciouáram a em- NffiJJhum bras,iléil'o, poderá dei
�.l'>onjzação do màgesto's,o Pavil:hãc xar de sentir uma il1Mmsa emoção
N3JCi.ouaI, .� a {oaos qua1lltos con- cívica, uma profunda wnlfiaaica IÍ.ó,� �
corl'eram para a coooJ."81tiza"ão des- d t· rI' ,

1'" d.. . os. mos .....a ·naClOna.llCl3J ,e, .' con-
ta ,so.lanidaicle - a gratidão da i\>s:" templla.ndo aÜ' lado da lima�em de
sembléia IConstiJtuinte de &l,nta Ca- Cristo - na mílstka - Deus. Pá
tarina. tTia - ,o tP.avHhão N3icional, Ú1tan-

É ,com smcera e:rnoção que 3.0- en- gív,el Dia sua pure7)a, vivo na ful
oer-raT esta ·soJooidarle,· evoco o .gura.cãÓ I,do 'sei:! !'lÍmbolo eterno, a
a,mbi-eni-e de Icalorosa sialJa>atia, de bandei.ra veDde-auro elo Brasil, a
iooompar,áIveI haJ'molIlia eSJPir itual únLca barllideira de todos nós' que
que e'1ltrosan:do,"se 'por tOrd:a forma, tiv>8mo,s a forLuna de nascer nesta
:faciliLarão e suavizarão o cumpri- ter,rá bendiúa! '<"

'

m�mto inrteg-ral do nossü aUo man

dato.
.

Na imponente magesLade dêste
lI'e,cinto, a. Asse.mbléia Con,giL.i Luinte
-do Es-t3Jdo, firmou o pacLo sagrado
e inviQláv,el de sua unidade e'slPiri
tual e da sua comunhão demoorá
tica, ,() Bsrpírito imorta'l do Di",i'1lo
Mestr,e, presid'e os n.ossos ,trabalhos.
Foram, em verrlade·, os seus ensi
nam·eDltos que iluminaram para os

explenrdores, o gênfll'<o humano.
f.
O Brasil naseeu Cris<Lão e a en-

A' margem ds s
da Assembléia

- Estamos passosuio 1ms dias
colmos e felizes. Um oerdadei-
1'0 seio de Abraam 1W família
assemblática, neste sag1'ullo re

cinto onde as vozes e 'solicita
ções do povo encontram eco so

noro - dizia o deputado S'}·.

HeU01' Liberato em tom 'de
discurso.
.

� Realmente, responde o de
pUlado Persliun, e continua:
- "Lnftuéncia do tempo. Estes
dias frios, sem sul: dé car'a en

fe1'rujada; ecl'ipsados; clo'l'óti
cos,

.

'amortecem os pendores
orato1'újs da gente.' Veja só o

nosso Saulo. Medíta e não fala.
Pa1'ece 'u'in ca,nario na mnda".

• * •

indébita .. ,

- Vamos te1' n�la du.alidade
de pode?' Legislativo ...

- Um desa.fio á Comissão do
Leite, que nos está p,feta
Grande parte da manteiga

requisitacZa foi ma:ndada para
a Usina de Beneficiamento do
Leite. ,

- E, parte delcb, pam a Usi
,na da Luz, ..

� Nflo escapou nem mesmo

a pr'op1'ierlade pa1't'icular,
A sessão corneça. Vae á M.ê

sa, uma indicação do deputado
U.,.bnn com varias "conside
mndo" sôb1'e (ltm \l1'abalho 1)'1'0-
fissional do sr. d1'. N01'berto
Bachmann ...

.4. memoria de Joaquirn Gon

�çalves Ledo foi homenageada
'nu Assernbléiq Constitttinte,
pelo 1;wbre depntado sr. Alfre
do Campos, .dinamico Seereta
'rio da Mêsa.
o caso foi inédito e causqu

certo. assomb1'0, pelo desas
somúr'o do Q1·ador. Os que. sa,
liem h:ist6ria e não {logmàt(
zam-na, ,'/abern rnuito· bem da
atuação desse grande vulto" na
nossa independência ...

-

- Quern é mesrno êsse Lêdo?
- pe�'(/unta, curioso um, dos
p?·esentes.
E o outr'o, de pronto: ,_ "Ê

o tal dos três ·lJontinhos ... "

Zé do Co-ngresso
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