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'0 P. S. D., ONTEM, NA ASSEBLítA CONSTITUlNrE, PROPÔS FôSSE EXPRESSA Ao EXMO. SR.' PRESIDENTE DA REPÚBLICA uA &VA.. IRRE��ITA E IN
'CONDICI'NAL ,SOLIDARIEDADE, FACE AOS ATAQUES QUE VEM SENDO FEITOS Ã PESSóA DE S. !=XCIA., PELO PARTIDO COMUNISl-I\;1i'WOR ·MOtIV().'liIDAS
MEDIDAS TOMADAS PEW CHEFE DO EXEÇlJTIVO FEDERAL, PARA CUMPRIMENTO J!A DECISAO DO EGRÉGIO SUPERIOR.tRIBO'''NA}.- EJ.EITOllAb..rQVE.;CANCEWU O REGISTRO DAQUELEepARTIDO". . .'. .

.
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-e. rL\..dl" �

..{.�
Ã HORA DE VOTAR, Só .o··P. S. D., VOTOU ESSA MoçÃO. A U. D. N. ABSTEVE-SE D,E ;VOTAR! A "CORAGEM CNICA" DOS�)ID.ENIruS-->:CAT�R1NEN-·

SES. SERÁ COMUNICADA, AO PRESIDENTE DUTRA 'PELOS MINISTROS UDENISTAS (LEMEN.TE MARIANI E RAUL FERNANDES!
'- ._:--

f H. 10.038

C· O N S ,. '-1 I· U'·"H.·' E �����!�!.�s@�fa o�!!�j!!�!io�!�ida
.

. presidente Morínígo, em' sua SERIA,M DERRO'l'ADOS
. Cumprimentos a S. Excia. R.vmll. b: Joaquim Domingues d .., Oliveira. - O sr, dlJput,ado qualidade de oomandante eII1, J)EN'l�RO DE 16- DIAS
ÂJfr�d", Campos, da Qat'lc�da pessedistà, apresentou u'a moção de solidariedade ao Sr.. chefe das forças armadas, con- BUeIllOS Aires, 30 (U. P.)
P�es.Jdente ,Eurico Gaspar Dutra, ineteeev«! I-residen te. dá Rep âblice., q ue foi eprovad«, gratulou-se com as tropas go- A Embaixada .paraguaía anun
$omente, pelo P.S,D., ap'ezilF da U.p.N, e do P.T.B se manifestarem, II principio, Iavo- vernamentaís pelos triunfos dou ter sído informada pelo.

I ráveis à indicação, - Incoerências _. '
. "dos ultímos dias". Predisse, governo dê Assunção de que aa

.-

C.
. - depoís a" rapida liquidação forças legalístas ati.ngimm um

...

'

a;!!:d3, preseaea de 24 senhores . por ésse auspícioso acont.ecime!l!o Ej,ei·lól'al, 9'U8 cancelou o registro d '.",.,..,... U A mensagem ponto a menos de oito quilo-
.

...eIl<Uw os, reuniu-se, á hora q'e.gi- graío paJ'tN.mlaT1mente aos catülI-1 do Part ido Conum.ísta. OS msurretos .

.

Ui �
'.'�e:m:t<al, ôntam, a Assembléia Cons- cos, sendo aprovada. O sr. deputado J. J. Caoral, ]J- dirigida ao.zprtmeíro corpo do metro� da fort.ale� l'�b�lde de

1,J:t.u.mLe, - soh ,a pI'es�?nr.;,ia do sr. Extemando . o pelli::<am'enl.,) de d,el' d3; UDN, com a palavra, dlss'!!1 exercito, á aviação e ás unida- COil'C81p.c�.n. Funoionártos da
�Ü'lnJt:ado José Boabaid. suas baneadas, tivenarn palavr-as de. "que e ev)�iemrLe que nlto podemos des tluvíaís assim ' termina: I IDnlibaixada declararam que aAlpos 3ipomda, sem emendas, i- 'a;pla:U1so.s á reíerída moção do depu- estar de acôrdo COOl1 OS .a,Laques m-

"C Ii ttt ' . tes triunfos um base da Informacão .10 gove'r-a�a da se,.Slsão aJrlteJ.�iilJr, fel] proce- tado do PSD, os ,sn�. J. J. ,Calbl'-a,I, <mIDliJOSO,� ao sr. PI,l'eSiLdellJf,e, d-a Ite- o S�l uem es "'''
.

.

�'��"":1 1-'.
d�da a lellt;urn do ex:p.ediente-<d.o- S3iulp Ramos e .T. M, Cal'doso da Vei- púb.Jiea".· Cemclqindo, alt}Ó)s c.oncei.- paJSiSO dects�vo a mais na t�rHt I,l.O podiam 03íloular que a guel'
.1'a,. q:Üle CÜ'n;s'l-ou, .

dl8 {,e>eL�J'allna.s, ga, IÜ:PeiI\e!S da UDN, rJo pr@edo, too d.f- .. ,eat·M�l' .. .flplí.�i��JlfltJig�r.iO; p:ünação da. gúerra civil, que" ra c1.vil terrmina.rá "de.nitro de.te.ndo (j. sr:., Secú1et.á1'lO o.rty Maclha- PllP, sendo nome·adolS os srs. de\pu- S • aI tem1'lU qu'e est..àrul- de pUmo" b d'
N

d ;J�" d 'ota dos.d(.>. dado c)!e..J1ic:la "lle a' nnl�'l hav)··" t,á,(lo;: Bl''''se ".'ar'a ..co, ·B·...a" .Alv""". e

,.

·""d
. . .

.

-

.

começou no norDe o a u-eÇaol elZ WiaJS·. com a en
'-;I UClu.. n "w JC , .. "- ".m .3JCOll o com a m.o1lao ·aJPI'e,s'8IlJLa.dil., .

- ..

d _. • t:íiõJú'() J'eme.LIdo um ·ex'{>,[l1\p!ra.r de um KO'ndte!.l' R:ei-s 'par-d., em co.miJSSão. llma vez que nã,o implicasse em dos .agentes a semço o co I InSUITee .os.
Jo.rn<al em o qrool se ilnséne '0· "Ma- em nome da A'sst'lmbléia

.

CoallSlt·j .. lioli:dari€.dade de ond:mn po>líiti.c.a e

E,X'TR4'NUNE'HARIOSntfesto do C�nnm�sta:". huim·be, a,pre.se.ntar.em :lo S. li':xcia. nem partidária. A um a,parf:e que ESTIBILID lon DI .O .sr. P.resldeute, ii 8.egu11', co- e'\lma. eUlllllpTimellLors. di-rigiH ao auLos da moção, o lideI' 8 lÃ
Il1/Umcou haver a COmi'SIf'ã.o no- dr- ,mi'llOl'ia." ."ôhr.e, si ,"t.inhoa ela PORTO. ALEGFE, 30 (A,. N.) - Dentre as váJ�ia<� �m:er:dla,s 31pre-J\n()aila vara emi,tÍ1[' rJàJ�oel' i'sôhl'e MOÇkO DF": SOLIDAil-tIBD.-\DE. CRrn.l-e.l'· pO·li1:JlcO-.j)3If'llJd:arlO", res- 6eJn.t,adas ao .Mo d!iliS Di,@olslÍçõres Tl'!3!llí!:ü:tóI'.ia·s dia Cal1Jst!tlu'lçao cio Es-
'llllUa 1nl(:liJea.çáo do 81'.' d€ifl'uLado C.ON'I'HA OS V0']1O.8 DA UDI\, DO lJOlnd'eu o �'r·. d-eIIRJf.ado ALfI'ledo Cam .. i.a>do OJ\a om exame 'na Comis'sã,o< Co-nslilluc.i,onal; urrnla lrnJte.r,essa espe-.Feml".mdo M-elo, soücitado p-rOI1l'oQ- P'.J:1B E DO pw., pos, com a,:; s.p,gui'lliLes· palav.nas; cia.h�:e<Ilbe ª,O gr31n;d;e nlÚime!'o de funcim:\áriQs ü�t.ea'i,niO>S do Estald..o.
graoão d.e pJ�azo, paw·a ajuiza,l' do as- lnl�!�rj·loJ tJllJmlbém ocupou a. Lri- - "-a moção [em por eMôpo l}l'(l;- 'j'\em el>a ,a seg1Ulilll'l-er redacãü:

.

" .... .ilnnDo1 sendo rutJ.eIJiçlilda,
_ .. 1:!!'ii �"1'" lAma o !;l', d'ep:ulado Alfredo Cam-. tt.w[,ar CiOIlJtr'a aos alarq'ues f<eibo$ á _ "OS! aiulfi\is fiu'nlC,i'oil1áI'Ío:s i'l1tJeJ1lITmS qüe .ClO'lbtem, pelo mel1>ÜJ&, dOIS

PClS, .da. OaIlrCfI,da.' do PSD, o q'ual, J!€,SSÕla_. dOo se. (l;p,n.e,ral F1:ueiICo, Ga.s- ,an.o.s de servdço púb.liloo eis.lia.:l:ual, slel'ã.o tllL1LorlllÍllLicl3imoen;!le ef,l}l.J:"1l:IJdos na
�-la<J ANl Vl<jR,sATO J')A ::3A<J,RA.QÃO em p.aln.\Ta,s ".eemen-tes, vm'bel'ü.LL pa.r Du! I'U, qll,e i'l1ICa.l'ua um dos d3lLa. dfi [Jl'orrllll'lgação deoS:Dê' A.tb; e .os. atU(d.lIS . eX'htlfi-·J�l�me·t;ántQs que
.!;LSGOPAL nO RR. 'AR,CEB[&PO com ioo:as a.,;fôr2as dos Sle.'us�s,en- p,ooll'lr.es mai,s atLos da eipúbli-ca," .. ex'c)'WIl'lfun:çãlO' d-e.clll,ra.Ler .. pe.nman;eJllDe .há !nlRl.s�e ,0000lS.,�ll(),S{l:l elIl1

. jvnIT.I-tüPDLITANO t:llTIlnnt;os de. cvrliadêlJO e d·e cl'vsLao, .0,:). 'f'fi.bmiuillda,SI a,'l .p.a�àJv'bas dQ 11- v i,rtUldIe .. rI,e COIDC!l1TSO ou .pJ'(}V� de ha.J:nh:haçao &era.!) e9.'U).p,3il�aJd.Úls aOl�
D .j)�'Hilie.tl'() oll'a.ctol'· roi o sr. dcpu- a:Ullqu.eS qUe j.lljüsLHí-caldó7. i'n�óti- dp,.. ud81niJ..'ota, q:1l,e, f>Ill' assÍm se' ex- lkutl<eivnlMios para r>1\ei:to de psLa,J)i!.ifd·<a:d!e,' a:pnsenl;àdO'r�va, !Ic'eru.�a, diiS":

Utdo RtaE'fl Fm'élIca, d.o PSD, () qual !OI.., '13 �t.\s.r0s](ei{o�ms, S'� yê-f.I.1. .Fa:' ])I'.essando, Vl·o.n'\llntciQ\l.-'�!,� �-m 'f}.:'O-:-. po'ri>Ílbilril.l.a.�� 16 f'-êrilas".
_"""",,_"-s,e,;.r;.der�: <Í-_.Q�'5?3:g:�1'l_. lW dia de wrfrJn,a })e�o.a. . .:ln .'7Y· i?'p,'�f',;eal bl- 'me �'M �lla 1bJI.!l:ç:ada,,·,f�-V,01:>1'\if;t.. a""__ _' .,.,.. :.. . •

.

, _��.9J�, d.o 33° amvet'�;l'O da :;awr.a- neo <,-aspar. DuLl'il, liQchto e- ;uata.-. IDO\_,a'O;; uma \'�� � '119.0 tm.plu;a... �-� •.
" '.' ----::- .

.

J__
!!iWO eJ)lsc®al de S. Exma. H.elV!Il1a. c.av·el P.MS·ldenle da Re;púibhca, 'Vil ela rYn solui.arieda.de uobítico- 31 Vltll'as

-

'num ,des�stre atentaiQ Joa.qui�m Damingu'es. de

Ol:ióV.ei-l1"ace 1}01' motivo,'das medi,cja'S', to- pm·tidúl'ia. P("(jiu a palavra o .sr.'
. <iii I. l,i.Jl'Or(';a., A!\c.ebll..'ij)o Mel.trópol.!iam,o, 3Jj_}re- m.adaos velo Chele do .Podeu' Ex·_"... depu.lado l:)a!l},l() Ramo.!> .do . PTB, ,

. .

.

....,

i$-onrua;O!c!o 1llIll.a n�?,ç-ão no ,SOOIt_idOo doe cutivo 'Ii�(beI'al, pa:l'a' ?lllfim:-iment.o que solic�tou fÔSIS'em' .os., tr3Jpa- Nova York, 29, (U. P.) - A sagei.r:os eintre o� destroços. O
('1ue a AssemJ�lem n· CU1l1'JHmn<e,nL., dia d>emsao do Eg;l'�g>J.O' S'llpel'JOl' Ih'O's i�teT,t·omlpiüo<s·,· por dez mi;n,ÍJ- p.oÜjci-a in1'o:r'lriou que um <apa- tn.pe,ndiu" entl"€<tanro, foá . do-

to.s,. afNY\ de poder mel�()r apI'la-
. Ih da' U,.· 't�A Airlines fOi ao' mmawio 'ás 2015 hol!:'as. Tratà

eva·l' os·1.nmos do eeq'Uitl'I'lmento pa- r�! o .,. :fll :U. . ......;_ . d'1'-3, enrt.ã.o, V'OL3Il', lW qu,e foi aten.:. solo naJl:\�,pro�l!m�'<lJQ.es dq;:���- se, 9:�,,;\�; av� po�·sante e

cliiJtJo.
.'

dmmo d;e La GüaI1dia, esta· nOJ;- qua.tf.<0· ·l1l.OtQ.1'eSl. .'

�eia'bé[�la a s.e.;;.são, nov-íllmenH� 'te i'll.ce.nidd!8.ndo�,se com ,a. tri- O. XAIOR :DESASTRE
com a pala;vJ.1a. () Il'1�mo r<e'pre- "

-
.

.
.

.
'.

.
. Nó",à York 30 (U. P.) -se-nÜlillite peLe'bhsia lil1loogou ao .sr. pula;çao e os pa.SlSagelr��. em '," � , .

dteput,ado A1fredo Campos "si o mo- seu interior. MaIS tarde, a po- AnurtiCllOu-se a nrel!a .nolt� que,
Uvo qu.e o !-erv:ál'a·a apresentar a 1ícia. voltou a c;cnm.micar que cOiDls.�gufim!m as, autondades
n�9cáo advinda do· m�nid'es,to. c-on- dOIs 44 pass-agei,tos, e 4 ti'ipu-' salvar 11 ·pess·oas do desastre
lAdo nt(� eXís�b,bar � umJI"llll.l lanltes. quatro apena.s teriam. de: La Gmirdi.a, Field, de' 'sorte
que eS.êlNa ·S\} Te a esa.,· OI'llle ',. .N' t •• , 37 p

..

"'_""a"" Os ca.-fÔ.Nl' anu'llc.ra:do pelo sr. S'OOl'el<.Í;{'i-o esca!)ado a morte. O aVIIW era'. mo1;reram e�. " .

na 1ei,f;nra do ·exJj.ed.ien;Le:-«Jo-<dia. '0 um A. D. ·C.-4. O a.pa.relho ain-I.d.!aiV'6·res, foraJID col�.��, pro.sr. depui31rlo Atflr.�o. Oampo� l'es-j da .está fumegante, po.den'(lo ser v,ísOI'1ame.ntJe, no �llficIO. da
'pon.(�<eu-HJe DlBgJaÍJ.v:amBTlJte, .

.

á
. !

A ad
..

ii "d 'A!eronauticaA\l:be a re.srposta., o lideI' do P'J1B, vt'S�os os 0Ü'flpOS de' v MOS pas- . -c . e'Irr a e .
. . .' .•

. �T"p��������t(?�I'Ob�����,S:��1í�f�t. De"s'ca''oso'
_

.

·-S"e··'a·I'·a'I""
,

remuneradoa:poià:na..o a. moção,'
. 10.

A seg>uil',' o sr. d�pllll.ado· Ar·otdo
Ca l'vral h o req'il'(�r�u a l,ejtlH'a d,)

.

mo, :W· (A. N.) - o. �j:ni!s,tJl'o do 't1'ahfl:]'�o ffi1!J.'ü!?'-O'U au P'J.'!(I:siJden!l&
alu.dido rnaüiú·es.l.o. rio que não 101 Dl1,tra a eX1j)QsioãO de motI�os .

e o al1rlIe-:-pl'?�éltl) �e l'el�.sôbl�e o desc3!l?:aJten:d ido. ,

-,

SCl S€Jll1ia,n;a,1 l'8TIumerado. Dejpo:l-s d.o erxame· dQ:.&1. piI'�,:;Id:en1Je., . o 'P1roJe
S. s", iJJtl'eliz TIQ pedido. v.oItou á t.o será énrda:do á. Gâmara. .. ·Os doo.umoort,Ois ,nao fQr·am 1'·eve.latdo5 sob a.

(C�D tinua aa· 3 ·paq.) al'eg:.lção qRW. ai:ruda d,(lj!Je:nd'0m do ,eXl3il.Oe <lo Gal. Dl1L'l'a.

'"

n IItAIS !NTlGO DIA;IUO DE SANT.4 CATAlUNA

l"-'�l'ri�tário e D.·Gerente: SIT.NEJ NOCETI -,Diretor Dr. :RUBENS
.lJíret.....e aed.ç,� A. Q.ilM..k8GHNO· DA" 'iflLVA

.
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1ft ASSEMBLEIA
florianópohs-Sábado, 31 cj� Maie de 194-7

Comissão Estadual d'e Preços· -

A Com i ssã.o . Es<Laf )!u'a I ri e Pl'eljOS encaililil1hau � Delegac-Ü!I. de .01'
l'em Polil,j-ea Rociàl. dl:'l1unc.ias apr'Bsenlada;s eont.l'a vários cÜ'mel'cjan
lte·� qne esLal'iam [.l'allsgl'edin:d() as tabelas. de, preços estabelecidos.

TA.BELADO O PÂ.o DE "LUXO"
A C. E. P,,' mn 'l'eu:ni50 de. l)1J·tem, tab.elou o pão e:Sjpeei·al, conside

rado de "luxo", 'ao p1le1;\Q base de um enlzeü'o ·,por !30 geam.as, ou se

jam Cr$ 7,60 por {llli·]o.
. .As patlúia,s dey.erão atp!'f\Sfmtar á HHda, c(Ul.iunlam(�llte, as !.j·pos

r.,�(.mlal, e de l:mm. A (portaria e·solar·cce quai,s são o-s Lipos ,'populal' e

de"luxo. � J\ f�l'j[fha ta,mhehl foi U1be.lada ao 'pr:er,() de Cr$ 5,QO-, a

granel, (l, e}n' Swca-s· de pano :de i quilo, ti Cr$ 7,00. •
_

, , l

"

:;;

.

PflcelS. entra III. jlfRalista
�Uú, 30 (A. N,) - Tll'i,eia�se Jlüjie, iII:ú ,;l]ilzo ·.da· II va).:a 'é,f'il)jiUlaL.o

PI'OO:eSSÓi cr.illIlJe CO'Illtm {) j.üJ'1laJi.sba P'Oiffi:p!e'u Sou�a, i.n.�en.lJta.do pt',lo Ve�
J.'IeJaJ(io-r Jia:i,me l'i'r.eir.e Ri Iva do P,R:P. o 1>1'00eSSo s'e prende a �.ma séri>e
de �rtli.gQs do jo.rrolaJJ.ist>a sôbne a.q'l1ele verr.1e.a_{lol', C'u,j«} nome V·PA11 citado
!!lO cél.eJbl'e l,ivne azul do Depan(J3imeJl1l.0 'de Esti3Jd'o dos· Bstf}idos Unid>Gs
t}o·:n,wa 11l1',g'eIl1iLina. f,omploj 'na

carg8s·..Bolivia ..... �.�." -

.

La Pa.z, 30 (A. N.) - As
.MAOEló. 30 (A. N,) - Ré,I)l'(�sJsntal1it!eS qa UTIliãilJo DemoDráILi·Cl3. Na- autorid.ades polidais mantem

"O'ÍJem,llll r·eniLlIll'ciai".aJm seulS' ·call,gOS Dia i\sse;m:bléi,a Gans.ti'Luinte, em si.-
re.s-erya. em torno do sup.ostoJiJ·al die opil',otres'to pe.lo e.s!:a,bcl,ooim�JJto d.e oor.t.ões J;lfliTa el)Lra�j.a nas ga- COD1lplot revolucionalio� .que delori,as.
via e'sta.l.ar dorn,iib,go ultimo.

Ba"lxou O preço· dos calcados cam �o��:�t1��l����{i�;ai:u!n�!=
>R!D, 3� (A. 'N.') � Pl�blii'OOida �nLem,' do ."Di;áno Of'i,Ci�l':, en.1:N�� l���:��:�=��oo q��t���o������

iiInediaJai11'lle.r�te em vigüI' a Po.r:;Laria 28 de 27 do oorr·enLe, da GOIffiISSa.O . autoriza,da.s indLcam ter s1do o

Offilll.:r.al de Pr·eçQs, palra vCin;da, de oal.orud:o: no oomrBlIcio vareji'Sita. E:Sis'a rnO'Vimento chefia;do por' AI
[lIO'J'Lar.ioa ·csr!Jaibie!Je;cie uma., l"e:dlut:)iio ·de ·dez por cento ,S/ôbne' ·o,s p;reço.S. berto TaboJ'ga, '0 qual fói desma,llewr]·o,s na. sol!a 'cios S!llJpaLos, ·até Cr$ 300,00 :eX'Cé.Lo rus' gJal-?CJhas .. tell'ra,do.

Renunciara. se·ls

Nota enérgica l Grecia Decretou a. falencia
J.10'NiDRES, 30 (U. P.) _ A Grã-BreLa.Jlha,·eIIÍ'Í e.nérgi:ea. nolla ellivia- Rio; 30 (A. N.) - O juiz da

.(11a. á 'Gi'éciia, ·c-o�ilcil!.()1ú
.

á.quel(� p,aís a "tl'.azer pel'amt� a J'�S'tJoa. Ol�. iliSs.as.. oitav·a vara d:vildrecrerto a fa
SilllOS" Ide dois s'Ü·ldarlo.s ingleses mem.hr(}g. da -.MI�s,sao MlilIlar BJ.J,tàmJI-Ca.· le'ncia dioiS sr.8.· Ohaves .Araujo
Um parla-voz do "Forp.j.gn Offi:r,P;" 8Jcl!ianvou Q1\1Ie ,a Illiglla;!,e·l'lra. I'evo�l a

e 'Cia, .c.om fllibrica e venda de
lw'r,jIO< o imócLe,llIloe elo dia 22 dr m::l.i-o em Avra, Q1.ll'anlflo, o Qlue gr,..mtor-

ma, haind>ÍidoiS a:tJalCial'all11 um \,E'Íc'lilo inglês, assassIJl1lalll'do dOIS m'IIILal'es. ca,lça.dos.

u. Jua_uilJ) Domingues. de
.

Oliveira
'. Aos c,ato,litCos do nosso Estado -.0 que eqnívul.e a dizer á grande
maior-ia da população sa·nLu-cruLa:�iJrl'enS'e - a data de hoje é auspício
s'a e gl'at'a., por marcar o 33° uíversár ío da sagração �i.SlCo'pal doe S.
E.,'<lci'a. R·e'Vírna., D. Joaqudrn Dommgnres ·de Oliveura, -emim,enite e aipÜ's
tõlico Areebíspo Me(;r:olpo.Ji<[.ano de Ftor-ianópolís.

Eigunra r-espeitada e respeitável pelas per-egr-inas vrrtudes que lhe
exoruam o caráter: mestre cousumado da oratória sacra; c:uLluna apri

. morada, feita á i'nLi,mida:die dos clássicos e destendida á atuaíidade;
,

garia e5ip-ilt'j:tJual de 'aL�Lo.ridadlé incondeeíáve! por 1S80 que se impôs p,e
.

1,0' eX'emp;Lo e pelo lr.abaJ!ho, D. Domíngues de O liven-a, na sua longa i8
benemérota luta f.ez jus, exuberantemente, á confiança. e aorespeito não
so dos S�\1IS J:j'éiis, mas ainda, e dó modo espec ialiss imo, dos seus SUIPr:
ríores lJoi.eratl'qU.ileos. Dai as düsl.ínções e os títulos a que grangeou d'l
l'iflillo como I)S de Assistente 11.0 Sólio Pontfricio, Prelado Doméstico d,Q'
5. �riÜdladé: o Papa, e Conde Romano .

Reg.i.sLra11ldo a grata efeméníce solícítamos acolha S. Exeia. Rewna..
(J.S TLOtS'Sos mais r-espeidosos CQl\111Jpl�imeDitos.

'Os militares extr,mistas
..Rio, 30 (A: N.) - o vel3- .palDa o Su:prémo Tl"ibunal Mi-

pel'tino "'O Globo" diz que a liltall."". ;

me,nsagem do e·�ecutivo soBei'" Es.se . ass:Ul1ltm será re�olvido,
ta;ndo a. reforma dos milita'res na proxima e;man.a,.
extremjiSttas será trans.forma-
da em lei espectal,talvez já na

p�.oxima s..emana. E "alinha, MaSar·IOS .faltosos'allllda esse,s detalhes: A UDN li

havia' desi.stido da queSltão pOl'! Ri'o, 30 (A. �.) - O J�z dai

julgar que o a.ssunto· etst�vessel q�lill;ta vara -e�eltoral envl�u ha.

liqu.ida;dó com· a ex.tinç�o: do dl.a� ao T.fl,bun� RegIOnal
p.arUdo' Comunista ]3Tas,llell'o. Eloeüo·ral, a :realaçao dos mem,.

O 'mesmo fizera o deputado brOlS das meisas receptoras� _9ue'
Vieira dle Melo 'relator do pro- raltara;m' no dia das elel�oes.
jeto indkado p'el0 PSD. Agora, tendo sido os outros' -:eceibIPOi\
po.rem, o pr.abJ.ema voltou' a pe'lo procurador Romao Cor-

ser conside:rrado, quando os tes Lru0e·rda.
.

udelÜtsrtas resolveram ré-exa:" O presirden,t� �ra11l0 Gosta.

mina-l,os. decidiu ,e;:x,pe·dlT clrcular a .to-
O de'putado Plinio Ba1'll'eto dos os juizes das z.Ol1as el'elto

a,p'resentou' uma e'menda no r::j.is ,:olici.tandto a �emessa da

sentido d.e gara:ntir o recurso rel�çao dos mensarlOS faltoso.i.
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.

d
.

t: d 33" sessã.. 'ordinária pare que el�, .DUXU:e'>l ".ler"] p ·n"t.erial.- , assassínto do ãr. Moací r Sarnpa lo e pro.
A ., R�ufO d

a a "d' n �2' d� ��io de 1947
'

me-nte. dentro «e ,-u;". po·.. ·'.biLdades, o i pôs f'ôss'e consignado em ata um voto di-
Na' eapijál rea lZ"D����A � 'sr José Boabaíd. Servi.ço Nacional de ·M"làJ'L..

. ... profunda. saueLaJde. a ,;?emol'la daquet«
"

'

C $ 80
PRESI __ ortv de"Maaa' FinalmentE' encarece a ínipnruancia digno e saudoso cídacíâo.no • • • • . • • . . r ,U. I?ECRElTARIA - SI S. Y

s
b

desta Assembléia drr igtr-se ao Govêrnu A seguir. tomou da palavra o, sr .. Rau.I8emeltll"1I!t •.•• - • Cr$ 45,0. lhaes MachlHio e Alfred°d çarr.'�o de 1947 Federol pedindo o aumento da verba do. Schaefer, dizendo que voltava a trtburia
lrimeltr. :..... c-s Z5,.0 As 14 noras do dileagat2 oe &�al�re3iden� I S. N. M., setor de S. CataTina.

'1
para esclarecer a EefeTên�ia feita à scuaUA

. •

C., havendo numero. �
.

am re-

r
Temos a honra de apresentar a v. eXCI3. pessoa pelo sr. Joao JC1E,'e de Sousa a-..

&Netlll'm··e·r·.·. ·a·v·u·J:,;o··•• • Cr-trr" .00 d'ecLa:rou aberta' a sessao. ESti:� .. _-.p. os protestos de nossa estírria e consídera- bral, no tocante a um caeo ocor-rido em
.

• <II 0,50 sentes 30 srs. de�utadO'f3" . -

à leittfra ção. Brusque. Prosseguindo, _afIrmou que _o
O S1l'. 2° sec::"tancrpro.cedeu foi apre- (&8s.) Saulo Ramos, Pa.ulo Fonte., assunto não era da feiçao que lhe queria

N. Interior da ata da sessao _an.teriOl, que
Biasc Agnesino Faraco, com as restri- atr-íburr I) Iíder � minoria. Que, d!! fato.

, Taüa cotn re9trlçoes.
d à terturu ções anexas. Joaquim Pinto de Arr-uda, houve uma ocorr-ência com O entao De-

Ane , .•.

'

..•• ; •• I CrI 1".0. o sr. 10. ,secretárIO price �u seguinte: idem. legado de Policia de Brus{lue, quamdo ue

.. do sxpediente, que cons ou o
i ira co- ADITIVO realização de um baile nurn dos clubesSemestre ••..•..• Crf t.. Te1egrama do sr. Walmor 'd� 01 ve�e!l'�iCl0 A índ'ícação do nobre deputado Antó- daquela. cidade. T'odavda, aquêle depu ta

Trimestre Cr' li••• , municamcro haver a'9s�I.� °al de 'Dl' nío Oar'Iós apresento o seguinte adiUvo: do. fol a Blutnenau, e de lá trouxe re-
.. do C3ll'!>ó de Prefeito

.

um � Konder, Que, se SOlicite; outrossim. ao exmo, sr , fôrço_ ao seu destacamento. vindo. nee".a
Númer. aTol.. • • Ct$ 0, .narão; telegrama do sr. Marcu<s

tada a ·Pres1dente. da' Repl1blica. eleve a verba ocasião, tunto. o atuaa 'Delegado dle Or-
agradecendo a homenagem pres

trrnão' destinada ao Serviço Nacional de. Ma lá- dem Politica e Socía l, .sendo sôbre o as

memôrüa do seu llustre e saudo.S:O exmt ria, setor de Santa Catarina, para que sunto abel-to inquêrilto e tomadas as proAnúncio. JII·elliant. _trat. d'l'. Victor' Konder; tele.-ama da
'm';'� êsse Serviço possa com maís eficiênch vídêncías necessáríes, "Fendo O Delega<!ofamíUa Luiz de V,ascO'llcelos, tamb�_esta. atingir a sua elevada mssão. recolhido à F'ôrça Policial de Floriano·

..

I
aglradeciInen.tos pela _hom�a�:� �aucl05'J Sala .das Sessóes. 21 'de 'maio d'e 1947. polis. PÔ.9t,-, em vO'tação o voto de "auda·

I
Os ori&,inais, me8Rl. !l • da pela Caosa à memoria ç>.� B�ni se- (ASg.) Raul Schaefcl'. dle requerido pelo "r. Ahn.ando CaUl à

publicatlo., ni. serl.

I
chefe; telegrama eLo ·sr.

Man�.tuinte'. ·de RESSALVA' memória do dr. MoaeiO' Sampaiü. foi o

d6TOITidos. CT.etárto da. A-ssemb!éia Cons I
ndênc,a Estamos ae 'acôrdo com o parecer, O'e.;- .mesmo aprov,,:do.São Baulo, lnd'l.lgan=_ qual a �ucional salvada a contingêncta de que a indic) Usou, tambem, 'da palavra, o 'r. 'Pedr';

, A di�Mão não se r..,e.� dominamte J;J.a Comis;;ao �onstvenda.s· � ção original não venha prejudicar por si Lopes VieLra, que relembranç!o � �assa-sal:íUlza peles conceitoa com ",elação ao ,1�POSto e
úva Do- ou pOlI' s.(Jas consequências a "efiQiênela gemo amanh.ã, dia batalha de TUlUtl, re-(

eJllitid.o1 no. attic" I Go�gjgnaçóes; OfICIO eLa ,eXI)1a, vih ena- de outl·os serviço,s sanitários igualmente quereu fôsse consignado em ata um voto

a'uinad..-i .' mtngas BJOOhaJ, aJgrad:.ec�nd.o, � ,g:: seu sério.s e indispensáveIs e que - contam de saucl!aJcLe e gratidã:>. à memó:t:ia do
,

gem da. AIs1SembléLa a m"mona
01' elrR apena&' com o.s Il'ecursoo· estadua�s. gra·ride General Osório, dando a Cas"

espõso; O'ffcio dQ sr. Octáviç> dde éo��uni: FlorianQPoliS, 16 ,de maio de 1947. ciência da homenagem, .pO[' _telegmma,
dtr,etor do Tesaun-o' do E�ta o,

der pelo (Ass.) Biase Agnesino FaraCo e J"a· ag ST. comandante da óa Regtao Milltar.

tm m'tdll!]'
cando haver pa-�o a <lespon

fi quim P�ltO dé' �rruda.. em Cu.-ttiba· 'ao ·sr. ·.comandante do 14°

.

.

ur:�mrm···.I' (',' :
I'

,

expediiien.te di;;l:. Secreta�ta. da Fa,��n_da�
-

. Rcsu.mo -da ufa da 34a sessão' ordinária, Batalhão de' Oa�ado;reos. ne�ta CapitaL (>
'qU!anto" dUl"lllt a, ;ausencm do re,p� vo

rea,\iz<l<;la em 23.de maio de 1!147 ST. Joao José d'e Sousa Cabral. em seU
.

tli1ro.lS1I'. .'. .

r us" PRESID:@:NCIA - Sr. Jo>Sé_ Boabaid. nome ·e 110 de sua balllc!Lda. associou·se a

Finda> a leitura do expediente, eZe r�: , SECRETARIA'� 81'S. Orty Machado e homenagem, 'sugerind? que ,a .mesn;>a
da palavra o sr. Max coUn, 9utoe _

'"
'b e Alfredo Campo.s. fôsse 'extensiva ao glono,·o ExerCIto Na·TltLEl"ONES l(A�S ·NECESSI'fJHI(I� ferindo 'ao aumento do impos ,'so r, AS'14 hOtlaS do dia 23 de maio de 1947, clonaI, consignando-Soe' tJamllém um votoJlambei : ; •••.•• :'.. nu

veiculos ultitr�-men.te havido no mll�" ha:vendo_ númaro. legal, o sr. presddente di). sà!udade e gratidão· ti todos aqueles
r Polida ..•..•....•..•..•..•. � .• ;. ,.1-0'" 'cípio de' Jomvlle, enviou à Mesa =.aElll' declarou aberta a sessão. Est.iver,am pre· que tombatram em Tuiuti. em defe.'la da

. Ilies'eJ-.

.a· obter'
.

Delegacia O: P. Social,........... 1371
d�oação, ll{) sentido de que o_ P��\t�: ,entes 30 -srs. deputados.' . honra e da mtegridade da Pátria. O sr. V. u .'Maternidade .....'................. 115�
cutivo providenc!.e. junt? a· P>l e e a':; O sr. 20 secretário pn-ocedeu iI: Leitura Saulo Ramos; em nome ela sua bancada,Rospita,l Nerêu Ramoe .••••.•••• S.U 'Municipal de Joi;>vlle e as dos .der ·:.,da ..ta da sessão amteriot, que. foi 'aprq- a.ssooilOu,se às proposições dos srs. ·Pedro .

0mprego ·ra.. .
.anta CaBa ..••.•-.:......... •••• 19�. municípiÔ-s', afim de que a� mesmlllS'. sen

vada' oom l'etificação. Lopes VieiTa e João J.qsé Cabrail. Em V).
�

.ç'Casa de Saúc;le,S; S.ba.tiAo ..... .- 1.1\,' tem ,aiS bicicleta,s do imposto mUlllc!P�. O sr. 10 .seeretá;rio p,rocedeu à leitwa . tação o votO. requerido" foi aprovadC), N.J-.A••istência MuDieipàl ......•. :... 16M·
de licença, no intuito de melhorar o p.

_

do expE>d�ente, que constou dO se�um1.e· vamente co.ni a palavl'a, o sr. Saulo Ra· Pr.eare então a DO'" Geria,.,B:o�pillal Militar •.....•....•...... Jh'
drão de vida da laboriosa class� oP��' teleglr<ql).a. d-os STS. Barbo"a 'Raesch, Júi:o mos dis'$e que a· banca-da do Partldo Tra·

cia e preencha a nossa �ficba ti.,14- •. ç. , -, lHr
'!!1e, O' sr Gu1lherme Urban, _

fa·zen�o C.qelhü- e outros, advogadosC que militam ba-lhlsta. Brasileia.'o. ao cumprir a deter-
tIuf':

- Baae Aér : .•.•••..•••• ';..... '7111 s�s aIS pl;lavras do é·eu colega, a_utor �a nO fôro da comarca de Ciliç.ador. reç!a. mirração de um 'aa>êlo da população de Jnfermações útei",", d-"ndo ti .

"a B. I. A. C. ... : ..,.......... ..... IS-;, 'tndi'oaçã::> teoeu comentá.no,s acerca
.

.0
mando medidas effcient� e 'prátioa.i Clt- Ca;çador, po,r intermédio do dr .. :r. Nd-- 8S indicaçõe!!' possíveis, qse tel!'''CIlpitania doe port.,. .... ; .... c... . U&e assunto,' terr-minando pOlI' da,r o ·seu ,�po;�, pa0es de .sustarem ,e rePlrlmirém a su- gueira. 'Rámos, não teve' intenções pol�. mos p' rll��r .

eÍlt' te.C'oDumdá-Ih (8)III- C. R. .. .......•... , ..•... Oc' 16(i�.
e o d1;i' han.C'ada do seu p,a:rti,do, _à n... ce9�ão die crimes q\1e vem "simdo' com<;>U. ttcaJS, mesrnô porque o povo em gerei ja ..J'6� Ppli�ial .. :.... : .•.. , .... <. ar'!
cação em apO'êço. Essa indlcaçao .{01 dos pelo's d�.ta'camentD1S p!l>liciais craque- não mllJ�s lacredita ·em tais mistificacões. aIOs batere.sadoll na aq.isiçp ..oP�teacl'rla :... •.••••••.•. ••••• 15.l't mandada à .seguinte comis.são: ",1's. Fe_Ix la .região.; ofício, do s�'. pre�idente do Con.- Finda a hoca eLo expedien\e. passou-se I)ons fliftcion.riol, (.tI)�!lO ltlltlMie8 !.••. 101, Odebr.echt. Walter Müller. ,e Braz ,A.l"e,. se}ho Direto.!' dQ Clube dos Funcioná.rtps à Ordem do dia, �ão_ havendo or<l�·r ins.lirA GGaetá- ••• 4 •••••••••••••• '... 1'5'
A seguir .. �·uSOu �a pa.lJ?-v'!.� .0, sr�_ AroIdo PUbl1CC!f? ,Clv1� de ISanta eat3lrint2, cq.mu- crjto. Nestas conalçoe,s" o sr., p.re.__�dent.e ••••.••• _.. •••••••.••••••••• ; •••• 7"''�Diárió da. Tarde"' ............• " 1571 OaTIlei,ro de Carvalho, o Q.ual,_ fazcp.dp ,,!cando,a jE!leição e passe do,s nov06' Ól'· deu a palavr{lo a quem dela q�li!'S3,,: fa·

.0,,'U'AR',TOS'
,I,. B. ·A. ,,,: .. ;J.•••,: •.•• •••• ••• •••. lHJ d:emoràd.a· � brilhante ex�lànaçao, acerc�

gll-Qs d"r�bres daquele Clube.
. �er

uso. tendo falado Q .Sl'. Joao_ JDse de

1"'1Qmp·
l""_""

•..
v.-u.a

� < 1".', -d� plLur:iótica "c:;ampapl).a �e Educ�Çao ,A segUI!' usou da. RflIa'vra O sr. Artur ousia CabrjlL �� 'de'pol's de lA" um te·
. dos Adult<;lS",. 'planejada e _J posta e,;, Mü.·Í1.:e,r; o;qua� f�·zend.o' �Onsidl'roGões legrama que., lhe foi ;p.a\9S.ad? pe.lo "Cor

ex.ceução.-pelo.._exmo..&1'. �M1ll tr;, de,E�, a'oêl'lDa f,lol�nãQ, famec!:men , pela Rêde r"io d'Oel>tJe", de Joaça-ba, sobre a agres· P.,reci<Ja-liIe de um QU >maia:'-�.......-...,.- tJado dos NegócioS' da Educaçao e _Sa1.1de Pruraná-&a.ll-ta Cataii.na. aos exp:madore-a, sao
.
sofrida pelo <prefeito intenno �r , .

\

? encaminhou à Me:'a uma io:di:W:C�O, �l' de frublf' cat.a'rinim!les, do.!; vagões co. ,Otávio MontenegJ;O,.:renovou; em re�po�.t,\ OfQrt,!� à ..esto Reda.ção.V'n�"'J...· gerindo .
a imedIata

_

lnaugurltçao ,,�' berto�l 'r.omo o ;faz em. outros, ESUj.-d:Js, ao >Sr: Armando OâI'IJ, 'Suas con-sid�raço�'S. I-.?1711f;f7., '''cq,m:panha de. Educaçao de Adultos, e"'Pec1Ia.Jmente no Prurana, encaminhou ,., em. torno da situaçao de Ca'çaK1OI, pa, à ......•
,
.....••••••••• ;

••••••••• �

. I em todo O territóris> do E9tadC: desf!õI1a' :Mooa l.u:nà indicação, no sentido dIe que, ooncluir ,dizE>ndo q_ue a bancada ude,njsta 'V'"
I

d
'

UE H,ORROR. "" ção d� urp.a comissao estta.d.�l d" alfab�· �uvi� il A,ssembl�"a, seja telegmfado ao Jámals fez ou fana poht!:oa sôbre o as- en- eIII se'Mz-a,ção, in.t.!'grada .per téClllOOS.•nc\l:nb1: sr. dl",eMr da Rêç.e Pal'aná·Santa Ca1t-l. S\,ll1to, tanto que aguaxdava comunlca
..

'.
'."

'., .

-

\
.

.'

da de O'rienitJaJ: OIS tDab_alhc>s em ,Objeto: rlna, pa'l'a que os, expOil'ta.dores d!,.ste }!Js. d9� .qflda1s pru-a se ,pro'nunciar oomo .)

levantamento das ex,lstenClas de ",dulto·, mdo. sejam cont<)mplados em suas '1:'€0. fez. O que acentuavaJ, ·enfretanto. mais m6v.is tie sala de jan·tor e ·'quart&,.·
e adolescentes analfabetoo no� .ce_ntros qu�S'!ções de v<j€'ões pa:ra o traniporme de UI!;a vez, era a' inexLstê.cia de medidas "

Ver e trot'ar à: Rua S'ouz'a Outrcs..-u'rbUn<JiS e zonas ll'ur,üs; in-sjlltUl'l' u� truta!;" com carros cO'bet'tus, eorno vem. previ�, que teriam evIta'eLo, o .c�denávél
. prêmLo em dinh<:il'o,. com a fmal1d�de d: $-endo. feito 'a outroS>, .,aspeC:i.alment'e no assrussmio do dr. Moacir Sampa'lo. ,Ne 159 (Eltnit.. r .

. contemplar, o pl"1meu-o adulto ou adole�- P.arana OU que, se tsso não fôr pOSlsível, .

Nada mais havendO' a tratar, o sr. PI e;- . • • • • • • • • • • •. • •••••••.••••

cente .a.lf.allleti7lado numa daIS cL3J',""e;;·.qe não Úres l$ej.a cobrado o frete sóbre a sldente encerrou a. seSSl..oão, marcando' ou-
ensino supletivo' do territóTio catarinen· .rri:adeina que empreg>am· no fecham.ento tra, para segunda feita, dia 26, às mes· -0-
:le; dotau- de um giná!i>i'O es!&dual ·a. c;' dos mesmo,s, Pall'30 poderem con=er mas ho:ras, com a seguin�edada catllJrmense que prim(jIro e�rm_· com a>:llL<;'les _e não ·enoarecer o produto.. Ordom

_

do. dIa .,
nar o analfabeUs;mo no peh penmetrp Essa. i;?dlqaÇao foI mandada à .seguiiJ1t" DISCUSSão e vo(Jaéao dMj Indicações:

RETIRARA.M SUAS CANDI-

I urbano.
.

.

.
.com.lssao: 'SI".9, .Max OOlin" Guilherme Ur. Paulo Fontes -e Walter ..Muller, re.�pecti·.

O sr. Armando Calil, também em belo ban e ··Oa.rcl.os!o dia Veig.a. vamente sôbre o problema do lt:'ite e 0..' DA.TURA.Simproviso, ,solidarizou-se em seu nome e
..

Q ,sr, Ra,ul SChaefer, com a pallavra, "Ja.rdim da Infâp.cia", de Tinibó, e :r;t'S._,
,

'!"'-----------------_ D..ô da bancada do S'eu Partido, com a ln· dílSse que .se i=reve>Da na hOlTâ do ex. pectivos prureceres e Trabalhos .COn;$t!., .. ·TM.!�s. a•. bebiQ�s, .jnclusJVti aA,
I rtio.'1.ç.ão apresenta;dlru pe�o s.r, Alroldo C. P\!die�te paro repar�ar"se a,o. discunso 'dn tucionads.

,- ..-I·cad.... em o'utro. 17-t.d'OI,

."
de C.rur-v>alho. A indicação' do sr. A'l'oldo nobre deputado Aroldo CarW3lho. I:!rae;e-n- .uJ...." .. u.:t

L b t·,·,
. de CM'vaJho que, junbamelllte com a m�- da·lhe,' um es:clare�mento. Nu 'entanto, ' : retiraram' 'lIuas candidatura.i

. a· .8 ra Orl'o'
'.

-gl�tral ovação

q.u.e. p.roferl.u."
'será

.

pub.l-

co.�.
>Otme, 'a CaJSa

bam.
bém

OUVi1.'
a, qU,

eri,a f j)sa roin'ar, �O'II' ].r�"· CIl,ta.rl-, oaÔia no' Diá.r�lq' da �se_!l1blé,1a, fOI! ma.r.· Sentes. repoTta'l'-se aIO deslpacllo l:e1egrá· _ao:...ae••.. -,-, _.... ,vil!tt. da cerna!-' dada à �guinte cmmssao: srs. Orty de fico lldo pelo -sr. S8wetá4;'0. vindo de 6a. ....
.

W&U

�gaJlIhães Machado, João- José' cfe Sousa Ç,a;IO'l' e. v€lnsrundo Sõbre ,�s ocorrência� ilIhi vitór*.�.�o'. 'aperfUvo�Kl'lIOT,'Cabral e Saulo Raanos.
. .

aI! vCll1f.madas, Sôbre 1sso· d.1ss� o sr.R-adio-TecQiCo-Electrop O S�·. W,aldemar Rupp, num mag'rufIC:l
• R4l-ul Sch'atefer ,que .0' noor..e 'sr" Govern,:f. '

J' F,uada'(:Jo ettr '1935'
, ; lrr('IJ<l'Úmo; ta'a.çoü bri:.lh�n�" bi.Ôgra-�.ia· do 'dÇ>X dQ; Es'tadp já havm' p:roVici.e:liciado a '·A.Froxlme-se mais. de se_I $1'. CO'i'onel. Fll'Ia'llcisco Fa.gtlIUias,. que, sub;st1tuição integna.l do desfacainento �J':.;,�'.;.:; __

.

M.,ntagem de rádio., Amp)i- como d'eput.ado, teve talssento nesta As· pOlrcLal de Caçador, não só cóm elàmen-
'W.' amigos e 'parentes enVutndo-

I
fjco,dOl'e.-Trlln.millo:t'e. sembléia.. em diversals legL,,1aturrus, ter· .tos. do destacq_mento de Joaç<rba. ,como' .lhes 11.m nu'mero da r""vlsta nu,.

. mlrIm·ndo por SiOlIcitar um vo-to de �au· ta,mbém, com· elementos policialÍlS desta ;,i <7 V!.Material importad,. dir.ta- '. da9-e. à, IÍ1emó� d�q.?-�le i�ust�e concida· ,Cà!pital;. 'ao ,'mesmo tem.po qu,1-", pajM .lá, .}; VAItE DO ITAJAt efli"'ão de--'
"

"

'Dtom'm;)'r"p'
n

...toé'G<e'rd\oiOerit·'g;'�'U;i·':S BAij'hm"
,.; �âQ; gue' tantos' e-, tao- .3f!S1na�ãC\,!:s ,s;erW - seg':Üra 'o:�Deleg.aíio·' da'··Ordem' PolíUila

.

e .;.... '. ., <Y

'Q
ços prestou à Salllta Datarma. Poffilo em SOCIal, prura presidLt- o Inqwiry,o policial dlr.ada •.Florfan6poll8votação 0. requerimento doo gr. Wadd�mfl:r: � ser 1!l�1Iil'ad'2. Em "segUida. ,dLsoorreu .!, _._ .._.__ .__'Rupp, foo <> m.esrpo aprovado, d�mb- sÓ)""", . .a jnàJlcaçao do sr. A.ro!tlo CairVa·

'.:'
'EVITE ABORRECIMENTOS

I Electt-.-
Te"-lC'0- PMOfl·••l·O-aj

rumdó o sr. presidep.te fô� feit<ll:>',. por ijio, .i:nforIn.aJlldo que o E�o de Santa ,
. .,

i'-
v ....,. • •• telegrama', . as comunicaçoes sQUOltáü13.5 C<rtamna, pelo decr.eto 11. 3.735 de 17 de eom pedidos ,fi'ue pedem ·ser ev.-

:i formado Da .Europa pelo. orador. Esgo.tada· a -hota.
- do 'exp'l!·· 'dezembrb de 1946,. já havia �egUladO o dos. Contribua ,p�ra a �aixa õe F....FI . ,

I' diente, passo-u·se à Ordem
..do, 4'ia, não en�ino PJ>lniárl.o supletivo, destil1!ados aos I I" d' t d 'F"

>
i

'orlanopo 1. haovendo quem qU]SeSiSe faz\':I;'.US'b da .pa· adolescentes 'e adult'(À';;. Terminando, dii-

f
mo 3S aus Il 'Ilren es' e .�tr ae�(�UQ Joio Pinto n•.29 ','- Sob. lJav:ro, " c' c,. "'.

" ;se ,que .q Est.ado, nesrte PartLculB!l', já flr- . _ ••• ; ••••••••••••••••••• ',' ••
�
••N� I1l!IlJÍlg havendo !8 _tl'.á�.iW,·o sr, pre· mB,ra a-côrdo, 'em data de 30 de abril d�mdente en.ctliI1rol.� a ,ge�ao," �)'cando oll· . 1947, e?m o Depa/l'tam.ento Nacional detra prura; .ama·nha, ,às' m.esm:<ls hOl1llJIi, 001"1 Eduoaçao pa.ra o funciona'Illen to d>e 120

' .

a seguinte
-

des;tlas ,escolas. O O'l'ador foi div.ensas vê-
'0 ESTADOOrdem do (lia' zes aparteado pelos S1'6. Aroldo Carvalll",Trabalhos Con.�tituclonaj,s. e Konder Reis,. A seguir, o ST. Saulo- Ra· IKifto' ..

,

"

'

Parecer' a i:lÍdica.ção do SI'. deputado mos ,lendo à Casa um telegroma que re- �.... 'IIHeitor Liberato referente ao.,:< serviços de cebet a de Oâçador, a>Ssinado palo dr E
.

P t d'AssiBtência Social a Sér dotàd,. a cidade JolLo N�ogueira Ra.mos, rogando-lhe info": neontra-se no os o ede Itajaí:
.

ma'1:-
_

a' AssemblélJa �'elatii\,amente à si. M2A RtC�BER AMO� GRÁT19 Venda da Livraria RosaSenhOll' p�-esi(funte. tuaçao die iooegurança em que se eneon' 6CREVA O SEU ENDERECO AOA Comissão nomeada pm' v. excia. para tru a POPulação daquela zona referiu·se no Mercado Público.dSll' parecer SÔbre Indicação, apresentada aos orlmes cometidos pelos m�bro;s do. tlBORltORIO 00111 s. a. Ip�lo nobre deputado Heitor Liberalto. noi- destacamentos poUciajs ali sediados, 90: a------------IJi!II-----rua pela manifestação favOIrável do PIe· licltando" �m nome do. ,signatário do. te-
CAIXA POSTAl. 36

ná�'io, relativamente a esta proposição. legrama.,. fOSse a�endido o apêlo feito SIoUMENAU •. SAN-rA CAT�
••• P.

I
Conooll'dam, .0utrOJssim, com o ad'itivo pelus aiClivog.adc>.S de .Caç.ador, no "-Iegra: I. apresentado paIo deputado A. C. Konder, m,! que cLiJrigll'am a Assembléia. ""0\ �r

. "Quem extra,viar ou inutilizar CfQUEIXAS E RECLAMAÇ6E8 no s;entido de que a Assemblt'ia, ofiC'i,e ao Joao José de Sousa Oabral, pedindo qU� certificado de alistamento papriPREZADO LEI'fORl Se O Que <li. \ pr-es"dente do T. A. P. T. E. C., encare- o t�leg;rama �Id{) no expediente fôsse re-inter.soa é, realmente. uma providência cendo o valor e a o'Oo.rtunid,acl'e da Indi- �itidO por cõpia ao Executivo pa'ffi 'que multa de 10 a 50 cruzebos. out.roll"
. para endireitar o que estiver err..d� ou caç(·Aão. )CoJ.rdia1s. saudácões. e e. to�a,ss'e conhe.cimento, 'passou. a

DR S O l·sl
..m J'ncorrera' em multa de 20 a I_ss. oaqUlm Pinto fIe Arruda. Pano segun-, a verbell'alr, com �n<?,rgia, a onda' AULpara que al'l1lma falta não oe repita: • lo Pontes, Kond",' R,-is e Bia�e A. F;traco. de crimes, �meaças e violências praltica.·

'

• 'cruzeiros aquele que extraviar o. ,NAO o .scAn<lalo:que a .ua recla,maçlo Flo'J"irunópaLis, 16 de maio de 1947. dos POlI' agentes dia a.utorkLade pública
.

ou_queixa pOderá .-ir a cauoar. encaml- 1enhC°mirpT�s1dente, fque poem em perigo aquelas gatrantias RAMOS inutilizar o Certificado de Reser'o S'sao enca,rregada de estuda!' � U�-damentais. das quais deveriam ser osnhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇOF:S. Indicação do deputado Konder Rers, sô� PrIm��ros salvaguarctalS. Lembrou., aO!nda vista".
d. O ESTADO. que o C.Q!O oerá lendo

bre o problema da malária. considerando q,-:e Ja a 7 d� maio c<N'!l'ente, na Assem: E (Art. 129 da Lei do Serviço Mnlod que_ esS'a questão, mesmo COm a conju- ble]2-, den.un�"ra a. sHuaça-o d� m'segu- specialist-:t em' moles-!leIa emora ao conhecimento de que.,. gaçao d esf .

G �Os orças aos ov"rnos fed<;>ra' rança _eX1s�en e em 'Oaçad'€ll', ,lendo a' res. tias. de. Senhoras. tar),!de direito. recebendo ". '. uma informa· e estadual "e bem 'aSSim C'Om o auxílio PE'Ito
_

um telegra:.ro:a que s'ôllre o' _1lJSS'l:intoç1õo do resultado, e..ibora em algun. c..
dos particulares é de dificil solucão. ,'l. lhE> fora' env�ad'o. ASSim' se medidas hou' Alta cirurgia.' '

.08 nlio lejam publicado. nem a recl&'
de pai!'eceT que o govêrno estadual con� vc:;;>segt ,S'do .. t,om§ld'�i;_ ..

t�l:-se.ia evitado'';

I TOME APER.ITIVOceda .á v,,;,rba ex�aordiná,rj,a solicit\:túã ba,r.ba-ro.,a's'8_aSl;InI0 .

dó dr. 'Moa<lj,r: Sam.. HórflTÍo: 9 às 12maçlo nem • providência tomada. na Ind)cacao. palO, _cl<1,adao. dIgno" funcbnário • exe'rn.
.

Outr·oEsim. sugere que o Govêrna do pIar,' 'cuJa:S" 'virtudes ·ex>i.1tâva,. como 'mÍ'l-

"'" , .........._,D...I......AR IA"M,_ENT_E_"LZ&"""",,1l! \K Ni. T. C' T
- Estado providencie' junto às 'P'l'efeitUl'ds'l dIda C?'" JU,L'il1ca.. Usa,ndQ da pa·t�V>!·a. o _jJ'\.dos muniCípiós atingido,s pelo flagelo, sr. Arma:ndo OalIl condenou o bárbàrn I

��
ri

--- .,

I
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e lt;STAPfl-S!bado �1 de Maio ela .47 i
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A [NCOERÊNCIA ...
A seguir o sr, deputado ,T,),,,"

i\1.a!'ia Cardoso ela Veiga, do PH.P.
declarou que votava em branco.

.

Aí é que o ambiente se mota- O b Idmorroseou. A lebre fôra espantada.]
' S re e es IN'com a declaração do l'epl'es'ent'il�i�'

� ota 5enS8CIOaal I· '. ·

"PgP�;'�à!��·U:l�DO J. J, Cabral li((;>l' desmentem I
Belo Horizonte, 20 (A. N.)· Vitória �e Bamadler

da llDN, pediu, novamente 'a pu- Rio, 30 (U, P,) -- Continuam - A nota sensacional mineira Paris, �o. (U. P,) - Reper-
,J.avTa e disse "que Soem embargo ,':e COlltradiotorias as noticias de é a r<esolução do PR recusan- CUtiUI profundamente na im-
suas dec)'urações anlol'iol'es de !lne d'

,

d
sua bancada sómel�le podet'ila UfJ['Q-

frolllteira a re·speito da guei'ra' O-18e a Ipartlclpar do / aCôr o prensa e na olP<1'll.ião puhlica
var' a m{,}ção se eLa não im;Plica.s"e civil no Paraguai, pois am- com o p, S, p" a.�irm�,ndo que tra:ncesa a V1itória obtidá' pelo
em solidal'ieclado políl.i'Clo-p'al'Lidá- bos OiS lados proclamam vito- o governador lVlllton Campos SJ', Paul Ráma.(Uer, conseguin

Sl"ll'i� �o,Exmo. Sr, Pl\esi{jen.!e. da rias, Despachos. divulga.dos- pe- tem cumprido os oompl'omis-, do ervitar a greiVe nl8iCional dos,
Rev_ubhca, mas apena.s '0m apl'O- d
vaçao da atIülde ele S. Excia, l'a- la Asrupress, proced'entes de' sos reciprocos, ando por isso trabalhadores nas usinas de'

- a memi,na Ira,i, filha do sr, ;(;@ndo cumprir com a dec-isão do tPoútà Pom, i-nforntam -que em integral-apoio ao mesmo go- gás e· ,eletidcidade. O Blll"eau
A'moLdo Couto, Eg'régio SL1iPel'ior' '!"I'tbu.n:al Elei- fontes re�eldes se. diz que os vernador, , I Politi�o do Partido Comunista

_ t.oral, vi,nha, em vil't,ude de havel' 't 1 "'0'0 't' acô d "'"';rm;ad 1�

JiJNLACE OLIVEIRA _ CARDOSO siao negado o 'pedido ela lei.t.lll'a elo
lllsurrec os ca,pturaram· ,v

F
·

á'
I crI lC.OU o . Ti o H

.

"
-o pe,l.i;t,

<Rroliza-.se hoJie. em João PeSiSoo, .manif,e,,'to do PCS declarar' que
soldados le.ga.lista� no setor dei rontelr.a.S "ft rU&OSn ,I'Fe?'era,çã? stIl(liçal, COIl!(:)'rd�n- .

. 0 errl�loema.lrimbnialdo
.

.sr.Ildali-suabanc:adaseaITs[.inlhadavola-SanPedro.Ao ·mesmo tempo"j \·v 1" "O (U P)
dto em dIscutIr a questao da

• .

i sa, HIl')Tan' ü ,. •

-
- •

.

no SOIaTlClS de QJ.ivéi['a fi da Sta, cão: E assim o Jazia P()'l"q:ue só- so despa'chos da Asapress pro-, l) E'
' 'tI:'>

,

d·'t eleVlaçao d!os sala:.nos sómelnte
E li' Oar,doso,· merllLe o conh·ecimenLo do j,nLeiro d d P 1\fI'.' h

X61'CI o acre I a oure" se
d b

.

d
.

O aLo civi,l soerá fi€lilLo na l'esi- ,t,eô[' dacJuêle d()cumenlo o,ficial' do
ce, ent'es e orto m..urtm o, 1 t

�, em eZ€Ill1 ro VIll, {)IU�O,

di' "''''m qlle o le'g·alI·�"�n c,-,;noC"l'de- l,ouv.e dOU., ra guderl''a,_ ,suast, pnln- Walshington, 30 (U. P.) -

,dênoCÍla dos pails da' noiva e ,�ão parlúdo fechado poderia CJvideil1� .

"'"

" ' ""� "''''''''

ClpaJ,S e'J.e8a!s, everao eis ail" Q- O "E
'

S .
". .

tJeslElmnrl!lms por pla,nLe da·noiva: - ciar a graviodad-e, prooedêulOia ou ram preca;na ,em v1rtude. das
1iJ' d .... "fr t'

,

[t' vemng tar afIrmou, em
Sr, Numa P,omp,j,Jio Gar1dooo e SIOO imrprooooêl1JCila· e a,olPécto i,njrurio- sureessiva;s derrotas" a: situação ca" ZIDiS' as :""'ta lQn.eua aI1I1- editorial, que o golpe de Esta-
fi!.ha AZ""lÍ-r' Oa--....;�o _ 'Sr.' EUil',j'CO S'O d,o's a'.t.aq'.lJ.e'� -.1,o.nCl'·,..,·noad,""';:, d

" ca em CI r pe o nome q:ua -

d N'
. .

"" llUv-" '" 11�, V", v_ do cOll1:aIldo rebe1. e. O Jor.n.a--
'

'lona IIcaragua constitUlu um
'goal'ês de Oli-veooa e sua fiLh'a Dul- O sr. deput.a'doo Sa:nlo Ramos, do

I'
,

R b rt. P'-l'
.' quer poSisoive agresso.r, o. g'ene-. fl Ig' ��

.

1
-

'd '.'

ce Soa't'le,s dç O Ji.v,ei na ; par pa,rLe PTB, mani.festou-se de maneira lta paragualO, o e- a a-
I C . 1 S t, d< t I .3! ra'1luc: VIU, açao, .� pnnc;r...

do- ,noj.vo _ Sr, Anlônio Pascoal conü'ária a-o seu p-Emsamem,Lo an,. cios que -se aJCha em Pôrto
ra ar paaA Z, cÜl�an an el pios democráticos., Acrescenta

ArpDs,lol-o' e senhora, e Sr, P�aro lel'io-r, s,endo também, como a ban- l\tIUl'tinho', deolarou 'que O'S in-! gEen;er�tl d�S fla°l'ÇfllS aereGo�s �lt� que elle deve ser repudiado por
Soares de Oli'V,ei.ra. e Senho.l'R. cooa udeniMa, inc@eern!'e,l'ie.'3'lllmiusurrectos estão ·peTd�ndo', 'a.. fé d xe:úl

0., '�oOOõ' roud aoe·.
ffiJ e

I
todo .'0. co:nti;il�n..te.

TesLem:uil1halrã,o a. ce,rimônia 1'e- o seu contr'a-vol'o, nas s.eguinles h f·
':-"'- "

e n.;proprI<:;tç es . a . am:a.ra,
". ,

ligiosa na igl'eja de J-oão Pessoá, palavras:' eI.l1�s'eus e e �s e <l,ue ps"mem- duma-nte uma .da.s audiências1 _

pm' parte' do noiva: o sI' ;:eeueow,· ":A Banoa-da elo Pal'Li,do 'l'l'aba'- bras dos partidOf:í lIberal e fe� Al� 1 'd f 1" to' I· , .. '" ,,' .,;,

Niarbal Barbosa e selnhora, e Sr, lhista Bna,s.il'eil'o maní.fesLa-se cou- b' t- b d d
soure a elOS ornec men s

T -a' 'fi'···'·d'
.

O .1'.ensta ,es 8:0' '3.1 anO' on.an 'Ü a
}Y'I;,IL'tar"",s para 1948 enVI'ada era ··re·ce··1 o'sv,alelo MaI1ti.ns ·e semh'Ü'na; . por tra ataques iJnj'Ustos dirigidos ao .U,' Q

•

"'''Tte do no.iiVo, o sr. Ja.h'o CaJlado Emelent.ísS.I'mo Sen,hül' C.h,eJ'·e do
caUiSa rebellde, aos, brupOiS. ....__" C "Q d 1

'

""'" -

Info....m"'ço-es, p"'<opaladas pela 'bL1?J'e, a aJInAal1ta: ,

uan 'tO eta,- d.-nhe'.-.ro,ce se/nhora , e sr, Fe1i!pe Za.t aI' 'e Pode.!' Exe.cuLivo,· vf'-Tuham de onde '. ,a. .'

senhora, iVJi,er,,' emis�'Ora legali.Jsta dizem qu.e °hI'avamos es e atl',çam� o, �
..J,-. Entretanto, não Looho wn!heci- os soldados governistas atin-

Th ���a:s 'CO�tn edmenf· t
� Washingto'n, 28 (U. P,)

, t'me'lllo dos oleemos elOis &truqU€S a que, .'

l' h d d f
m=llLe ° co·noeI' o a ron elra O antigo congressista Anqren

,

se- rei',ere á Mo"ão, 13. mi,nh'a Ban- gIram a prtmelra In a e e 'e- ' ..... ·ca Conq"'''n·to nenh m de M t' d·' 19ad b"

a dce· ConselT\ciõn e' tomaI'aJm o ai;Ll' " UJa>'.. u ay es 'a sen o JU. o so
�ca,da ablstem-se de votar, mesmo '" nos naturalmente saIba quan-'

-

d bo o a do
I pOllqU'e quaJquer desl'Cls,pei'lo ás porto DesaguaJd.ero ao mesmo .,

, :' acusaçao e su rn, q;_; n
� j

. -

eI P d J d'
" . .

t n-.'�ta do padera surgIr uma. guerra, desempenhou as funções de
\ (ecI'soe,s_ '0 ü er u IICJi�1'l0, ·S/era 'e'mi)'o que- o.cupavam r U!li

, '.1 _

-

1 sll'bw!'l'sao da Ol'dem JundICu
.

no R' 1 t d' Ipáne Santo podemos, com lazoave segu presidente do· comité de a,ssun-

País", .

Ie , no se 01' 'e I , e d' d d' 1
.

á '} d �y
. A MOÇÃO DO IP�D CON'I1RA m: Antônio na regii10 de' Coração., rança,

lzer e on e e a Vlr. tos mn ita�s a 'amara", em

VOTüS DA UDN E PTB, A rádio reooJde desmeRtiu to-\
cuja qualidade' es,teve em Cuba,

-Sem votação, foi a moçfi.o, cu,j-ooS d st ' t' ias d vitóri8,� SERViÇO DE durant�. a ..�erra� O gover?-lO
tel"ll1Üi& Lí:'àil1,sc.r,�:ve.mas, linhas' abai- _�,;:.!...:;..s�����..........�.......��. ............;..,

..M'ETEOROLOGIA anc.hleV.siar·o·'MdaO··�m'ãoen"toe.pTo"lrI:eocebGi��odni-,'.•xc, apl,'(}\r,ruda só:ment-e pella .bancada ao.'"

,lo P'art,jdo' SOlcial Democrátiüb, COll'- TEUS 'FILHOS
t.ra os 'volas da tlDN, PTB, Pl'�.iaae do tempo, at� 14 hora. de armas e material de guerra..

É a segu i:nte a moção, arrwovada, aplaudirão tell gesto, do dia 31 no CaRHaJ:
que se.rá levada ao co,nh,e",imeIlNo d b I Tempo: bom

·d.o ::>1', Gene,ral E'll'rico Gas;pUl' Du- quo o soa erem q.e co a- .

Temperatul'a: e.tavel

ira, Presild'enLe da RepÚlblica: bora�te pró. Restabelecimea- Vento.: yoriav.i•.

_ MOÇÃ,O _ T.mpe.l!'aturo. extrema. de ontem:

A Assembl'Élia Co'nst.ilL1inlve d€ to da Saude do Lázar.. máxima 228 mílllika, 15,1
.

BanLa Catarina, I.egítima ,I"eIIH'esen
LanLe qLlle é elo,s ans·ei'Üs e elas as

ph,a,oõe,s democráLi'c;uls do pov@
"Bar,riga-Ve.rele, expr,esrSa aoO Exmo
.

'Sr, ,General Eurico Gas'p:a.·r Dutra,
Digníssimo PI'esidente da R.epú
bli,ca, a sua irresLni,La 'e incondic;io-
"nal sohdariedade, fa.ce aos ionj'llstl
fÍlcl:lJdos, ilnsólilos e desreSlp ei'lo.so':
aLaque's que vêm sendo fei,los á

prssôa de Sua Eicelê'TIlcül., pelo
,
Part.ido. Comunisla, pOl' moti'Vo das

me.cji.das tom3Jdas ])elo. ChMe do
- Pod.er Executivo FOICleral. plar,a

., \ C"\lIffij1I·imento ria clr)ci'são do Egré-
-_::��:_��.�=,!!::���----

gio Suppr,im' Tribnnaly Blei:loral.

,Militar boHv iano '0'�;'ti,â��lcelOU o l'egisoLro daquele

Rio, 30 (A, N,) __ Chega, Sala das Se)ssõ'es, 30 de maio de

1, t', 1 'd 1190 'M G' -'

f I d d 1
10Je a es a c�pl�a a conVIte ',0' ·{a.) AlfI'eclo Ca.mpos", SAPAT@S PARA HO EJI,.: leitoe a moo, Vlra rance.a. so a f') up o,

..gov€rno brasIleIrO, o t€nente Finalme.nLe o SI', Ko,nrl'pl' Reis salto prateleira, fahricado com material que e;dst<& de melhor,

1 D 'T I preço apenas Cr$ 150,00.
,corolle aVI erre'zas, chefe faloll p,ar,a dizer, cm sínl�,",p, que SAPATOS ATAMANCADOS: proprios para inverno. �olado de madeira
"(}o Estado Maior das forças ar- sr. () manif,e"to do ex-PCB r:ão i�:- especial q'le raliste_TI contra toda e qualquer humidade, conservando

lli2das bolivianas acómp·anh'a-, J1!l'J�lll o. Prp�ldpnlc, a moçao na.o
o pé Ilempre quente, rec:oml.\nda-we e5pecialmente para pessoas que

, " ,

1
sr .1 ll';>tl fIcava. Para rss.a JuvenIl h _, Ih ' d

. , ..

1
.do de sua c'Ü'IDlvwa, O Ilustre "CoUHUl'a",' o ohef,e lia i\'af\ão, pode trabalharn em lugares umi"c5 cujo soa o c e cimento e tl]O etas,

> Preç� o penos Cr$ 50.00.
-mil i Lar será recebido no aero-I f:er insu�ta�,o por "lon'l.. le mond,e CALÇADbs PARA CREANÇAS E SENHORAS: Temos grande Ilortimrmto,
-port O Santos Dumont pelo mi-j e,L san. pere , men.o_s pc,los

,
Y0r'f!le- modeles novos, pr�ços baratillsimos, de Cruzeiro. 20,üQ a 100,00

nist.:_':) da Guerra e out.ras altas lho,s. E. uma opmlao qll'f' Jllsb.flca, Vendas dii-etcmentf) da fábrica ao consllmidor,
, t''''d' d

.

T N IPI'rname,nte, a lalta de Ct)['agem de
CASA BARRj�IROS -- Rua Conselheiro Mafra 31.au c.� a ·es nlIltare�, "nln!', I

A RELIGIÃO ,ESTEVE PlRES-ENTE EM '[10DOS ü�
MOMENTOS CUL,lHNANTIES DA HI.sTóRI}� PA'DRIA, ES
TUD�"'NTE: DEMDNSTRA O TEU RECONHBClMEN'I'O
TOMA.NDO PARTE NA "PÁSCOA DOS ESTtlDANTES DE

1947". (Gomiflsoã.o Promotora da Páscoa elos ESlludanles da
Faculdad. de Di]leito de Santa Calarina).

'

Londres aprova o piaDO Trumaon I
. MA�RGA'I1E, '80 (U. P,) _ O ohanceleil' Ernest..IMV'iln. conquistou de Imaneira pI1epcmderall1'le um endosso 'li sua po lítioa ,e:xte-rma, dle:pQis de

Continua "O Estado" fazen-
,UDW -sumuda de. hora ·e meia sõbre as relações mtemacionais,

.

Iieita,[;
perante a O?:nilerência cio Pantído 'I'rababhisba, ,e duramte a qual ele

.do distribui.ções de, valiosos li- se manteve firme conara qualquer 'ffit,abele;cimenLo de bases russas na

vros, inclusive romances mo- Turquia � �l'ogi,ou a c1le,c:ilsllio dos Estados Unidos de ajudarem a "I'ur
.deros entre as pessoas que

qma -e a Grécia. POLtCa,s fOI'3Jm as mãos que se. eng1ulera,m, entre OIS 1.250

.constam do seu cadastro. SOCl'-
delegados á Conferência, paria apoiar as resoíuções apresentadas pelos
elernentos "rebeldes" cio. Partddo ao seJlltidoo de que a Inglatenra se

.. .al, aJ'.rusIDass·e da polttica exter-na d06 Estados .unidos e tentasse c,ofl'l,-maíor
As pessoas que al'nda não errspenho de cultivar- as boas relações com a União Soviél.ica.

.hajarn preenchído O coupon
•.que 'diariamente publicamos
.poderão faze-lo agora, haoílí- N .. R bl

' .

13'"%0
.

o '

I'�ando-6',e, assim, a concorrerem a Assem ela· J esco as na
,�a tao tnteressante iniciativa'

•••
I B ,- .... -

realizada .sob o patroclnío dai Conduào ,dillft
.'LIVRARIA ROSA" á carga para" novamente ser V{�IlCI- Salvador 30 (A N) -- Pros-

, .rua da, com, o prononciarnentn do ple- ,

' ..

.Deodoro, n. 33, nesta' caPltal.1 nár io, sendo, no entanto, relidos (IS' segue em todo o Estad'Ü a cam-

__ x _ térrnos da, moção que não implica pauha de alfabetizàçâo, de íní-
F'\.ZE:\1 fL\'ü::i, HOJE: em solidar-iedade poljtíca e é ":.1DI- ciatíva do ministro da Educa-

_ o sr', dr, Mau:'io Rocha.. din,no
camente contra aos ,ataques á p13�- ':' ',st d - d d

.,

, " soa do sr Presidente da República", �ao, reg_: ran o, se, es e J3f a
_J'UilZ d-e Dir-ejlo. Assím, ludo indicava que estava instalação de mil e tresentas e

- o Sl1', Amai-o Coelho, postalis- � requer-imento do SII'. deputado 0\1- trinta escolas.
ta, o S1', Eríoo Linhares, o sr. Per i rredo Campos, aprovado por unú- -------,,-------------

..Si.lv,eti,rà, rtimidade. Co)·a-d.-ram uO arPelo menos." os da UDN e di)
_ a exrna. 15m, d, Iolanda P'1'B, já .se haviam manif,Cls>lado f'a

d'Alasoio OaJn:i'são� esposa do dr, voravelmente . .

Pery do Guarany Camisão, Cill'llll'
,,grião dentista.

Adsterdarn, 30 (U. P.) -

Doze pessoas, morreram em

Tillbmg, na Holanda quando
dois aparelhos de instrução
colidiram no ar.

_ a exma , sra. d. 1..4..1da Carneiro
.ría Cunha l''eT,!'O�.: esposa do sr,

Rauhno Horm I<'e,lmo, fal'macêutico.
'_ a Sl'a, Nem� Foerf,eÍllo da SHWi.

. _ o merli.no Eeli:soo Flavi·o, fi,lho
,lio SI1',. Gecy poX'\ml Mllcedo, 1'a1'''
mawU'l'Íco em Jo.a.ç.aba,

_ o me;nino Aloide.s, fHJ;1O do
P,3UJ.O P.I\ei,s.

_ a .exma .. sna, d. Amlg'elra Duar
te Fada, ;0SPOIOO. do sr; Juvenal Fa
ria, time ionárío públ íco aoosen
J�do.

-

EXPOSIÇÃO DE l\tIATERIA PLAST1CA EM 'LONDRES
Nossa exposição pode-se ter ,uma ideia da variedade de

aplícações que podem ter a matéria plástica. Na foto acima -I..

Esta maqjeina de injeção Hunt rabríca artigos de materta
plástica que não mais de 318 de onça, tais como dedais, pentes,
botões, de fantasias e estojos de canetas-tínteíro.

BRITISH N:EWS SERVICE

QUANDO TEUS HLH05
t. ,Meutarem o tI'le é

Bt lúar., che-Ihes tple é
.. ..Eno qae p'oder, re
G.,eni a ....de' coiD -- teu

auili., .

- ,

J .

I

Até na Ordem ,dos
�dv'olados·
Natal, 28 (A: N.) F@Í.

muito disipUitada a eleição da,

se'ção paraense da Ordem dos

Advogaldo!s, ganhando a chap'a,
vitori.osa· por uma maregm de

rupena's dois vOtOlS,

O p.J.eirto teve um caráter
nititdlaJllumte poliJtico, pela si

tuação dos seus dilspulantes.
Venceu a chapa pessedista.

encabeçada P e 1 o advogado.
Francisüo Ivo, 'e que inclúi va
rios elementos -do P. S. D" en

tre êles ° sr. Manoel Va;re1a e

C!��,dioncr de Andrade,

(

«Casa Barreiros»
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. ,

soiree elegante-Clube Doze de, Agosto, sábado,Dia grandiosa
*

por
CRS 87�616,'98

@ Sr. Ant0nio Duarte Pereira, industrial e fazendeiro em Avaré, no Estado de São Paulo, faleceu em acidente Qe automo
vel scorrtdo na lacalidade de Angatuba. Imed.iatamente após a conclusão do inqueruo policial a A EOUITATIVA DOS'
ESTADOS UNID6s DO BRASil pagou- à viuva, Sra. Beatriz Mo:gato Pereira, a quantia de UM MILHÃO E SEISCENTCS MIL
(�UZEIROS. O Sr. Antonio' Duarte Pereira preencheu a primeira proposta pa(à um seguro de vida na A EOUiTATIVA em

, .e Abril de 1945. ° c�ital d. ,primeira apólice era de (R$ 50.000,00 apenas. Em 8 de Setembro do mesmo an�
nsvs apólice foi emitida, �esta vez na Irnportencta de CRS 500.000,00. A 21 de Janeiro de 1946 o Sr. Antonio Duarte
P'ereira aumentou o cepital segurado de mais CRS 350.000,00. Novos segures em A EOUITATIVA foram feitos pelo pre
vidente chefe de famitia ii 21 de Maio de 1946 - CR$ 200.000,00 - e 25 de Junho de i946 - CRS 500 oào 00.
Seis meses depois o s-.' 1n,tonio Duarte P�reira. perdia a vida em um acidente imprevisivel, delxãndo sua fi�ilii: ii.
abrigá de quaisquer necessidades, !r.çilS "$ se!uros de vida que h.viil co�stituido. Este é mais um. exemplo. que ii

tt"s' os chefes de familia oferece um homem que foi previdente. Contra as ciladas do acClso só ha ,garantia com uma ,apólice
4id A EQUITATIVA DO ESTADOS ,UNIDOS [O BRASIL, �ociedade mútua de seguros de vida, que conta mais de meie

século de existéncia serviço da familia brasileira.

31,-

/

*
,

"

Interesses
interestaduais

IL

Como enviados espectats do Governa
dor do Paraná. sr. Moisés Lupion, estf
veram, há dias, nesta Capital. conferen
cíando com o '(}_)vernador Aderbal Ramos
da Silva os srs. dr. Gaspar Veloso e prof.
Erasrno Piloto, .respectívamente Secretá
rio da Educação ·e Assessor Técnico do.
govêr-no paranàense. Trocaram-se então'
as primeiras idéias em tõrno da Confe-.
rência de 'União (Pôrto União-União da
Vitória'), que deverá 'realizar-se proxima
mente, sob a presid�ncja de ambos- os
Governadores, cada qual 'assistido por
seus auxiliares imediatos e seus téenícos, '

e Icom o fim de estabelecer normas de Iação oonjunta n:a solução de problemas
que interessam simultâneamente -ao P;;,
r-anã e ,a Santa Catarina.
Em .norne, agora, do govêr'no catart-.

nense, estiveram em Curitiba, onde aso'
sentaram diversas providências com o

GoVernador 'Moisés Lupion e seus auxi
liares, os 51'S. dr. Léoberto Leal, ·secr�
tário da Viação, Obras :Públicas e. Agr!
oultura, e próf. LourtvalCâmara. diretor
geral do Departamento, Estadual de
Estatística. 'Na capitad paranàense, 0;5
emissários catar ínenses fo.ram alvo de

'.

expressivas demonstrações de aprêço ,

have�ldo a imprensa curttrbana acolhido.
com .grande ·si·)TIipatia a visita. dos delega,
.dos do nosso Estado.

EsUlmpando díver-scs aspectos' fotográ
ilie05, a "Ga�eta do Povo", em sua ed:ic·áo.
de '27 últirne, regista:
"AHm-de estabelecerem com o GO'Ver

ludol' Moisés lLulpion e seus auxiüares
tie Govêrno as bases da Con.ferência de

União, qUI! será realizada· em União õ.
Vitória e .Põrto União, chegaram, na

tarde de ontem à Curitíba.: viajando por
via aérea :os drs, Leoberto Leal, secr"".
tãro de Viação e Obras IPúblicas e Lou-.
rival Câmara. diretor do. Depa·rt:am�nto
de 'Estatística, do ,Estado· d� Santa Ca-
tarina. "" ..

NO AEROPORTO. D._ AFONSO PENA
Via'JamJo ·em aviã-o da ,"Viarig", 'os dois

j,lustres auxiliares' do '>Govêrno
,. do si'.

Aderbal Ramos da Silva,
. .chegaram. ao

ael'o)iõi-t,d' de Afonso Pena . às .13,30 ho
ras. sendo recepcl{),,'aqos pelos ·drs ... Gas

par Veloso, secretárió" .de Educa�o" e

Cultura, IBenjamin Mourão, Secl·�tárw de

Viação e obras pú.blieas, F'ranctsco Ma-
. ravatnas Neto :secretál'i.o da AgrJcult'llra
.. prbf. iEra�o Piloto, do '!!:abinete do

Govêl'no. do ,Esta\'lo. .

. JU':::CEBmOS -PELO GOVERNADblit
.

",''' ,-j\IOISÉS, LUPION

I
.

ÁS, 17 horas, 1110' Pàlácto S�'ó"F'r,aticisco,
09 srs. -dr. Leoberto Leal e 'Lcmrwal Câ
mara :('OIJun 'I'ecebidos. pelo G<:,,�e1'naclor
Mo1:st!,<;., Lwpion e�-por seus 'amulJares de
�vêrno. drs. -Gasp'ar 'Velo.so', seeretária
de Edu�ação' e Cultura, ',BEmjamim. Mo,;,'
1':;.0 .. $ecietário de. vuacão e �bras' Pú
'l:iliça�, F,ranciscp· l\faJra�·lb.as· !'feto, ':se:
-éretârio da Agricultura, Jo'}é Mugglati
Sdbririlfto, ddretor do 'Departa!Dent.o de
Cult�ra ,e D�:vulgFlÇlí.o., ceI. Pearo Sch.!!rer
Sobr'inho, chefe da.(::a'Sa Milcita,r do. Go
vêrrro do Estado.,�âr. Daniel 'Borg-es dos

Reis chefe do Gabinete Civil, prof. Eras
mo 'Piloto, do mesmo gabinete, cap. ETiJi
Iio do Vale, ajudante ele ordens e drs.
Kleber Lima Moreira e João Cid PdF-
tug.a-i. .

Os Ilustres visit-amt�s trouxeram ao

chefe do Executivo. paranàense a sauda
ção do Governador Aderba! Ramo.s, ma

nife�ta11d'O o. agrado. e a e�ectativa, do

Govêrno. e do: povo! eatarínenses, em
tôrno do conclave entre Ocs doís ·E.sta,-·
às, que terá pomo�result;antes medidas
prQtica� ,(l. serelp adotadas

_
'Pelos dOl'S

go.vernos atl'aves de soluço.es dos pro,
blemas máximos dos dois Estadoi'> da

F.ederação.
l\iEDID,.u; PREJJI�lINARE�

O Gov.el'llad.or Mo.isés Lupion e seus

auxlliaTes dé G<:>vêrno mantiveram com

os ilustres visitantes demorada .palestra,
na qual foram traçadas as medidas pr�
liminares sôl;lre o conclave entre os dOl.S
Estados, debatenuo·se os assuntos relati-
vos' aos ,pro.blemas VIta'ls COml1'11S a

ambos.' . ,

No dia de hoje, OS dois. ilustre� �UX1·

liarés do Govêrno .do sr, Ad�bal �mo,s'
que vêm sendo alvo das n::a'S sgmfieatl.
V12�' demonstrações de apreço, e�. com
pan,hia' do dr. Gaspar ,Vel.oso, _

vISitarão.
inúm.eras de nossas mstltU1çoe� esta.

duais".
**_,..

1

"O Dia", na. edição de 28, pUblica:
N. �tido de ultimar e assentar as

medidas preliminares no que concente a

realiZação do· 'encontro do.,,: go.vernad,?res,
'de /!Ianta Catarina e Paro.na nas lo�da
dei! eLe Põrto Uniã.o e União. da: :Vltorla.
_ cid<ades que colo.cadas g.eografwamen
te • n p<lSiçãO de bem deflmrem' a amlza-

��� q�eq��e �;o�r����ir����sg :e���e�\� 'R H BOSI'O S' A OrgAo'-.·zaca-�f;;���tado�' ��.�f!��:sa d:;�j:���O e d;":tS� ...;.-.
� ••

,. ... ,."
CataJrlna no sentido. de sempre e cada �de ti r .

d S-��e �;I�rff:��ne:r��,;a��s de"'m���:�� l'e. as e ervlços
mentos objetivos e utets a c,?letivldade
brasilrelra, acham-se entrE! nos 08 S!"S. .

, ( 1:"m O .

-)Leober.t.o Leal e Lourival Cama!'a, respec- .. rganlzaçaO
ti1'a,mentJe" seOl'etário de Viação e Obl'as

Públloas e dintor do Departamento de

CONVOCAÇAOJlstalisti� cio i(lvêrno cataa.-inense.
.

(lonJirtrme foi aill.unei.ado es d.l� !lu,-
-

tres delegados do governador Ad€Tb�l :R:u.....s Hiran' Eo.e. e Dalmo F.rrar 'Bose., n., qualiàada .I.
Ramos <la Silva, ante-ontem, mesmo dIa fundador•• da R, H, liOSCO S.A.• - Organiaaçiia •• V.II.as. S.rvi·
err� que chegaram a esta Capibal, estive· d d " .

rem em conferência Com o goyernado.r 9°· --. • aeor IS •• In ti resolvldo .a ul�lma r••aiii., C<la".eam.6

Lupion, tratando do assunto que aqui os 'Sars, l!ub.erito'.1I •• capital social. para •• reunireM n. dia 7 ti.
•

trouxe. junh. d. '1947, •••ea àor.s 1\0 .scrit6rio de -R. H. B•••• Ltd•.• à
Na manhã de ontem, e� destacado.s' F l' S h'd I' "d . , ..1 Smembros da administração do vizinho rua ,.lp. C ml t, • num.ro, na el a•• d. Italal, E.tau... anta

Estado, em. conrpa.nhlfl do sr. Gaspar .otanaa, para d.lihli!rarall\ .abre Ci laudD dos perita. ref.rel\ta Cl

Duarte Veloso, Secretário de Educaçã.o e a"oliaçiio d•• b.n. que .a".ri.o antra.. para a fcrmQçii. ie parte do
Cultura, Francisco M;aravalhas Neto, se- 't 1 '.

I ôb
.

.. - d f' ,. ..1.. '..1 à<:retário da Ag\I'icultura e cap. Emílio do .apl a .o.la... r. a callsbtulÇao e .altiva ..a 001:1••• e.

Vale, ajludante-<le-ordens do g,avêrno 'do·
Paraná, estiveram em visita a 'I'àl1.as ins
tituições pÚblicas estaduais.
'NO INSTITUTO DE BIOLOGIA E PES

QUISAS TECNOLóGICAS
No Instituto de Biolo�la e Pesquisas

Teon@lóglcas, os vlsirta.n�· foram recebi-
'dos pelo seu diretor. �. Marcos Enrlette
e pelos 81'S. JIans Weber e Alcedo. Lep;re-

'1
'Vos1, 09 quals solicit:amente os acompa-
nha.ram na visita � tôdas as dependên- .

eias daquela rr,'Ydelar instituirão.
Ao términ" da visita. foi oferecido aos

visitantes, um coquetel no pavilhão TÚ3-
tico da Associação Esportiva Pasteur,
<ariexa ao Instituto.
'VISITA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO

COL�GIO ESTADUAL
Pc Instituto de Biologia e Pesquisas

Tecnológicas a comitiva oficial diril"lu-s-e
às obras de construção do n.O'l'O edifício
do COlégio. Estadual do Pa,raná 'I'ieltan-
do-as demoradamente.

'

MAIS DEUM
-o E.MEIO!•

•
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11i'OU'IT�'TI'1� DOS EE. Im.
fi]} IfI ffi DO BRASIL
,',

.

�
,-

. , J �RE A VI DA

SÉDE: AVE�IDA RIO RIO DE JANf125

* E·A1

Itajaí, 27 d" maio de 1947.

FUNDADORRS: RUBENS .HIRAN Bf>SCO
DALMO "ERRER I!JOSCO

I '��a.�!�qu� !.�t�dl!�"�
I
ção, uma pequena chav,e de
mala, encontrada nas «Bo1'
raq1.linhas» do. Praç� Gehl-

...----_....._..,.... ...;;._-----_...........- lia Varuas,

VESTlR·SE COM CONFORTO • E ELE�AK(�A 1
PROCURE

Alfaiataria
A

,

.

Mello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

•

,
,

;; -i�

.'

.....

,.

�I
--J'

U�8 eà*silj',
rino e ótima
águB Jl�, morr')

tlido. (Pr�iflha),
visg(m.
Ver e tratar com D08lingos

L. Reis, AO mesmo !vc",1.

.. .._.." �.\./1..·1 'Ler--

checara. luz e

Servidão Fur
por mf,tivo de

ALUGAM-SE
2 salas para Escritório.
Tratar: Rua Gen""'"'11
Si ttencourtJ n, 87
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Ha somaras toldando o paunrama do mundo,
_

Não se entendem os homens que venceram a guerra
e nao, se cOffirp,peend,em os homens que integram a' socie
dade,

..
_

Graves problemas ínternacicnaís contírruam sem '80-

l�çao, e em ,toclll; a pa,rte ha desassossego e. descorutança,
.dEv,er,g·clliCIas .pclíd.ícas e destquütbr-io econômico,

. ,Sacio,log'os ·e· economistas forjam esquemas par'a de
helar a críse, ao mesmo Lel11!J)O oCIU'€' as mais variadas ídeo
logias advogam cada uma para si·, o pr ívilégío de melhor
servir á iCO Ietivid adie, sus tentando, para isso, uma ·luta vio
lenta de id-éias e pníncjp ios, que apenas servem para au
mentar a confusão, semear cada vez maiores motivos ode
.díscórdia e fomentar sempre mais a hostilidade no seio
das maS'S3!S,

.

O homem "Iupus horninis" rejuvenesce.
Da utopia comunista (1'lJ;() ilude o trabalhador com a

proteção paternal do Estad'o, quando apenas Lhe cobiça a

fôrça í'ísíca para 'uma, e.ng,rena,g\ClJTl puramente mecânica
«la 'socteoade, até () messianismo .totaljtár io, que a 'Pre
texto de salvar .Q mundo, enfeixa nas mãos ode um único
homem, o .dire ií.o de haraço c cutelo Se1I1iPI'>e ut.ilizado ex
clusivarnente a Se-f'ViÇO das mais al'J'oj"d.â:as 'ambições per

.sonal�stas, ha toda uma escala de sistemas políticos di
zendo-se habili-j,a(]os a 1"edimir' o gê,neT'ü' h.ulmano dos ma-

dariedade e no 18spíí'íto rele mutua Iolerâneía. é .possível
encontrar paz e prospenídade.

Nascem assim esperanças J� ,e-sp'eranÇ(as se desvarie
oem em doloI'6Sa1n'leCleipçõ.e,s" SCJl1 qU€ mais claros se arfwe
sentem os ihor-izontes e' menos próxima a aurora de uni
mundo melhor,

.os esptr itos tem sêde e sómení e 'Para o COl'pO se 1J1'O-
'

cura pão e agua,
É a repetição cio ep iséd io hfbl ieo, quando, no deserto,

o ípOVO d'Israel pensou que encontraria a telioídade ado
rando o bezerro de Ull1'O, ao mesmo tempo que D-eus, ue
alto do Sinai, entregava a Moisés as Taboas da Lei - o
maravilhoso código da I'ratecnidads unnversal.

. Também hoje a h umanadade, num.zíeserto de espi-
r-itualídads, aclama 1()lTI6am�H1JLe o bezerro do unateríalís
ruo.v E o material isrno lhe enc'he d{,) maiores sombras e
de maiores amarguras os dias que passam,

!\hsLeJ' que o deslJ1.1aUTI;oS, êsse bezerro fatal.
Os esp Irítos se devem voltar sinceramente Ipara .as

T'aooas fia Lei. pm-n us Dez Mandamentos da Lei de Deus,
p adotá-los 'como n011l11a precípua ode SU3!S atividades so

ciais, económicas e pol íl.ícas 'Se !para os pronlemas que
nos assoberbam, quisermos encor-íra.r soulcões ca l.egór1-
ea·g e d�nnitivas,

E SI' nãl(J. o HZ8rmo·s, .;a'l11illibaremós para o cao!" e pa
ra a anarquia so.cia l.

. JOÃO FRAINRR

'I�',s �oTlLel11i�o�'aneo's, E o povo.' 119 seu anseio d<t' jllsl:i·\:a p
conf'nnto, dliVIdmpo-se, �Ie acõrdri com suas predileções,
aceita os llO-VOS evangélios e e�nt�\a na Iuta pela conqinsta
do seu ,própri{) bem estar. Bem depr-essa, infe!i.zmente do
Ler:,eno dos pr íncípios, ,a.s_ discussões descem para os' i 11-
terêsses pessoais. A parxao oUJ.sl(}UreCél os e&pílI'ilo� a Í11-
tolerância e a íntransígêncía i erguem barreiras á' com
preensão e á mutua colaboração, e o 'lbmem gi,Hill'l'<;i,a o

homem, o filho contra o pai, o i1;'.mno 'contra o irmão. as
classes ?011ltra as classes, num viülento esponcar de jinjú
r ias reciprocas, de desastrosas ,'eXJ]Jlosõ�s de .ódio de dida
mações, de retalhações. esqu<:>{)i�loS uns e outro; de que
somenl.e na ha.r;m�1I1Ia e na llnI éI o, 11� renÜomenlo de soli-,

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

•

o 'NOVO' H'O'RARIO DA VARIG
••••••••••••••••••

Cerni estimular I
trabalhad'f .

, "

Dê �stímulo a um .operárie,
reconhecimento e, de vez ea

{i'uando, Uma tarefa que esteja
além de sua caPilcidade e ob
serve-o produzir, Seleções para
Abril conta cumo a "direçã.
estimulante" em uma compa
Flhia tornou seus operários os

empregados industriais máis
bem pagos em todp o mundo,
enquanto reduziu 'substancial-

• mente as horas d� trabalho e

• preço do produto, Compre
Seleções hoje mesmo�

Tqmbém neste nóvo nú�er.:

DE PIONEi'ROS
A SERVICO DE V.S.

.

,

UMA ARMA ESQUECIDA CONTRA
A TUIE.RCUlOSE. Durante anos

. e a.nos, ns médicos possuir4lm.
um �9J'o l?ara�o, preventivo para
« LUOEH'culose. Aqui está a his ...

tÓlla de como este notâvel sôro
f)jovou' ser altamente 'efic�z, _.

:-';,)l\,t.;indo vid.á na Norueg:a
HÚ""'!-Úl e1Dinamarca - e com�
",tá finalmente cQmeçande a
ter aprov<lçãe médica em t.tla
p.rtê.

,
.

• CItUZEIRO DA MORTE.
Fu:indo à perse�uição russa,
li bravos estonianos embal'ca
ram para os Estados Unidos
em uma p�ql!en;" chóU!1P'l."cie :u
metros que "fazia â:ua". Leia
esta emocionante narrativa ti.,

•
sua viyem de

..
123 .dias _ m..is

<I. l! ••� ,!<m -<tI! t!l"Pestades.•
iom", e heroismo desesperad.:
E uma das mais lmpressio;;à._
tes histórias do mar, lIes te.
pos modernos.

I ,i

2". - De FIÜ'I'j.anÓflolilS f}ara Cur.itiba, São pa.uloo e 1U.... Jauin.

Í)teo.!agelJl1 ás 10,40 horas.
. 3·a;s. - De Flor,j'allópoli1! }Htl't PortO' Alo6'gPie , Dooolagem lU; 12,30 lln.
4ll.S, - � Floria:nÓ4)oJi.s para CUil'ii1boa e Sã-o Paulo. D<,!-co'lacem

;â$ 13,Oe h0'ras,
'

5as. -- De FI,ori,aflóip'Üli,g para port0' Al�§.re, Decolagem :is 10,20 brs:
. tias, � De Fl,o'I'ian&poli� para Curitiba, São Paulo e Ri.o d� Ja.neiro.

D"ola�e.m ,h 10..4:0 horas, \'
Sab, - De FlorianÓDolis poara Por,to Al·egr.e"Deeolagtln1 ás 12,30 hrfio

:PA!SSAGEIROS
-

- GORREW - CAlRGAS � VALORBS - �EEM:BOLSO
- FRETE A PA-GAR - $ERVIÇO DE ENCOIlENDAS - CARGAS PARA

-' EUiROPA PELA lC., L, y,

.FILIAL Y A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE
NOVEllBRO TEL:Jj}FONE: '7"" 1.3ti

·
.

GS HOMENS NASCEM BONS.
,

"Menino mau é coisa que nã.
ex,jst .... declarava o padre FIa.
n.gln, da Cidade Dos M.,lli
nl;S: ... �t� que encontrou Eddi-e.
um m(!nino de oito anos e meio�
{1t:!-IbnCildo� que já fumava e
�:"olt ..va bancos, Lei.. a 'histe
I i. <lo longo e implacável duel..
entre (Js dois - e o seu espaa-
10,0 desfecho,

,NOVO SUPORTE PARA PRA'liOS "

Na Exposição "O que pode fazer a Grã-BrBttanha" foram
exibidos diversos aparellhos � novidades qU!e atriair'am a atten

ção do público londriiIlO, No foto acima - Um no,vo tip de
311rporte para pratos apresentado na ,E)Ç'PQs_�o, É de alrumi
nio, os pretos não Se -tocam, um re'g;o, central escorre a agua.
e quatro r:01oo de borracha. Í1llIPedem' que o mesmo es'Col"regue.

.

BRITISH NEWS SERVICE

\

São ao todo I!! artigos iate.res
f;!,Jntes e estimulantes,.mais a

.

, i !npressionante cond,ensaç�o de
uin livro, neste 11."0 aÚM4tr.
ue Seleções.

.'
._

\4UTOIO�íilAS I
Ateoçao '

POl'O • .eu' díl'\QnlO ou

motor d. Ool',ttlft_
.

Oflt�N" 1iN,.LDIl
Rua Cc••elb�iro Mafra

•

ne. !t4

COMPRE

SELEÇÕES
PARA A8RIL

A venda agora!
A REVISTA 'NTERNACIONAl
PUBLICADA EM .ez I.'OMAS

;.
,�.
-;..:.:.._.

;..:��./
,y

"'-\_1)V,OGA])()Sl
Dr. OSVALDO .BiIII(.CA'o. VIANNA

Dr. J., J. D. �O'YStt .IIBRM.. VOC� PRECISA COLABORAR
aa Campanlaa Pró leIIIa-

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Sc� � - Scala 5
belecila_..... .... ..

:L Edifício CruBaiPO - Flo�D"'ol••
- '-o '�����������Láaar�'�.';;;;;;;;;���;;;;;;;;;;;;;;;�=��=�;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;�

... + •••••••••••••••••

Re",resentante geral n. 'r••;':
FERNANDO CHINAGll.A
lua' do �asár;t, 55-A, 2.', .n••r - Rio

.........• � .
{"....- ..•....-.-..--.......-.- �--_.......

Tenha hempre aro. c('J!Õ!a Uma garraii_a

DPfRITl,VO «1101» .

de

•

"YIRCiEM
. ESPECIAlIDADE'4

WET1EL ll'fPUSTRI-'.L-JOINTILLJI (M"ca regIa,

A BOUPA BRANQUIS8IMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em presseguímento ao certame 'amadortsta-r-citadino, -- hoje---"e.;::t
lejarão Paula Ramosx Bocaiuva ..

:' amanhã assis/tiremos âo empol-
ga,te encontro entre Clube' Atlético x A�aí..

o
•

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

•

A

COMISS.ÃO PRO-{)ONSTRU·
-çÃO ,DO ESTÁDIO' DJ) FI
GUEIRENSE FUTEBOL

CLUBE

CLUBE ATLÉI'I:OO ! RECREATIVO
: OUMPICO

'

Em sessão q,�. A..ssemJJ>léia gel'al
l'elizada no di'a 16 do corJ'tlI1le, foi
eleita � fi'mpossruda a nóVla. direto
rila da sitnrpáti,ea C!JgrerrnJi.a'(;ão dà
ffis Lr·eHo, Clube Al.I'éti.co Rel:lreaMvo
01ilmrpi!co., q'ue fi.oou as,sim \ cü.tllsLi-
Lui.cra:

.

Pne<sideIllLe - l'aJ.'güw Bo[:g8l".
Vice-Pr\0sidentifl' Laudelrirno

So'usa. ,

1 ° ::lool'üot.ário � Nerí Gal'Cia
2° SeCl'elá:lüo"- P·adro, SlIva.
1° 'l':eso'Ure;}'L:o - LOUl>Í<val. Ba,stos.
2° Tesç;ul',(}�:�r�� AIV1aJ1'o Si lvei,ra.
Qonselho F�cár ---: L:ui'z S'i,lva,

Alvar:o �6à1r,es·e'·,.K'I.{hUido SeLVia.
DirMm' Espwtiyo.;- Joào Flôre;s.

)( x :x.

TENLS .

Seg'l.lirão hoJ:e, rus' 14 hQ;l1a.� para
f:tajai, onlde dÜ�J»u:baT"ão 11 plal'lti
daiS 'para a PÇlsse da taça "AmIÍzlatde"
o;:: jog'adlore,s do Li:ra 'Denis Cluhe,

. o que se de,fro,nlt.a,rãio cOlm -o veLera-
Do sr. Acy Cabral Telve, 1 I [tO C. N. MlaroCílio Dilas.

secretár.io d;:t Comissão Pró-· FLa gTa;nde em:tusialsmo em tor

Oonstrução do Estádio do Fi- no do encont�-o e podicmos· esperar'

gueir,ense recebemos a seguin· lfITl .gefl;TIde :dIa es.pprtF\iC? pa.ra. os

'. -

"8 O i
afI<CIlCma,dos do esporte branco.

te comunlcaçao: . r.. rOill s·
.

ta 'Esportivo. do "O Estado" ,

Florianúpolis 27 de Maio dê CAJ\1:.PEDNAI10. J?E . ASP�RAl'lTES,
. I JlJeahzados os Jogos da quarta1947.

. I rodaJd·a, o Campeomato CitaJdi'no d'e
Levamos ao conhecImento. ASJ)Í'lrarrLas apres-e'l1ta-lse com a se-

de V. S" 'que, o Figueirense' g'uinle si,tuacão:
F'. C. promo.v.erá .no próximoAI ,1° lugar - Caravana do Ar,

.com TAÇA "MAIO' DE 19/17"
. 1'·· f"" l' .' Zlero porntos pendIdos. Domi'ngü úLttmo, l'ea;L1;lOUH'1e adla,5 Uima eSulrva esportwo 90 I A' CI·1-. A'LI'[' t'',. _ ba. d .

� ug'ar - V.aI e UtUe.""lJ '8 )CO pan Ida ,filll'al. eLe. basqu8'Lebol enire
em ,b�n.efI,clO as Oi �s Ü' seou com 2 pomtos perdidos,. . Lil'a Tenes Clube e Cllllbü< Doze em
EstadIQ. I' 3 lugar> - Pa;\l·la Ramos,; Colelgi- di,s.puta 'da Taça "Maio de 49/17"

O festival em 8Jprêço cons.ta- t'
,a� e Bo.cairrva, ,oom 3 pautos p.

er- pferttada .p.e}.�, de�Laica,do Q8s,porLis.trc{
rá de 5 partidas de futeból en di!dus.�. Paulo OLto. Sc;hBI,dema;I1te'�, Ven-eeu

d t" 1"'.
4° lu.ga�> ---: ]:i Iguere,ns,e, com 4 o L.rra TemS' (fne, vencendo dUaJs

�r� .qu:; ros varzeanos, e,
_

e a pOloLo,s perdidos. _ drus Ü'ês partidas, wnq'lliJSit.O'Ll o be-
1lll<C1O � 9 hor�s da ma�ha. -I . Prmm,pals artilheiros: Conrado, hssimo. Ll'oféq...
'Havera tambem BebIdas' e do Caravana do Ar, com l[ tentos, e

. 'Churmscb. _ Local: _ Está\di'O!. BittenCD'lll't, do AtM,ti,co, com 3

d F·, ( t
Len1:OS-. .

'o, Iguelre:nse em cons ru-

'ção). -

PoOdemos adiantar ao pre·sa
,doO amigo que. o Clube .Átléti-

.

Rio, 30. (A. N.) - Ato.n;ida do

co Guá;ra�y :d�sta capital e o
I Barrgú .está .na �xpect.aJii.va de.vido

. .'
,.
'. ,,' . I

a notl'CJa ela prOXolma vmda ele Do
BrasIl �. C. do EstreIto, JIiI. acel- mingüs da Guia palra

.

o Ri'Ü, onde
taram o convite que lhes foi' jogará por aquer:e Cklbe, o ·qual
:feito. . I pOl' 81inal foi anele wmeçou a jogar

SolilcJitando a divulgação I
futeból. Domingos e,slá sendo ..es,pê-

',desse F�,stival, a;proveitando.a I rad� em breve dIas para conteren

,oportunIdade para agradecer- ClaI com UIS lelirigell1tes cio Glnb;e.
lhe a ool<libora.ção que vem' dan- .1 x x x

do ás njinidativas. DERR;Q'J'ADOS OS CARIOCAS
I Rio, 30 (A. l'i.) - Os cari·oeas fo-

Saudações alvi-negras. nlim ele 1'1' o.taldos a,nle-on[etm em

A('y Cahral 'rehe, 10 secrlet'â- Juiz cip Fór.a p·elo se]r,ciona,no JTili�
rio. neil\o, por 2 x 6.

DOMINGO NO BANGÚ Atenç�o senhores (onhdores,' Guarda-Livros'
Atuários e Técnicos '/em (onhb 'Iidilde
o prazo para regilltro no COl'losêlho Regional de Contabili

dade em Santa Catarina, consoante seu. Comunicado nO, 5.,de
todo. o. profissionais LEGALMENTE HABILITAGOS, expira,
impreterivelmente, a 8 de junho próximo, fic:>ndo, assim. o pro"
fis.iona! qlle não qumprir a. disposições do De«:reto-Iei n 9 a9S.

I de 31-6-46, impossihilitado de exercer a profissão, pois c;abe ao

Consêlho. 'Comunicar às aut.oridadeS! c",mpetentell para não serem

aceitqfl 08 serviços concernentes à profiuão, Bem a apresentação
da respectiva «Carteira Profissiol1al".

'

Eacrevam a EMPRÊSA' INTERMEDIÁRIA, nesta Capital,
qUI? enviarq, juntamente. com toda. insb·uçõe. necesliárialll, a

. ficha de que trata' o ítem I' do referido c(i)munidado.
EMPRÊSA INTERMEDIÁRIA de M. L. Araujo

Caixa POital 195 Fla.rianópe!i!l
--�------ -�-

, ,

I.

'�.,
-

..

.

ftITZ .- Hoje ás 4,30 horas
.1� - Cine Jornal [nrf.O;l\mativo

DFB;' 2° - Metro Jornal - Jornal:
3 - Nobre por um dia - ctes·e':

nho ool.
�o - Che.&Ler Mora-is - Willard

Parker.
O E8CORPfÀ'ü YERMELHO

,c,mllSU,I>a: LiYJ>e.
Preços : 3,60. e 2,40. .

1··· iui'i'_: 'H�j� 'á<� 7,:30' h'�,�,as'"
1° - Cill1'e Jornal Indormaí.ívo -

.

DPB. ,

2° -,-. Robert 'I'aylor, ,Roher'L Wal
kar, 'I'hornaz Mitchel! Llovd No-\.
lan e George Murphy: .

.

\#" A PATHULHA DE BATAAN

\

dR· h
�

I 4 peleja de' boje- Paula Ramos-x Bocaiuva p,<��·�,'eZ iV?�::l;�;��it��ord���,pm��:�Lar�
r,:gata' o I·ae lue o I

.

Dando pr-osseguimento a�· ceda- Minela Chocolat� e Ivam Lazaro, H'llgorL�ste��-PI��) VEJl.]\OfE:�HO
Escreveu SilY-io Veloso pa'l.'[,e na oornpet ição remtstica, além me crtadine amadbr-ista de futebol, Caríoni, Calixto, .Fornerolli e Abe- Censuaa art.€ '18 anos ..

Segumdo a forrmdàvet e ""-"'0'>- I b d.ef'roll'(J3,r-lse-ào, na tal�de- de hoj-e, lardo. Preço umíoo - Cr$ .4,W.
v .. ""Ui! L- do c li. ,e promotor, o,S glor-iosos .

•
.

C·
n·o carnpo da F. C. D., os qllo/kos Aspi.ramte : Salazar, Conceição e

_

.

tadora �nl]euUltl'va do lube 00 .Re- Olube Náunico "Frnnoisco Martd- do Paula Ramos e do Bocaéuva. Dante: Mário, Al.ir.ico .e P. Paulo: HOXY :- I,lDJ'e ás 4,30 horas
-....

.gatas Aldo LUIZ, no. .dia·8 (}te junho uelli" e Clube de Regatas "Aldo Mais suspresas vem damrto o 1108- Mauro. HOOla, Moritz, Pardal e Mi- 1° - Cinelàndía Jornal - DFE,...

_p.v.ilndouro o Clube Nárqüoo Ria- Luz", que àssirn emprestarão suas &O oampeonato, bem poderá ser guel. '
.

.

2° - Jul íe Bishop e Milbom
,

.

'f á uma
uma -exeepçãe---dada a 'ooal"Tl'lB-'SU- - Irríoío+dos jugos: -ASrptranw'" = .

.st(:lifPe: .•_�.

chuêlo ,[.a!Illlbem 'ar
-

realizar; valentes guarruçoes para maior períorídaoe dos pupilos de j<'ran- i330 horas: 'Princ,ival 15,30 . EgT,RA1�HA CONQUISTA
animada regaLa, na qual pal'tânitla- br ilhant.ismo ela tão esperada reg-a- cisco Prazeres sobré o modestíssi-

'
3° - Noah Beery, Jr. e Lois Cot-.

rão os' Oluoes desta capital, bem ta, cujos' preparativos- pro.ss€-- mo "ooze" orientado por Agwp.i.io
: !,j,er em: . ',.'

·ClOlITlO o ·.Almer-ica e 'Ipiranga, da. pro- guern animados, notando-se-em nos- Velo.so. Iate "Inbe de"
' MAU. PRESSAGIO

Há pouco intei-êsse em torno des-
.

v· 4Q -c- Fjnal do seriado:
.gressísta cifdjClJd·e de Blumenau. As- sos meios esportivos o maior ínte- te embate, mas, ·wm_o. acima já' dis-

"IOrl.'!l,..n"poll.s'
O AcRQUEIR;O VERDE

sitrn sendo, 00 Oh:ube dli:t1gildo '-p-elo rêsse pelas provas: semos, suepresas e mais surpresas [u U
Censura: até 10 anos,

de,st.aClacl.o esrpqrlistU Char-les Edgai!' Q dia 15 de junho sei-á U'lll,di,a reservará o. certame amador ísta.uo Pmeços : 3,00 e 2,11'0.
M.(JII':iJtz está dli::3;posÍJO a fazer uma festivo para a nossa ,Flo'I"i.al'lÓpOÜ'S coerente ano. O Bocaiuva ainda Mo ASSEMBLÉIA GERAL '-: . .. .... .... .

- '. ,_ ,

hseOoI..ea��·.colTl-b'a ct.evid'amen,Le .0I'ganoi.za- -. (CONV""CAÇA-O)
R()XY - Hoje' i� 7,30' h�)�'��'

. -

,.blÚlhanlifl e�íhhçãJo, relp'eLindo desta espol'ü:va, T)'oli:& aléJrp cl� r,om:pe'[,i,çã,o
0

v 1 ° - CÍlnelaIlx.l'i:a .Jorn.al _ DP:B.
fOIUIJIa a faço.H.há OüIllô/e.gu/i,cla em ,do Ri'aelmf' Io, a'&sislirerrnors, á Larde d'o para l'azer fl'.ente aos "gTandes" De acôrdCl cem oa ..tatut•• , '.0- 2.0 - O ESCOiRPIAO VIDRMELH.U
.27 de abri.l. lllTl' in:!..eJ.'f.';l:'sanl-e lOTne.i,o l\uLebolís- da n'Ülssa meü'olpole, nec.essit,a,ndo cOIwocade. oa '1" onoeiado. para

o

.3 - EXTRANHA. GONQUtSTi..
•i\Ja-o h(,a d.'1.I',".I·d"....·p'.o·'!·'''.·, e,e, q·u.'" "," (' 'E t 't 'd I u;rgeTIIVement.e de novos valol'�s I}e- o A._..=hliio G.ral o _r r.alb.tIa. 4° - Fi.nal do seriMü:
" "�.,, liU ,lCJl no . };s· l'eI' ,.o, pI"ümoCl;'VII 'Ú pe a . d l' d

'

ra r'eforçal' o conJunto' n. Jl ....óxim •. d.mlllqo, i.· .' O ARQUEIRO VERDE
'['leigata de junho S:eI'ãtJ suveradas (bmillsâo Pl'Ó-,ccl.1;S;tr1ulção. {ia Es- O técmilCo Prazeres, alpós o irei- Junho, á. 9,30 h€>l'CUI, na ...i. _0- Cfl.n:slll'a até' H a.nos.
tôdlas aiS Üx,pect.ativas, lmk V'ez .que; lacli�) do FiguekenlS:8, e, no· e,srt.ád.�o 110 e quarba... Jpil1'<l, $CaID'U os ciol do lote C ...�.b. d. FlorianoJDoli.; Pne{;Q 1.lIIlico "r Cr$ 3,00.

-

também seroo .cooour,l'enVe� Úbü:bes da F. C. D.,. pI'Ü!S!§e'g'u iit'á o certame ooguin,tes ql1aro,� que doe,nel'ão eu- à rua o F i Caneca n, L01, afim i.
.

, . .

do inl,L<e'l·i,or. dQ Estado, c;oniql'm!e já çi:Ladi.ri:O ami)çlol'ilS!ta· de fn!rebo.J f:rerntar os quaclpos do B'[waiuva: lO. p�••ed.r a .l.ição d. sua aove

'l'it,L1Iat'elS: ·'.ra:tíi,'bhinês e Nenem; Dir_tetia.
C)ita.(l1.os acima.. com dois jogo.s sen&acÍll}lnJais: ft. C. SOUZA .- SecntÓ!'Í:o.

Jincom.tes:tav.elrrrllerlile, e�ta S€il'á CcmsLa qH{} OUÜ'3;S agre:mi.a·éões • .

mais uma viltória dd CLube-Ná.uit.ioo do, íTlfl.pirioI' d'Ü ESltado se· farão 1'e..; DO.OU UMA ,TAÇA:
Ri:achue:lo, na pe:ssô� de seu: iooil;1Íl:- p['l{�sent.alr na. ['eg\a.La do Ri�!Ch'lj)8I(), 'Rio, 30 (A. N.) - .Q:".l\1ints-
E:<tyel PI'esid€!Rtét'sl< Oha111es Edgar ClOOl ;" 'g;ual':rliçÕes- eqllirp.ad:aiS "'por U'o- da Agpcü1tJÚ'ra d(ip:{;( - uma

l\'IÓri.tz, crullYriãe. pO'l.l!Pa eiSlÍo..rí(os pta- exímios I'01nalCloI'es.
J t�ça lPal'.a O vehcedor�o:. tor

r.a o erviràaroie'fl,jmoo:to dlO eSjpoJ.\te Damiingo ú1timo, :rua baía' nOl'Le, I neio sUI��rican-o d'ejàMte li-
mÍ'l.tI,i:c,o e tut,eool1sü�0.ô em lllOSS:a dÍJve.r:sO;s bar\OOiS do Riachuelo f{)r.am I vre. ! I,+ ,;"" '

.
capital. ., .•

.

o lanç,adO!s á agTl'3., !lI'iplJil�os �1081 _
.

. <*.';..
'P-arabén1Sc, p_o.jlS" a!1l 81'. Ohooles, y'céIncedM@'S da recente l'Bgruf,a 1-e- lNS;CRH)AQ DE A-MAJ)ORES

Etlgar Mor'irt.z e 'ao Otulbel Ná.utreâl· v.alcla a, Ú.eil!0'peIO Cll1Jbre de. Regatas ... RiO.'
3:0 (A. N.)' ,- ·A· Con-

RiMhuelo.
-

'�AlcLo Luz". O ensaio f.o,j _provei- J�dea'a�ão Br�Si1eir�de_�,ue-1'_A REGATA DO RlIAOHUEiL0 Ü)lSO, 3Jc.h:and:o.-Jse o� ri.oohn:eJÍlnOI!i I
te;bol .�nGrerverá p_ara o. Sula-

A rega;(;a do Clube �:tit;ioo .BJia..l em Jl1la!gnífiO,3, foI'lll1lll.. meri,oon'Q, os' seguintes! arriaaó- !
chue;}o, anune�ada pal'a'(:) dia 11: d.! A parlir da 'PJ'óx,�a SelIlllaIlla, as' r�s: Chico, P�h��o,:R��, Pl�i�
junho :próximo ·em OOIlllflmol'áç.ão, t,['€ÍlDos dQ's. <cll1!be.s que dJÍlsrpultarão ta,o, C�L�o, �q;�n,I'Ü, .Adlho, Al-,
ao SEm .aniv,er.sá;rÍlo d:e fUll1idação., ao' a t�galta elo dia' 15, sf:'.il>ão efe&llIad08 fredo, .GuilÀ�me, FloOriano,

l�
.

que fOlITlOS ilI1'i'aT'IJlllaJel.oS, oo,rá tro.� I c'Üm 'mais A:I'equência, a,fim 'de' que Evora e .SimÕ':;�'.
. .

i'erida para o (li�a 15 a,o mr&�moo mês. lOS "l\O\1\o;8:11S" lidquiTam a nelcessláril3
Como já uo.Li,eiamoo,· Lo.marão· forma. .

Ii\fPERIAI" - á:s 4,30 e 7,00 11I"5..
- Sessões Populares -
BANCANDO O CUPIDO

Com: J-immy Lyd()\n.
2° - ALMAS INDOMAVEiToS

GO'l11: Allan BaxLer c (/.ertTtl!d·e
'IVl.j'0hael. _

. 3° - A. DAGA. DE SALOMÃ!O
o mELHOR DOS m,ELHoRE'S' O{)lm: Rod Ca.meron (O rei. d..

�1(;_.ff_S, .... 4r..

sõco) _ 50 "Episódio: - Envoht.
co.o-w" 'A!���.r8.�������fl'��!���O;��.,oelo 00••

-

Oh: em : 'a.mas; 6° Epi,sódio: -' A
-----.-,.!I"_,,-------- ESlféra FaLaJl.

P,.diu â'p:o:s:entadoria _,N�,UI�.roi���i.�:s� Jomal nP 1E

'"
.

.

.

' P-tieço.s: Cr� 3,00 ,�. 2,40 �.
,RIO, 30 ,(A,·N.) - Por haver 7,30 - Cr$ 3,00 (mü.ç.o).

Slido 'dLplomado €[,elputadoO pelo 23, P·latléa - Cr� 2,00.
E.strudo da Bahia, solicitou 3;p'0'- "Tmp. V1 anos�'.

'

sent,aid.oria.
o ,ministro do

'Sii�lt."premo Tribun'al Militar, Jôáq -.:-"

Pooheco de Oliveira. .

,

.

. � :
.

r
,*__

1.Ij ..,. I'DJOOU
PAU .À .Am,14
:I bP.IA. .À ..
-

.
A1IfIBD .À c:JU6.

... )I,&'!W'" 0IIlIl •

ODEON - HúJ.e ás 4,30 e -7,30 im&.
-ANNA .E O REf DE SIÁO

No programa:' 1) - O E.'lp(H'f:.!t'
em MarCiha 11,0 134. _: Nruc. IilDII_
FIlme.s. .

2° - Fax Ai,l�pLa.n Ne'Wisl 29 x
38 - A1mLildooles.
Preços:

.

Cr$ 6,00, 4,00 'o 3,08.
-ás 7,30: Cr$ .6,00 CU<Il'iJcl()).

--

"ITJl(post!Ü lncJuso). .

"Imrp. 10 (Dj:\,Z) ,a;Tl'o:s".
.. . .. . � . . . .

'\
,/

\

lhelro da ilustraQA.o a.-cimn... OfEJr03�

lhe, em' arnável gesto. um càitce do

o:z:ceIente ..peritIvO K 1'1DT, J.embr�
tJb V. Sia. de B.Crescentar. ao a.g1-acl,e.
."'" "genwezn.;ESTE _f: "/1]"'/-
SF1'1 (J NEY J..'pE/7/TlVO

1"i�1i,i).!J.;ET(J!
__-ti

l
tn'fPIlO_f(} DA Klfor'u.lfI'l).�ror.. eU6IJROS
._,,_._.__ IITI••U.I

.
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,:PediaM., 'al!S, ....... ,.. I.. II 1 '. ••• 6it i ""'1" ilnr •
��e�á II ,r" ss
JIIt14l!D.M GIlI.tM; o nUM iIUiI,. aa ,. s..w.. I

'

,�e '

••••••.• , ••••.•'. ••.•••• '.'••• � •••••••••• -;.:....... • '
. .. . ,

lois..
,

BIlt. •• -... .

para NOVA f'011

,.� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
: •••••• III; ••••••••••• � •••• ;

Itep&ao (a) .....................•...........•...................•••..

............•.......... �

: �..........•.•

� de Pai (miet

9h....

o •• "
.

.
"

'.' '." .._,

...................................... Ore
,

Transportes regulare. de carga. do pàrto d.

SÃO FRANCISGO DO SUL

,
"

"

,
,

Informaçõ_ com o. Agent..

Florian6.pelis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telei.oe h212 .( li�ul. �J.,.
São FranéiacQ dG Sul - Carlos Heepcke S/A - CI - Teleloae i r , U@OJltEMACX:

DI. SAVAS LACERDA.
lIIIiIIIIb m«J:1ca-e1rt'iTc1ca de OlhOll
- OUTiàoa. Nariz - Gari'lIDta,

PI'&lICrição d. lentcs de -

Íjqn-tato
_OULTóRIO-. - Felipe' Scbml·

dt, 8. Dal! 1'4 ih '18 'horas.
'

I!MI8IJ)aNCJA - COnJelheJro 1oIa..
fra" 77. ;

'l'llLEFONES 1418 e 1204. '

AUI.ente

DR. NEWTON. D'AVILA ·1(lperag6ea - \Tulil UrinAr!&!! -

Doençaa dos �I\test1n08, reto •
JlD..U2 - Hemorroidas, Tratameo

-

to da colite amebtana.
'

l'imoterapla - Infra Termelho
ConWlta: Vitor Meireles, 28'

Atende diariamente às 11.�
-

à.
II, • tarde. das -16 ha, em diantl

"
Rellld: '9'ldill Ramos. 6(1:

.

rop.. 10t!7

-Redamem imediata -

'.

.mants qualquer" írse-:
gularidade nê! � ,entrega
de seus [ernaes.

.,l- "

E gUÇl�lt1ias
dei'

,u"õJ'f.l.a ·

'ORo ROLDÃO CONSONI
"

fi&tmGJA GTilRAL - ALTA VI
�UlWIA - 1oI0i.:l!:$TIAIJ D:E ati

\,
.... NHORAS -o PARTQ8 ,.

�o pela, F'aculdade de lIIed1
,omna da Untverstdade de 81.0
�ulo, onde foi assistente por Ta
V'J.M mOil do Serviço Clrt11'g1co 'dI

Prof. AUplo Correia Neto
murgia do estômago e via!!l bl
r.-. intestinos delgado e 8l"OllllO
tiróide. rins. prõstata, bexIca.

<itm'o. ovãrtos e tromnaa, . VII.rICO
�tI, hídrooele, var:<le8 e: b.-

, CONSUI.TA.S:; r

t!f!. li àa 5 horas. à Rua, r.IPc
!iob:m1dt, 21 (altos da Callii Pa

raíso) . Te!. 1.598,' -

'

.....WlAlN(/IAl Rua E.tevea"J.i'l
_

'

nlor, 1711; Tel. 101 16;4 . ,

·�;;����l�
....

f" -l··�Q{:,-G�c��;+��:�;�E CRIANÇAS �.; _ A D V O G A D C-
,ClJ!IhI11It6rio: R, Vil!C'olld" de Ou Crime a ei.el'

,

l'reto, 2 - esq, da Praçã':15 de-,No.
" Conatituição d. Sooiedad..'nabro lalto. <lA -Belo Horizonte-) 1 NATURALIZ1lÇÕES

'

-

.Te!..
'

IH5' 'f""

_Coneul�; �I' 4 'á.· �r horaa,

-,
Título. Deolarcat6rio� , .

It�dência: R. �elIP!' 'Sc:Jamidt. II ' Eacrit. -- Praça 15 de Nov. 23.
"

- Vone' manaal 813 ' l0•.andar.
R••id. -- Rua Tiradentes 47. IFdNE -- 1468' ,

.

.Dr.JUASE rARA'CO ---------"-'___
DOENÇAS DE SENHORAS -

• • •• •••• •••• •••• •••• • •• , I

I
S1FILIS - AFECÇõES DA COMERCIANTE: Dá UBl 111-
PIElLE -:- RAJ()S' E\lFRÁ-VER- no à BibliGteea <tió Ceatro .�-
MELH08 E ULTRAS-VIOLETAS

-

démíee Xl de F�ereit'o. Gon-
f'-.: R; 'FeliPe 8chm1dt, 43 - tribuirás. 'aS$im. p&F8. a fo{m..-Daa'-9 ã. '11 e dos 5 às 7 h'r.

, , Re.: R. D Jaime CamaTa, 47
� ção cultural dos catariDeD8N

FONE 16�,
'-

de "amanhã I

•

tPa
LEMBRA-TEt

In6meros seres' hUIDaDOS,
que já .foram febeJ como r

tu, aguardam teu
..
auXílio' pa-, ,

ra que pOISam voltar á M
ciedade. Colabora aa Cam
panha Pró Restabelecimento

.
da Saudedo' Lázaro.

DI. ARMANDO VAtOlO·
DE ASSIS

.. DerT1!:0II de Cllnlca, Infantil (Ia
�êncta. Munlclpal e de

caridade ,

IILJInCA MÉDiCA D:II CltJA�C'�
,

ADtJIjT08' • 1.,'

IIOlIIJ'8ULTóRIO:r 'R.a N_.,. .... .,' .r

�. '1 I (Edifício 8. Fru.et_co). - ,

COn8ultaa das ,,2 �II .6 .ho��"
RII\!IIW):tNCIA: Rua lIílarechlll· Gub,

lberm�.' 5, !one 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

#10Zli1Ü de Medicina da Unlven1.d.-1l·
.. do Brasil). Médico por concur

,

., do Serviço Nacional de Doen

� Mentais, 'Ex,:_lnterno._da .santa
(lUa d.e Misericórdia. fi: HÓlPltál
�trlco do Rio -na Capital ••.

deral
1IL010A Jl(1!:DI('� - DOJill'f{lAJI

N:a1RV08Aa
_ OOrurult6!rlo: Ed1flcio AméJlJt

NETO
_ Rua Felipe Schm1dt. ConlJUllaltl

Dili 15 is 18 horaa -

tIerI1d�la: Rua Alvaro de carva

Jho nO 18 -' FlorillllÓ)IOlliI. ,

7

,'l

"

•

,
I

.Telejone '1�'34
L

':J'
�J

�

.Ftoríanópolís

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65

1J1it. POLYDORO S. THIAGn
II6d1co do Hospital de Caridacl..

de Florianópolis
'Ass�eRte da MatérnÍdade

CL!NIéA mDlá - DÍSftm..
BIOS' DA GESTAÇAO E DO'

PARTO

J)een.ça!! 'l,oa órgãos 11,lternoe, e.

peciaÍmente do coração
Doenças da trrotde : e -üem:i1s

glãEdulas internas

".IO'l'ERAPIA - ELECTItOCAJt.
DJ6GRAFIA - METABOI,ISMO

BAS4L
OOIHtIlta� ;.dlari'!Inénte das 1-5 ,ta

18 horas ',;

Atenc,le 'chamados II quálqu�
�. inclusive durante a noite.

OOlllBtlLTpRIO: Rua Vitor MeIre-

les. 18. c Fo,;qe >702.
-.m:I!INeIA: A v e Ii i d a ':from-

powski. 62. FOlie ?:68

•• � J "....

UNS NEVES
("Gamp:ánha .

pró-livro"
C. A. Xl de Ft!tVeréi:ro).

do

FA-R�MÃCIA,�E$P"ERANÇA
- do Fárma.....' NILO L.YfB.

.

. Hoje e amaillii será __ 8l1a. Rl'eferi4. . -_

,

;, ,

-

o
"

'c
,

"

DrO&.8 naeionaill e e8tr�ngeh:..",� !o:�,�I.»�..�_•.,;::�:.r�t�·
"

'iilirtaj-.",.. .ldil88 ele' '-h'ORllCha. ,� , ,� "

'

, -

GanDt....... exata �bsen'lnçia n9 ;eeeita'rit;\�étÜ�.. '

.... � ".
• f� ..... ( ��,,' ;,,?-

...... .� .. ":': - ......... :. �"",.-

---�--------------�----------��--------------------

DR.
, M'Üléstlas, de senhora

ConsulItór1o --. Rua Jollo Pinto n. *I
- Sobrado - Telefone 1.46í1

!Re81dfoncda - Rua Sete de Setembro
- (El:I,tltcIQ I;...A{ P;,' ,da E!Jtâ-va)

Telefone 'Mo 884

.......... � ,' .

Senhe'ÜàI'
'; Ao eseolhér .eu perfame werifi. 'Dr•
que se trás .. m&r�ui 'da pe.f..ma'ri.
"Johan Maria Farma'" que já en

-preferida pela �orté imperial 'el.,
; D. Ped'ro II

,Henrique "�loaieck
'",

.

ADVOGADO ,

II. PAULO FONTBS
- Qlf:nl00 e operador "" ';

CooIrultório: Rua VItor Mels:-elee. 2e
Telefone: 1.400

'

Con5ulMS das 10 às 121! dafl 14 b II
R�ênela: Rua Blurnena1l. 2a

Telefone: 1.62IS
'

;'.';' ,

DI. M.· S. - CAVALCANTI
afII4ca eJroluslvamente de <erlallçu

, Rua SaIdzrnha Marlnlho, 16
Telefone M. 7�2 I

\ J

Rua Felipe Schmidt:Z 1., sçbr�do-T�l�fone 10�2,
(Altos da (CASA PI\RA,ISO) - Florianópolis

I�

CURSO, D-E MOTORISTÁ
..

Tela 'plára· fecularias,
bronze·fosforoso.

Importação diréta da

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 - 100 -120.

largura, - 92 ems. (3 pés).
MARIO ' SCHAEFER

Telegr.: MARllJEY
Caixa Postal - 5756
São Paulo - Brasil.

(orrespondencia
Comercial

(onfere
Dlplomal

e

Serviço de Pronto 'Socorro de' Automóveis
Ensina-se 8 dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prãtica;- conhecimento do motor.

Atendem·se chamados para reparos de urgência.
Âuto"Escola 1-47.77

.

GARAGE' UNIAO PRAÇA GAL. OSÓRIO. 40.

. ,METODO:
Moderno e Eficienfe

DIREÇAo: .

Amélia M. PhJ3Zzi

s. ------.' - _,- _,- .. -eJ-

I melhoreiIJ

,A.'.' t.rià,riIIa
Fabricante e di'lltribllidores daa afamada. êon

'11 '11 fecções -DISTIN:l'A" e RIVET. Po.sue um gran
de sortimento de casamiras. ri.cado.. brins
bons e bCU'ato•• -algodõell, mortn. e ayiamento.

, para alfaiate.. que recebe dir.tament. da.
fábrica.. A Casa ·A CAPITAL- "hama a aMng40 do. Snr.� Comercla.t.. do interior no sentido de Ih. hUlerem 'Imo

v�9ito onteu d0 efetuoram .ua. compl'à.: MATRIZ em Florian6poli•• � ,FILIAIS em 81umenau • Laje••
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. A lógica "pueril de certes representantes udenístas pode ser assim resumida: o Presi-:
. dente da República por' mandar executar uma .decísâe da Justiça Eleitoral, pode se�� r

atacado' de maneira íaiusülícada, insólita e desrespeitosa, uma vez que esses ataques
nâo constem de nenhum manifesto cemunista. Esses «geni.ais· cerebrozinhcs» aíada
não amadureceram mentalmente! Dai o nao distinguirem .liberdade e licenciosidade�

Roubada a maior agua-marinha do mundu
Rio, 30 (A. N.) - Todas as sa joia €nconltrarla pelo ga- dade de Esplendor, cidade tron

mais valiosas pedras preciosas rímpeíro José Alv€S Neri em teiriça·de.Mi,nas Gerais com O'-"

enconoradas em nosso país têm terras pertencentes a Joaquim Bspíríto Santo, a fim de pro-:
.

sua história 'complicada, cheia Ciribilo no lugar denominado curar o- seu amigo Altivo' Silva, .

de peripécias novelascas -) rela- ·São João Pequeno; 'pituado no o qual se ,.enca:crega,r,ia. de �.
.tadas em volumosos autos de municipio espírtto-santense de regnstrar, como fazia com va�

processo polloíal. Colatína, Uma vez encontrada
I
rios garimpeiros,' consignanrío-

,.
"oiT.aiS são os C8JS0iS esoabro- a pedra, 'O garimpeiro José AJ-1 como seu propríetarío o feliz,',sos,das tamosas "Cruzeiro do ves Nerí seguiu para a localí- garimpeiro, Altivo Lopes da.
Sul" e "GetuLio Vargas" além Bílva ao que está apurado. fe:u.
de muitas outras. Recentemen-

- .-_·.-..,. _"". w
o registro em seu .nome. 'Por

te como já foi 3JínjpUamente no-
A' d

ínte'rmédío de terceiros, enviou.
tíeíado,.. surgiu um caso com. m.rgem·.$ 5'et�ÕU 'a referida agua-mas-ínfia," con-
a maior a�a-marinh.a. e�con- d. I'\nemblii" siderada já como a maior do"

.
.}

tada em garimpos brasileiros e
_ Meu,' caro _ dizia um. sr.

mundo para oe Estados Unidos ..
denomínada "Brasil", pesando depu-fado a 1wí seu, coléqa, Ao seu, legítímo dono, Altivo'
2'5 quilos e 300 gramas. F'oies- médico: eu não me acho bem. 'Lopes da Silw:a ia apresentar

Alguma cO'Í8a está vindo p01' desculpas sobre uma seríe d.ê;
..�...-.-.-._..-.--...--...........- .........;.......""'" . aqu.i t;�:e{��e'�rf?�u�����dtos� di,f1tcu.ltdades q:ue afirmava ha-

*** 05 eminentes mestr.es infeciosa causada 'pelo estati-: ver encontrado \prura a legaliza-·
de Direito, inconeuseos iu-

. lococo dourado e caracterisa- ção da gema, críando com isso.
riete« e fámilleraciQ8 corrs- �

da pela inflamação confiuén- a Àistória que hoje cerca a pe+
. te e .simult.â'fl5Ç!. if"J _vd'l'ws fo-

rituciorudistes, exmos. s.rs. Ucnlas pilo-sebiWeos .. , .'
dra, _,.

drs, Lulil e Camarão intor-
.

- Então, estou. despaclui- Aconselhado ,por amigos, Jo-'
'maram, ontem, pelo'DÚil'iClt_", do. ..

'. " sé Neri veio ao Rio. de Janeiro
,

- Q'ual despachado. T'udo -

que 'a Assembléia, par isso Que}' dizer' simplesmim- e a,qui aipTeSeútóll queixa 'á de-
i�cii�Qçao 'da U.D.N. «libe- te, um antraz. legacia de roubos e falsifica-
rou E!' comércio de leite çõe1s. As dUIg,encias floram logo"
n.s�t_ CapitãJ».. A Comissão do leite 1'esol- Í'nilCÍwdas; 'e não se' tardou em
'_' "'. acre'sc"ntaram.· «Essa

VC'lt a ass'unto. be t 'd dL.. Vamos te'/' leite que sel'á que sou: ssem.as au, on a eg:·

re'solu,ção da Asswnbléia mesm.o ttm deleite ...
·

.

O destino tomado pela preci'Ô.sa
pode, . no.,. entanto. não 'ier A quantidade de vacas ne- pedra. Não havia porem sido.·
aceita pelo ,sr. Gov8tna- cessá�'ias superlotará todos os vend-i,da ..ainda. Um radio-tele-
dor>t.-

estábulos que se c�'eal'em e e1JL
virtu.de dessa -estabulação ex- grama. f.oi mandado ás autorí-

E querem, que voltemos cessiva, pa1'a ',a .or-denha, 'Vae dade:s nol'te...ame,rican1a,.s e a�
«à Escola para buscar os have:r empregos. agua-,marinho foi apreendida
rridimentos ;_uridicos, 'que O cordão dos pileM-sacos na l<?ja. eill que se,·ac'hava. ex-
na-o: pudemo's aS.J·mJ·lar».'

será transformado em cordão t N Y' k.. dos pu,cha-têta.s... dizi.a a p'Os' a ·e'm ew OI'.

Ora; s� li Assembléia, deputado Sanlo amos. autor de AquJ O processo, policial estáp�la inco,ftrOivel força CQns- vá1'Ías· indicações e propos'i--',

d' l 't bl tendo prosseguimento. Ontem,titucional de u.ma, in�bco- çoes a, Cel'ca . o et osa pj'O e-
. ma rua Delegacia acima referida.ção i... Hberou o loite, como

' .

, �restou depoimento' Lair Ra... J )

podará o sr ..Governador De acórdo com as inurneras -'I
mos:, cirurgião dentista e· pTO-não '. aceitar o pr.tédto inovações simultaneamente pe-

pérfaito do verbo liberar? las "Indicações" ap?'esenta.das cura.dor dos, minei.ros da cidade:
.' em plerui:rio, o deputado oon- min1eira de Esplendor e qu€ÔSe a Assembléia liberou, labilista S'i'. Perhun

.

fez seus 1l0i O mesmo qv-em pagou iliberado está! Ma-s como cálculos e acabou p1'ovando,
"

.

. Goletonia daquela cidade emisso não acontece, p.dil!los que, pam o Executivo atender
todas as S' t

- , , nome de Altivo Lo�, da Silva.
aos S"'paos .

ExeAetas a ex-
'

.

ages oes, se?'a neces- k"��,
ts sd'l'io dobrar' o O1'çarnento do 08 impostos sobre os dJiroito.s:

p1i�ação, por- isso de não Estado e' rnttltipUúL1' os. 'irnpos- de proprieda:de sOIbre a' atudida,

O ali letl'yo di curso' seclodarlúo' :f�n=:'::��q�::::;:n;:� . �:�, :e���, ���t.::::; :;��Vaa;;� ;:paa'rtr:pa1'çao�a��sceaSsColaerec�n·�
.

. esta'r liberado.
.

\

do qu.e visam O inte1'êsse do

': RiO, ,80 (A. N.) - Na CO-I ás fel'iBls. escÇ)lal'es pelo decre-_ ExemnJifiquemos, muta-
povo, estlio agravando 8.1ta s'i- feasou que de fato a já afama-

ã.o
" � tuação. da :p-e'(lra havia sido encontrada

,.��� �'� m�:g.�ç__ �, ç�!!r�l.t:o:��� �.t9�1,. .11U�,�!!�rolJ �m vi- ti�. mutandi, para p�si-
.
_As' "rnéd'ias", ha:je só com

por José Alves Ne'l'i a qlt1.em11.a. CatnãJia" -o rep.res,entnte

dOj
g()T êSlte a.oo re como se· sabe, bll!tªun9� M ç!lJr.?ª dª paes-de luxo,.. pert�e' de direito e d.,e fato ..p, S. D., gaúcho, sr. Antéro e:x:ti.nguir as fel'ias de S, �gão, ,:}iãp�sta7S-;;p;;itàmõ$ (iu; J. .'

g':é <1'0 ç-on<g't'es$o
�iV3ts membro d�,�,qu�le orgão, ·�1ia.n�Q-a âm'ante todO' 0I noticie. ,ete� i�,!�; ".2<Ql.l>' "v-�- - ======"".-_�"..;;.:...""a='!:_�='"....""'"""_,.,.,..""........-..--------

..2f���ce�....!!.� ����!��t�l:y_Q_�� Jles �:. Julho. ,_"';;._"-" tem,
. 'jJm11r1ilii,lmtiilê, 05 CANTO DE PA',

-

GI..N.A,.je.to, nto.d;iti:oa.ndá O ano leltvõl ..... ·

')" ..
,

.'
_.' "p. teCi 1 aros Itfriscori�CJ1tos' •

dp_..5W-11!Je()iS����á.rJ:9-. ·F:(}r·�el!efqBOBl-enau"m a um ·,-cln",·Lula·!.1J �j)J,ma':rj,Q:'�·.ui..: .

: X�I '

$Ui��iJt,ut.i ..
'

ã\llai!l irão.' :��'
, ."

. .'
\l .' eidQ:&:am-,e.».. . (Nqte...,s.,. Q

.

Ü CCJIITlIp,lexo d,8' �nferj,ÓJ.'iidaJÇle, qU�'ndo se toma, ('ti'ônfc�", se ma:..·
J;6'"de m�,v'9

."
'4 de dezembr.o. ele'soritar verho .do

.. passa.do,perfeito),. nr)ifoSlta daIS ma�s dive_I1ij_as e val'iJaJcLas .m:Uln�ir.as ..É. ulma 'dooo:f,'.ll trí:sl,e fiJ

� feria$ de.. J;6. (00 d�z'eml!.(l:Q ..ª".
. .

. Ho'e en t'retanto Q .Diário .

QiUIO. 'lOO\,OO� � c,ompa1xao dos nOI1ma��s .. Ua, lOO.IVlrlU0S' q�lle' de�nle. d0S'
'14"&." �"'''''.�', '. h3:v'cíid--'" itÚla1" Rio 30 ....

(A. N,) �Na seSsâ;o, '" � '. '!,c,: ':;,' ',;' ...
_ '-.n�e:n;{)J'tls obstáNl:Los,&e Sen..t.oo.l, <Ia pnon", vanlCldQlS •. AS w,zes �lO l>Tltt!..de �!Q0'.. :. .o ai I -' '4.'-_,· .�

'. .,

. 81Z. «Os preclar�s luns V��'1.rOS.. 'C3(Vaw,,:,'), de p�r,sonahcláde, bem f{)l'.mwda; enlI'elIJ3!ni(! dla:nlie' "df;'�.outro, penooo de I e,poJlso, de do. Oonselho FedeI a!l da �:n"de'm consultos drs, Lula e Ca- !1lTllha�n'aJS. $ 'wrmaiIU ·]rnJPQtentes, ilnicapazes de tmlJnr;q:>ar' a pe'queil�a bal'-
15, de junho a, 5 d,e julho, com a! das 'advogaidQS o presIde,nine marão suicidaram-se. Afir- r6ir'la. É doonça. comum, ,col'l'iqucir"a que só preju:difC-a o doen:Le, Há".

j�sti:fiCal.itltva. a�i.n1:,. de- se r.e:swl .Pinto L.1ma. propôs oonsta!Sse .mamo-Io ontem, E efetiva. pOOIém,. O:,U:ll'as. manif.e.�ta.ções do

C�Pl,exo, -ffiQ.ito ,�e�tle.s. I'n:di,ii�í'd,UOFl'fiAiw' a trarlií'ão dRS ch'ama- �in ata um voto de comrratula- t 'f
. E' .._ que pode.r·J� (',()rn;e'gulI' �,l�?'l� COIsa tm'D'al!ido ...s;e Ut8lJ;F; á, co-el-tI'Vlda-

K'"
".

• 1$'_ _. 'I _

.'
t:> �en e, assJm Oi •. see SUl doe, mas PUl.' qu.alqruer d-eflC)'!ffiCl'�, (\)lentaI, murLas veze� descambam PI\:dta$ f\en'3JS de Sao, J:oao. H�ve�al ç�J" :do ,.co�lbo federal pela cldio pode, no entanto, r.a a iooo-e'l1,nCia € pana o �üaque \�e.smedido e C.QUfl1.IDThZ a. uma d.e{,�r�

duas provaj;' pairClalS',ta prlmel- e'lel,çao UnaI11'me, do sr, Afonso não ser aceito pela U.D.N.!» miniaida eoilsa., ê' .

ra na lPl'imei.ra quinz.ena de P.ena Jr. parà. o Academia Brá- , "A' conclf.ls�•. deve. ser a -Q';laliq'ueJ" �i<caala'\i,�t!1 d,illJgno's,Li(ç.al�ia.a. dOt}�lça_e . s.anm:i,! o .mal,

J'unho e �a segunda a parür de
I sile,ira de Lelbr:as. O sr, Pinto'

. .

. 1 't tI t
-

.

:remOlv,endo a, C�lsa,. o:bJeto c'ÜJn."l!,anLe dJa:s pr·eo(m!paç.o-:s do �ioenllü .. lli"-'6"
" '.'

" l11esmtl. o fel e es a ao
[Wl�q'l1'e a tal eOll,'lla to']. a CillitLSa aa.s d,el'l'o'trus que na VIda SOf.,r(lll o mdl-

16 d� nov�bt'O. .

LIma fez 'Ü e�oglO d«? l1ustr�. li1çJerado qu.into estão sui- vílduo. �s'Si'm, pá. doeIlites que esbl'ar\l\t�j�m cap�,ra o sol, pOI"qüe 11ll1'l �?;;O sr. EUrICO Sales pedIU homem de letIas, 'que a Aoad:e- ",cidados os not.áveis ;uris- seus naJ.OJ8 de�'lf�nu a Vlst.a. OrutrO!R $;e �nlS'UJ'gem contra as psLrnla;s. NetO

vist� do ·pareoer, sendo p9I' dsSO' 'mia aoo'}hia logo no primeiro :i�s cio Diário aos quais : 'há dúvida que est,es, pal'a n6s\ lSi1fl> la.llICOiS·. L?uc?s no.d'tlil'o.. _ .

adi:arla a solucão pana a �j.. eSCl'utinio com unanimidade, de n.d. 'r -. 'd' . H� LMllibém C!S qlre de .énLendil\m-enlo mero, la,' me.lO .cá e' d(� T'az�(i'
._

�

.

. _ " _

"

. aEira, ecemos as lÇO(flS· 'e Jl'1lal'S bá, .do que C4l" que s� ln'sUl'gem e e'SlbJ'a.veJ8!m 00nLl'a pe"so.aL�, ,cUJ'1l
ma reunl�o daq,uel� eOiDll�'1 sufraglOs, co:sa q·ue' nao .e mUl- Direito, 'sábia'S, 'sem 'dúvi- cOlmlbrulii,v,jld�de os Co.l�5JU. na mer�cjda _e inter.ior lmsicão, em. qUG .s�O refendo Su;bstltuttm q�, to oomum 3:11, O voto fOl a,pro- da,' pa:l'a os que tenham enconlivalffi. EsLes não. sao loucos, nao! Sao mW:'J9:&ú;S! � �!lí mvcj-a .. cürlór

podérá ,ser ,ampl,iado.a. sen-� vado por todos pres-eutes' a li�ens-a ven'hna .de· as .'0 j'i_g'aldo de. muita wenle' (.0." ·médiiCo." qUl� (). d�géllml) M��s a vm'd�de .é
tido d'e aibrano-er t.odos OIS 01lr- como testemunho de l'egorijci e -

( '[. ,.' h' . 'que a IllweJa proclUra meIlo<spr'ez,ar _e des1azer da 'cll�Lt,ur� e d� cUiP3JCI-l
_

b
••.••

..
: noo o ·caco ato e· orne· 'riad,e da 'pessoa, obj-éto da pr,eQ.C'u:paçã.o cO;Ilis{,a.'nle do lJWHJOSO. E que ta

sos, nao apenas o. secundárlO, carllll\b.o para, o bnlhante lnte·: na.ge'm) le''r 'e rrem 'ouvir. fia,.Lo 'eC!)uivaJ;e a uma 'boa dose- dle I:.óxjroo p,al'a ü Vlicia'diQ! Fàz-lhe bem.·
v:itsa 'aHerar o regime imposto l'eotual Afonso Pena iTr.

.

o
_

D:á.:the 'h iúlljp1'8Ssão irtv.ll:l'sa ii l'eaL .tuSlli.fi.ca a sua j,nf·er,iori,daide .. En-
---'--'-

treta,nto a pe!ssda ','ijsooa Cl�es:ce no canc,e-H,a e na wçl;miu'acão dos 'uor

mrJ:i.s, dos 'qUB enC1iiram .a reÇLlidade' d::us coi's3Js, tal <como ,ela é .

'�Pod'e s'er ,quê ·8isuejalIDos c1r'r.ad0'S, 'mas troTllOS a imlP1',ess'ão de (f1W
;â,I'g'u,ns udenis,La.s e os que milli:talffi no órgão ofll(�\],al da UDN, :8of;r,em
de tal id1oença. Desd� a cam!p·amlha <de 19!15 a.Lé cmt.em (e'SlLamos cer1a5
de qí\Jle amwDlhã, t.rumbém) a pr-e.olcupação do Di,ário, da Tar,de e d'e aJ
gUJ1fS 'Iud:en:ilsba,s_ é malbJara'Lar o v.alo'!' Ide N;erêu Rrumo:s, a ponlo de naO

enxergarem ,e não medirem a di,S!tânc.ia QUle os g,apara de N'er,ên Ra

mos. F.acam como as fo,rmigas! Olhem para o sdl de,bJ�a,.(olS al!'l'v;am;�ado5
e gritem: ".mais for,te do que nós é U so'l, que nos da VIda e calor!

.

'Senhores dÇl Diár,iü, b'a(10m da doenç;a que j.á e.SlLá fj�a-noo CrÓ/l11C��
Nerê'll Ramos vulltará ttaqueluls aJ.lnra.s, �u depOIS ele leIIDn.na.:J0 o ;ntn,,)
da,t.ó; sàlvo uma rev0111çâozinha... '. l{('zen1 por E·la,J RE>,'olll�a(), nua f·

Não bem, não! ...

. PA R A
•

f'E R I D A S,
:ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
c O C E I R A 'S,
'F 'R , E \, R A 5 I

ES�I_NI1AS, ETÇ ..

.

'

FlortanópoÍlt. 31 (ie Ma�o d. 1M7

,
VAPE ,

.Maio f'imía. A cl:istatlJdati€ do mundo inteiro cetebra este mês o
Mais suave dos enltos. :t o mês dedicado á devoção á Virgem Maria,
n-ossa Mãe, desde quando, do alto (la crus, J.eSÚB, exp ir-anl.e, a entregou
a. JOãD, dizendo-: "Fulho, eís I,UQ Mãe". E, Indicando João á Ma!'ia:
Nã.é eis ,Leu_fiHlO ".

.

.

Descendo o escalvado outeiro do Calvário n-aquela nuite ínesque
eível, a santa IMàe carregava, tão :ve,S'ooq quanto a ·SU!R dôr, o tremendo
CTIl01U'g\} de 001' a Mãe do gênero humano, sua <COMutadora, sua me-
tHanei.ra, suá 100, seu r-efú@'io, seu aJIliPll:I'O. " .

Mai-o finda. A 31. encerrando a dôoe devoção, os templos celebraan
li eerímõnia, solene e tocante, do ooroameuto da Rainha do Céu "e da
f erra, realeza que independe t1a vontade dos Ihomens, real-eza ;f-ei:La de
luz, de arnõr, de mi:sericondia e !perdão, realeea que. se curva até. nós
e nos levanta -até ela. ,_.' -v.

Melibol' andaria o mundo, menos se eonvulcíouariam vas nações,
menos se' desavir-iam 00' homens si, ao envêl'J de 'servirem outras rea
Jazas - a do ouro, .a da amhição, a dos ví�i'{}s - ltmis a .miúde se cul'
vaSise.m diant.-e Ida meiga. Ra:j.nhü, que nada :pede para si. e tudo cml-·

cede a seus devot.os. ]<� uma s1.1hmi$ão que não deixa rl'ssai'bo$ e_ a,br'e
cunlinho:i d€ luz e de ,paz ü1terior.

'.

Maio Jinda. Cá Jóra, o ll1urll(lo 9.'rqõeja, estalam os ódios, sel'péia a
.

. cles'cofi!fiançl3, a insídia, rast'e,ia a ts;'aição, .es-Lruge a lula, eoleia a s!)
lél1cia, iC3JIl1IPe,ia ·a deS'0011riallça, fl i'llc()mIW�nsã.o, I) desassos·sêgo, mas

no" templos, �erguem-se premes,' E'J1toam.;.,se ·cân,ticGS a Mãe Santíssima
tl, na almosfel'á li LúrgiIc-a, rf'spir'a-s-e amôr, g·erenidade, dO{.'<UlI'a, SOiS

sêgn, espiritualidade,
Mas, .tudo isso morre ás porLas dos templo·s. A mesma humani.da-·

de, ,geun:fl.exa d:üq1ite _d,t .RainlJa da .Pa,z. reenLra no mundo extel'ior,.
pO;&1i-Uida.",·dtls' mêsmas idéias, dos mesmos se.ntimentos, dos unes'ffios

. ilJbPlllso.s ·que .roubam ás COl1&Cj(�l1lCj.as dos il11divíduo$ e dos pOvos °

.�iÔZO do maior dos bens, do úl1ico 'que dá vida á vilda.: a pa,z .de espírito.
,Maio finlda. Nas diversas l",tiLudes, onrde há uma 'cruz !pla'l1�a-da, a

Ol'!I'i·rilÔJlia .. I.Hú)·g'iea d'ês!.e mês é l1m� só: 9 culto a Mãe de Deus. Co
Hl'�m-se üe neve os campos ou ,en.feitam-s'B de flôres as árv()l'·eil, mas

�os t.emplos e llOS üorações 'BÓ I',einkt o culto ,á Maria...
Pudesse se e.xLender para �VléJl1 das nave� o ,.m-esmo calôr que ani- .

ma ()� coraÇlÕe.s devotos. d'llll'aut.e ,lS -cerimCmias ·do ,cuit.o ,maria;no, e .al1UZ
d.eiNm'ia do(' Sel: uma miragem pOlít�c;t..

.

Maria tem cumprido ma,efl.vilhosarrneute a 1iele-ga-cão' di.vjna se:llído
a. Mi1e ,dos homens,' sempre maternal ·8 benigna, na;; horas aflitas e

aas horas ale'g;res; :mas, os homens é que não >tém sabido amá-la e
.

sel'ví-la como .sua Mãe.
�rudo que ,pudemo.s {j.�sejaI', para· bem .da poibJ'.e, humanidad,e an

gustiada e arfante e ,que, ao eX'pira.r .êsLe. Maio, maio!', mais profundo,
mais sincero, mais ·efetivo e real ,seja () império de ,Maria .no cOl'acão
dos homens e no C{l.ração·das nações..

F[l·olis, 28":5-47.
� '�., - ."0.
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