
Rejeitada
A COMISS:ÃO

criação do cargo de vice-governador do .Estarl, i,'
CONSTITUC'IONAL REJEITOU, p,OR-M"AfORIA EM SESSÃO DE ôNTEM, o DISPOSITIVO QUE CRIAVA o CARGO DE VIÇ,E-GOVE��ADOR;,�CJ. \ t�

ESTADO .

" .unlLlt>· 1M
NESSA MESMA SESSÃO APROVOU DISPOSSITIVO QUE REGULA A SUBSTITUIÇÃO DO GOVERNADOR EM CASO DE IMPEDIMENTO O!r��A,."O.",jU! ,.�,

'FICOU ASSIM REDIGIDO: "EM CASO DE IMPEDIMENTO OU VAGA DO GOVERNADOR, SERÃO SUCESSIVAMENTE CHAMADOS AO EXERCíCIO' DO GOVÊRNO O '. �
PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E O PRESI�ENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESrADO'�

a

Nada.mais natural do que o Diário. combater a Cesp I. No tempo. em que o pro
prietário daquele jornal mandava na governança, iuncio,n�rjO público, com deveres e

sem direites, não podia, sequer, recorrer para .um Estatuto!

�

. 'Era, apenas, isto: um PESO r.10RT.O !
-------=---

Desistiu do· parlamentarismo
HIO, 29 (A. N.) - A Ccmissão Executiva do PSD mineiro, segun

do informações corh ídam em boa rorue, após haver' tomado: conheci
mr-n l.o do discurso pronunciado cm Pórto Alegre pelo Presidente da

Rp1)úb.Ji.ca, iesqlveu desisí ir da emenda par larncntarísta - questão
que s-ríurnente vinha ameaçando a paz política de Mi'na�s.

'E' pela apresentação das emendas
.lHO, 29 (.cI•. N.) -- Coreia, Ü'nL0m, nos meios polí-tircos desta capital,

que segunda feira última o senador GElLúlio. Vargas reunirá em sua

j',c ..üdf'ucia, vár-ios amigos, juntos aos 'quais se expressou f'avoravel

mente a emenda partamontai-ista aip.resentada pe los PTB e PL, na As

sernhléia rio -Rio Grande do Su,!. ,sCgLUlJdO à opinião do SI'. Gelúlio Var

gas a p,menlia deve ser aoresentada rle Qualquer maneira.

{I MAIS 4NTI(;;O DURIO OH !UNTA CATAJUN..4

Proprietário e D.' Gerent�: SIT.N'EI NOCETI - Diretor Dr. RG'BENS DE AURUDA RAMOS
.otretor de Re.t.laçio A. DAMASCENO DA SILVA
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Iodos os partidos favoráveis à cassação dos mandatos comunistas
,

I ,

u ft S SEMuE I A C o NSI I TUI H T (Reforma do c�digo civil
lUO, 20 IA. N.) _ o advogado 'Valler Azevedo <J1pI'PS>C'llt0l1 ao

I,ns,lil\110 dr Ordem dos Advogados, uma indieação no sentido do ser

estudada, votada c apresentada ao Congr'osso Nacional, urna sugestão
de reforma do Código Civil, de moela a permitir a introd ução prática
ri rocessual comum nas fases concüiatórías, sistema êsse adotado com

vantagem para ais ,d.e�anrlas trabalhistas. Para o estudo çJo assunto
será nomeado uma comissão espeCial.

.

�
.'\

----------�--------

Pedido do P.T.B. atendido.-Uomenagem aos estaUsUcos pro ..

posta p,elo dep. Raul Schaefer, do P.S.D .. -Estr.ada Vila Nova
Laguna. �·II(nilenauead� a memória do marechal Set�mbriDo

� de Carvalho .. -Hoje, discussão fie pareceres.
.

.
.

Será cass'ado o
·

mandato

. �"'·l·"'��"""olV"""···Y-W.-'-""""'-"

� Nossa ed_ição �
I! AP��nt��J�o"as �desculpas aos nossos

presados leitores e anun-

�'
cieates, participamos- �lhes que nossa edição
de ho ie circulará apenas
com quatro páginas, por
motivo de fôrça maior.

Prometemos, entretan
to, voltar à n.ormalidade
em nossa edição de ama

nhã.

Sob a presidnoia do. SI'. deputado dido que, n;; sessão ele aníe-on
José Boahaid, reundu-ss, à hora 1'8- Lcrn. leu em plenário, sendo aten
gimenLal de ôntem, a Assembléia dido. ,

Constituinte, estando presentes 27 Não houve oradores inscritos
senhores depu tados , para a hora-dc-expedíento, conce-
Lida a Ma, foi ela aPTovada, com dendo o 81'. Presidente, então, ao

emendas, passando-se a leitura do sr, deputado Raul Schaefer líder
le,:'\.padiel1'te-<Clo-dia que constou de da maioria, o qual, l'eferindO-sé ao
telegramas. "Dia do Estattstico ", cuja data
° sr. deputado Saulo Ramos, doI magna óntem transcorreu disse

PTB

soo
licitou à, Mêsa en'ViaS&.e ao

I
do trabalho. que, para bem' da Na

sr. Governador do Estado e ao sr. ção, exercem os estatísticos e 1'8-
_l)iretm' do Montepio, Icó-p'ias do pe- qu,elíeu eongralula.ções da Ca-

sa a Iódos esses funcionários, na

pessõa fio sr. ,Prol'. Lourival Câ-
mara, diretor-geral do D. E. E. de Rio, 29 �A. N.) - Com-
Santa Calai-inu. Apoiando essa ho- tínun preocupando os di-
menag-em, ralaram, os 81'S. depu-
lado Bulcão Viana, da UDN, 1'e8- rigentes do P. S. D., agora
saltando êste os sei-viços ele "vital apoiados por proceres de
iríJlpoo',Lância para o Estado elo De- outras correntes, a cassa-
partamento Estadual de Estatísl.i- -

d
•

ca, "dlr ígídos 'pela cuttura cio Prof', çao do man ato eomums-

Lourival Câmara, e, tarnhém, os ta. Os entendímentos nês-
81'S. deputados Saulo Ramos, do se sentido estão sendo pro-
PT'B e J. M. C. da Veiga', do PRP. cessados em toda-s as ban-
A seguir requereu o Iider mi- I

-

norísta róssem díspensados ele es-
c'a( as, com exeeçao dos

tarem no recinto elos .trabalhos, os propríos comunistas. Pa-
membros da Comissão 'Comrtitu- ra dita cassação, a campa-
cional pa.ra que, em outra ,de- nJut do descl'edito ás insti-
pendência, l'l�llillirdos, prosse'gui8- tuil'ões, feita, pelos comu-
sem os SPus l-rrubalhos, f) que foi -,;

defre'l'ildo pAla Mêsa, ,sendoQ, entáo, nitas, criou um novo cli-
convücado o sr. depliILado Hof'ilor .ma de opinião. O� parla-
'Libel'ato ']):-\I'a. subsLiLnLr o SI'. Se- mentares, que,,' se moStrl-"-
cre.tár'io. 1· t t 4-�

ESr[1RADA V,ILA-NOVA _ L,AGUNA valO � ISpOS ,os a sus enWI,r

Alpós se rfeoerir à irnoporância da ... aI vl.lJ�d3de. dos J1"andatos
esh'U!da Vi-la Nova.:'iLagt"n� na vida passaram a encarar o pro�
f>,conôrnica do }';stado e I'epúrtaI'-�e blema s�b outros aspectos.á ahel'tllI'a dcsse lrecho de rodOYIa l" dI' p' S D dprocec!kla 'pelo pntão Prefe'Í,Lo Mu- � se e «(j • .A ." on e

.

o senador Nereu Ramos
(Continua na 3 pag.) -vem articulando o m:ovj

mento parlamentar, contJ'a
11 ofensiva.' comunista� t.em
recebt(lo, sôbre o assun

to, llumel'OSOS' telegTamas
de todos os Estados.

. ,
.

ex-secrelarioContra o
RIO, 29 (A. N.) - A vel'eaclOI'a Ligi.a. JJe,ssa entl'o\,l p.IJ1 jllsti�,a com

�rp.a queixa crime COHt J'(t o sr. Fioravante Dnpel'o, 'ex-�ecretário de

':m(l'l1ca\:,ão dá Pr,efeiLurll, pOI' mo'Úvo de irl1lj,i,1ol'ia e ca,lúJloia á sua pes,-
S.Ú:;t· A qu,eixa f:oi distribuida á quanta nra criminal.

.

....L_·__.·.·.-..__.,..,.-.-_W.-_·...·.·• •
__.,..�

.

Udenistas contra udenistas Embaixador
em Porfugal
Rio, 29 (A. N.) - SeguÜ-á.

para Lisboa, a 29, 'o embaixa,..
dor Samuel Souza Leão afim de
assumir a chefia da representa
ção brasileira ,em Portugal.

RIO, 29 (A. �.) - l{,�uniu-$e noOvamente a comissão exec.utiva da

UDJ'{, sob a pl'e8ildêucia do 8J'. José Allnérico, tendo Rido. todo o te.n1JPO
,

<.],13 I'Bunião tomardo :pel sr, Valdemar FBl'l',ei,nl que ap.rBs,entu longo 1'e

latól'iÇ)< focalizanelo os diSlsídio's en'Lre- os urd�ni,sL�s' paulis.Las e alacan
d-o v,eementemenLe o deputado a,cusado. A \reunião foi sec)'(�I,a. Sabe

'\ .

ile, 'enjl\etanto, ql.1e nada foi re,so)vido, por faH,a d� I,emp.o, sôbre a cam
.

pa.utha qlle os wmuni8:tas estão movendn contra 'as illS'['ihüções Lle

,m'Ü(ll'áLil,las.

Não será pessoal
Nada transpirou
São Paulo, 29 (A. N.) - O

sr. Diogenes Ribeiro conferen
ciou .

d.emoradam�nte com o

chefe do govel,no sobre o mo

mento político nacional. Abor
dado pela imprensa, não pres ...

tou dedar.ações.

. Rio, 29 (A. N.) - Falando
a'um jorl1alista, o serrador Ge

nao censurou tulío Vavgas, inscrito para fa
lar amanhã, na sessão do se

nOOo, de'cIarou' que não fará
um discursQ de naturesa pesso-I
aI, limitando-se a tratar de
assunto ligado ao interelsse na

cional.

o líder pessedista
ruo, 29 (A. N.) - O se,nador NEll'lêu Ranws, presidente do PSD,

,recebeu o seg'UÍllrte l,elegl'ama ,pl:oc·ede.ll'le .de Gojania, enviado peío 61'.

Solou ÀLmeilda, p,l'esidente em exencício ,do PSD ele Goi,ás: "Venho des
Jl'l1·entü,· 'ca'tegorí'c·a,m'eil(,e a ;lloLicia pro:oodl8nte do Rio', scgu'llldoO a qual
lkler d'O .PsD f1a Assembloéi,a Es.tadual teria c.e:ns:LIl·a'do a afua�.ãü d�
:P�'esjf1.e.I1lLB da Rapúb,J:ica r,elaüvamenle ao í'e:cha:men,Lo do Partido Co
munis{a. 'I'rata-ijB doc eXlplora,ção política de uma Agõnóa, cujo r'el])l',e
.sentan:[e babi'tLlalme,nte �Lili�a pr,ocessos dessa llaturÜ'sa com fins cle

j'utri,ga pülít.i.ca. O PSD goiwllo conünua ,firrbemenLe irnt,ergrwrfo na

ôl'i,enlação traçada pela dj,reção 11a:cio,nal".

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gestG,

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

Novo deputado,AcÔrdo . na política mineira
Rio, 29 (A. '�.) --.- o sr.! RH1, 29 (A. N.) -'- Ü deputado Benedito Valada,l'es, i])reside.nte da

João Mangabeira tomou posse COImissã'Ü ]<::;;x,e'0uLiva I(]o PSD de Minas, de.clarou ao jornalista. ser ver

na CâJina.ra dos de1putados como dado o eslabcJ.ecimento de um UICÔ1'do com o Governo do Estado, e que

representante da Bahia. S.-

s.[POI:
êsle molivoQ, a bancada p,essedista na Assembléia cons�itui.n.�e rupre

preenche a 'vaga dei'vada pelo (i,elllllar-á \lma eme,nda sôbre os prcfei'Los. AcreslcenLou que as nec.essi-

RIO, 29 ( ...... N.) - A Secl'etr,ia do TSE tomou pl'ov'id&ncias para deputado Nestor Duarte, atual dades de MiiJ1'Ü's Gerai.s são en01'mes, ag.ravaJdas com o a.lIl1ibi,eDJte de"

a (l1lblicação dos despachos do. Minis,tro LafaieLB Al1ldrade sôbre os secretário da agricultura da intranquilidade ori)ginado na fase, ela reconsLrução política social. Dis

recurso.s do PCB, tendo sido abe,rlo o prazo de dez dias pall'a vistas aoO' Bahià. Na oCaJsião em que o sp' haver 011:00l1Jt,raI()0 a melho'l' boa vont.ade por parte do Governador

;recor,er:nle, dez di,as para ou ira parl'e e dez dias pal'a o procura,dor novo deputado ,prestava jura- l\U>lInn ,CalJ1l])o'�, ::;pndo. Cl"1'Io que o PSD corres:pemrderia da mesma for

Allceu Barheldo, paré!, depoirs e.ntão, ser,cm enviados ao Supremo l'ri- mento, foi grandemente aplau- ma, vfsanr!n Ü' partido dar' ao Estado uma constiluição ;í. al:lura il� Sl1:M

bm1ll·1 Federal. dido. il'ad,ições pol�licas e cüHmais.

o do .,. C.recurso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de Agosto

BATALHA. DO RIACHUELO
. I

Programa d�s comemorações nesta capital
Dia 11 junho próximo _. Clube Atlético e o Caravana do

aniversário da Batalha do lUa-I Ar.
.

chue�o, em que se cobriu de ' Premies: -Medalhas de pra
Glorías a nossa Marinha de ta aos jogadores. do "team"
Guerra - será restívamente vencedor 6 Bronze. "Comte.'
comemorada nesta capital. Antão Barata" ao Club.

O IPlrograma a ser observado Local - Campo da F. C. D.
será o seguinte: 23h,30ms. - Conferência so-

1l,00ms·. _ Cerimonia da
bre a data magna da Marinha,

instalação do 50. Distrito Na- pelo Cap, de Mar- e Guerra An-
. val.

tão Alvares Barata, Comte. do'

Local _ 20. andar do edificio
5°. Distrilto Naval e em segui-

d I P A S
da batle de gala, oferecido pela

o . . . . E. (Praça Perei-
ra e Oliveira). Uniforme para

mesma autoridade, á sociedade

militares - 2. uniforme ar-
de Florianópolis.

mado.
' Traje para civis Casaca

ou "Smocking".
14,301l:rlS. - Cabo de guerra, Local - Edifício I. P. A. S.

entre OI 14°. B. C., Base 'Aérea, E. - 5g. andar.
"

Policia Militar e 5°. Didistro A S. excia. o sr. Capitão de
Naval.

,

Mar e Guerra, Antão Alvares
Premio - Medalhas de pra- Barata, comandante do 5° Dis�

ta aos vencedores.

'I
trtto Naval, os nossos agrade-

15.'00 ms, - Dísputa de uma cimenots [leIa gentílesa do con
partida de foot-baU entre o vite com que nos distinguiu.

R. H. B�SCO S.A... Organização
de V'endas e Servícos

.

,

(Em Organiz:Icão)'
CONVOCACAo

Ru.be'll\8' Hiran Boae•• Da lmo Fe�r.!' BOG�O, na qualidade de

fundadore� d. R, H. BOSCO S.A • Organização de Vendas .. Servi
çO. __ e de al:or:lo com o rnolvido na última r ..união, COIIVQcam €l.

�.r•. Sub.cl'ito .... GD capital sccto.l, para •• reunirem no' dia 7 de
Junho d. 1947, à. dez Rorca,' na escritório d. R. ii Bosco Irtd a , , à
rua F.• lipe Schmidt, a/número, ;na cidade d, }tajaí. E�tqdo de Santa

�C1t�r1n_Q, para' d.liberarem .ôbre o laudo dos pi!!rito8 rl1lfer.nte a

aya!laçao �o. ben.. que d.yerào entrar para a formaçãa dEI parta do
capltcal .ocl�I, • sobre G con.tituir;iío definitiva d.a Socieda ••.

ltajaí. 27 d. maio de 1947.

FUNDADOR�S:
RUBENS HIRAN BOSCO
DALMO FERRER BOSCO

Visitará P .. Alegre
Porto Alegre, 29 (A. N.)

Anuncia-se que o sr. Adernar
de garros virá a esta Capital
em meados de junho 'em visita
oficial em virtude dOI convite IRJTZ _ Hoje "li 7,30 horas
especial que lhe fez o prefeito Roberto Airald i I' Elsa O,�Con.nl)l'!"
de Pôrto Alegre por ocasião de O PRili\100 BM,rLTO

'

sua estada em São Paulo. Den-
Censura até 11 <1TlOoS.
]\0 pro.g;n1Jma: Cin« Jornal 10-

tre os atos comemorativos á fOnmaL1YO _ Dli1B; Noí íciár io Uni
presença do, governador ban- versa'!'- Jornal.

denírante, será 'programado o Preços - C1"$ 4,10 c 2,'tO.

lançamento da pedra funda
mental do prédio farrapos.

, ..

Ro"XY'__: 'H�jf: is' 7::3'0' 'l��I'a�'"
'lO _ Cinelandia Jnunal _ [)[;,B.
20 _ Noah Beery Jr. c Lois Col

lier em:

MÁU 'PRillSlSÁGIO
30 _ Einal do sensacionat se

riado:
O ARUETRO VERDE

Oensura aGI' 1 ,[ anos.

Preços: 3,00 e 2,-í0.

,

, ODEC).N _ Hoje ás 7,30 horas

_ "AvanL Premiére" _

f\ b"
ANNA E O H.EL DE SU.O

lI8f18 SU, mariDOS Com: Rex Hanisoll, Irene Dun-

V llIe oe LiJ1Jcla Dcmnel,!. .

.

RIO, 29 (A. �.) --: O sr. Pre- No programa: 1) _ O Es.porte
SIdente da RupUlblIca r.e!cebeu ·e!?l Marcha nO 134 - Nax:. I'111p".
no 'gabinete o· sr. Rui Pinhei- Fllmes; 2) _ Fax Ai.l1l1an :\'ews
.' 29 x 38 _. Atualida,des,

1'0, �ue !OI H,c_;>mu.nIcarLque
a or- Precos: 6,00 (Unieo).

galllzaçao ennque age en- "Jmp. 14 anos".

tregará ao Ministério da Mari- Al,enofio _ ISu9pensas 10'ela, as

nha o caças submarinos "Píra- entradas (Ie fayoI'. _ EslL1dan>[·es

nhas" e lançará mai� dois 'ou-
I S·0m ,cadpll'netas não I el'fio aba,ti�

� mcnto no ,pneço.
tl"OS caças submarino:;;" baJtíza-
'düs com o nome de "Piraque"

•

. .

j�i[PERÚ.. i�·� Fi�j;e' á� '7,30 ·l�r:s'.·
.

.AS CHAVES DO RliLNO
,Com: Greg'IV'Y j)pck, Thomaz

'1 b d P ·d·d
. ;\Jl:itcihell, Roddy MC])IJ.nalJ, Vin

BC a os e er I OS cent Price, Rosa Slrarlnpl' e Jane
Bal!.

�o progmm'a: 1) _ A :\Jarcha
da .;vida G,. _ 'la,c. ImIJ.

2) _ A Voz cio Munclo _ �"'lua...
j.idades.
Preços: Cr$ '[,00 e 3,00.
"I,m'p. 1/[ unos".

,e "Pirauna" ..

Foi entregue nesta RedlJ

çã�, uma pequena chav.e de
mala. encontrada nas «(Bor

raquinhas» 'dl1 Praça Getu
lio Vargas.

- Diá '31
I sábado, grandi�sa

.
"

souee elegante ..

,A.' margem di! sessões
da f\s!tembléia

I

I

o deputado Pershun fez
um goal alta escola. Sua
última índícação deu qeu
fazer á Companhia 'rele
roníea pois, só 'num dia, re
rebeu o Ilustre represen
tante, fonog'ramas de to
dos os economístas da Ca
pital, enaltecendo com bo
nitos adjetivos a sua ini
ciativa.
Sornadas as despesas

feitas pelos recados tele
fQnicos de outros munící

pios do Estado, represen-
,ta, sem dúvida, o gesto,
uma hela... economia
para a Companhia dos

aparelhos encrencados.
*
* *

Em suas correrias, as crianças transpiram e facil

mente se resfriam. Nada melhor então que algumas

gôtas de J\.listol em cada' narina. Mistol alivia a in

flamação das mucosas, evitando assim um resfriado

desagradável e debilitante. Um bom conselho: tenha.

sempre em casa um vidro de Mistol.

PARA A HIGIENE NASAL

"

"Nós, os rellresentalites
(10 IlOVO eatarínense, invo
eando a proteção de Deus,
reunidos em Assemhléia
Constituinte para organi
zar juridicamente o .Esta

do, s(,h um regime demo
cratíeo que assegure a to

dos, o hem estar social e -e

econorníeo, decretamos e

promhlgamos, a Constitui
ção do Estado de Santa Ca
tarina" •

Eis, aí, srs, f) texto da
nossa Carta Magna.
Oxalá a proteção ínvoea

(1:'1 !"eJ:t 11m eomprotnlsso
fil'! p fh-me, para flue o '1'0-
ti 0-1',·\1 {,l \180 Inspire aos

coustítuiutes leis sabias,
justu,s, livres de falsos

preconceitos e de tudo o

mais que venha atender á
livre manifestação «lo pen
sarnento em todos os seto
res da vida do homem 110

nosso chamado seculo das
luzes! Ameu,

Use Mistol�Rub Unguento

Ipara friccões sôbre a gárganta, o peito e as costas.
IA - SM • - .,

"

",aO 5 "-"-'-M' _'-----,--;;;., �

:;.:
* *

Asimplificação (lo síste-
.

ma arcaico e enervante da
huroeracía começa a mere
cer a atenção dos nossos

eonstdtuénte«, O deputado
Guilherme Urban, homem

prátíeo, Insurgln-se contra
o re,g'ime fio papelorío, que
só serve para entravar os

díreítos (las partes e abrir
caminho pura outros camí
nhos . , .

S. Excía só esqueceu
uma coísa-de pedir que as

provídeneías comecassem

pela Casa, isto é, a casa-do
povo, onde os oficios, con
tra-oficios, papéis de cópi
as, etc etc, se avolumam
dhi. a dia, de Comissão para
Comissão de uma autorida
de para outra, num desper
dieio de papel que, é um

"estropicio" , um vae-e

"em dos diabos.
Estas considerações um

pouco long'as nos seus fun

damentos, foram fe,itas á
110ra do café, pelo deputa
(lo economista sr. Urhan.
Aprovado •

*
* *

\ O sr. deput.ado Konder

,Reis continua merg'u1ha
(10 nos estudos estntisticos.
Sua cllriosidade de moço
estudioso e que quer ver

as coisas para crer, en!.'i
meSlllou-se e Sll{a hancada
está fazendo esforços '110

sentido de que o ilustre

par não se deixe prender
pela posiUvação mntema-

.

tica dos "Qumeros com

prejuiso da sua oratoria,
tão necessária nestes dias

que correm ...

Zé do Cong'resso.

Iate 'Clube de
Florianópolis

ASSEMBLÉIA C:ERAL .1(CONVOCAÇAO)
De acô!'do cam 011 e.tatutol, Ião

convacadolil os IIrs c.sociados para

a Assembléia Geral a ser realizada
no próximo domingo, dia lo d"

Junho. á .. 9,30 horos, na ,é.i" so'

cial do Iate Ciuhl! de Florianópolis,
à rua Frei Caneca n. ;'07, afim de

lie proceder a eleição de sua nove

Diretoria.
R. C. SOUZA ,- Secr·tário .

ioI"a............._..... ••••u...................w.....

QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

um lázaro, dizé-Ihes que é
um eafêrmo que poderá re

cuperar a sande com IA teu

auxilio. '

o ESTADO"
EncDntra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no M.srcado Público.

H

�ERViÇO DE
METEQROLOGIA

Pl'evi�o do tEmpo. até 14 hora •
do dia 30 na Capital:
.Terapo: bom.
'I'emperatura: egtavel
Ventos: vcriaveis.
Tempet'cturos extremoll de ontem:

máxima 234 mínima, 14.4.

TOME APERITIVO

"I� � () �l�

MS'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comunicamos aos nossos preza
.dos leitores que. só public,ar'emo,
noticias de aníversárío, quando -1'e
melida�s com o "coupon" do Ca-
.dasl ro r'Social, c1ial'i-amen[.e puhli
cauo neste jornal. Deve ser pre
.euch ido um coupon para cada ani
versá riance, af'im de ser devida
-mcnte catalogado no nosso arquivo.

, ..
-,

:Ia Assembl'éia.n
COllclwsão

I Y

'1., nicipal Uioconclo Tassu. o sr. OP{)u-
Laldo AI'mando Calil apre.sentou a

egninle indieaç.ão, que foi apro
vada, de logo, �)('la Comi:'>süo com

paRLa do;; '"I's. deputados Raul
SchaleJcl', do PSD, Saulo Ramos, do'
PTB e BuJ.cào Viana, da CD:.\:

- "Considerando que a eslra
da Yila Nova - Lagunà,'abel'La pe
la j)rel'ei,[ura :'!iunicipal .cmll'c o�

dias S -de maio de 19!d (' 2,', dp (Ip
zcmbl'o ·do mesm,o ano, med,c só
menlp 31 quilômetros e, ,na,qurla
.época, foi incluicla ,no plano l'O

doviário do Estado;
- Consideranelo qlle o C+o\'rl'no

J'l�sLarll1al allLorizou o llh'elamen,lo
tia f'.l'rerida esLl'acla e que, em \'i l'-

.' tLtl,eI,e da e8,cassês de meios clp lrans
porte moüvaicla ,pela guerra, êsse
Ll'alJalll o a.Lé b 'Presente :momenlo.
',a'penas �lcançou LLma exll'.ns[io ele
12 quilômetros;

- Consid·eran.cIo que já desa-
pareceu a cilada raí�üo '[J0I' L1U;P
-Lãq_ imporlante ,scl'vic;:o se Pl'üC(''';
sa.va le,nlamenle;

- Considpranelo, ainrla, que rs
sr 11'ec110 de estraela comp\.cta'l'á o

plano rlf' ligação l'oüo\'iário, enl,N!
Laguna r a Cllipital rIo Eslada.
atcndenrlo aos apelo� dl) comércio
ISlll-caLa l'inpl1ise,

r�DICAMOS
, que a .Assembléia ConstiLuinLe

�e dil'ija a.o Exmo. ::-\e. GoveJ'noallOl'
do EsL3!do, s.olicitando ,8, ExeHl,
ordene ao depal'.tamento cçnwreLcn-
'te a üLilizaçáo dos nwio� necps

sáL'io,s à rá,picla co'nclusã.o fIos I.I'a
bal.hos 'Ide ni,vclamenLo da csUada
de mrlao··em Vila :\'ova - Lagnna.

Sala das Sessões, 29 cI.e maio de
19!�7 .

(AI�,s.) Anmando Calil Blllos".
HONIJENAGElVI póSTmIA AO MA

RECHAL SETEMBRI:.\O DE
I ,CARVALHO

HÜolJ>Pl'pnrlo um voto rir ,Pl'Ofllllela
,sallda�tI.r à memória' elo' l\1al'pc,hal
Sr'lr,mbl'ino de ,Car"alllo, 1'('crnl.('
mPll!A, falecielo na Ca,pJLal da Rp
púhlica, falou o sr. de.puLa,elo Joa
quim PinLo ele A,.!',I'lI,da, do PSD
spndo a,pro\'ada a sua pro,])osla.

, ORDEM DO DIA
O pa,reDer sôbre a inlfi'ica('ão do

sr'. deputado 'V.alter Mü]J,er. ela
TJD:.\. referent,e ao Combal-e à fe
J)re-� f tosa, ele Timbó, sel'á d'i's
cul ir!) na sessão de hoje,
As 15,30 horas foi a sessão SLlS

ppn,"!. marcando o sr. _l'lI'C,;irJ'(,IlLr
'Üllll·il para hoj,p, il me:;;rna hora.

"
1

I' �"TADO-Sexta.felrâ 30 de Maio ele 1'47 ].

prosseguimento ao certame amadorista citadino, amanhã pe�
Iejarào Paula Ramos x Becaiuva .. ·Domingo assistiremos ao empol

Clube Atlético x Avai ..
;

.

Em

de

x x x

R.�AEL L[NI::LAiRES MAlI::; UMA
VEZ VENGEDOiR

EMISSÁRIO EQUATORIANO
Rio, 29 (A. N.) - Anuncia

se que virá ao rio um Emissá
rio da federação Equatoriana
no sentido de entrar em nego
ciações para o comparecimento
do Br�<}sil no próximo Sul-Ame
'ricano de futebol na cidade
Equatoriana de Guaíaquil.

xxx
FAZE:'![ A..'iOS, HOJE:
-'a srta, Maria da fllol'ia Pe�

re ira.:
'

miei!;,
a .srta. Mu ria elr LOlll'cll'� SCh-, Direção de PEDRO PAUVi) MACHADO

. --:-' a ex:ma'psra. vva, rl. ,Mal'ia An- """'======================"""'========="""'=-"""'="""'===""""===�=========:"",.,===.....eeeeeeeeee

.LorrllPLa de Dmiz.
- a ex:ma. S1'a. tI. Ana Cecílra elo

.

'"

Câ!Ya'lho Uria.nl,e, esposa do SI'. A pro'xtme d d do c r' me ,COLEGIAL x ....ARAVANA DO AR

.João .Eug'enir, l'ria;l'le, flllncjonál'in 'La ro a: a· e 'Ia" 't O 2° "goa l
" da tarde de sábado

da Casa Hoepcke. .

'

d -. último foi conquistado pai' Duduca
- a menina Yara Mar-ia f'i'lha ,ama orls.a e não por 'Helinho, como por enga-

do sl' .. Gualber-to Santos '8Cli�, agen- Dentro I maior ordem 'e cor-
no noticiamos. Aqui f'ica, pois, a

te nostal c LelegráJico no EsLreiLo.
,( a

retificação.
.

if' clialj.cla�c, .prossegue com grande certame, isto devido á" "pe1'r01'-
-Ma menma 1\ irian, !'illha elo arumaçao o Oampeonato Amador-is- mances" br ilahntes de ambos ()�sr. [ ussi Din Muss i, comerciante tL'1 Citadino 'Ci e, Futebol, I"" b

. -

.€,J11 Laguna. '-' ,U UC' c unes e a oa posrçao em que '::;0
. Oonf'orrne o programa de jogos, encontram.- o rnenmo Alinor, filho do sr. o b' L', " , , ,'T 't , ,'. o , As duas regatas internas promo=

Agenor Vieira, na sa li ma tu ernos o eneonLrol \ encendo o 'vlguL)'len"e, 'e o Ca.;: vielas pelo Veleiros da Ilha reali-
FESTA;S DiA"S RO�AS pll,tl'e ,Pal:l'�o.��m,s e, �o.ca�lliv:a,. e, ['a:":ma elo A:', o Cluhe ALlellCo Len-I zadas domingo ÚlLiaDO, fOI'a:n� venci-

Prosseguem os j)1'{'ípal'aLivos pa .. elO�HJlgO �ss"'lLlrRemos a peleja .. _ -LdaIa del'l"Ubal'L da lideraaca o po- das pelo veteriano velejador Raf'ael
ra a Festa {Ias Rosas . .eali: ._., ,ara () au a, amos sera posiçao eroso conjuu o avarano.

Linhares, que; assim, mais urna vez

dia H no I i;"l ']'e�'" a Clleahlza1, ", I está aran LIda, a'P.,I,'c.senlando-se tCO- Este está v igilaní.e p díspos.o a demoustcou c"5 S11,as exeencionais, �,., I" tl o, com mo tranco tavoi 'lo Co Li.íu irá conservar-se á í'rente do oertame. a.c - """

início ás 22 horas e cujo produto '., ,'[;.,'. '1'1'" 1J1� uuira qualidades de
í

imoneiro. Em 20 lu-
se dest ina '\ -aq '-'ç:- I "P'

essa lJ'(.�,E' Ja llJl11,l (dlS meno:; COJ1- Ce-m por cenl.o -&8'nsaciün.a1 o pré-
oP'ar ,cla.ss.Hicou-,&' Cal'los Chil'ig-

. ',," '. ,Ulbl ao (,e. IO- coni:clas cio ol!rla.me daria a inJe- lio ele do.mingo aJ'l'as'Lar.á tJl1 gTan-mm - o mtlag'l'oso l'e,mr(.)](} CiJ!l- " '··d' I B ,', .', ,', ,. • S'
.

,,�,� hini:
-ll'a. a Lepra.'

I lar I ade l o üCdl�\ Ll, que, s(�mell- de .publiCO !lO �. la.dmm '-M rua

<\ iniciaLi"a ln_, •... '

...

lp com ,enorme esfol'çO, [.)ocl('I'a CVI- Bocaiu"a. .'
.

,'" ,

(, (a ,OS·Sd J(}\!nr��r lar uma rI<:'l'l'ota fracroI'osa. . Dad.o o enorme in�el'ês.se que a·dom ee esta el1icontrando J J'a-nen O," ','
...0

O' L d I Iacollllmrnlo nos n(l;�so:' mei,o� s()- _

embale �e domm"o, no qual pal·Lida. vem elespeir un 'o ca cu a-

eiais.
�

St!l'ao aclvPI'�al'lns o�, ClLmd�"os cio '&e ·qu·e a IlelHJcI �'·.:p,erarc\. a. do jo-
Me"as' �'psel'va,clas, a Cr$ 3(\ 1)1)

Aval e cio ·C[ube Al.lellco, �sl.a 00- gü A.'vai x Pig'ucl-l',e'l1Se, 'qlle fo.i ele

na Relojoaria Mo,l'iLz, H pa1'l il'
J>

d,; laelo como o maIs sensac!.llal do 2.524' cl'uzeil'oi'

dia 2.
TEATRO DO 'ESTUDA)/'rl'j

Ten.do ,:dela apr'o'va,do,s o.s e�ta-
'!'uto.s elo Tea lm do Es,Luclan[.('\ 11'11
sessão I'ealizada :;;égunda ['pi"a lla
'Séde do Círculo Op·el'�rio, roi mal'
�ada ,para ho.je a eleiç,ão da dit','
to'r ia d0fi n i Liva.

Com mais êSBe pa,sso, o 'j'eatl'c
do Esludanl,p; mosü·a que ri lllua
i.ni'ciali'va d,eslinClJda a vencel'.

gaRfe encontro' entre

-,
EspeClali!lt'l em moles

tt�!l de SenhorQs.
Alta cirurgia.
Hor{ldo: 9 às I' 2

, };)IARIAMENTE

pr _

fOfrleiu Inlerno do Centro
Intercâmbio Cdltural

Realisar-se-á, amanhã, ás 15 horas e' domingo, as 9,30 horas, o torneio de Vo

leibol e Basquetebol promovido pelo Centro de Intercâmbio Cultural, e a ser dis

putado pelos quadro Grêmios que o compõem.
As partidas de amanhã serão as seguintes:
G. C. P. A. B. X C. S. T. A. (Voleibol Feminino).
G. C. P. A. B. X G. C. G. R. A. (Basquetebol);
Domingo; disputar·se-ão as segl.l..intes partidas: Vencedor da 1& partida de

Voleibol Feminino X C. L. JW,. D. (Voleibol Feminino) G. C. P. ·A. B, ·x
G. C. C. R. A. (Voleibol Masculino).

São os homenageados dêsse torneio em que tomarão parte s Grêmios do

Instit'\to de Educação ."Dias Velho", Instituto "Coração de Jesus", e Escola
·IhElus.-trial de }'Iorianóoolis, o Dr. Elpidio Barbosa, para o Voleibol Feminino;
O Dr. OsvaJdo BUlção' Viana, para o Voleibol M�sculü:"o e o GrêmIo 'EstU-crantil
Catarinense, par,a o Basquetebol.

..

vende:1

DR. SAULO
'RA�OS

x X X

,CAlVIP,EAO O (jElRA.TAN
Seg:unda e QlIanta-f.�,i'l'as últimas

J;ealizarClJm-se a� finais elo �rorn.e.io
Aber'Lo ele Baó'qllet.e,bol e "oIPU)ol,
promovido ppla 1". A. C., s:1Jgrando
se campeão Oi; oe·stobol i,sLa" l' vo

leibolisLas do Gbil'alâin. .\IJ','>SOS
cHmp,rim,pllil Oi' nos C a 111 p l' Ü· e s

de 47.
t e '''----

«Casa·Barreiros»
SAPATOS PARA HOMEM: feitoe a mão, vira franceaa, solado duplo,
salto prateleira, fabricado com material que exist. de melhor,

preço apenas Cr$ 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno, aolado de madeira
especial qne re.i.tem contra toda e qualquer humidade. con.oryando
o pé sempre quente, recomenda·oe especialmente para pe..oa51 qUli
trabalham em lugares humidos cujo Goalho é de cimento e tijoletas.

Preço apenas Cr$ 50,00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Temol! grande sortimento,

modelos novos, preço. baratioaimo., de CruzeiroD 20,00 a 100,00.
Vendas diretamente da fábrica ao consumidor.

CASA B}\RREIROS - Ru'a Conselheiro Mafra 31
..

r-
--- ----:..,-

- ..... --

: SELEÇOES
i para ABRIL
I

I
I

atualtdade I
CO.PIE SEU ElE_UI I
"OJE MESMO! I

cun� $6 Cr$ 3,00 :
--------

(Chassis)
CAPACIDADE 1.500

VENDE-SE
Ks.

X X x

CARAVJ\i'/A DO AH X AT,LltT,IDO
No próximo dia 11 elfl junho. em

CClmemora.ção á BaLalha Nayal do
l-Uachnelo, po.r inicialiva do comem-I.do do 5° Distri lo,:\'ava I ·sel"á r,eali
za.ela i,nlel't'ssa.nle peleja de fut,ebol ...----.----------_,
nu fampo ria j<', C. n., enll'e

'�ara-:-)vana elo Ar e Clube ...Uléli,co .. em

çlispu,la ,do hrcmzp "ComalÍdan1.e
Antã.o Bara,la" e 11 medalhas.
.

Como pl1elimülar hav·Pl'á a dis
pula do "Ca,bo-de gue,rJ'a" pelo's.
al.le,las ao 14° Balal,hão de Caçado- \
1'es, R'crse Apl'ea, PoHci-a Mj.l.jtaJ' ,e'

50 DisLri lo Naval. .1

CASA MISC�LANEA distri�
buidora dos

,.

RÍldioll R ..C. A
Victor. Válnlal e Discos.
Rua Conselheiro Mafra

«O Eetado» nâo deve ser

pajo em pa>rte alguma
do nosso Estado por
mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

Bem suficiente_"'parfJ, _n�ãp_
ultrapassar este preço,

Qualquer ma;oração é

EXI-LORAÇÃO.

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

l
------------------------...

() TA.� De ITJ••U.t
P....�_.a .A.�
p�,

LIVRARIA. 4!, LIVRAItilA
ROSA

.... HELTGT.Ã!O ESTEVE PREiSENTE EM TODOS OS
MOMEN'l'OS CULMLNAN'liES DA mSTóRB. P.>\TlRIA.. ES
'JTDA,)/TE: DEMONSTRA O TEU RECONHEC11lENTO
TvM.-\NDO NI.RTE NA "PÁSCOA DOS ESTUDANTES DE
1947". (üoiTllis.são Promo:toTa da Pá&coa elos EsiLLldante. da
Faclllda'(le 'Cle Direito de SanLa GaLahna).

Atenção senhores Conhdores, Guarda-Li y-ros
Atuários e TÉ'cnicos em Conhhilidsde

.-

o prazo para .regi.tro no Consêlho Regio.nal d. Contabili
dade em Santa Catarina, consoante seu Comunicado lí\o. 5, d.
todos oa profiuionaill LEGALMENTE HABILITABOS•.expira,
impreterivelmente, a 8 de junho próximo, ficando, á.•• im, o pro-

I fia.ional que não cumprir ai disposições do Decr .. to-lei n. 9.295.
d. 27·5·46, impossibilitado. de exercer a profissão, pai. cabe ao

Consêlho comunicar às autoridades 'cc»mpeten'te. para não serem

oceitoe .u serviços concernente,s à. prOfis.ão, .em a apresslí\tação
da reapecti"a «Carteira Profissional»,

.

Elcrevam'o EMPRÊSA INTERMEDIÁ�IA. na.ta Capital
que enviárá, jUi'ltamente com todo. instruçõell neces.ária.,' �
ficha de que trata o ítem l' do. roferido c:ornuMémdo.
EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA' de M. L. Araujo

Caixa Foatal 195 -- FIQria.nó_,,�lill

JUTOMOBIISTAS I
Atenção'

POl'a ,o Be1). dirlamo ou

motor d. arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conselheiro Mafra

ne, '94I�---------------------

, ,

/

1

1
r
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Este' jl�nal, possivelmente na sua pró�ima. edição, divulgará, n.a integra, o memrr--.rável discurso com que o dr. Ivo d IqulOo, -- senador catarlDense -- rebate� nll

Senad,O' a crítica à política' financeira do afual Govêrno.
.

Jriunfal.Excursão do· Governador do. Estado:
Empolgante recepça« em l'íOOdíli

i\fonda i, 29 ,Do nosso cOl'res:- ma praça local, dela !)ar�I'Clpll�ld? Ipendente- especial) - Prossegu in- cerca de duas rnil pessoa". Uma ])p,poi;; di" passar pela localida--,
do em sua excursão àornínístratí- orquestra abcilhantou r5 ato. dt, de Ríquesa, cousí.ituida em sua

va, o S1'. Governador do Estado Falou o diretor 'do Colegio Evan- quasi totalidade cio imigrantes -rus->
vjsitou }1S instalações das águas gélico, sr. Gustavo i':lchllll,e'il1'l�n, SÜ!5,' e ondr, foi urcstada signifiea-
termais em ,;.,. Carlos e Ilha Re- senrto aplaudidissimo. Tambem ü;ra homenagem ao Chef'e do Go--

'Home,oa''gem a'o" Gene'ra'� donda, ínteressando-se , vivamente discursou o deputado Cip Lou,resi \"ol.',no, a Oomií.iva chegou a Mon-;

pelo' problema.
,

Ribas que pronunciou mag'l1Ihcol dai, _sob as ma is vihrandes acIa-·
A recepção a s, exala. em Palrni- ImprOVISO,' Os alunos do Colégio maçoes do povo local.

_

tes constituiu .esplênd ida demons- Evangélico ex,ecutaraT? ínteressan- Fez o dl�Cur':;O de saudação sr.,

C d.. de F rO 'tração de sol idaniedade do povo ao tos exercicios De gmasLIca. - Armindo Stanglcr, ,Lendo, o dr_:
. or el.ro 3. Ia governante catar inense. A séde do' . Prosseguindo viagem, a carava- f\.del:bal agt-adecirío em _prImorosaII Distr-ito eslava belamente engala- na vis�lou São Domíngos, onde o oraçao quo fOI entre-cortada de-

dante do 5° DistTito' Naval; cel. Can títüu nada com bandeiras, arcos, flores sr, go,,�e!'nadol' homenageado p�lai aplausos,. ,

Régis, comandante da Polic�a' Militar; ca-
e faixas com expressivos dísticos população e

_

pelos populares, !a-,
. T�n��ram, pari e as mais

,
l'e�J�epiUíO de fragata Plinio Mendonça Cabra: de saudação, Na Praça local via-se laudo Q mem'!10 Avelino Rosa: l' 0- sentativas fl.g�ra,s do coméi CIO, lll-

capitão dos Portos; major Coo'nélio oas- aglomerada grande massa P(}PU- ram Jogadas. f 101'.es em saudação

0,01
d ustiia e poln.ica locais. " 'tro Pinto, comandante do 140 E C,; m a- lar, alunos da escola .estadual e do Governador, a ,qu.em f'oi oferecida

.

�\ ,nOl,Le houve auirnad issimc-
jor Manoel Lucas de Sousa, diretor do co:légio evangélico, ,que aclama- uma rnesa -de caf,e ,e ,dnces. baile.
Hospital lIklitar; major Francisco F, da ram com intensa vibração o nome

-._-. -----7--... ---------,.

Silva, chefe da 16 C, R.; 'capitão de CO"-- do dr. Aderbal, acornpanh ando-v P 'I"'d O DC a' la "rll!,sla-oveta Frederico Sampaio, comandante da até a séde do clube Palmi tal. de ar I o em r AL.Escola A, Ma.ri!).heiJros; João Alcântara da cuja sacada discursou ,e.]oquenf,e-· '. 'U .'
.ounna, diretor regional dso Correios e mente o sr, RomaLdo Cerrtti, guar

Telégrafos; dr. Vítor Lima, procurador da-livros .. da Cooperativa Coloniza
geral do Estado,; capitão de fl'aga.ta Alva- .dol'a Sul Brasi!]' O ele, _!\;derbal
1'0 Pereira do Cabo, chefe do Estado Maior agTa,deCleu as .eXJpressiv1lJs mani,fes
do 5° Distrito NaJV'dl; capltão-tenent� lnções ,do povo, em ,em[Jolg:anLe
Orlando Cruzeiro, aJudante-de-ordens do discurso, S e n d o. frenehcamen te
comanda.nlte do 5° Distrit.o Naval; tenen- aplaudirJü.
te Rui de' Sousa" assistente-militar d> A frente do povo viam-se o in
Governador; professor Barreiros Filho, te,ncle'l1te IRooe,l'.Lo Gev.aI'd, GueLner,
secretãrio do Govêrno; capitão ajudante Alm,éLrio Lour.es, presidente (ta
de ordens do sr. general, dr. Raul ·Cal· Cia; Coloniz,a!dora Sul-Brasil .e o sr,
das, delegado do Minisrerio do TrRb",lho OLto, MllSBmich, .gerente,
eiO sr, cônego Frederico Robold, seer·�1l&- Todo O Diret.ório do PSD, a,com-
Tio do sr. Arcebispo, panhado rio seT!. pr.esidE'llle, visi-

Lou O sr, GOVle.nmdol' do Estado,
of.eNlcendo a' s. ,excia. ulIDa pe:dra
pl'e.ciosa De 125 quilaLes. O s�, Al
bino Fabel' esteve 'presenLe a ho
menag'em, srndo lavl'élIda UJma ala
da 'Visila do di,reforio pessedista ao

o sr, g�neral Cordeiro de Faria visito;;
ST, Governador do Estaldo.

amda o Grupo ESGola:r "Getúlio Vargas',
_ Seguiu-::;p grande chur.rascada

a Colônia Sant'Ana, o RospiJt.à1 NerêJ

Muitas e repet-idas vezes,
o Diário tem murchado as

orelhas e metido' os cascos

nos imprudentes que, deso-
-

bedecidos à razão, erram

no calcular as distâncias.
As patadas de ontem

atingiram, em cheio, quan
tos entendiam que a ques
tão do 'leite não era, nem

mel>mo para a U,D.N., uma
questão política.

O pataço veio�lhes, a

esses, na manchete do jor
naleco patranheiro: «o lei

te, nesta Capital, foi libe
rado por indicação da
U. D. N.».
A Assembléia só tem

[unções constituintes. As
suas indicações não revo

gam leis, de acôrdo com

determinação constitucio- Daqui deste ,C,éll)[.O, clissemo,s G agora l'e:petim(),�; co,nLim.Hn;ElilUOS -3;,'.
dizoi' que estas v,er'dardes -não sejam do fl,gradó órgão of.icial da UDN e-na]. dos l�de.IüsLas. Alcostumados, melhor diremos, an1a�g&d.os no vício c1e--

O problemá do leite, fá COlllcLenar tudo ,8 ,tOldos que ,não seguem o códi,go quo (j Brig'ade.il'o não.
atenuado, ser,á resolvido cintou, não têm mais OlillO'S de ver, nem mais razão pa.I'a () ,entendimen

to, Vwscnlham todos os atos ,do ,ExecLlltivo à cata: de assun,[.o onde vis,..-pelo ,Govêrno e dentro em lumbr,cm l'esultardo eleitoral. Consta mesmo que exisl.e um corpo' seCl'e-breve. Lo de l'edatores e repor.l.eres que, Idiàrialluente a:p1'.eiSent.am a cole(,a elo
Dar a uma indicação da' íJi.a aos maiorajs m:leuisltas que Jazem a oensur'a, antes da di'Vulga�,ão.

Assembléia o carater de PaIrece 'que a cojs.a t'uulciona assim: êste não, serve; ,não COtLVem po:r..; .. -

que a briga, é en[re doils, ndeni,sÜl's; êst-e, também, não serv,e, j)O['qu�',lei - e lei que derroga' ou- filés,te c.aso o ,favol'f'lcirjo pelo alo elo executivo foi 11m, ud(.;rüsLa, ês�tra lei - ,é asnice dos s.tm; óLimo [Jonqu,e se t.rata de um pessedista, e mai,s' ainda, de Pes'-
escribas do Diário. caria Bra�a, o.IlJde a "lavada" foi grande,."
O povo deve respeitar a E, assiím, o órgã.o ,que refI.ei.e, ,lal qllal UllTI eSJ)cJlJO, o pensammf-

•

to da UDN ventila o caso dü ,esludanLe Va.lLH1'.ignorâ.ncia desses escribas, H3Jp.az bUlIl,Hde, mas não humj/�h[ljd(), de vocat;ão e vonLade' 'férrea
sem, todavia, apoia-los nos pat'a os e'st.udr)1&. RBCehe'l1 êle mna borsa ,do EsLadü. A mesma bolsa.·;
seus corcovos, qllie favorece a inúmeros filLhoR deg,[a lel'ra q,ue se s,cnLe re..cOllIlp.ensa-
O pinote é �m direito r da e honll'aId a, Ipe'lo alp,ro'veitamen.to e ,pela grati:dão dos beneficiadDI5... ,

_<\JcoTllGec-c, porf.m, .que ValLer não IpOOo8 conünual' os estudos; o dever'O conselho errado, com
D ,chama e ma,nda qu.e êle trabalhe para o sustento seu e elos seus es

dolo) é patifaria de nari- tud()J&' ,col1!se!gue um emprêgo. Nomeação üllLecrína, Foi llOmeado in-'
gudos que não sabem onde iei:rinarmente como- muitos ou'tr'os. De;verá pl',estar conCUI',SO. Si fô;r>
têm o nariz e muito me-' ca{]Ja:z e juJgad-o habihlJa;do, .o lugar Somá dele., Pendeu li bolsa de es-

I
1,OOos, iPor fôrça do elmprógo. 'fl'ooOU uma coisa ,certa, por uma du- -

nos· a cabeça! vjldosa. 'Mas Va�ter conf.ia no seu talenLo ,e, na sua fôrça de vonLéllcle,.
Concürrellá .cO/fi üui,ros, mas ifla e/s/perança de que venrÁlrá.

,

BsLa é a história que o Diár.io não contou:; .Pr-ocurou rul)ênas con

dena,r a aJ.ilSPE, para ,rol,embrar qu'e no funcionalismo .ainda há 'q'll,el1'l
zele rpdas ,suas "antigas e hOllradas tradições",

. '

Por falar nela nos lombr'lllr:hos Ido a;,o do puro ex-secl',et/arlO ria.·

Se-g-u1l'ança 110 go:vêrllO Lui'z Gallo.li. nomeando Comissário de Bluil'ne-
nau ,pessoa (.o sr. Cliimaco) que, além de .0uLros requlsL�O'S,. n.oI1! me�
mo o da i{]ad�, a;preesntoll, Alilá.s, o eX-Intel'Vel1!o� �a,Uoü fOI' �1j:Jr1-
gaDO a rep,rmar, iPubfi.célJmente, o alo Q� _se�, seOl'etafl�_ Talvez, aI.nela_: .

•<;,e refi,rrum ws "antigas e 'h,onrrudas trrudlçoes· que flz8'l:a,� um. [un�lÜ
.

nário dos Correi-üs e rDelGgrafos pe11COIT,er vasta extensao do. .ter�l,tó�
rio ;brasilei,ro, porque não haVIa eslatuto que al]J]paras�e' Lal fl1nmonm 10.

Infeli'hment.e, para .() D�ário, o caso. ele Valter e antro. "..,pontem_
ande está a irre.gularidael,e do ato que. nomeOU ValLe.r c, ao l11e�m�, tem-.
[lO, a regularidad,e dOIS alas que '''llorura:vam as allbga" tl'a'dJçoos . Am

tigas não! 'Ca'Dltiga,s, ,senhores do Diário! CanLJ-g'as ...

Quarta-feira ultima, ás 201' Falaram a seguir, os jóvens.
horas e 30 realizou-se na séde CaLdeira Andrade e Carmelo·
social do Partido DemocratarFaraco, cujas pala.vra;s mere..:

Cristão, á praça 15, a posse ceram fartos aplausos,.
.

�

do 'Diretorio Efetivo dessa Na tnEisma noi,te, foi proce�
agremiação partidária. dida á benção da séde sociál e'
Ao ato estiveram presentes, do Crucifixo que entronizado"

alem de muitos realigionarios, na mesma, pela Revmo. Padre'"
os srs. Deputados ArtUF Muller, Alfredo Fug'el, o qual dirigiu'
da U. D. N" e Jo,sé Maria Car- expressivas palavras aos pre
doso da Veiga, do p, R. P., 8en- s�nte.s.,
do os trabalhos dirigidos pelo , Atendendo a uma olicitàÇâü
preSidente do Diret0rio Provi- da mesa, por proposta do jor
sório, sr. Ma,rtinho Canado, analista Petra;rca Callado, o de
qual, depoi,s de lida a ata da putaod Artur Muller disse que
sessão anterior, declarou em- aceitava desvanecido o encaT-'

possado o Dir,etorio aprova;do go de defende,r os prinCÍpios do'
pela Direção Na;cional do J?ar- pár,udo Democrata Cristão na

tido, e convidou a s, excia. o Assembléia Constituinte do Es
sr. desembargador Alcebiades ta;cto, principalmente da pre
Valerio Silveira tle Sousa, o feitura da Constituição, porque,
novo Ipresidente, a assumir o em boca peI1tencesse a outro'
seu lugar á mesa, sendo a ce- parttdo, não havia incongratu
rimônia sauda;da com prolon- encia nessa sua 8ititude, mesmo'
gada salva de palmas. porque, antes e acima de tudo,
F'oram a seguir, e�possados tinha por dever de conciencia

os demai membros da executiva defender os p,rincipios de sua

local, ,sob salva de palmas. religião.
.

Após, o presidente desembar- Assim o Partido De�ocrata
gado:r: Silveira de Souza ex�en- Cristão, 'c�ntandà com figuras:deu-se em oportul'J.as consl'de- de relevo .na sociedade e na
rações sôbre o programa do

poliUca locais; ini.cia as suas:.PaI,tido Democrata Cris.tã�, �o- atividades em Sta, Catarina,.do _e!e em torno de prmClplOs I sob os melhpl'es· auspicioso
e nao de pessoas, e com base na I -............. _...........,._ ... ......-_. _........

moral c_ristã,' sel1:�o, ao finali-IT tft..a KNOTzar, mUlto aplaudIdo. f Ou,ni,
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Realizou-se ante-ontem à noite, em

Palá'Cio, um banquete em homenagem ao

$1'. general Osvaldo C, de F1arla. coman
dante da 5a Região Militar, ora'� visi

ta ao nosso Esta'CIo, em inspeçio às fôr

ças .aqut aquaoteladas.
,. Participaram d'êsse ágape, com que o

Govêrrio catartnense distinguiu o bra,.. J

militar, herói da Fôrça Expedicionária,
Bractleira, 8!S seguintes .autorídadee d

convidados:
Dr. Armando Simone Pereira, secreta ..

rio da Justiça. Educação e Saúde; Alrce·

bispo' metropolitano d, Jo!'-.quim DoJnin

gues; dr, José Boabaid, presidente dE>

,Assembléia Cnnstituinte; desembargador
Urbano Müller Salles, presidente do Tn

bunaJ de Justiça; dr, Leoherto Leal, se

cretário da Viação, Obras PUblicas e

Agricultura; dr, Édison Valente. secre

tário da Segurança Pública; Otávio Olt

veii'll, secretário inte,rlno da .Fazenda:

desembarg-ador Ferreiea Bastos, vice-p,re
sidente do Tribunal R. Eleitoral; Sevell'o

Simõefl, president,e do Conselho Adm,-

nistrativo; Manoel Ferreira de Melll,
prefeito, interino da Capital; capitão

À tarde, em companhia do dr, Armando
Simone Per'eira, secl'etário da Justiç,
Educação e Saúde e tte. Rui Sousa, o C0-

mandante da 5a R, M. esteve em 'visita e,
A>sembléia Constituinte,

de mar e guerra Antão Barata, coman-

Solidariedade ao
dep. Lopes Vieira
A proposito de seu discurso Ontem, às 8 horas, esteve o ilustre mm-

na Ass€mbl>éia Constituinte em tal' no quartel da polícila Mi!lta,', em vi-

def.esa da Polida Militar do
Esta;do, o depuetado' Lopes
Vieira, recebeu oseguite tele
grama:

Deputado Coronel �opes
Vieira,

,

Assembléia Legislativa NESTA
Expressamos nossa gratidão

firre:strita . .solidariedade ges
to já esperado seu patriotismo A Asemhleia ConsliLuinle do Es

e acendrado amôr nossa secu-
ta,do de lSa'nla ,calarIna l'ecebeLí os

telcgramà.s. a\lJaixo,' r,espe.ito á re-
1311' corporação cujo-conceito gulRlment,ação ela profissão .do eco-

no Estado e no ,Brasil está aci- nomist.a, cujo assunto, slJlbmeti,do á
ma juizos apressados- dos que ap.reciação ,da mesma As..sembléi�,

. por proposta do De.puLado Sr. WI-
querem transformar um des- gand Per.suhn, leve o apoio de to-
foI"ÇO pessoal num e:scalldaloso da.s os repi'esenlallLes caLarinense.s:
e grosseiro -. caso politico IRia! 24 - "T,emlho honra acu.sar

P Tornamos êsses agradecime.n r,e.cOOlmento L�legrama 00: qUIB
'. Vossa ExcelelllOI.a me comumca ha-

I tos extenSIVOS a quantos -

ver A'ssemb1éia Callstiltuinte Santa
-apoj.al�am sua atitude Pt 'Cor- Cauu:'Í:na vg' pnr IprO'PosL� Depu'tadü
deai,s saudações.. (assinados) Wigamd P'ersu:hn v.g' manifestado
Coronel Regis Tenente Ma- seu 'pe�'8a)ment?: f�vorav,el ,��gula-

• ",:
,.

I' ", mentaçao pl'OflSSao economIsta. ptrrnho - Major :Gal'a RIbas -

Do assunto dar,ei' devida comunica
Oap. Pedra Pires - Cap, Amé- ção ao Se'nado Federal. Atenci.osas
rilCo d'Avila ..,._ Cap. Eloi Men- Saudações NeI"êu .Ramos",
des - Crup. SpalldinO' - Cap. H!o, 26 � ','Tenho sllItisf.ação

. "t:> alCusar r,e.cebLme·ntO' te1egl'8.ll11a l>lus-F. Quedes - Tet. Aderbal Al- tre Presidente sôbre manifestaçãocantara - Ten. Walmôr Agui- apôio ASosembMia CünsLH,uinte ,ês
ar Borges - Teu. MO,isés Cor- s� �s'Lado á ,reg�lamenJtaç.ão' ,pro
dava - Ten. Leandro José da flSSlOnal fl:C'0nomlsta, CLlIDVI'I,llldo-

" me üOiInl11mCar assunto eslJa es-tu-Sllva Jun'Ior -. Ten. Pa':llo dos parte Govêrnó Federal e agr.a-
Sa;my - T,�n. Orlon - MaJor de,ceI' atenção. AlEmciosas SRuda
Lemos do Prado '-'- 'ren. Carl ções Morya,n Dj:as' FÍlgueiredo -

doso - Teu. Leônidas - Teu. Mi;nj�tl;? Tal�balho Indústria Co-

Slmões ,de Almeida - Ten. n_1e_I_�c_IO_. _

JOJ:ge Ocampo Moré - Ten. Kagressa O "b'ao-Rm S. de Souza, (I, ti
- Ainda, ôntem, recebe.ufceler braS·llel·roêsse represe,ntante telegramas,.

.

,

nêsse mesmo sentido,_d�s srs'l �1O', 29 (A, N.) - Chegara
- Major Arau-jo, Cap. dr.

Batista'j
hOJe, as OIllz� h01'.as a bo.rd� deiTeu. Júlio Vieira, Ten. Car- Buena Esperanza, o embaIxa-

vallho Costa e Ten. Velôso. dor Raul Fernandes.

Ramos" e a Penitenciária do Estado,

ASNICES. __
sita de cortezLa e, ás 9 horas, mais ou

menos, viajou para a cidade de Laje"
onde inspecionará as fôrças ali sedje.das.

Regulamentatão
da Profissão drl
ECODômista
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