
Da sua visita ao extremo-o�ste catarinense, onde constatou necessidades e aus
'cultou aspiraçoes coletivas, regressa· hoje a' esta capital s. en, o sr, Gover

nador Iderbal Ramos da SilvI. «O Estado» cUlll1lrilDenta-o. respeitosamenfe.

\

() MA.1I� ANTIGO DlÀRIO DE �ANTA CATAH.INA

Proprietário e D. Gerente: SIr. NEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS
Otretor de Reclaçio A. �AMA�CENO DA SILVA

DE ARRUB,.,l UAllIOS

AfiO XXXIV I, FI\llianõpolts-:-Quarta.feira, 4 de Junho de 1947 I H.

NA nSSEMBLEI;ft CONSTITUINTE
o sr. deputado Nunes Varela, líder do P.S.D. prot�3ta, em seu nome e no de sua

banc�da, contra a atitude de altos elementos udenistas em agredindo o jornalista
Guerm? Dalc�naleJ diretor de A TRIBUNA, de Joaçobo..- O teor do tale!ljrama.-A
UDN so �e ·sat.lefoz com a apuração dos fatos, quando! então,. poderá pronuncia.r
.se ... ;-Feuas hvres no Estreito.-Congrah:.loções à F.A.C. Um·Q comissão apresentará

votos de boc" vindas ao sr Governador do .Esto dov-- Parecer
'

Reunião da Comissão Constitucional.

.

Precisamente á hora reg·im�nta.l com a paluvra, fez O elug io da J<\ElIRAk L1V.RES NO KSTRE1TO
instalou-se, hoje, sob a presíden, pessoa do .dr. Brasilio Celestino de O sr. deputado Saulo Ramos, do
(lia do sr. deputado José Boabaíd, Oliveira, que, naquela cidade ele P. 'r. B., leu urna indicação no
estando pr-esentes �4 senhores de- Joaçaba, responde pela Mcr·oLal'ia sentido de serem cr-iadas e regula;
}J'l1,�aJdos, a Ass·ep.1<bJ.ela ConslIlumte. da C. D. N., o qual atacou o jor; das feiras lhfes no Estreito, em

A ata, que !Ol aprovada, sem nalista Gueiiuo Dalcanale .. , local e dias Ipr.e-,F!xa,dos pelos pode-
-ernendas, seguiu-se a leitura do Mas, s. s. não. entrou na ap�cia- res oompetentes: como medida de

expediente do dia, que careceu até Cão dos Jatos, porque, sempre, a ernergencia a localização do mata
lIDj)Ortanc!a. eles - os udeuisías - a "verdade», douro, para lugar apropr-iado fora

Na se�sao de ante-�Tl!l-em foi e11- nestes casos, deve ser "amarga ...
" da zona urbana; construção, opor

ir'eg�li'� a Me�a o projeto da COiJ1S- �

E a U. D. �., segundo afirmou tunamente, fio matadouro publico
f.i t�lçao d

..
e Santa Gatarma, �. �ue o sr

..
líder minor-i tário, achou me- I P,

fi nalmcnte, ll{Pr,o.v.,eitameIllto dO.por um lapso, deixamos de I egts- Ihor agnar.clal'... o resulí ado do ai ual pl'édlo do ma íadouro para
trar nesta cróníca par-lamentar. inquér-ito.

.
, 'ConÚnúa na 3a, página

o CEL. GRACILTANO NEGRELRO.S

CONVIDA\' A APiSEMBLÉIA PA.RA
.vJsrr,AiR JOlNVT.LE � ,

.o �I'. d-e.pntadu Nnnes Varela, li
dl}f' da maioria, que acaba de re

gressai' do oes.le cruLal'i.nens'e, re

transmitiu o convite do sr. CeI.
Ül'aciliall1o Negreiros, para que o.;;

l'.epr-esen I ante" do povo ca.Larinen
se "isiLem as obras de Bracinbo,
J10 11111nicipio de Joinvil,e e q'll'e
muito hom'a,m a engenhari.a bra
siLeira.

1\

A BAlNCADA DO P.S.D. PJWTEiSTA
CON'I1RA AGRESSõES DE UD]!;NH:l

rr"�s, EM JOAÇA:BA
Continuan.do com a palavra, o li

deI' da ,mai,o·ria, sr. daputrudÜ' NunE's
Varela, deu cO.llJhecimenLo á Casa
<los termos do sêg'uinte deSlPacho
te leg-ráfü;o :

"De Joaçaba - DouLol' NU!l1,es
Val'e.la - Assembléia Consütudnte
_ F1po.lis - Cunllprindo ameaças
me vinham s.endo feitas \por ele
:menLos l1ldenil&tas sellltido{) amedr-on
'lLar para não. reeditar jornal "A TRI
HUNA" fui hoje cov:m:lemenLe
agredido :po:r ,I1:oana.no Mass1g1nan
qU!0 ,esLava acompanhado Allbino
SgaIl'zerla ,e Os,valdo Be.z.erra, in

tervenção destes imped·iu qualcruer
l'eação min;ba .parte. ,POUICQ dlfllpO'i,s
BrUisilio CeLestino ,de O lirveira pu
XIÚ'U ,rev.olver plena rua ameaçando
;PI1e(f,ei.to DQmingos Bonato. Noo
hOLwe minilIIla !provocação nos'sa

parLe. Encamifl,bamDs ( cf,llll'pe.teI.l!te
queixa crime, Esses chefêtoo .ude
Distas, Ique ami,go bem conJ1.ec.e, e

que ·querem ser ,os pu;ritanos, os

6\J,lvadores DO mun1ci'pio, sãü jus,ta�
nllf)'niJe os mais ,dj3scootroJ.ados e

'Pl'o'VocflJdàres de d is'oor,d ias, ali4s,
,llomano Massignan já tem proo'8ss,o
(',orrendo. Forem lo.cal por amea·ç:a.s
l'.ovolver-· ·em 'puntH}'" d:ia.. eleições',
Abl':l!ços (·a) Guerino DaLcanale,"

O ilu.stre rep,l'esenLanl.e da ;ban
<cada do P. S. D., logo após ent.rO'Ll
<em !Considerações, oomentando, de
os falios rela.ladüs p.eIo signatário
mane1Tas eloquente e co.nvin-c�nte,
do tel�grama acima, ,teTwina.ndo
por .protestar .. colrtra.,esses at.os ,que

m,el'e-cem, de si e de sua hancada,
JSlo.lane protest.o . .8. &. re-ferm-se a

QCü1'l'encias, 'ali wwi.fi.cadas, !pÜ'stas
em prrutilCa' por udenis,tas, contra

IlPesse�jj.stas: .. Disse ·que, a 6-2-47,
tl ,i 01'11aI A TRIBUNA, ,que', ent.ão,
s.e Bclitlava na ódade de'" Joaçab.a:;·
Leve. as suas ofi:cinas devo'rada.s por
\Um misterr'ioso incendio ...
Trocaram-se, no d€!CoJ:'lIer da ,ex

po.sição desses fa,tos, atp a,r Les' entre
@ orador e os .udenistas BU/leão
Viana, J, J. Cabral, Waldemar RupIP,
Osvaldo' Cabral e Fernando Melo;
os .quai·s não se se.ntiram bem,
(J,c:\sla vez, com a "verdade inso.fis:"
mitv·el" ·düs f'atos a CJue a.lud·e aqne
le dpi'lpa'Clho tele.gnáfic.o ...
O lülor minoriL�}rio, J. J. Ca!bral,

1 .

SOLIDA IEDADE O
PRE.SIDENtE 'DUTRA
Rio, 3 (A. N.) - Realizou- tado a personalidade e o pro

se no Palácio dó Cacete, ai ma- grama de s. excía., ao mesmo.

nífestação ao presidente Dutra, tempo que oferecia ao mais al�.
por parte de todos os sindica- to·magllstra;clo da Nação uma

tos praianos sediados nesta ca- imagem de Santo' Antônio, ar
pítal. tístícamente esculpida em ma-

.

A homenagem de' uma pas- deina e uma "corbetlle " de

s�ta organizada' por vários flores naturaís., oferecida p�
sti1jdicatos, a qual se dirigiu, 1:112S familias dos estivadores á,
prrmeíramente, á residência exma. sra. Carmela Dutra.
do general Lima, titular do De- O presidente da Rep<ública�
partamento Federal de Segu- usando ,da .palavra, disse que
rança Pública; a quem os ope- aquela manifestação, partida
rários consideram como patro-

.

de homens simples e da gente
no, convidando-o a conduzi-los do povo tocava-lhe profunda
até á residência do chete da mente o ,coração. Falou. ainda,
Nação, o sr. Mário de Sá Freire, que
No salão amarelo daquele disse da satísfação de todos pe

palácio, os trabalhadores rece- la maneira democrática por:
beram o genéral· Dutra com que toram- recebidos pelo pre
uma salva de "palmas, tendo

.

o sidente da República, e, em se

sr. Rezende de Andrade, presi- guída enalteceu as figuras dos
dente do Sindicato dos .Estiva- generais Dutra e Lima Câma
dores do Rio ,.?e Janeiro, exal- ra .

'Telegr.ama
De 8. Ex,cia. Revma, -q. Joaquim Domingues de Oliveira, IPreclaro

e venerando ,A'l'Cebl&110 ,Mt;)�ro.pohtano·, recebemos honroso telegrama
de agrad e.cimen los, nos segn,i.Jllt's lermos: .

.

"Flo.J'iall!ópolis - 2 � Si.nceramente grato extrema bondade ex

lerna a sinceridade seus melhores votos - Arcebispo Metropolitano",
.

honroso

Os russos mantem prisioneiros 'franceses
P}\iRfS, 3 (U. P.) - Os russos manter-iam, na qualidade de prisio

neíros, mais de 1[.000 soldados rranceses, de acordo com as declarações
í'ormuladas nest3r cidade, pe1to LenenLe Rog;er JOlllffreau, ot'iüial fra,nces

g1J� SVi?t,erllL!;]- t'2f, :tt",�i'Q9 . rp'G:c,rJ!teme,nle .cJ.e um 'carJ?,po si tundo. na �ona
i'lI;:Jsa OE' oõú,paçãü 1'111 A.le.h1an,h'a�· 0 (.el1'ente' Jouff.reau declar·ou que os

I'ra-nces{:s "Iilber.taqos" pelo 'exér.ciLo VC1'mel\10 ,em 1945, mas .mantidos.
desd.e então, em, campos cSlpeciais. Acrescentou que em 19115 'Um üfi.cial
sovié['ico -declarou Iqúe seriam postos em libaI'ldade somenLe quando os

fra.llceSE'g ,ent.regassem os soldados russos que I uLaram s·ob as ordens

alemãs, Duran.te a ,guerra.

Grave situação da Polônia

10.041.

Var,sóvia,3 (U. P.) - Apesar todo o sistema e.conômico do

da severa censura imposta a I paíts. Embora nos úLtimos dois.

respeito Ipelas autoridade,s po- meses tenham sido distribui

lonês.as, infonmaçõ'es de bôa das quotas e:lttT,as de alimento

fonte obtidas nesta oapital re- entre os ,operáriOS das minas

velam a i.rTUipção de grandes da ALta Snésia, parece
.

que a

grlaves operárias nas jazidas situação ali.menticia da região
carboniferas da Alta SUésia, deixa ainda muito a desejar.
especialmente n3is· minas de
Katowice. A severa censura

governaJlllental impede que se

eO'il1heça o' número dos grevis
tas e das minas afetadas. Sa
be-se no entallito que a situa-

Será· cassada
a quota.
Rio, 3 (A. N.), - O minis-lro dw

AS;l'iiCl.Jltura de.terrni'JbOU seja 'CfuS

.ção 'tornou"lse m 11 i t o gra- ,sada a tq'\:lr{ta aos açougL18S cujo's
vê nos últimO:s dias .. Cabe des- llrO'P"rietári,os .. 1\eeUSar,em receber

'tacar que 'ftS gr,eves" nãó' 'se ··r...a.rn'� nos dias determinados li

produziram pela influência de venda ao IPublico. Diz. ainda qu,e
nenhum fator politico, sen- a quota a:os açougues será atr·ibui
do determinad�s· �ómente pe: da eql. caráÍ[er pe;J'ma,nell!t.� como

. lo des'ContentamB'nto opeÍ'á- a outros estabe.looimentos. Tamibéom
rio di,ante do:s baixos salários e os estabelecimentÜ's marchantes e

·.as eondições de vida. ali rei-" a'l,lastecedoros, ,que sem cau.sa ,jus.-
nantes. Elm esferas' oficiais li·fieaida recusarem ate·nde.l' as de ...

most:r.a-se crescente preocupa- terminações das Ruto..ridrudes, terão

ção diante do,s efeitos q·ue as suas 'quotas: disÜ'ibuiKlas. l"eduzidas

greves podem ter na. produção, em bene:fieio ,dos qLH� ba,iaun CUiffi

cal"boillif8Í'a polonêsà, baS!8 WQ I prido as o'1'deT1S.

Sos·penso 0. auxilio à Hungr.ia
,Washington, (U. P.) __,. e xiUo aG pov,'O i:tMiano que de ...

: secretário de Estado. Gea•.m.0'n.stroll a fé sincera noâ
Mal�haU, deu ordens para q� processos demo.cmticos p�ra a;.
fosse sUf"Ipensa a concessão da preservação das liberdades in ...

I o�:tr� me.t3Jde, do. ctéd.ito. de 30 dividu_a�s e dos direitos hu�a�
mIlhoes de dola:i'es que a Hun- nos--baslCos".

'gria ainda não reúbeu. Como ---------'---

se, sabe na H�mgria ,'foi �ns�i- Esp'ierados ,emtmdo um regl'me pro-comullls
ta com o 3Jpolo da UR_?S. B HorizonteNuma dedaraçao" o se •

cret'ário de E'stado afirmou que! Belo' Horizonte, 3 (A .. No)
os Estados Unidos desejaml São eSJpel'ados nesta capital os

tôdo o êxito possivel ao novo cientist31s estrangeiros que ob

govêrno Ra1iano, organizado I servaram o eclipse solar. Para

I
pelo primeiro ministro Alcide homenageá:-Ios, foi organizado_;,
de GJasperi". Declarou ainda: I intere.ssante. programa de fes�

I
"Gcontinuaremos a prestar au- tividades.

àpitâ
�.-

Se ás d-e-081j)ciortaclas, pnssibilida.dcs humanas fosse permilido
aLualIzar numa só, duas clalas dIversa,s, lonamos hoje a salisl'a
('ão de ailW8ISlen lal' aos 'lloss.o·s leitores um' ,cios deba Les mais il1-
tCl'essaThtes e sui-ge.nel'is avé ag-Ol'a ,�l'ava,ctos na .As�emb1éi;:i. Se
l'iam .pal'les ness,a idealiza;d-a discussão o.S llübres de[Juta.dns
ucle.nistilis, sr.�. Konder Rei.s e.Osyaklo Radl'ilgues ,C1tbral. Na boca
Jo primeiro pog�iamos as pala\Tas por ele ,pl'o.J'el'idas. na sessão
doe allte-on Le.m, cip,Tenclendo a restaura.çã.o ,do simbolo' e da ban-
deira .càLa'l'inenses.

.

Na bo'ca do segundo" ao invés do apoi,o irrcslrilo que.d-e·u ao

ipl'imeiro, 'pol'iamo's os conc,e-itos - iiplsi.s 'li,Geris vil'g'ulisqne -

que emUi Ll, a 21 de ag'osto de 1946, em .anti-g-o pU:blicado no· Diál"io
ela Tarde, sob pseudônimo ,de Egas Godinho, mais tarde J'eV'ela'do
e .d,eswber,to ao p'ublko. O lihJ.!.o desse al'ligo: "Bandeiras e h'inos
):egionais". .'

Esse debate tieria, mai,s ,ou menos, assim:

·

O 81'. [(andei'. Rei� - Pedi a palavra, sr. 'Pl'esklenLe, para
dele,nder uma 112dICaçao, qne mandar:ei á Mesa, na qual propo�
n11:o a r.estauraçao da g:lol'l·osa bandeIra de :Santa 'Catarina ·e do
seu s·imbolo. Sei que dois senado;r·es ·catarinenscs, os srs. Nerêu
Ramos_ ,e ,Ivo ci'AqU!J10, na Com-�s:s.ão ,Consti,tU/cional votaram ,pela
ex;Lmçao :das :ba'ndell'as c.staduaIs, mas lacredi.t.o que dentro dersl[.a
"�ssemblela ·e (J.entl'o da U.,n. N., ninguém a.plwudiria o dis/positivo
lasCl,s.ta. '

.

O S1' • .osvaldo Cab1'O.l - V. e4c,ia. me ,p·ermit.e. um apart�.�.
(a.:;sentiment? ,do or.�tdor.) - "Se'!ttimo-r(.os á vontade pa'ra de pu.
blwo, aplaudu',c� a,.ltl�tde do� dms senad()res c.ata1'inense.�,,1lW�11-
bras daquela Corrilss.ao pelos' votos cont'rái'ilJs, qu.e deram a se-

, méUwnte dispositivo - pois- se aJo há qu.e possa o 81'. Getul'io
Vargas leva?' a seu, crédito, o da extinção elos s'Í?nlJolos regionais
é um. deles." ,..,

O sr. J\.on;del' Reis - O ,passado [lede O l'e-slaJ).JpJ,e-cimenLo' da
nossa bandeira.

· o_ s·/'. O�v(/.!cl� Ca�ral, - 'J?iSCÜ'l�clo, "�s nossas 7'a'izes hist6r.-i.
;:�s .

e a nossa fm rr��tç,�o CUltUl al, na<: ·es·tao -a. admitir, a. solicita/r,muIto menos
..

a eXig 1.1, a cansei v_açao ou. '.0. r'esta'U1'ação de s'üm

,b�l�s que .
na�� �'.epi'eS�n�a11't senao uI? es.p�rjltÜ' d.e regiomrli.smo

�t;�l:ell(,�, de ba.lrr ].smo· lI'IoJt..ante, ·C{)·Ilttral'lOs· a nossa indole e 'lnre-
j'udlmals (tal" :IJ·ossos 1l1t.·eresses." -

. ,. '"

O sr. !(onde?' Reis - i\dmiro; esses, 'WI1'Ce'!lÇl� 'fas'ci�tas qJa ,hoca
___d,e v. eXC.la .. Os ES'Íados. d(Wl�m t.er· as IsualS handreiJ'as· e os seu:s
sImbolos.· ..

" ? sr': O�vaulo Cubr-al. -:: "No !3ms'il, e1l:Ç1>e.tanto, nada jt�sti{(cri
a 1 estau1 açao das �11aru,te!;1 a.s e htnr.s eslad'IJ,alS." Se únda fns;sem,.
o .escudo e () brasao;d armas das mdades,' .. "lllriL .. Dandeip.os? )

Porque, e. pa_1'a que?' "Para q·ue,. então, mais de. '1.1.11111 {)a:n.deit'a·
se a Patrw e a mesm.a e o lnesmo é o· seu povo?"

.

'. ....
'

� sr. ](011.f1,er· ']�eis - O Es-ta�:lo N'(}vo, criminosaI·.llte'ilte�- fiu'ú..:'·
imou as ,ban!(ienas dos ESJtaJdos':_ E· ,fato vwg'em na história.

O sr. Osvaldo Cab1'Ctl - Naa wp.Ü'lado. "Anos at1'az; o sr. Cue.
tmw ilfu.nhoz da Rocha, em gesto de nobr'e patriotismo, extinguiu,
por. depreto �slad:ual, ,,!-O Pa.r'aná, a sua. bandeira e os deriwis
at1"I.b7f:tos regwnI1/I.s. Mat� �arde, coube ao s'/'. Getu.lio Va1'gas ge
n�l'a.h�al' !l' .medula, extw.{/u.1.ndo e mandando incíne1'aT', ern ce
nnwnta. ctvwa, . ,

"

O sr. Konder Re'ÍS -
.. ,.PrOJLes!.o! Não houve cel"imortia

G_'Ívica! Houv,e alo de s'adismo!
· O. sr'. Osvaldo Co.bml -' ... "realizada na Pmia do Russel as

ban�et1'as dos Estados, val.endo-lhe o dec'/>eto generalizados e �w.
rectdos apla�tsos, dando {un, desf,a maneira, a ·e,'Eistencia dos es

ta._nda'/'tes, h1.1ws, a1'1n,a� e escu{ios estaduais, cr'iada.s pelo PosiU
v�smo, em 89. §obr'evw'�a, apenas., C01n'O símbolo da Nação, o "au.
1't-verde pendao da mmha lel'r'a, 'que a brisa do Bm.sil beija e
balança." .

....

Áq:�i· �.' P�;l�'·I��.d�;>i� 'd'e's���: ;';ã'o' P�·L·�· '��'���id�I: .� ·a:l;a:r·t.��;,t�
e a sua nunca assas louvada coeJ'en'Üla, mas por uma res!pei-

.

Lável ,SloJ.iei,Lação do PÜ'vo, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
.
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mente do. U. 6 �A.
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:"QUEfXAS E RECLAMAÇõES
, PREZADO L'EITÇlR: Se o QUO '·h.
interessa ét• realmente, uma providencia
para endireitar o Que" estiver erradC' ou

para que' al�� falta náo ae repita; •
NAO o escândalo: que • oua reclamaçlo
Da queixa poderá vir a Caular. encami
ue-a á SECCAO RECLAMAÇOES.
de O ESTADO. que'o &ll8O lerá le....io
.elll demora ao conbecimento de qDelll
de direito, recebendo .... I. uma informa·
çlo do resultado, em"bora em algunl ea.

80. nio aejam publicado. nem a· recta.
lIlaçlo nem • pCOYidêooia tomada.

I democracia dos udenistas Irmandade
Passos e

-do Senhor -Jesús dos;
Hospital de Caridade: �

OOR!PUS GHIHSTT
De ordem do ,senhor Irmão Provedor Lenho a h0111'a de convida,l'

aos Sr,nlbores Irmãos e Irmãs, para cornparecet-em qumta-feíca, dia &
do corrente, ás 15,30 horas, na ISfllCTi&lia da Catedral M,eLropohtana, 8f
f.im de, revesí.ídos de balandraus e fitas Ida. nossa Irmandade, e á mesíIll�
ineoroorada, tornarem ,parLe lia pres'ti�.o em honra aJesus Sacra.me·i;J,t;Hi().,-

,Cons.islório, em 2 de junho de 194.7.
'

José Toteniimo de Sonsa. - MjunlLo do Sem·etlÍl:'io.

o depudado Janduí Oarneiro.re- qualquer terreno que me pro
presenlanle de Paraíba, ocupou, há curem.
dIaJS, a tribuna da Comarca Federal O or-ador passou a ci,lar cases de
para Ioral izar a sutuaçâo reiníci- perseguições a pessedistas, com
ante .no seu Estado; sob o governo demissões em massa, remeções a
udenieta do sr. Osvaldo Tr'igueiro. granel e violências ,poliic-iai,s. Si?

t?e "O jornal ", órgão i usu spe i lo ÚenLon que o govêrno, em me-

á. U. D .• N. l'ep,t'odnzlmo� a·lguns lá- nos de dois meses, assinou cerca
Pl'COS do IdIIS'ClH'SO do .rcpresentante

I
de '50 exonerações, le.Dlf.Jo exibido a

parailianú e nos dispeusamos quais lista Idas "víl imas de uma demo-
quer comentár-ios : cracia Iracassada", conforme ex-I

....--------------------------

Ü deputado Jandui Carneiro, do pressão usada pelo orador !para .s,e· C'.MI�. Ho":'WS n. 011.'] IBU"
.

SUE"OSP .. s. D. da Paraíba, focal izou da referir ao govêrno Oswaldo Tri- iI.'6 I) n N Ll V
iLr}buru:t da, Gamara, a situação rei- gue:i,ro. Em aparte, o udenista PIí-
nante em seuEstado, tendo fe.ito ,n"W Lemos declarou que "o gover- VoLVOgra\'JelS ooUlsaçoes a política seguida nador deveria ter assinado 2.500

.

.

pelo �Dver.nad;or Osvaldo 'Dr��uei- decretos" (si-C) de demissões de
.

.

1'0. Disse, :c1e IJUCIO: funcionárius como meio de equi-
- Continuam a chegar, sob a Iibrar o orçamento. Mas o or-ador

f,orma.de avalanob e, -pelas vias le- retrucou.
l'e;gra111CalS, postais, por

.

portador - PI'OVO que isolo é del:'efl::\ sem
direto, que ve� da Paraíba, quei- procedência. porque aqui Lrago o

xas. e rectarnaçõss contra 'l> atitude orgão of'icia)
.

do Estado, () qual
antí-democracíca do Poder Executí- mostra que o governador continua
,,0 no meu Estado. O documentar ío adrnütindo Iuncionár-ios e aumen
que tr�ú iP:oova de sobejo que o tado o Cfuadro de pe.ssoal.
E;x:oo�tLvú da Para�íba insis.le ·pm .Depois dp ler a relação nominRl
V1'Ülan a ConsbÜl'J'ÇaO Federal, no elos jill'l1cionários ,exonerUidos at.p 30
que tela tem de mais sublime ,e sa- de é1ibri.I úlLimo, o sr. Jandllí Car-
c!-,ossanLo, nos d ireiLo's á vi,da. á neii'o acen t'lJoe .

h,beoo'ade e á p.r.o.p1'i8ldade :do ciida
dão ,brasilleil'.(}. _

Não 'Lar1dal'a.m os apa,rles d.a bau
caJCIa UJdeni,�ta, aos qua is o o,rador
respondeu pron Lamente. O primei
ro ca:;o Ide vi-olUiÇão ás garantia>s
oonstrtulciünais ,ci,ta.do pelo >s,r. Jan
dm '9arneilno .foi do desl'espej,Lo a
um habeas-Icor,pus ", no mUJ!1 ileirp�o
d� .Prmoesa ISUibrl, onde um cida
dao beneficiado .por esse instru
me,nto geral foi [.ra'ncafiwdo na ca
dela. ,Referiu-se adianLe ao cas.o do
JlIlZ de Dil'ei-lo Ide Anlenor 2'laJV3r-
1'0, que havia si,do inj uslamente 1'e
m,ovJ,d o, te.nd o ,s ido. o alapas Leri 01'
mente oancela,do em face dos pro
Le.slolS que provocou em Lodo o Es
Lado. E frizou:

- Já são de dominio pu,blico os
eXJCiessos pl'a-licado� pel-o Podffi'
Executlv.o, na Paraiba, cont.ra cor
reJi.gi'Onarios cJo Pa,rUelo Social De
mOéralllco, na secção daque,le Es
lado.
,sr. pr'·esidente, devo dizer e tam

bém devo provar 'que o Governo
Const'itucional da Paraíba organi
zo-u uma expedição puniLiva, ver-

.
uadeIra cl'uzatCla conLra ,nossos COT
rehgionari·os, rp·el'o 'sim.ples fato de
ha'Verem .]1 sado do direi,Lo á Iibel'
dade poliLica.
A um wparLe do ex-interV'81ThWr

A,r.gemiro Figuei.redo, o 'orado'!' lem-
brou:

.

- V. excâ,a. não .pooeil:'á Jllilgar
que seu govennG' dAIXOll ·0 'Estado
dIev·endo 'C!eIlCJa de '27 'milhões" de
cruZieiros. E' o que cOTIs.IJa da,s es-
,taLisLi'caJs 'Ü'f,iaiaiISl. -

O flx-.irntervep.t,oJ', juntamente
com' ouü'Ü's' ''Uldeni'S1ta:s lancóu

.

um
repto pUira que o Isr.' Jaind'ui' Car
neiro prova:sse a ·acusação.
- Noã deixar,ei de vir ao encon

trü dos l"E'lpreg.eT1�an[,es udenisLas -

'res;pallloou o ,Sir. Janduí Carnel'l'o, -
provalDldo 'os falos al'agaidos. Não de
.sejo, ,por,ém, l"E'lm-ODJtar a fatOi� pas
,gado:s. ·Se eu qui.zesse fa·zê-Io em

re-Iaçã.o-· ao gOlver!'no' do >sr. Ar:ge!mi
,1'0 Fi'g'u8IÍ'redo, tra,ria ao· '-c-onlheci
mento da Gasa i,mpor.wnte do
CllImentú sobre a rudminisvração de
s. ex,cia. que é este livro (,exibe)'
wb o. tíbulo "Desmasca'1'a'ndo lliITl

�hs{irf;ioéIJdor" ,escrito pelú sr. Flpi
t�io Pessoa CavaLcanti, gra)lde ini
.ffil.go seu na.quela �poca e hoje seu

grande 3Jmi.go ·e ,correl:igiO'nário.
a'qui ,es1tá,' como 'documento á's mi.
nhas afirmaçõeR.
E, aJO iante, acenlllOH :
.- Posso afi·rmar quP o sr, Ar

gemi1'o Fi,gueÍl'erlo. avoluma:ndo a

divida j)uJbhca da Pal'ai'ba, J,ez, sob
o Iwnto de vilsl.a. financeiro. cala
mi toso gOivêl'l1o na P·araíba. Quan
to ao rrupto - ,�eeilo-o em Lodos os
<lermos .. O SI'. Argemiro Figueire
do já me cón,hece e salbe que não
so.u homem, para capjtlllar, por
'que qU::llIdo plri,teava el,pições mu

nicÍlpais no inl criar da Paraí.ba, no
ex·er.cício rle UiJ11 clirei'lo demomá
tioo, enfl'pnl,ri as baionetas da sua

rpoHLica. 8. Excia. hC:ll1 sane qne
não sou homem para recuar em

DE 4, 5, 6 E 7 lON ELADAS.
C � ('C-[J IC) c; CO � T N\E T\] 1\:-P �'---iJ \L .. ..�..J . / ... te_}

t'eo l'11ji'l';HnçÕe,.,· teteqrcjicas ú:_.,
'. BRASllVOlVO - RIO DE JANEIRO
ou diretamente com o gerente da VOLVO DO BRASIL S. A.,
que yisitará em principio de Junho, com algunll chassis
de deJljonstn'ção, as principais localidl\des dos Ebtados
do PR,Ar R F St9. C .. tarina.

- Pior que a ocupação ·est1'an
geiJ'a ,na Alemanha é o Pod,el' Exe
côüvo na Pal'aÍlba, qu.e ,além da
lihel�dade, arrebata ao cidadão" ))a
,raibano () dil'eiLo ao pão, neloe6-
sário ao :;.8U sns'Lento e o de, sua'
fa:j:nílil;:t. De,pulad,O's, afirmava eu:

pior fio ,que a ,ocupação, estrall<g�ira
tia Alemanha é a situação dos pa
rai'banas, do Par[,ildo Social De
mocrático, face áo ExecuLivo da-" .

qncJ.e Est rurJ.o, por ,oote,' a.lém d,e
violar as I iiberdad,es lança á fome
e á miséria entr,e os ch,e,Jes de
frumHia justamente nnma época
em quP Loda parte se pt'ocura esta
brtle,ccr o equHíb1'i,o na vida so

cial. To,das essas a'l'bitra,riedades
são piralkaclas sem uma nota se

queI' no "Diár.io Ofieial lO, ,-qua.nrlo
a nola explicativa, a saüSlfação fi

o,pi'nião pública ·SE'mp,re. :foram R

praxe E'sLabele,cilda pela ética dos
gTa.nd�s governos do meu Estaldo.

Se;quer: Ü's moiLiv{)Is' das demis
sões sflo j-usl:i.fiJcados peranl.e a

opi,nião do ,povo que já se 3!COS
fumou com 'essa tradição aidmiT)Í,s
traliva. TodÜls sahem 'que' João
Pessoa, l"stabele,oeu as três estl'C
linhas do orgão o:fi.ci'al para jllS
tif,i,oal' Lodos .os seu àto.s.
Não se compreende a demissão

de funciOl11ari.o p'ublico <1l'nma\ épo
ca' de ca,lamidUide, de difi,clüdaJ(J,e
e caJ'·0s>l.ia de vilda, como a 31bua.!
Qlue\ a'll'avessamos. Nã,o se p'mClllru
saber' is,.e· o mesmo tem ou não es
Labil�idrud,e e se a faHa do seu pa
trimôrüo q'ue é o vencimento. vai
levá-lo E' a família 'á fome e á
mist'l'ia. ]� uma deshuman'idad.e es-
sa pro,cediment.o que clama os
C,éllS 'Por justiça.
Leu ainda o sr. Janduf Carneiro

uma liA I a çJ e cerca de 80 remoções
de fUTlcionários, Rela.tf:l<u outras
episodios ele perseguições poULi,cRs
entre os quais o s.eguinte:

V e,ja,m os 'Ü liue oCO'1'1'8>U no

munilc.ipio de Sapé. Quas,e todos L1>S
:[':!.l(JJJci onáJrios mllllÍici;pais i'oll'am ali
demitido-s, inclllisllv,e os que serviam
])10 Hospi·tal Regi,onal local. A 1'6S

p,eiJto, �erei 'um deSipacho. 'J)1\{)'l'erido
velo prdeiLo de S3jpé oom,referen
,cia . a 'Um fu.ncionario, d.emi,tido
sumariamente das f.umçães de fis
cal g·eraJ. O despac,ho é o seguinte:
1° - Não cost.umo· dar sat.isfa- -

ção ae meus R Los� quai1tdo niinguem ber.dade, ,onde nasceram vultos in- q,ue insti,t'l1iu no Estado lHlla poU--
tem o direito d,e pedí-J.oiS. • ·signes como Vidal de N'egreiros, tÍ!ca de paz e 'con.cóIldia, {lltr.a o seu

20 - J)cmÍJti o funcionário d3JS :P,e,regr.ino Ide Carvalhol D. ViLal' e pr{}gr,esso de icivi,smo,. que tantatf"
funções de Fiiscal Geral, 1))01' con,.. .tantos OUllfOS repUiblicános lüsrLóri- lições de jusLiça e liIb!'m:J.a-de deU
sidená-Io i,n'0wpa,z' de de-sempeTl!har 'COiS que sonhar.am iPara o Bra.sil ao B.'rrusi.l, :se vê hoj-e d€. canto"'
as . funções. em apreço-. com um :regime IT)olitic.o, .cuja pu- ohO'I'wdo na F,ederação. O seu car-

30 - Se o atual ca1'go 'nãü agra- reza de princípios os nossos .00- taz olímpi.co, cheio de relevos lu

da ao pehciül1álrio, 'que peça sua versát'Ío,s deJsr·espci,tam: terra de m;i;noso:s e fe,Cll'JlJdos ,e:ns,inamE"utos
demissã:o. E(pi,táJcio IP,essoa, o gra!Dlct.e pres'i- está hoje LransformfJJda, p.aradoxa-

40 - Ne8,�a 11ilp6tese será o· mes� dente, o pl'·eclaro ,culllor do direi to mente em maTlloha ;J·l1Iàescriti'V·el pe-
mo wtendido illl,co,n tilll,e,nte. ·e legalista "á outT3:TICe"; lerra. de la adjuração dns seu llassaoo.

EconolllJ.i.u: 'João Pessoa, arpostolo e márLiT, que . 'senhores depula.dÜ's, a Paraíb.a,
- A Paraíba reclama ma;is res- deu a vida pela r,e,genera.ção do,s co.berLa ,de lula laménLa a iDlSaUll'

peito ás suas tradições hi,s[órica6 nossos 'cosLlliITl,es ,po.liLi,cos, pela Ii- dos seus gov,ernantes e reclama
mais ,(}(j'llsi,deração á opinião pú- be.I1lação da PáLria dns erros do a,penas jus,tiça e liberdade - qc:e
blJ,ca dO Estado. pass,a,do; lerra do minis.Ll'.Q. Jos'é lhe eslão sonegando - para a 001-

�; a Paraíba Lerra do civismo ;\!mr'rico. gra,n,de jurista, homom flcação da sua 'Prospm.'idadc e fe-

pÜ'rqUQ borço do marLire.s da li- de lelras, aLuai !presiden�e da UDN,llici,clatCle .ge.ral 00::; seLLS filhos. '.J..
......---...... \

"

Associação., Profissional 'do.s
Economistas de 5ta. CaSarillil

A.RSEMBLÉIA GER'AL
A ,Comissi'ío Organizado,ra da. Ass.ciação Profissional dos Econo

mislas d,e San La Cat.ari,na, 'convoca os Economistas' dês.le IDslado para._
em AssemibMia Geral·, a ser realizada no pr,óxilillG dia 4 às 19 J10ras l!"

30 minutos, na séde do Clube Doze ele A,g.osto, para deli,beral'em Sôbr�
a seguinte ordem do dia:

.

a) - \Discussão dos EsL(l}iuLos
b) - E](üção da DkoLoria
Florianópolis" 2 de junho de 1947
OS'fIW1' Cunha, ))resiclenle

"

R. H. BOSCO S.A.'" Organizaçã&;
de Vendas e Serviços

(Em Organizacão)
CONVOCAÇAO

Rubens Hiran BOlco e Dalmo FerreI' Bosco, nG qualidade de;>'

fundadore,a de R. H, BOSCq S.A -- Organização d. Venda.a 8 Servi-·

ÇOiJ -- e de acordo com o resolvido na última rAunião. convocam 05'·

Snrs. Sublcritorell do capital social. para li. reunirem no dia 7 de·'

junho
.

de 1947. àl dez horoiJ. no e.critório de R. H. BOlco Ltda .• &_'

rua F.lip� Schmicit, ./número. na cida�e de Itajaí, E8tado de Santa.·

(3otarina, : para ., delibe"a!lem .ôbre o laudo dos períto.. reblr�hte Qi•.

aveliaçõei do. bex;tla ql.\é deverão entrar para o forrndção de parte d�,!

capital .ocial, ••ôbre a coh.tituição définitiva da Sociedaeie,

Itajaí. 27 de maio d. 1947.

FUNDADORRS:
RUBENS HIRAN :eOSCO
DALMO" FÊRRER ":BOSCO

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,ApoiaG�o �Sl. SfS. Nerêu Ramos e Ivo d'�qllino� o sr, Osvaldo Cabrid escreveu, há menos de um ano:

·«�ada Ulstlflca o restabelecimento daquel;es estandarte's, uem que se busque revive-los das propfjias
�IDZ�S; e-neste parUcular9 é de se esperar que o plenário ,da CODstitujnt� rejeite a emenda, que,

para honra nossa, no seio da Comissão, já Ic'ontou com o voto contrário '

dos repl'esentanles de Santa Catarina».
�

.

o Mercado Publico ou coustTução de
urn novo.
Para emitir parecer sobre este

.assunLo, foi n«meada uma comis
são.

• CONGRA'llULAÇõEIS DA ASSEM
BLÉ[A Á FEUElRAÇÁ:O ATLÉ'mCA

CATMUNENSE
O sr. deputado Wigand Perfshun

do P. �. D., apresentou a seguin�
indicação, que .foi aprovada :

.

"Tendo a Federação Atlética Ca
lan.nense dedicado a esta Assem,
bléia os Campeonatos Estaduais de
Basquetebol ·e Vo·lei,bol, do cor
rente ano, cujas competiçóes ini
cIaIS tiveram lugal' ontem, no Lira
'I'enis Clube, e fo.I�:Jm assistidas pe
los representantes desta Casa I'e..1que.íro, gUE' v. excia. submefa á
aprecraoao fia Casa, um voto de
congratulaçces pelo brílhantismo
com '(jue se ·houv,�·l'am os atletas
Jm-ante as competições, e mais
ainda, que se transmíta -á Federa
ção Atlética Catarinense, os agra,
decimentos nesta Casa, pela ma
neira gentil com que acolheu os
representantss da mesma."

Assínala, a data de 'hoje, o trans- RECEPÇAO AO SR.. GOVERtNADOR IDO ESTAIDO
6Jurso de mais uma festiva prima- A seguir, o sr .. deputado Antenor I
-vera Ida gentil senhor íta Or-íonDa, Tavares, 'cientificou á Casa, o r.e

misão, ·dileta fiLha do sr. Armando gresso, amanbã; a esLa ·ca'pi.Lal, elo
,-Camisão e de" sua exma. esposa d. 51'. Gov'el·na.dor ,do EsL<l!do, de sua'

.
Alzira Corte R'eal Camisão. visi}l,!- á' zona nOl'oest(,l .ca.ta·ri:Dle.ns.é,

. '. .
so!J.ClLando' a nomea<;no ele umá

A J'Üvem anrversaI'la�te, que e comissão ,para Rpresenrtar a s. exc{a.
.:Sora.nd.ement.e, _esUmíJjda 110$ noSSos. em nome. ga.,"�:.ss!)II1�!'éi;a,. os vptos I.
meios sociais e -conta com creooido de bo.as-vm�fls.

_

I
'0'

.

'

. A comIssaJ nomea,da para essa
numel'O cle an;l.gulI1has � adml:ra- i.ncumbencia, eslá, con·sLitui.cJa dos
,.ifiores, recebem, po·r ,cel'lto, mUltas SI·S. ·depu,ta,dos ANnando Dali!. do'
-'felicitações, ás quais jl1n'lamos a·s P ..8. -O., Fernando Melo, da U, D. N.,
..de "D Estado." Saul,o Ramos, do P. T. B ..E' J. 1\1-

SOLO'N "'TI""IRA
Car'closo da V·eiga, do P. R. P.

� ,'Ji,1 . I PA:RECER
·Comemora mais um llatalicio, .A<pre.sle,nLando parecer, 'pal'a que

'J1O'je, O· sr. SOllon Vieira, sE'loretári'Ü a inldioação cio .sr. deputado Aroldo

"do Tribunal Regional Elei'lo.ra!. Carvalho, sobre a erumpanha d·e
Gr nd

.

tl'" 'd al.fabetização de aldultos, seja ·en-
. ,a , e lU e IgeT101a e g.I an ·H ca- caminhada a uma nova, eomi!Slsão,

:lPalCIldade Ide ,traba!lha, '0 Q�s!t;m�o I afim .de que se eut,enda com o

-.anilversariante desfruta de justa. e j Depal'tamenlo de Educaçã,o., falou

mereci.da e.sti.ma em n0'ss'0's meios lO sr. deputada /Raul SChaefer, cio
.

i I t'
. , .

L I P. S. D.
-l� e ec 'Ual!; e SOÁ)]!IS, e mm, as s·e- O .sr. J. J. Cabra.!, da. U. D. N.,
rao as d·emonsiraçoes de alPreço que se OiPÔS a es·se pare,cer.
-hOje. re.ceberá do vrusio· ciroulo- de REUNTrlO DA C. CONSTITUCIONAL
suas relações. A elas se ass{)üiam A seguir, reuniram-s·e, em outro

'.DS do "O Eslado " re.clr:!to, os srs., membros da Co�
.

mlSSlao· Consbtllcwnal.
�Fazem anos, HOJE: As 16 horas o sr. Presidente en-

o menino Orivaldo Stuart, cel'l'OU os trabalhos, mamando ou-

:filho do sr. Alcides Stuart, Lra, SE\ssão, para lw.j.e, á ,mesma. • �

fu.nc�onário �a Empresa Auto �;�.& -.. .-.... Cobra U8sseadelra
Vlaçaoo s;8����n��;��.éa, da fil'ma Achados e, Perdidos 'J;;,;leve ontem em nossa r.edaçãol do norte
Jrê U1ysséa, desta capital.. E�tá em 1l0S!l8 Redação um o 1I0SS0 prezooo 'coleg:a sr. Thia,g0lo �I', ,Manoel Prudente ME\n- molho de chavrs, t'neontndo Vieira .de. Castro, que nos veio ".RiO, 3 (.A .. �.: _ No Palácio �i�<les, fl1ncio'Ílár.io publi.co estadual. pelo jcvem Oscar Pedra, 1'l8 mo.strar um bellssimo BX!eIl1/plar de luIdeIl!Les IeUl1J.lam-Se os senadoJ('!,s,

,o sr. Dant.e Filomeno; sócio sooe do Ciub'e 12. LLma cobra e.norme, pe:t.teooente' a dlYpuLald'Ü's.da U. D. N, e do P. S. D.

,), .(la firma Filome·no & Cia. familia dos üulobrideo.s, Oxyrbolpus do MaTaIllhão, Piauí, Ceará e Rio
_ o sr. José Aurino Bruno, tele· daelia, vulgarmenlLe .Icünhooida por

Grande do Norte, para exami.nar

<gTafis.La federal.'· QU'AR'TO muçUl'a:na, ,palPa-'pinLo e ratoeira. amplamente, wb o pont9' de ViSÜl
- o �;[:. Wil]y· KeisLen, cilefe· ·da Tendo Jugido, da hm'La do Golé. comum, a ·grave situação .ooonômi-I

�Secção {lo P·essoal da Diretoria Re- Aluga-se um para solteiro gio Calarinense, para onde havi.a co·-fina'lJlceira desses Estados, eml:gional Idos C9,rreio5 e Telégra.fos e, ou casal sem filho�. a 'Avenida sido �ranspo1'Lada 'POI' um dos len- conseiqueJllcia da gTande baixa so-

pessoa grandemerte estimada emjMauro Ramos t:J. 28. les daquele educand.ário, o re.f.eri- :f:rida em seu;; prindpais arLigos'
nossos mews SOCHUS. \ . • . . • • . • • •• .••• cio oridio, de,pois de haver all'a- de eX'po'l'tação, a começar pela ca1'-

- ,o sr. GuiI1b.E'rme Ruch.

repre-\
.• . .

,-e;;:s'ado por rliverso.s quillvais de nauba.
:'en.lanle .comer.mal. mo.ra;do'l·es da rua EsLeves Junio,r

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

- o sr. Manoel Farias. O E t d
�

d« S 8 o» nao eve ser SE' deleiLava ao sol, á enLrllida do sos. pois'media 2 meLros e 20 com-
- os srs. Jorge P'O'1'lrla r l'bil'a- i pago· em parte alguma prédio fia Av,cnida Rio Bl'al;lCo, n.

jara Braga. ). .

I d E t d
pl'imenLo e I'egu],ar exp.eSSUl'a, len-

o nosso s a o por 158, quando foi vista po·r um:, rio lima iCauda avantajada.
- a exma. sra. ,do 'Luci G. GO'ulaI'lt,

_
mais de CR$ 0,50. Nossos l).essoa da familia, que entrav�( na-

, .
n O faia rJe�pel�tou grande inLe-

esposa do SI'. ,TM'P GO'lllal'L. II revendedores tem mar- qLlele momento. Dado o alarme do l'eSlse pPl0 oCO'rrid o, de vez que se
- a rxma. sl·a. d. Mm'ia Sofia

I nem suficiente para. não no't·l·all,j1o a,pa,I'.e,cl·men'o, na-o· t·aIY]Otl
.

5 vv." � Lralava .de. um .caso ral'O em nossa
'Ru'pp Nl'g'l'ão, esposa rio SI'. rir. Ne· ultrapassar est'e preço. b L II

'

q UP um eporme alTO e 1e csml- CapiLal.
-grão, engenhfiro. Qualquer majoração é galhasse a cabeça'. Já, então, di-
__ a .�,['a. d. Jl1çá Dias P-C"ixoto. EXPLORAÇA-O.

Dest·e modo, a cobra passeadeira,
yersas eram as pc>ssoas da. visi- em virLude da sua desobediencia.

- a sla. Rulh Silv·eira de SO\1sa, nhança ·que !'c haviam apl'OXi,�ladà
filha rio, ex;mo. sr. dese,mbarga,dor

'-'-_"-,,--�_""'" quando preLendia conhecer a nossa

do reptll. b t f' L 1
AlrrbÜti[les Silveira dr Sousa. esposa elo saudoso jornalista. C1'is-

m' s, encon rou o seu 1m na ura ;

Levada a 'pl'esrnça do direlor 'do como mere'Cido castigo.
- a 8-1<11. Celina Koerieb. vim Mi.ra. • C·ol.e·gl·o Ca·l,aJ'I·n.e.ns.E', f'Ol' 1000'0 I'den-

.

, ,Somos gratüs ao nosso pr.ezado
- 0' jo,vcm Vivaldo· Gorofalis. - a- ex;ma. vva. d. Maria Olimpia Lificacla, ·com\ pesar ,do �

.. etl 1}1'0. colega pela inesp,erada yisita (jlle
-::[. .sla. Carmen. .oliveira, frm- dos Santos. prielál'io; sendo em seo0:\_Ji.da, tra-

<cion�,' "ia .f"'rlel'al. a me' �1" f'll I
.

nos pro[lol'ciono'Ll e fazemoiS votos

rh'"
- nma "urJa, I la c o sr. zlela á nOlssa reda"ão, "'on1 a. pJ'.e-'" v _ para qlle elas· se repro·duzam, mas

.
- fi ex a. sra. rI. Olinrlina Mira. João - Co]}cej"ão :\lor.cira. �o.nç.a ele lr,J',"nr'le TIlllTIero [l,n' ClIl'I·O.

"

, c
,_

" ,sem o horripilantE' ofirlio.

ANIYEI1SARIOS:
STA. ORION CAMISÃO

I i

J. '

A' margem de um discurso
O discurso do senador -Ivo cle Aquino reíutando as acusa

.ções do senador Getulio Varg-à.s, ha pouco í:eiLas no Sénado ela
Reoublíca, Ifoi nrna f'ría e honesta exposição dos fatos ·e dos
acontecimentos' que determinaram a atual crise hrasíleíra e

da qual não .é, nem poderia ser, responsavel, o SI'. general Gas
par Dutra .

A,trilbuir ao Presidente da Republicá, ou á sua 'Poli Lica Ii
nanceíra, a responsabídídade IPor uma situação que j.á se vem

prolongando .ha mais de um íustro .e que nasceu de causas

.,qu·e não- podem ser desconhecidas do senador gaúcho _ é
não só uma clamorosa i'l1juslt.iça corno, ainda, uma falta inex�
p.]i,ca;vel de memoria. .

O atual momento económico brasileico sofre, como é
claro, as influencias remotas e imediatas de causas universaes.

O mundo ainda está tateando na confusão que a ultima
catastrore levantou no caminho dos povos. ,

Nós não poderíamos escapar. mesmo que não tivéssemos
sido beligerantes ativos, ás consequencias dos desajustamentos
que. ad.ingnram todos os .países, inclusive aqueles que ficaram
rÓL·p. do conflito.

Eslrvémos na guerra á nossa. custa, .

Embora b auxilio norte.amecícaaio fosse,. como o prestado
á Inglaterra e á. Russia, decisivo, os DOS'SOS Igra ndes aliados não
nos deram de graça os materiais e suprimentos ele toda a. OI'·

dem coru que nos balemos na Itália <e no Atlautico.
A alimentação da nossa Força Expedícionár ia 'estava soh

a . nossa exclusiva responsabí lidade e custeámos sem' usura, ('1,
mo deviamos, af'irn de minorar o socr íf'icio dos valentes pra,

�nhas, cios bravos marujos e dos destemidos aviadores da F.
l\. B. que Iutaram -contra a tirania .totalitária. �

'Não se Jaz guerra sem dinheiro, hoje. como já no lempo
de Napoleão ...

Arrastados á grande ennl.e nria, jogamos nela enormes 1'('

.cursos, CJt1·e pOderiam tel' s-ido emprega·dos no forla!acimenlo
da 'nossa eüonomia. iot.E'rlla, lJl'ivarla cios mf'I"C.a.clos Cjue' a opu,
len!La'Vam.

,Si, como a.cenluoó o se·nadoo]' Ivo dr Aqui no, () rell'asi! all'a
Y,HSSa sé.rio periüdo 'de reajustamenlos Pide l'8adaplações, P('
rindo- que se não ini·ciou c<om a a,s.cençã0' do glene·ral Gaspar'
'f)utr:l a.o poder da Repunlic-a � eumpl'e que iodos trabalhe
mos ,e prO-CUl'emos r·esolver, hone"ta e corajosamente, os p1'·o
blemas lig'aJdos aos insLRnles nacionais que ·estamos vivendo.

.o ILder 'pessedista no Senado ar,gument.o·ll oom segúran.ça e

sabedo·r.i'a e o seu discurso pode ser compal'rudo a ··esses pre
.ceilo� de lóg'ica, tão ICIaros e tão .evi,delltes que. tenta,r des
tl'ui-lns·, seria repro:duzit· a aventura do homem que, ,para se

tomar cé.lebl'·e, incendiou o -lemplo ·dé DianR, em Epheso, na

HOLle em que nasceli Alexandr.e!
.

.•

:"iinguém nega. ao s·enado,r Getulio Varga.s o ·direito de cl'L
licar o programa {lU '0>' aLas administraLivos do .Presidente da

Hepl1JJli,ca.
'

..... , , ... ' .

EsLamos hoje num ·reg'.ime ·de I ibei]'dades e tanLo a tri
buna parlamentar c,omo a. ela praça .publica, podem ser usaDas
por quem quizer, po·is que elas existem atuaLmente em nosso

país.
'

O que nos parece fnra de propósi lo é .Q ·exemcLcio dessas
franquias com fins exel'LlsivamelI1Le demagógicos e difamatóI'io�.

De resLo o nobre Slenadm ,pelo Rio Grande dG Sul, acús'an
do, .pre�tou um alto' se,rviç'o ao Ghefe Ido EsLa,do, que poude
.expor, suscinLa e claramen'te, a rea.lidCilde e.conômilca: nacioool e

peI'milt,in ao senadol' Ivo.de A,_quino - mais uma bêla vitória Ipar
Iamental.'.

I Pro.gramas da H.H.V.
para o Hrüsli
19,00 - Sumário dos pro-

gramas.
19,05 Inglês pelo Rádio.
19,15 :_ Noticiário.
19,30 - Rádio-teatro: " O

Carvão", de Howell Davies.
20,00 - Palestra,' .

20,15 - Orquestra de Tea
tro da BBC.·

21,00 - Noticiário.
21,15 - "Acontecimentos do

Momento", comentário.
21,30 - Douglas Cameron;
22,00 Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Ccmentáríos d a

Imprensa Brítãníca.

A. t ma'.�gem ,'da S

dá I'\ssembléia
Cusrcuriromi-ee às fados e o

d1'., Osvaldo Cabral, suplente
n'U1ner'o um da U. D. N. foi
preencher a 'Vaga aberta coni

a licença solicitada pelo depu
tado Luiz Dalcanale, I Houue
festiva recepção, palmas, abm•

ços, findos os quais, s. excia .

entrou a agir, extr'eando-slJ
com apal'tes I em "tom ma'iol'''
(/O tlisClll'SO de seu ilustre co

lega dI'. Saulo Ratnos. A coisa
esteve durinha e o novelldepu.
tado não teve dtwidas. Deu as

costas pam a imagem do Cl'isto,
par'a a Bandeim e para a i1l1esa
e haja pau no ex-coitado Es
tado Novo, senador Getulio
Vm'gos e as provide.ncias ante.

l'egionais, que snprimiram ban
deiras. simbolos e tuúti quanti. I

sesso es

IA econômia

Foi ele amargar, ..

"O Montepio elo Estado deve
se!' wna organização pa1'f{.-es
tadu.al, independente de Ott

t/'(lS autal'qu.ias·' _ disse o de.

pí�tado Saulo Ramos .

•

A l'espeito dessa nova orga

nização do Montepio, até agora"
.

nút(luém piou....

Então, meu.

hO,je nada disse .. ,

cal'o, você

Real1nente naela disse.
Estou lendo o P(ul1'e António
Vieira e há lá'; \i�m axioma

que 'guardei na minha memó
l'ia.
- QUQü.

'

,,_ Pl'ata é bom fala.1' e 01,/;1:0
é o bom calar ... "

I

Até a(/om (não foi possive't
prOVa1" por rnelhol'es e mais

indist1'tttiveis q.t�e se pa.1'eçam
os a1'(/urnentôs, -que, uma pes.
soa possa valar em ln'anco,

'

qnando 'o voto 6 em deilcobC1'-
lo e á vista de .todos.

O caso suis gene'r'is ela. nossa
; f:'A ssenibléia veiu, porem, pr'o-

vw' o contl'ário. No fato em

foco, ({ue lmton de uma mo_

ção ele soliclal'iedade ao Presi-
'dente Dta1'a, as bonrrrdas 'da
U. D. N .. P. T. B. e P. R. P. de-

qtle vO/;(!1'Üs.mclm'ararn
bl'anco ...
Esse voto em b?'anco foi

demonstr·ll.do pela, f01'nw. co.

mum do "contra". Todos os

que votaram pela não aceita

ção ela moção, se levantaram.

Foi um voto em brancas

nuvens, mas 11 moção, passou .

.

Zé do f''ln'l''resso

em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 (!;) ll'STADO- Q'uarta fell a 4 Cie Jur.ho :.to tSí'\"
"---'�'-------

Clube' Doze de Agosto--Dia 15 de JUDho.-Concerto cio célebre barítono
brasileiro Silvio Vieira acompanhado ao piaDo pelo grande conc,ertista Cláudio l\1oreno.

•

CONSELtlO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
RESOLUÇãO N. 184

É aprovado, nos .têrrrJOs abaixo, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici·
pal de Brusque, remetido ao Conselho
Administrativo do Estado, com o ofício
n. 75/731, de 22 de ahrll de 1947, do De
partamento das Municipalldades.
Texto do projeto de decreto-lei nos
'têrmos em que se' acha l'cdigido-
AN. 1° - Fica aberto, por conta d"

saldo do exercício anterior, o créd_ito. es
pecial de ors 51.323,10 (cinquenta e um
mll trezentos e vinte e três cruzeiros e
dez centavos) para aqu ísíção de umt ca..

minhão Chevrolet - Tigre, modêlo 1946,
com a respectiva carroceria:

IArt. 2° - Éste decreto- lei entras-á em

vigor na .data de sua publlcação, revo

gadas as disposições errs contrácio.
Florianõpolis, 23 de mala de 1947..
severo Simões, vice-presidente em

exercício.
Publlcada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de mala
de 1947.
Nelso-n Maia Macha.do, secretário admi

nistrativo.
RESOLUÇÃO N. 188

'É aprovado, nos têrra:Js abaixo, o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de Lajes, remetido com o atido n.

102/891, de 14-5-47, do Departamento das
Municipalidades.
Texto do pl'Ojeto de decreto-lei nos'
têrmos em que se acha l't..odigido

Art. 1° - As ruas que, partindo da
:rua Manoel Tiago de Castro à rua Fle
:rianõpolis; da praça Siqueirá Campos à
rua Marechal Deodoro; da praça da Ban
deira à Avenida' Marechal Floriano; da
praça da Bandeir-a-à rua João de Castre:
da Avenida Marechal Floriano ao Asilo
Vicentino; da praça da Bandeira à rua
Pereira de Ollveira; da 'praça Jaca Neves
à estrada da Lomba Bêoa; da rua castro
Alves ii. Avenida Marechal Floriano; da
rua Jerõnimo Coelho ii. rua Presíden te
Roosevelt; da má Presidente Ro.osevelt
ii. Avenida Marechal Florianoi da <rUa
oastro Alves à t'ua Marechal Deodoro;
da Praça da Bandeira à rua Presídente
Roosevelt, fioam, 'denominadas, respectí
vamente:
Monte Castelo, Baependí, Ruy Barbosa,

'Sebastião Furtad,o, Pererra de Oliveira.
,Felipe Sohntidt, castro A:lves, ,Presidente
Roosevelt, Cesar Sartorl, São Joaquim.
Tlmdentes é 7 de Setembro.
Art. 20' - ll:ste decreto-lei entra1'á em

vigor na data. de sua publicação, revo
gaoos as disposições err, contráa-ío.
Florlanópolls, 26 de maio de 1�7.
Severo Simões, Vice-presidente em

exercício. .

Publicada na Secretaria do Conselho
Administrativo do 'Estado, em 26 de maio
de 1947.
Nelson Maia Machado, seoretário admi-

nistrativo.'
.

.

RESOLUÇÃO .N. 192
É aprovado, nos têm,bs abaixo, .

o pro
jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici·
pai de São Francisco do Sul, remetidu
'ao Conselh" .Admlnistr�tivo do Estadl),
com o .oficio n. 111/950, de 23-!>-1941, do
Departamento das Municipalidades.
Texto do projeto de decreto--lei nos
têr.mos em que se acha redigido

Art. l0 - Passa a' denomina:r-se "Co
mandante Alvaro Cabo" a atual rua RI>
pública, que' tem IniCio na rua Marechal
Floriano e término na rua Sete de Se·
teIrlbro.
Art. 2° - Revogam-se as disposições em

contrário.
Florianópolis, 30 de rna-io de 1�7.
Severo Simões, vice-presidente em

exercício. .

Publlcada na Secretaria do Conselho
Administrativo do Estad'ô\ 'em 30 de maio
de 1947.
Nelson Maia Machado, oocretário admi

nistrativo.
PARECER N. 192

O DepaTtarrLento das Municipa1idade�
encaminho-u à consideração dêste Conse
lho Administrativo um projeto de d�
ereto-lei da PrefeitUll'a Municipal de São
Fl'ancisco do Sul, que denomina "Cü'
mandante Alvaro Cabo" a atual rua "Re·
públlca", daquela cidade.
Em exposiçã-b de motivos, o ·sr. Pre

feito justificou satiSfatoriamente o pe
dido.
Assim sendo, com meu roto favoTáveJ

ofereço à casa o seguinte
Projeto de l'eSolação

O Conselho Administrativo do Estado
aproV'd o projeto de decreto-lei da Pro·
felltura Municipal de São Franci-sco do
Sul, enviado em ofício' n. 111/950, de 23
do corrente. danüo°s-e a0 preâmbulo a

seguinte redação: "O Prefeito Municipal
de São Francisco do Sul, no uso da atr;
buição que lhe confere .0 art. 12, n. I,
do decreto-lei federe1 n. 1.202, de 8 de
abr'i'l de' 1939". .

S. S., em Flortanõpolis, 29 de maio de
1947. '

Sevel'o Simões, relator.
RESOLUÇãO N. 174

É aprovado, nos têrrr,�lS abaixo, o pr�.
jeto de decreto-lei da PlrefeijlUra MUniCI
pal de Tubarão, remetido com o oficio
n. 95/861, de 9 de.maia de 1947.
Texto do projeto de decret()-lei nos
têrllÍos, em que se acha redigido·

Alrt. l0 - Fica aberto, por c<rnta do
saldo do exercício de 1946, o crédito es

pecial de Cr$ 28.047,40 (vinte e oito mil
'e quarenta e sete cru21eiros e quarenta
centavos), para pagamento de divldacs de
exercicios anteriores, a. seguir disarimi
nados:
Dante Ghisi ., Cr$ 1.548,50
Manoel Àgu>ar . . . .. . . . . . . . . 1.501,70
ldallno Freta 4.017,20
João Jacó Ullano . . . . . . . . . . . 360,00
Carmen Tõr,res Costa 259,50
Pedro Ângelo . 555,40
Dohms, Broda & Cia. 1.900,00
Cirino Avellno de AguiM' 360,00
Glácomo Bez Fon,tana 1.452.80
Francisco Cesoa . . . . . . . . . . 2.279,00
Tomaz De Pieri . . . . . . . . . . . . . 213.00
Leopoldo. Manoel Firmino 1.848,70
lrene Isidoro da Silva 225,00
T. AvUa & eia. . '... 180,00
Samuel Bez 7.070,80
Pedro Z8Ipelini . . . . . . . . . . . . . 966,30
Teodoro Bernardo Schlickmann 1.500,un
Tomaz Conrado Peressoni 1.809.50
Art. '20· - Éste decreto-lei enti-rurá em

vigor' na data de sua publlcacão. re,o

gad1as as dispOSições err.' con�{ário.
Florianópolis. 19 de maio de 19'.'/.
Ylm,il' Corrêa, presidente.
Puhllcada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 19 de maio
de 1947.
Nelson Maia Mach;tdo, secretário �dml

nistrativo.

Nervos Debtfl- O NOVO HORARIO DA VARIG

tades Provocam
Heurastheniaa

Mio DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABAlltO
DEBILITE o SEU. OR
GANISMO, PORQUE {I
CANSAÇO PHYSICU
E·INTElLECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NEURASTHiNtA

F"ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacê1i.tico NILO uns
Hoje. e amanhã será a sua pFefedu

Dr.c.a nacionais e estrangeir"B - Hom_pátiu - Pem

marias - .Âl'ti�os de bOFP-Cba.
Garaflte-ae a exata' obaerTincia no receitnárie métlieo.

-r., _t'_" :<

DE PION'E I R OS
R SERViÇO DE V.S.

..»

zas, - De Ftoríanópctís para Cur,iLi.ba, Sãlil Pauão e Ri,� (te Ja1!Jei�0.

Decolagesn .ás 1OAQ" horas, •

Sas. - D� Flurianópolis pare Porto A1e.gr,g,. Decolagem ás 12,30 ars,

4.as. - De Ftor-ianópclis para OUTHi.ba , &�o Paulo. DuO'lage.m
. .

ás 13,00 hovas.
,

5as. - De Flor ianóoolis para Porto Al�g.r,. De(}ol�e.m ás 10,20 ars.

6a.5. � De FI>{)lri�I;Ópolis para CUl'itilba, São 'PaUiI-o e "RjiO dt€ Janeiee.

Decolagem ás '10.40 horas.
.

Sá,b. - De Elor ianónoljs para P,ar,to Al<e�•. Deeolagem áls H�,3tl hre.
PASSAGEIRüS - CORREIO - CAlRGAS - "fAJ.JORJ'IB - REE,MBOL.SO

FRETE A PAGAR - SFiRVIÇO DE ENOOM:IlNDAS - CAlRGAS PARA
.

EUROPA P:ELA. K, L. M.

FILIAL V A R I G - EDIFTCIO 'LA PORT..... :...._ PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO - TELEFüNll: - 1.3�

QUU VESTIR-SE COM CONfORTO . E ELE6ANCIA 1 IPROCURE A

Illaiataria Mello I.

Felippe SchmidtRIU! 22 - Sobrllldo

A Ag'onta
da �sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receisa.

- Mendaco - cornéça fi circular DO

sangue, aliviando os aceseos e os ataque.
.. da asma -Ott .bronqui te. Em pouco tempo
é poesfvel dormir bem, respirando livre e
facilmente. Mendaco alivia-o.: mesmo
que o mal seja antigo, porque dissolve e
remove o mucus Que obstrúe as vias res
piratôriae, 'minando a eua-energia, arrui
nando sua �aúd�. fazendo-o sentir-se
prematuramente velho. M'"endaco tem tida
t'3nto.êxlto....,.que 8C oferece com fi, ga.rautW..
de dar ao paciente respiração livre e fáci.!
rapidamente e completo alívio do sofri"
menta da asma em poucos dias. Peça
M••daco, hoje mesmo. em -qualquec:
faTmácia. A nosea.jtarantia é a sua muier-
preteção.

-

Mendaeo A:c::",c;,m
Os primeiros symptomas da
Iteurasthenia são geralmente a

iasomnia, pesadelos, irsitabili-.
dade, dôres de cabeca e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer '

destas manifestações previna·'
se eontra as suas consequea
ci� Trate-se immediatamen
te, com um remedio de effeiw
poaltívo e immedlato. Nãtl
tomê àrogas perigosas. Vi'sonal
ê

o remédio illdicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fTaco as forças
perdidas e a energia da juvclt
tu.de . ás .pes�ôas e:xhauridQ�.

..•
-

) .':.v'.. -"".� ,.,," .....

,
.

Larga ..me...

Deixa-me gritarl

,�

ALVARO DE
_____.-------------------------------------------------------------

CARVALHO. '65

Agora ta.bem a Cr $1-0,00

CUTIS
CANSADA

m �s S��d�J'!�.gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, maa

chas, cravos e 1l.S

pmh'as',�ão traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
es'tas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con
fie nas victudes do Creme Rugel;
Rugol cÓTrige rapidamerireas cau
sas do envelhecimento prematuce
da cutrs, Este famoso creme em-,

belesador , usado todas as noites,
em suaves massagens no roste ;

p.sro�, e todos os dias comei

base do "rnaquiltage ", remove as

impurezas que se acumulam nes

poros. fortalef:e os tecidos, dá vi

jj;or,e mocidade à pele. Com ape
_aS·\Hna.semana de uso do C.·t>.me·

Rugol a sua ctitis poderá ficar m,a
eia,limpa e acetinada, aumentall-
80 os seus en.can�os e protegenclG
a sllla felicidade. A·f"ticidade
cie alRar... e ser amada,

;
..,..

". �

Vig'Onal
fORTIF.'lCA E DÁ SAÚ;DE
teh_••!N AtVIM & MIltMS • 'S, Paul.,

.,.....

CA&ME

ltuaOL
Alvim & Fr"itos, lIda.·C.P. )379·5. Paule<

RESOLUÇÃO N. 176
É aprovado nos têrmos abaixo, o pro

jeio de decréto-lei da Prerettura Murrlct
pal de Palhoça, remetido com o o!ício n.

-99/873, de 13' de maio de W47. " .<0

Tcxro' do pl'Ojeto de decreto-lei- nos
têrmos em que se acha redigidO

Art. l° - ·Fica a,berto o ar'édlto -espe

,cisl de Cr$ 27.000,0.0 (vinte: e sete mil
cruzeiros), para pagamento da impOl'
tá!fcia devida ao Estado, pela criação do
Curso Normal Regional, conforme o !.,.
creto n. 3.1069, de 22 de novembro de
19411. .

.

Art. 2° - A despesa' a que se retere o

anigo anterior, será ccJi!)erta pelos se"

guintes rpcursos:
Anulação' C4t dotação 3-84-1 .. 9.660,00
Saldo de 1946 17.340,00

Cr$ 27.000,0,0.

Art. 3° -' ll:ste decreto-lei entrará eIL

Vigor na data de sua publicação, '1'e"o.
gada-s as disposições em, contrario.
Florianópolis, 22 de maio de 1947.
Severo Simões, vice-presiden.te em

exercício.
Publicada na SecretaTia do Conselh0

Administrativo do Estado, em 22 de maio
de 1947.
Nelson Maia Mach:u1o, secretário admi-

niJltrntivo.
-

RESOLUÇãO N. 177
É aprovado, nos têrrr.os a.baixo, o pro

jeto de decreto,lei d� Prefeitura Munici.,.
paI de Lajes, que diSpõe ·sõbre ,a doação
d'e um tem'eno, remetido ao Conselho
Administrativo com o ofício n. 101/881,
de 13 de mala de 1947, do Departament(}
das Munlc�palid;tdes.
Texto do projeto de decreto-lei nos

têrmos em que se acha redigído
Art. l° - -Fica o ExecutivQ Municipal

autorizado a door ii. CailOa Econômica Fe·
deral, um terreno pertencente ao patri.
mônio municipal, sito no local denomL
nado Conta Dinheltro, zona I;uburbana
desta cidade, co� a área de 10.000 me·
tros quadrados, limita-ndo ào norte, �"tlJ,
lestEl e oeste, com terrenos do município,
e destinado á constru,ção de casas pal'a
operários e funcionários.
.
Art. 2° - As construções serão inicia

das depois de aprovado, pela Prefeitura,
o loteamento do te11l'eoo.
Art. 30 - Ficará sem efeito a" doação,

e reverterá o terreno ao Patrimõnio Mu
niCipal, se, dentro do prazo de doze (12)
meses, contados da data da publicação,dêste decreto-lei, não fOTem iniciadas as

constnições a que se refere o artigo pri
meiro.
Art. �o - Para a venda dos prédias

(ter,renos e casas) deverá haver consen
timento prévio da Prefeitura.
Art. 5° - O presente decreto·lei entrará

em vigor ila data da sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
Florianópolis, 19 de maro de 1947.
Ylma.. Corrêa, presidente.
Publicada na Sec.retaria do Conselho

Administrativo do Estado, em' 19 de rr.aio •

de 1947. ,

Nelson Maia Machado, secretário admi
nistrativo.

RESOLUÇãO N. 183
É aprovado, nos têrrrll)s abaixo, o pro

jeto de decreto-lei da Prefeitura Munici
pal de TubaTão, remetido ao Conselho
Administraitvo do Estiado, por interm�
dia do Departamento das MunicipaJ(da
des. com o oficio n. 71/723, de 19 de abril
de 1947.

.

Texto do projeto de decreto-lei nos
têrmos em que se acha l'cdigido

Art. lO. - Fica declarado de utilidade
pública, para aquisição, mediante acõrdo'
ou qesapropriacão judlcial pelo munic:
pio, por necessário ao prolongamento ,1:1
rua Df. FeTTeira Lima. o prédi{l sito à
rua São José. nesta cidade, pertencenté
a Ana e Arací Gonça·lves, com uma casa

Dr. Ilenrique 8-todieck·
ADVOGADO/I" ,

"

>- I

,

XAlOP'E
S. JOÃO

Rua Felipe
(Altos da

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

DATILOG AFIA

de madeira coberta de telhas, e terreno
contendo a área de 450 ms2, lirr..!tando
com terras ·de quem de direito ao sul,
de Marcolino Mail'tins Cabral e daS"meS
mas proprietárias a· 'leste, e, ainda, com

terras desuas a oeste.
-Arlo. 2° - Éste decreto-lei entrará em

yigor na data de sua publicação, revc

gadas as diSPOSições en':! conL:áriD.
Florianóp.olls, 23 de maio de 1947.
Severo Simões, vice-presidente em

exercicio.
Publicada na Secretaria do Conselho

Administrativo do Estado, em 23 de maio
de 1947.
Nelson Maia Machado, secretário admi

nistrati;Vo.

Combot-e· G . tOSSe., ... ..(1.

]6ro1'lquite e os resfria
dos. João O Xarope S,

éeficaz no tratramento

das af9cçóes gripais e

das v·ias respiratórias.
O Xarope São João

solta o cc.torro e foz

expectorar fàcilmente.

(orresponden<ia
Comercial

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

RUA

(onfere -

Diploma
METODO:

Moderno e Eliciellte

I
)

..
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TrCl,t).pJrtes regulo'res de cargas do pôr to de

s10 FRANCISCO DO SUL para
-:

Inforrn ações com 011 Agen te.
,

FlorisIl0JlIIIM8 '
- Carlos Hoepcke S/A - C1- Telereae 1.212 ( ErHL tele.g. "

SãEl Fr8n�i'.€. Elo !ul - Carlos Heepcke S/A - CI - TeJelone 6 !I,4@)([)IU:MA-€K
"

o "REPóRTER DA NBÇ"
NOVA YODK INFORMA:

DE_..IIUIIIoIII�����--����}-...·,'�*" .���. .'.r,;�'ft- ....�..........>�.

I
.

i1U\MPAt�HIA � ,llAJ�(;A n.� B'AJ l� fi,

• Nova York, 00 de maio. _ A

f' biografia do Embaixacl:Oir
_

Brasileí
ro Oswaldo Aranha foi radiofoni

zada e transmitida pela N.BC para
todo o território dos Estado-s Uni-

'f� cios e Canadá _ Bocaíúva foi, du
l'So !ioo.6-o6,3o

rante ,uma semana, a cidade mais
S 978.4ó1.755,97 .

'�i:" falada nos Estados Unidos, Ben67.o53.24,!},3c
,,'0 1 '16 6 3 8 Graur, famoso jlocutor americano

1 .. ,:; •• '. o , Q
f que transmitiu a invasão da Euro-

98.681.816,30 t. pa, diretamente-das praias da Nor

I mandia, foi enviado pela NBC pa-
76.736.40! 306,20 f: ra írraddar o eclipse do 'SIOl, em

! Bocaiúva � Dick Farmsy é um

II novo artista brasileiro que se im-
Iii'! C"rvloIlha, Dr. fi'ranGl.c0 -1)O-e' '110' cenário artístiCIO' 'an°aerica-
•Josqllim. Barreto de ÂUlj'o t.,· co ""'"

J � 11'0. O jovem "crooner", apresen-

t tado como "The Brazüíem Sensa-
���·�" ,_ _b.__d_..� ""'IG """"iJIIIdII"Ii_ _ _ t tion", é ouvido tôdas as terças-fel-

ras na cadeia doméstica de ernis
dfí soras da NBC, cO!lll!P"€l311dando

� .

cêrca de 200 esrtaçÕes'- êamen
Miranda está fazendo urna rápida
temporada num "night-club' no-

va iorqudno, onde colhe grande-s
aplauses ie 150 mil cruzeiros par
semana - Gregory Geck, o nov-o

"he man" da Hollywood, falará

para o Brasil, pelJo "micro" de

NBC, no próximo dia 30 - Bob

Hope anunciou o seu embarque
. para o Brasil. O famoso comedian-
te do rádio e do Cil1'elna deverá
sair (]e Nova Yark para o Rio de

Janeiro, no dia 11 de junho - Jinx

Falkient!s<rg, out!'a estr-êl!a do rá
dio ,e dD ciTh�a das Estados Uni-
dos manifestou o seu dlesej-o de
visitar próximaimentJe' o Bra'8il, pa
h matar as saudades da Pauli-,
céia, ande residiu -durante p_lglIDs
ános _ Ouça a NBC d!e" .;Nova
York.

15.150 no s'eu dilal, diáriamente,
das 19 às 21 horas, hOlra do Rio de
JaneirD.

+.I9'<:iÍil\ � une _- ��. J A B í:
f�f�E.�""iH(;í II 'r..À lft��;fHt.i''l'f,ti''�

CiTnul do ,Bl<!I&DCO de 1944

CAPITAL E RESERVAs
Respoflubili d ad .. t

Reeets
Ative

Sinistro. pagos no .. Ú'ltla:W·. lu !HlO'

ResponQllbilida1es.

Direteree.
Dr, Pamphilo d'Utra FreIre
de Sá, Anisio Msnorr8, Dr.
e José Abreu.

)

lenha
,

't ernpre em cry�a uma garrafinhcr

n�PER III VO � «K N O I})
Poro ( oucllr."\fJS Eslllduais ou Federai»

e EXimes de Admiuão'

Estude- por Correspondência

Dr. CLARNO G.
• GAUETTI
ADVOGADO

Crime. a.eI
COIIBtit,uigão d. Seoiedc...

NATURAL-IZA<;1l5t:s
Título. D.elol"MI6arioIl

E.crit. -- Praga L6 d. Nov. 28.
1". andar.

Resid. -- Rua Tirod.nt.. 4·7. IFdNE 1468 ,

Portug';lâs, Matemático,' Ciincia., Geografia,
Hi.tória do Bra.il, etc.

·Int.�essCl-O? pre.nch", •• t. cl.lpã•• reme-ta-o para C, PoetaI 332
ÊLORIA�6pOLIS _ SANTA CATARINA

.

---------------------------------------------- ......

PEDINDO INFORMAÇÕES:
Home , , , ..

Rua .

cidade ..

........M.· _

.......Es\ado ..

. ;\,
-------------------------------'----------------------

�_\_I)V()GADÔSl . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

Dr. ,OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. j. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt � - Sala 5
Edifício Cruzebo - Flol'ia:n4polil'P_

. ' "t,
"i"

A primeira .Â.gaa de Cti••ia feita .

1\. JlundQ roi fabri_da 1\& cidaclo
de ColÔllia p ..l. Fá"i.. ele J.llaa I
\laria FarÍ&a. .

:

APENAS C" ,.... ,

Com � infima qaanü& V oIÂ
._ a;aillando e De. lQé�
"'�aRlfW" para .. (.;aba .......-
__ {:II.. ilT.....t_ 11M lI'l.erhllr>6..u.

Esguaovias
de

adeira

Rua João Pinto, 44
I. .

..

Telefone '1134'-

Florianópolis

«Casa Barreiros» vende:
SAPATes PARA HOMEM: f .. itoe o miio. "ira frances.a. solclel. duplo,
..lto prateleira fall.r,·godo com mat.rial que .xi.te de· melhor.

preço openas Cr$ 151,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprios por. inverno, .010•••• madeira
.special qlle re.iatem !=ont!:C?- teda OI! qualquer ÀUlll:l.i4�de.,. lIo;ul.rl(ando
II J:;é s.mpre qunlte. f81i:?me.nda ••e ••peciolm.nt.· pera pe"oáa que.
trallalhcm 11m hlgares humidog cujo soalho é d•.cimaato • tijoletas.

'. Pr-eço o penDe Cr$ 50 ,00.
CALÇA.OS PARA CREA.NÇAS E SENHORAS: T�mos Ira,nd. sortim.nto,
m.ial•• novos, preço•. bor,!tj.si,rno., de Cruz,ill'os '.20.0e ..• ;100,00.-

.'

Vendns diret.mente da fábrica ao c.nllumider.
CASA BARREIROS Ruà Conselheiro Nafra 31.

•Li·m pe81111 • Cons.rtos e l'ef-ar,rnus.
Serviços rapidos • g.l21'antidcs
ASSISTtNCIA 'Í'l:CNICA'

'Mediante - módiea- mellsalidade .ncurre9'à�••
�

de fazer limp_o. porc.iais ao
.

próprio l.eal.
.

SEMANAL, OUINZE,NAL ou. Me:� SAL.

OFICINA RADH:;> T->ECNIeÁ
MECANOGRArICA ..

:Ruo Jeãa l'bno a. 32

VOCÊ PRECISA COLABORAR

tilaa Call1paw Pró luta-
belec:"ut. tIà Sa.... d,
Láaar•.

Dr. LiAdolfo A. G. ·1·
Per�í,a

Advogada e CODtabilista
COllstituiçã. de soeiedade._
PI.·••• coatabai••• Organiza
,Õ..s -� Par.eer.s e ••rviço.

eorr.lat.os.
Rua Gal. BittulItourt' a•. 12i

Florian.�oli.
D.s 1.7 horas em dia.t•.

�
-'

;. DOEJiÇA.8 N�.KV�1Áb
,Com Q8 pl'OCJ'uao....edleilulj
hoj.. u tloeDiÇM

·

••"0.... q••nQ
. miadas .Iia &�po�. ai. aal_ ,_o
!-eItameate rem:e(ü�eia. O cusntleloi
damo, fraCo lia lpori..ta, IIÓ .�
pl'ejadh:llr oa inàiTíllaoa afeta40s ..
(&115 enferiDidadee.. O Ser..-ito Na..
�íoDal de Doen�lLII me.qn. tIJa,..
de Dm Amlnüatól'ie. ,..e ateu4., .....
ta1tameate 08 4eente& ••".... ....

. lUzentes. aa R1Ia D�N II. fIM •
.. 11 ilena. &rtua.....

FRACOS.
ÂN�MICOS

TOMEM

iii lnlsilii
"SILVEIRA"

Grande T••dco '.

"VI·R EM ESPECIALID' DE"
'" 1:'f'LEL 1 �D1UBTRIÂI,..lOlflt\TILI.jE íMMca'-'

IA

TOL�A A ROUPA BR·\NOUIR�rMA

-I
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H.IT% - As 5 e 7'Y:1 horas
19) - ·Cine Jornal Jutormatívo

- DFB. I

20) _ Atualidades RKO Paf.hé
- Jornal.Bireção de PEDRO PAlJU) MAeHADO

30) _ l ngrid Bergrnann _ Bing
PROGRAMA ESPORTIVO

C S I � CAMPEONATO AMADO-, Croshy - em:

PARA A SEMANA
. ampeunatc u americano (�e RISTA DE FUTEBOL OS SlNOS DE SANTA MARIA

H-OOJ-E Cestebol ,cper-n,e"�"ou,sra:: _ LIVRE.
Em continuação ao certame

v

Futeból ' amadorista de futebol da cida- As 5 hrs, '., , Cr$ 6,00 4;00
NO RIO: RIO; 3 Com grandes

so-1
terra. Na fase complementar, de, sábado e domingo teremos Crianças , Cr$ 3,00

Flliamengo X Vasco. l,enid�des,. foi _in�c�ado,' sábado, ora um, ora outro mantinha.--sej mais dois enc_ontros. Paul.a ,As 71h hrs CI'$ 6,00 4,00
Em Samtos; a noite, no Gm'3JSlO do C. R. na frente do marcador, estando, Ramos, e Colegíal, ambos SI-

... r...........................•.

América x ,santos Vasco da Gama, o Campeo-] ás vezes, empatado. Quando oSI tuados na vice-liderança, pe- ROXY - As 71h horas
'" nato �l. Americano de Ceste-! chilenos' obtiveram o seu 3oolleja:ão :na sabatina, enquanto 1°) _ Cinelandia Jornal _ D.

'" '" boI. Inícialmente houve o des- ponto a argentína estava com o FIgueirense na tarde de do- F. B.
A 1lI A N, HÃ file das delegações partici�an-II 20, e dai não mais

.entregou
a mi,�go' terá �ela frente o '�Ol�- 2°) _ Alex is Smi.Lh Joan.

,
Futebiol ' tes e o Juramento dos atletas. liderança, para finalizar com ze do Bocaiuva, um dos

ú

lti- iLeslie'- Rcberl Alda _

! ,EM BIGUAÇÚ: Após essas festividades, entra- apena-s um ponto na frente. No mos colocados do campeona- em :

Internacional x Bíguaçuense -ram em cancha os quínte-, finaL desta fase os chilenos fo- to. RAPSóDlA AZ.UL
Basquetebôl t?S re,presentat�vos da Argen-Iram favorecidos por vários ti- TORNEIO MUNICIPAL, Oensuea : _ Até 14 aJl05.

NO RIO: tina e do Ch lle. que assim ros.Jivres mas, inteligentemen- Preços: Cr$ 3,00 - 2,40.
Euquador x Brasdl e Uruguai abririam o certame. Uma di- te, qptav.am pelas .laterais. Rio, 3 - Em disputa do 'I'or-

x Perú (Sul Americano}. ficil vitória obteve a equipe O "cestinha" do prélio foi o neío Munícípal sábado o Vas-
'" andma pelo apertado escorre r,player" ar:gsntino 'Gonzalez, co da Gama foi derrotado fra-
* "" 'le 42 a 42. Na etapa inioial com 18 pontos, seguido do chi- gorosamente pelo Botatogo

S )Á B A D O venciam, os chilenos, por 22 aleno Fernandez, com 11 pon- por 4 x O,' e 0/ América com

Futeból 1b e sempre estiveram na dian- tos. dificuldade venceu o São Cris-
NESTA CAPITAL: tóvão por 2 x 1. Domingo o

Paula Ramos x Colegial. Flamengo derrotou o Flumi-
NO RIO: E S P O R T I 'S TA' 'nense .por 2 x 1, o Madureira
Canto do Rio xAmérica

.

• foi vencido pelo Canto do Rio
São Cristóvão x: Bangú, ;; por 3 x: 1 e o Bangú venceu

.Basquetebõl
PARA TO'RNAR RE'ALIDADE .UMA DE TUAS

o Olaria por 3 x '2. -

NO RIO: , A classificação, por pontos
Chile x Peru e, Argentina x I

MAIORES ASPIRAÇOES, CONTRffiUI, AINDA perdidos, é a seguinte: Vasco, 20) _ Gregory Peck _ em:

Brasil (Sul Amérícano.) - 3; Botafogo, 4; Madureira, AS CHAVES DO REINO

,: '"
J QUE MODESTAMENTE, PARA A. CAMPANHA '����Ii:°e eS�mé�;�:tó��o�l�l� Sl'<JS e' at:E�·e:��: , 01'$ 1,2�

D O II 'I N G O PRó.CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO Canto do Rio. 9; Bonsucesso, Esl udantes Cr$ 2,,00
Futeból 11; Bangú, 12; Olaria 14. Caval,llrj·"os � .. Cr$ 3,00

ESTA CAPITAL: • FIGUEmENSE F 'c Cr-nsnru : - LIV-RE _ Crianças
Ftguerense x Bocaiuva.

. . • •

maiores de 5 'anos poderão elliLrar

NO RIO; na sessão- de 5 horas.

Fluminense x Botafogo Acabe com eis Levantadas
�.._ .....

Bonsucesso x Olaria. � Noturnas e Sinta-se_
Flamengo x Madureira. C IMINHONETE &10V ii (C"�S�I·.8)Basqueteból 11

.

li ii nu .... o Muitos Anos Mais Jovem
Freqüentes levantadas ou micções no-

NO RIO: CA PA( DA ...... E 1 50'O K turnas. ardência, resíduos esbranquiçado.

Oampeonato de Lance-Livre • I.J.' s. na urina, dôr ua base da, espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi-

(Sul Arnericano). V'ENDE-SE
lidade, perda de vigor, podem ser cau-

_

sados por urna. enfermidade na próstata.
ATLETISMO Esta glândula é um elos mais importantes

N,TI',STA CAPIT'AL: órgãos masculinos. Para controlar êstes
l!l

Õ
transtôrnos e restaurar rapidamente a

CompetJi,ção Livre promovi- INFORMAÇ ES NESTA REDAÇÃO saúde e o vigor. siga o novo tratamento
cientHico chamado Rcgena. Mesmo que

. da pela F. A. C., com o con- � ..._----_-__----------'--iii
seu sofrimento seja antigo, garantimos

curso dOF' saguintes. clubes:· que Rogena o aliviará, revigorizando sua

,"UJ.I 'i:> glândula prostática e f·azenelo com que

Cara�a do Ar, Atlético, Lira Descanse S'em'anal remunerado �ó�"e��t�:��t�lq����a�r::tct�,VN��s�ia� Soe. Catarínense:
Tenis e Barriga-Verde. \1 rantia é a sua melhor proteção, ....

ABSOCIAÇAO ESPORTI- Rio,13 (A. N.) � Na reu- Além dos feriados nacionais, o Rogena;n����':����o;��= de Belas Artes
-

âbad C' F t
.

t
.

I· tites, uretrites e cistites. .

VA CAXIAS niao de sába o, a amara e- an e-proje o lU,C ue mais um, São convidados os senhores pin.,
Do sr. Ciro Gevaerd, secretá- deral recebeu do presidente da local ; quanto aos, dias santos tores, desenh istas e amadores des-

Tio da Associação Esportiva "República um ante-projeto além das datas consagradas a
•

ta capital, para se reunirem, nu

Caxiae de Brusque., recebemos sobre o r�pou:so semanal re- Assunção de Nossa Senhora

S f
o dia 5 do corrente, .(amaIlIhã), ás

a comuni-cação que abaixo munerado e também nos terta- Natal. SeXta-feira da' Paixão a aram o DaVIO 19,30 horas, no salão (lo Clube De-

transcrevemos: do,� e dias santo,s. Todos

oSl
e COI'ipO de, Deus, in'clue mais , Salvador, 3 (A. N.) - De� mOCil'ata, a fim de ser fundada, em

"BrUlsque, 27 de maio. de tl'abal1hadores serão beneficia- um local, o que, em nossa ca- pois de várias tentativas, os nosso' iEstrudo, <com s,ede nesta ca-

1947 _ llmo. Sr. Diretor ,Es- dos com essse ante-projeto, I pital será sem dÚ"vida o de rebocadores conseguiram sa- piLaI, a Sociedade dos A:rtisLas, que>

portivo do "O E'stail.o" - Flo- inclusive os rurais, salvo oSI Nossa Senhora dos Navegantes. far o "Comanda:nte Capela", se denominará ",sociedade Catari

ria;nópolis - Prezado senhor que tr.abalhan: em regime �ei No 'referido ante�proje!o cons- do bameo de areia em que ha- nense de. Belas Artes".
_ De ordem do sr. Presidente, parcen1j, agrIcola ou meaçao, taro trumbem 3JS mfraçoes para via encalhado á ,altura de Por- ,Pedimos o comparecimento de

tenho a saUsfação de levar ao Contudo, é nece,ssár'io q�e OI
os �ue infringirem essa lei as to Selguro. O referido navio do todos, aos quais ficamos mlliLissi

vosso conhecil.I18<nto que nesta empreg3Jdo tenha cump,ndo o quaIs vao de Cr$ 100 a Cr$ .. loide está sendo dirigido á es- mo gratos.

data, tomaram posse. dos seus seu horário semanal anterior. 5.0QO,OO. ta C3!pital, onde chegará ainda Florianópolis, 4 de junlho de 1947.

re,s-:pectivos ca.rgos, os, . mem- hoje. A Oorniss.ão

bras 'da nova, diretoria que Indu's·t,rlaa \ lext,-I W1Illp'pel' I S ..ü.·lregerã� os desÚnos <lo clube

no' 'ano de 1947, e, que ficou
assim constituida: Walter Ra

va,che, presidente; Erico Bi.
arnchirim, vice-presidente; Ci
iro Gevaerdr selCret'á:rio. Wa.ldir
Borba, 2° Secretário; Geraldo
Suebke e, tesoureiI:o; Antônio
Heil, 2° tesoureiro; Arno Car
los Gracher, diretor esportis
tivo' Wilson Erasmo Santos;
'Orador. Sendo o qu:e me .ofere

ce, rogando. dispen-sar a vossa

habilitual atenção á p-resente,
'subscrevo-me com considera�

.ção e apreço, Ciro Gevaerd, Se
,cretário. "

ODEON
As 5 e 7Yz horas
Sessões das moças

1°) _ Film-e Jornal n. 22
Na'C. Irnp. Filmes.

IMPERIAL
\
As 71h horas

1°) _ O Esporte 'em Marcha TI.

13f[ _ Nac. Trnp. FUmes.
20) _ Fo;X Airplan News 29x38

� Atualidades.
30)\ - ANNA E O RI?! ,no sr/íel
P1.'8C(YS: Cr$ /1,00.

Censura: - Até 14 anos,

()

(Em organi:zacão)

Aviso aos subscritores

assembléia Geral de Constituição

CHRISTOVALAUREA

,Y

(MISSA DO. PRIMEIRO ANO)
A Família Christoval, ainda con�ternada com

a perda irreD'!f!lvel de sua querida pro�enitorR.
AUREA' CHRISTOVAL, convidam seus pa

. rentes e amigos para a missa de primeiro ano.

do seu falecimeI_ltc, que m<;lOdam rezar nQ altar de No'ssa

Senhora Ra Catredral Metr.opolitana, no dia 6 do corrente às

7 Bora�. I
Desde já agradecem aos que comparecerem a este �to de

pierhJ!1e r("li-glOsaconvidados os subscritores ide ações da sociejadeSão

anônima .. INDÚSTRIA TEXTIL WIPPEL S.A., em organiza-

MISSção. para se reunirem. no dia 'quinze (15) dé junho do cor-

rente ano, às quatorze (14) horas, no lu�ar Guabiruba Nort(',

i
Edith Pinho T�lxeira e fil1-os convidam ses demais

:.. parentes e amigos do tlempre· lembrado espôso e pai..

Valério ,da Guarda Teixeira (Doca)
rara assistirem à missa de 30.° dia que, em intenção à

sua !-.lIma, mandam celebrar dia 7 {tábado), às 7 horas,

na igreja de Santo AntônIO.
Antecipadamente agr!:.ldecem a todos cs que comparecerem

àquele ato de fé cristã .

'O iCONTltATO DE ADEMIR riêste município de Brusquej no e�critório da referida firma em

Rio, 2 (A. N.) - O Flumi- organização, r:.fim-dl'" em Assembléia Geral. de:iberarem sôbre
nense e-stá empenhado no sen- '.

tido do prorro�ar o ,atual con-I a constituição da sociedade e atos suplementares,
trat<: dhe AlddemIr, ate 195?, �n-l Brusque. 30 de maio de J 947.
,CruIDlll am o-se as negocIaçoes ,

. iavoráv,elmente. ,(ass.) ARTHUR WI�L, Fundador.
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

),

1'"'$

Ql Eg�A9()-Quarta relra 4 d. Junho de '••7 7

PedímM IlGS D06SOa� Wtor.ea, o oMéQuio do preaa..... G

�n 'attàiiXlO e �mete-lo á DHINI �o afim de�
� áBrea, o DGIl80 ao'VO GadadN 'Social.

�e •••••••••••••••••••••••••••
'

••••••• _ ...

s.«o Est. Oivü •.••• •.• • • • • • •• D. ••••••••••••••

...,
t··············································

� (
.

�e,go 00 Qarso ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Glr86 do Pai (mãe' '

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

�
,

�

.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• �

e.e ..

Agrad&ceriamos, também....WNa de ..ticiu €h IWIIIdmeatoA
"""'entos e ou.tru, de �en_ oa de petI80U ..u.u.

DI. SAVAS LACEIDA
___ m6cMoo·o1r1irtr!ca de 0lb0I
- OundOll. Narls - GarlrlUlta.

Pr.lerição d. lent., d.
.

aontato
_iIrSULTORIO - FeUpe ScbmJ.

clt, 8. DlIB 14 àa 18 horo.
�()IA _. ConselheIro .....

fra, 77.
'

'.RlLlIlFONES 1418 e 1204

Ausente

D. ARMANDO VAUlIO
DE ASSIS

l'iBM lIen1ça. de_ CUn.lca Infantil (ta
.AIIIIll1têncla Municipal e d.

caridade
m.DfICA HÉDlCA DlIl CRJAl!fÇM

ADULT08
iJIIOlf8ULTOBIO: R.a :l!f_.. ...
..... 'J (Iildiftclo 8. lI'r_ctaeo).
Cimirulta. das 2 i\. 6' horlP

t1l&DmiDJ!lNCIA: Rua- .ar&chal GWo
lherme.

•
5 .Fone 7M '

• DR. A. SANTAELLA
{'Diplomado pela Faculdade Na·

tI101L1l de Medicina da UnlTerll4ca
.. do Braall). l4édlco por concUTo

110 do Serviço Nacional de Doén·
.. Mentais. Ex Interno da'Santa
Ola de Misericórdia,'e �otPltaJ
�u6trko do Rio na Capital W.

deraI
MJIdlIfICA MÉDICA - DO.l!fQAJI

NIilRlf08AJ1
_ e&Il8I1ltóirlo: Ed!flclo Am6IIII

NETO
_ Rua Felipe Schmldt. Con.mltul

Das 15 AI 18 .hora. -
�ia: Rua Alvaro de Can.

lbo nO 18 - Florianópo.lJJt.

mt. POLYDORO S. THIAGO
\1IHC11co do Hospital de Oariclad.

de Florianópolis ;"

Assistente da Maternida.de

OL!NICA MÉDICA - DIS:rtJB
BIOS DA GESTAÇÃO E DO

-

PARTO

Doença8 'i0Jl óriãos InternOll, ..

pecialmente do COl'I!.Qão
Doenças da tiroIde e dema18

gllindulas Internas
, ....IO'I'ERAPIA - ELECTIWCAB
DIOGRARA - METABOLISMO

.' BASAL

OOD.sultafl dlÚiamente daI 15 U
18 horas

Awnde chamados. a qualquer
1lOZa, Inclusive, durànte a noite.

OONBULTORIO: Rua Vitor Meln-
.

, le8; 18. Fone 702.

lIIII!IlDaNCIA: 'A v e li. i da" Trom·

powski, 62. Pone 7M

DI. M. S. CAVALCANTI
CJfn1ca exoluslvamente de erlangu

Rua, Saldanha MarlJIho, 16 .

Telefone M. 732
-/

DR. ROLDÃO CONSOMI
�URGIA GJilRAL - ALTA CI
!S1T8GIA. - MOLM.l'IA. D. U

, .... NHORAS -o PARTOS ..

lhirmado peia Faculdade ee, :&letU
Wlw& da UniTersldade de S!O

Pe.ulo, onde foi assistente por ,,&
'* an08 do Serviço Clr11rgtco 4l

Prof. Allpio COITela Neto
0L--urgta do estômago e viu b:.
� intestinos delgado e gro_
tiróide, rins, pr6stata, bexiga,

Ii�o, 'ovários e tromi)al!. VarlOO
ll!iJ.e, }pdroce.le, var�..ell te hem>
'", .

CONSULTAS: 1 ,-

asw 2 às 5 boras, à Rua Fel.p.
I5ehm1dt, 21 (llltos da Casa PIO

raiso). Tel. 1.598.
BJIIIJID:l!INCIA: Rua Eltevea J!I

nlor. 179; Tel. :u: 784

DI.,·l'fI\RIO WENDI1A:UID
Vw..,,,,. da Hospital -Nerê.. Ru",o,r'"
CI,1NICA M:tDICA DE ADULT08

E CRIANÇAS
ecm.ultórlo: R. VisConde de 0Uf'f

Preto, :I - ...q. da Praça iS de N",
v-[IIro taltoe da • Belo Horizonte·)

Tel. 1545
Cuea1ta.: du 4 h 6 hora•.
Ikaldbcja:

.

R. FeUpe SChlllidt, I'
- F'oBe manual 812

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

8lFlLIS AFEcçõES DA
Pl!lLE - RAIOS :mFRA·VER·
MmMOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cou.: R. Felipe Schmidt, 48 _

Da. 9 à. 11 e das 5 às 7 hrs
Rei: R. D, Jaime Camara, 47

:FONE 1648

.

negail'-lhe provim:eliJto, 'Papa con-

fÍirmar a sentença aJpelada.
Agna,vo nO 1,645 dil' COlna'I'Ca de

Oresciúma, em que é agravante
Cia. Siderurgtc-a NaciOlJ1al S. A. 'e

são agravados >aos, beneficiários de

Dionisi.o João Rodrigues. RJ211ato�' o
sr. cJles. Osmundo Noba-ega, deci
dindo a Cãl11Jfl!ro Civil conhecer do

agravo e negar-lhe provimento, pa
ra oonfirmar a S'entenQa agrova
da. Vencido: (li s,r. des. NeLson G·ui
marãel'l que ,não tornalva conheci
méU1Jto do recurso,

Agravo nO 1.6'16 da comarca de

Tubwrão, em que é agrmnante Cia .

Siderúrgioa Nacional S. A. e agra:
V'ados os beneficiários de João

Apolonio Mwchado.� RelartJar o S1".

des. Nelson Guuna'rães, decidindo
a CâmaJI'a Civil conhecer dlo agra
vo e negar-lhe provim'ent!o, pa'ra
confirmar a sentença aJgravada.
VIAJA PARA A TURQUIA A
MISSÃO NORTE-AMERICANA
WashingtOlJ1 (U,- S. r. S. - U' a

missão conjunta do D'eparto'l11snto
de Esado, DepaJ'ltamento da Guer
l'a e Depa'l'tam.e'Il.'to da Marinha,
dos Estadias., Unidos, partiu pa'ra
a Turquia, por via aérea, a fim de
preSltar '<l!ss1stência ao EimbaixadaI'
Nonne-Americano naqwetlJe país sr.

Bdwi,n, Wil:SO'l1" nlaS ,.'tJr!abla�hos 1'e

laciol1wdüs á dielt&mi\J.ação da as·

si.stencia neoessita .pela lIlação ato·
lnalIl.a, de c'oDlf'ernnidade cam· o

q11e ,preceitua 'a 118cente le� norte- .

americana de auxilio.
A I"eferidJa missão deverá pas

saa' por FrankfuI't, na Alemanh!a,
em sua viagem p<ura a Turquia.

Os doze repi]1esentante'S milita
Des sã'o chefiados pelo M1ajüI' Gé'
neral LW1slford E. Oliv,er e o OOil1-

.tl'a�4tfl}.�ran.te_ J;ijW1Ies-t E. JjerrmairLn
.

dirigirá oos sete reprl2LSEmtaJntes dn
grupo naval. Os r,epresel1talllt�R
do Departomen:to de Estado são
as 81'S. Herbert J. Cummings, da'
Diyisá{) de OOJ:1.'e1Jação de Atividlél
des Estrangeiros, e a,ul MacGuire,

I
do Bureau de Medidas Financei
raJs e de DeSlenVlOlvimel11!to.

.

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

I
CASA MISCELANEA distri·
buidora dOI Radios R. C. A
Vi'c'orl Vlílvulas e Discos..
RUfI' Conselheiro Maf"9

CURSO DE
Serviço oe Pronto

DR. UNS NEVES
.

Moléstias de senbora
OorISultór!o - Rua JoAo Pinto n.. 'J

- Sobrado -. Telefone l.-«Iíl
Rt!81d�.- Rua sete de Sete:tn�
'., --''(Edli.f.fdo '1. A�' P. da 1!}stiva')'

Telefone M. 8S-{
-

PAULO FONTESII.
Clmko e operadOll'

�tórlo: Rua VUor Me!Ji'elee, 28
Telefone: 1.4Uó

Couultas das 10 às 12 <fl dfllI 1. "1.
RUidêJlIl1a; Rua Blumênau. 2!a

TeWone: 1.623

MOTORISTA-
e

Socorro de AutomóveIs
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSional
Teoria' e

.

Atendem·se
prática - conhecimento do motor.
chamados para reparos de urgência .

Auto-Escola 1-47.77
PRACA' GAL. OSÓRIO.GARA.GE UNIAO 40.

ALIANÇA DO LAR '(LTDA.)

Série 5 numero 4376 no valor de
Milhar de qualquer s€rie no valór de
Centena no valor de
Milhar na ardem inversa

OBSERVAÇÕES- O próximo sorteio reI\IIZ1r·se·á no

dia 28 de' Junho, (S�b8do). pelll. L')terill Ft"derBI do
Bras-i1, de conf-ormirlade com o Decreto-lei n. 7.930, de
J de Setembro de 19.1b.

Rio de JaDeiro, 28 de Maio de 1947.-

R. Pessôa Ramalho -Fiscal Federul.
VISTO: Eduardo F. Lobo -Diretor TMoureiro

O. Peçanha -Diretor.G�reDte..
Convidamoi'i 08 toIeohnres contempladoR, que esteJam

com os seus titulos em dia, a virem à Ilossa �ede, paTa
receberem seus pr.êmios de acõrdo com o nOBRO Regu
lamente.

:.

Cabelos.Braocos �

Sinal. de velhice
A Loção Brilhante faz vol.

tar a 0'&1' natural primitiva
(coltanha. loura, doirada ou
negra) em pouso tempo. Não
é 'tintura: Não mancha e mio

...

suja. O .eu ueo é UmllDO,
faeil e agradável.
A Loção Brilhante .extingue

a. caspal. o prurido, a lebor
rhéa e t6da. a. afecções 'pa
rasitárias dó cabelo, a8!lim
com'o combate a catvicie, re-.
vitalizando as raiz•• capila
res.·Foi aprovada pelo Depar
tamento -Nacional de Saúde
Pública.

�

•

Résellha dos [ulgamentos realiza

los pela Câmara Civil, em sessão

de 26 de maio (le 1947.

Aoelação cível n? 2.588 da CG

marca de Brusque, em que sã!')

apelantes Artur Cabral 'e sua Em

lher oa apelados, Ruy e Benjamin
GalloGLi Kehrig. Relator o sr. dec.
Luna Preire, decidindo a Câmara

Civil conhecer e negar provimm

to ao agravo no auto.' do processe
� quanto á apelação, por maior-ri

íe votos, converter o julgamento.
em dj]j,gênci�, para que se proceda
.ma vistoria no local do imóvel

tos autores, a fim de estabelecer,
se a posse e111 Iitigjo está compre-
endida no perímetro no mesmo.

Vencido, na prelirninar, o S�·. des,

P�elat.or. Antes do julgamento usa

ram da- palavra os-srs, des=Clarno

Galletti e Aldo Avila da Luz que,
oralmente, defenderam os interes-

58S dos seus constrtulntes, tendo

o primeiro d-as advogados, reque
rido verbalmente, juntada aos au

tos cJe um substabelecimento, o

que foi de rer ido.

.,
Apelacão civel n? 2.738 da co

DR. NE!TO� D'AVILA_ marca de F�orià�óPoliS, eJ..n que
_

é
OperaÇÕH "IâM UrInArias apelante Joao Di Bernardí e saoDoençu dOI! �ntectlnOll, réto •

"

_

_UI - Hemorr-oídas. 'l'ra.ta.mea!' apelados Get.úlio L.elis Pontes e
to da coUte ameblana.

l'18IoTerapla - Intra vermelho. sua mulher. Relator o S1'. des.
eon,'lfulta: Vitor Meireles, 28.

Edeaar Pedreira, decidindo a Câ-A.te.de díartamente la· 11,30 WI �
,

., l tarde. da, 16 h•. em dlantlt mara Civil conhecer da apelação e
. Reflid: "1d:�1 Ramo.. 641.

Fou .. 1067

Sede: Avenida Rio B.,.anco n. 91 ••• 5.0 andar
RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 1l3.-Enedida pele T_aro Macional
Plano Federal' do Brueil IlX., .y .. e «Z3

e "Plano Aliança"
Re sultado do Sorteio realizado .DO dis:!8 de Maio

de 1947. peta Loteria Perí eral do Brasil. de aC,ôrdo C(IID o

artigo 9· (10 Decreto-Lei D. 7930 de 3 de �etembr() de-

1945 revigorado pelo d.. n. 8.953. de 26 de Janeiro de-

1946' conforme 8 circular n. 2 da Dlr�toril'l de Renda8
Internas de 8 rt", J!\"l("iro de 1946

Plàno Especial· Premiado o n°. 4.376
4376-'Mílhar-PrimtMO prêmio DO "..tor de Cr.$ 10.000.09
376-Centens - Premio no valor de Cr.$ L2M,OO

Inversão - Pr ..mte no valor d. Cr.S 3OO,(Xl
Plano Popular. pre.miede 0- ne• 4.376

4376-Milba.r-Primt>lro Prêmio no valor d. Cr.$ 5.000,00
376-C90161\a - Premio no valor de Cr.1 600,00

IOVl'lfMO - �rt'mi(.'l 1.10 n.),9r de Cr,$ 200,00
.Plano Alian(a»·- Série 5 -- n". a.376

-Sêrie 5 n. 4.376, no ·valor·· de - �r'$ so.eeo.oe - Tipo liberal
Milhar de qualquer série Gt$ 2.�O,OO - li li'

Centena C.r$ 600,oe » ,.

Inversão d. milha'r Cr$ �en;eo '» ,.

Invereão da Qel')ten� cr$ fKl,O:e ,. .,j

Série 5 n. 4.376. D\'! valor de Cr$ 25.,",06 - TiJ)o clássico
Milhar de qualquer série Gr$ 1.251,08 li lO>

Centena Of.$ 300,10 • ,.

Inversão do milhar 0r$ 180,.00 .. li

Inversão da centena c-s 38.00 J) ,.

Adaptado ao Decreto n- 7.930 r

Tipo liberal
c-s 40.000,00
Cr$ 5.000,00
Cr$ 1. 200,00
Cr$ 2.000,00
Tipo clássico
Cr$ 20.000,00
Cr$ 2.500,00
Cr$ 600.00
Cr$ 1.000,O()

Série 5 numero 4.37_6 no valor de
Milhar de qualquer série' no �alor de
Centena no valor de

Milhar na ordem inversa no valor de

Envie ao seu aJirlgo distantt
11m númer.o da revista O VÃ
LE DO ITAJAi, edi�íio dedl
cada a Flori�nópolis, e assim

estará contribuindo pMa
.

.

maior difnsif) cultural
de nossa te..-a

5, 6:-7 e 8 valvulal para
Luz. Pílha G Acumulador.

Peça catalogo graUs.
Preço. sem concorrencia !

A V A - importadora
São Paulo, C. POltaI, 4063.

ODíN

.�
I..tIE QECOMENDA'.

Senhuital
A� escolher .,eu Perfume werltl..

que se 'trás a má'r��:da pen1l_aria
·'Johan Maria iFarina" que iá ....

preferida pela corte imperial d.'

D. Pedro II
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,«4 nossa obra ,é de brasilidade, esta Que vem o Estado Novo realizando, com a. posiUvação"
do valor social do elemento humano' da nação, cercando-o de cuidados de toda� a orde/m que o farão,'
fundamento da riqueza pública, pela eficiência do seu trabalho e pela expre�são consciente do"
seu patriotismD. !travez dela far-se-á do Brasil -uma n8vão forte, da sua gente ,um povo organi
zado-apto ii resistir a ,todas a� vicissitudes e todo� os em,hates)�. (Osvaldo Rodrioues Cabral-17-ll·:941)w'

I
.

.

steu (J emente, a . esposa e o sogro
Caratinga Minas), 2 (A. N.)] xonara-se pela esposa do mes- a primeira vez o encontrasse ..

- Uma. tragédia de proporçôes mo. Tempos depois Maria que Ontem o sr. Justino apareceu.
ei?P'antQ�as abalou a. dd�e .. Oi tinha quatro filhin�os, aban- em Caratinga, encontrando-se'
tazendeíro Caetano,. Ligeiro I

donou o lar para VIver com com o fazendeiro na sala de'
,,�__ , •

.

'! ' Pessoa, muito estimado, e co- seu sedutor, casado e pai de! espera do cinema. O inspetor
, Florl8ft6polts, 4 de '.unho de 1941 nheeído, matou sua espôsa Ma- cinco filhos. Ultimamente, não sacou do revolver, porem o fa�'

--_._--'-.--":__�-'--"-'�'-':" .. __ .-
_ ..�-,--.._.- ria Auxilíadora e o seu rival encontrando em companhia do zendeiro, mais ligeiro, dispa-

.

J�JUJstino Mota, inspetor da es- amante a telertdade "que espe- rou cinco tiros matando Jus-

M I· N'
.

H A C' RON I C·'A' tr.ada Rio-Bahia e o sogro rava, Maria voltou a residir em tino, Caetano, .Gomo louco cor-:
.'

'

. I Antonio Maia. ° sr, Justino, Caratinga em companhia do reu em direção à esposa que

V A P E
- r�.s�dente em Teofilo 0toni,. seu pai. O fazendeiro parecia ao. ve-Io, desmaíon. EittqiJ?an�o.

_

Os símbol?s estão 'pam a idéia assi'!'n como o pedestal está para a
VISItava _o sr. �aetano, �e! confo�mado com o fato, em- cala ao ,s?lo, receb�u dOIS. tI-,

e4tattuz. Seruem-the de suporte, perniiieni seu, levantamento e �us- ,quem se f'izera amigo .. E 3.lPaI- bora Jurasse matar o sedutor ros mortais. Seu PaI, desperta- ..
tentação. As mais altas abstrações. do espirit.o se socorrem do simbolo do esta manhã, correu efiften�
para figurar e preservar (a idéia que, por ,essênc_ia, é_fugídfa e im.pre- O min. da Guorra vísiía: a' . .ul tando o genro a quem desf.eriur::tsa. A ltnguagem, por ,elZemplo, e uma abstração so possioel, porque • t:. ! r OS·. . . .

se apoio. em simbolos, orais, InOS 'Povos primitivos e nos de baixo indice varres tíros. .Mesmo fendo, Ü'

mcrüal; o que a torna imperecível. Porto Alegre, 3 (A. N.)

-,
ministro . da Goerra, visitará sr. Caetano matou o sogro-

.

O s'í'Yl!'bo,lo 'está indefectivel�ente ligat1_o á idéia. Um iSU�el'e o A Imprensa desta capital aca- n� cOl're�te m�s este Estado, com quatro tiros, gutíndõ- de,
outr o. A ir}éw. 40 Bendentor do -munâo esta associada a da, tn tI:z" An-l ba de Inrormar que o general arím de mspecionar as tropas automovel constando 'que se;tes de Iesú», e Junto com ,Ele mesmo, outros sofreram. o castiço IV1'/.'1't/.o, " I . ..

' '.'
1fW.S, quando vemos ttma cruz; mesmo desornada da figt6ra do meigo CanrobeIt Perreíra da Costa, da 31 R. M. . dírtgru pana a Bahia,
Galileu, Lembremos Zaga Aquele que ,morreu por (nós. � ---------"'"--------.

Há 20 séculos, éste símbolo domina o mundo. Domina, mán (Irado
todas as fôrças adversas .• Os homens o esquecem, fogem dele, voltam
lhe as costas, mas éle continúa a atraí-los impávido e sereno, para a
sua luz. Sim, porque a C1'UZ suçere luz, claridade, esplendor, E -esso. IUO, 3 (A, N,) _

luz se. derrail_t.a. sÔ/J1'e .� kump,n.idade, espancando 'as trevas que o Mal Ministro da Guerra, as

espalha pela, terra pa1'd -propiciar a anarquia, a ,angústia, o sofrimen- tamento Mid itar',
to, ; e if. tanto, ma,is luminosa e envolvente qaun!º mais aflita, se

e,n-I
--....,..--------�-----------------

contra a consciência dos individuas !J. das 'nações. .

A
-.. -

tli; uerdade que está lnz que se ',acendeu, no alto do Calvál'ío, para p 'lh'O� lima Ifao an ,.8- A
que reinasse a paz e a concórdia entre os homens, tém. iiluminado, por' l''ii �" '':t, ''IW. � V

- toda a 'vastidão da terra, ôdios, lutas, ::m01'ticinios, vícios, mas é sem-

'p'I'e ela que conduz o tronsuiado ao cominho certo; é sempre ui« / que P'5 P S' p Etcnnce« de niellioria de certas dos,acolhe o arrempendido, o sofredor, o exausto \e lhes concede o eterno .

III II ....8 O II' li '" f'
,. .

bálsamo do seu perdão misericordioso. ... 'Cíf o l.Cta.l� da JIcll'ililta Mercan;e
Mas o homeni reincide nos mesmos erros. Fecha os ollis á luz que Rio, 3 (A. N.) - Correm nos os deputados pessedistas Dio- Levo ao conhecirnento dos iníe->

convida â paz e se lança á luta, a exter'1"}inio, Entremalam.se os homens, 'circulos politicos de São Paulo, I genes de Lima, Narciso Piero- rcssadm-;, que ,os exames 'para me-··

a1'1'azam-s� os 'momtmenlos que os .seculos el'gy.entm, tudo l'U!! e se I
rU!more,s de uma nova aproxi-I ni e Vieira Sobrinho. Es-se úl- Ihoria ,pe carlas para o.s Ülficiais' dai,faz em pu, mas a cruz pCl'manece ftrme e lumtnosa na ,elevaçao tna�

_ , ""

tíngivel. em._que a plant07t a Fé, Lá, cont'intía Ela, abl�indo seus braços maçao do P. S, D. com o sr" tImo, Ja md,lüado para coorde- Marinha :\1rDeaJltLl), realiza,r-se-ão ás
de amor á Ihumanidade que lhe deve sua rede.nção" a Ltlz da lverdade, Adernar. nador, reunm -em um almoço 14 horas 'lio 'próximo dia 16 do,

Foi me,ditando �m tudo 'isso que lamentei, '01n ,dia, dêst!!s, que o Os eill'tendinientos, no .meio o� srs, Moura -Andráde e Osni corr,e.nLe na ,sede ,do 5° D. N. na'
tôsco. Cl'llZet1�O, erg1�tdo nwn dos montes de Flonanopol1.s, nao, twesse ,do t t- d SI'lveI'ra da U· D N V I t' Edificio do TI) "SE
a ,orná-lo um fio de luzes que o revelasse á noite ao cOj'ação cl;istão do pesse IS a, es ao seu. o con- .'. "', a .en 1m"

.

., tn!, . ,

povo flor'ianOlJiitano. i trolados pelo grupo do depu- GentIl, do P. S. D. e preSIdente AnUio Alvares 13o.1'atll _ Capilãod
É .de ,admir'ccr que uma cida.de ,tão católica .como Florianópol"is, nao tardo SilviQ de Campos, que da Assembléia, Antônio de de ,Mar-guerra '--- ComandmlLe.

houvesse q'{_l,el'ido homenagear tão, belame'Y!,te ío Salvador. do n_wndo, chégou ine.speradrum':mte de B8Jrros, irmão e secretário do
ostentan�lo aos. ,olhos dos sens _habttantes e d08 tUr'tstas, de notte co-

Araxá. governador e o sr. Miguelmo de dta, o stmbolo da. stl,a Fe,
,

-,
, , ,

A ilu,minação do Cl'tl.ze'iro, no alto daquele morro, s.ería não só Paralelamente, afIrma-se que Reale, secretano da JustIça.
uma viva demonstração do sentimento cristão [do 'ilhéu, mas um favm' o sr. Adernar de Barros se en- ° sr. Diogenes Ribeiro de
de embelezamento desta' já tão bela ilh?..

,
. , . "A tendeu com o deputado Noveli Lima, um dos próceres do PSD

A idéia ai está. Tome-a quem de d'tl'ett"o, ACl.ldtu·me um dta. tdes. J
'

"
.

d f -, que rupoiam o t d' t
tes, quando ,Osel'Vei que as s01nbms da ;noite, que �e ade'YI:sava�n _ sqbl'e'l

unlOr� a ,procura e uma OI - S en en Im€ln os

o otl,tei1'o,' onde ela. está lenC1'!lvar.J.a., ia escondenclo o madeu'o istmboltco mu�a honrosa para a colabo- com o sr. Adernar de Barros,
á minha vista: com� I»,dos demats,

" ''','
raçao, declarou ,que 16 deputados per-

Lo,(/o a�a.1.xo fatscam rIS ,luzes de mn. Dar:-ct"!(I, ' que act7!w do mun-I Elntretanto, há reação entre tence,m a me's-ma corrente.
do se trradtem as luzes d_o lel"IJ!1JI!, de oncl� pen!!e,u, h� 20 ,secnlo�, a do, os membros da Comissão Exe- Anulnda-se t a m bem quece cabeça d'Aquele qne d1.sse:·' O me,u l'etnO 11.0.0 é deste Irwundo , ,I •

, ,.' • _ •

E!polü:;., 3-6-47, cutIva, chefl:ada pelo ST. Mano v�rws deputados, PR estao m-
---.,....--- Tavares, e por isso não se po- clmados a sustentar o gover-

Dr. 'José de Sá
I

O melo-drama �:oa.��d�e����d���lqUer previ- J'l3!....�i"oo.�I"W::....�.......IoI'I••_.............../"oJ........._-'J"..._...............,._-./"oJ•••._...........' ...........

frel-re No melo-drama de Lontras No palácio Campos Eliseos, TEUS FILHOS
.

o dil'el,or acnsado pe"lo depu- o sr., Ade.mar d.e Barros recebeu I aplaudirão teu gest6,
. Por via aérea chegou 'a estai tado tonit1'oante S'I', MelinhO _ _- -.- .._... quando souberem que cola-

,.·'Capital o Dr, José de, 'Sá. segundo é pu.blico, jamais O ,pojo .-'C'I-a.m.ento boraste pró Restabelecimen.Freire, assistente técnico do; escondeu as snàs sirnpdlias
.

President'e do Instituto de' ..

.,1110 RI-R to da Saude do Lázaro.pela U, D. N. Udenista sem..
U U_"', Aposentadorias' e Pensões dos: 'pre foi a lamilia daquele

lndilstriários.
'

:'fJ'I'of13ssor, _ conhecidi'ssima R:J:0, 3 ,(A. N.) .,� Após dil'i-

CANTO DS.S.-.ioi dW't:4nte anos !DeJe-i e respei.tabilissima far;�ilit1. �V(yl��ftSpal,o.avsvra.s LaosI·m'·'a'.clcleafmeadr:ea Sdeer= ,"
,

" E PAG·IN·,.. A,;;gado do ,I.A.P.J, neste

Estado.:J' (j.1te por lOligos anos 'residiu ��

o.de tem elevado numero &In Lages e l'esíde atualrnen- ·cntrOU 0á .répontagem �que :está XIV
de amígos .:que, e- :esJ(��ll't'e .,te em Vacaria. procurando obter maiores re... ACl'editam{)g qu,e entl'e, os udenistas existem indivfduns de. s,en-so'

nadombr''íe·}2aa'indPe,Ó(l�.a"rSaUtae�l.iêIáigUiâ,' 13;1'
Se da apil,ração da clen:un-

..çursOS. 'ma..t�dai�" Índispens';i,- � "��:a.,'V,o,l[l�ade .qu�, a,b�aoafalm 9 partidQ do Bi>j,srudeiro de boa fé e-:

� veis :a ·wma ,obra ta:manho vul- sen.t��1�?'lt-os al,?VaIlJLruItdOti. t
"

'

cia 1'eStütar a remoção de$se . , .
, ,

v s ogan , mu l-lCeIl e:nra:rw, do parlau1E'.Jlital' i'rlande.s PhiluOlt-Sua viaAem prehde-se a diretor, não vá "o deputado to como do pollCl'alIl�n�o de "T�,e p1'ice �f liberttf' is et�1'nal vi{]il,ance" _ que o p&:rUdo: d(} Briga_
assuntos de interesse de' sua Melo acusar o governo por

uma ·metropole. 'd,e ·cerca ·de d:eI�O tradnzl1l pa!'a o ve..�n.acU!lo, de tato, angari..ou muitos adeptos. Pu-
repartição ligados à 'terra

I "mais 'U,ma inóm1:navel per-
dois milhõe's de habitantes. dera.! A '9cmagOgla l!delllsta usou e ab].1S0U deste "gIogam". Os poliLi-

Barrida-'lierde,' Interbelado a res'peito, Jnfor_lcaJrn�nte 2ug;(lnuos P: J.l1JCau't��, de -oI'ho'S',.foohooos, ,se atiraram nos bra_-a
6 s'e(/'I1;ição politica." . .

,. . .' ',' ...... . {/'CIS :dos -eternos vt(Jtlantes ,

Ao ilustre' hospede apre-

'.0 ;"'�Po c.
mou qUe �stl1ra funCIOnando.. O arrrJ[)enidimento, en(.I'etaI�,t.o, .que por pri<n,cipio e tradição ,sem!pr�·

,e,ntamos os votos de feliz deS·lstlau ante,s do fIm do 'corrente ano, ohega tarde, acaibou por H1V(l'dll' as hostes ude-nisLas !j}f.!>l' -este :Br�si,I a

.estada entre nós. à r8Jdio patrulha onde serão f{)rra. ,As aüt,ql(j,eos dilVel'g'·ente,s e dis'cl'epalltes das ba�Jicruda'S udeni"S'tas;-
.............................."._ - _..... Rio, 3 (A, N.) _. }i}ntrou na- se- ruproveitados e,lementos selé- 'i,,}if:!V'er�-a:s ulll.d.ad�s, d>a;, !"e:dm;�ç�o, lev�ram ? pal'lid'o, que e�plorou {F'

cr'eLaria do T S E a petição do " d d ''1'',
vm w,s vez,es centenarlO slogam. lrJandeti, a 0JlIldn'-se. O esiac,elamen,to

, : .'"
. Clona os a pü ICIa q�e pre- que 'se n_o� a ôlho nu, não sa,bemos si or,asimlado PDl' f.()II'Ca .cerutri[}etaP. ,C" B., desIsündo do prazo de ·tende promover a raplda no- Üillr 'O'éThLrJl'lJga. SaJ-remú.\l, !porém, que a confus,ão' ó grande e 111ai-Ol' ain--

dez '?IaS para as �'azões do rec.urso meação de duzentos 'guardas- d,a, a d,ebandada, A _(Ji,Slsideooia udenis-La esLá aí 'Para ,quem ql.li�eT e

_impetrada, por já (} mesmo se achar civis aprovados em 'recente tlver ,olhos de v,er, Sa-o duas as alas e 'tTaz.em na t�Sltada carLa.zes v�s,t�_·
p.erfeitamente funJdamentado A _ b' "'l'b'

. SO-S'; o J:Jloco dns l'eno'/)adO'l'es e o bloeo, dos ganteletl'os. Ü seIlJho� VlrgI-'
. ." s concu�so, em -como, 1 era nu- li'no Ide Melo F1ran.oo e a turma udenista de P,iI'aJt,iniIJJ�a, líde1'.am a.; ala.s,lm se!'á d�da vista do l'.ecur's(l me-rosos outros polici-ais· dos r()novndom; ,Os miniM.ros :Mâl'ian'i e F,erna,ndes, a:'Lurnla dos (/arneleiros.

fr�S de�unc�runte& Barr,eto Pinto e serviço,s bunacrát-kôs e :re'fOT- Entl'dan"Lo () lide_E P:rMo Kelly .que nã? quer ,Sl3;ber d? renovação e que,
HImalam Vll'igo'lLno. çar O policiamento da :Ci,dade. aihso,J.�t:vmcnte, nao come ,�a gam.ela, úca entre 'os dOIs ... - "entre lei)

,deux '1won ·coeur balance ,

Os '.e,leito,r1'ls conscieniJes, entreta;nto, ,não 'quer,em sa,be1' disso; afi:r
'mam, que 'Ü 'cont.o, da, "'ele'ma v'igüa1ncia" nã·o fie passa duas v�zes, . Cai
iram 110 !prImei.ro... no .segundo não! E, aiSsim, ao -correr,i a ,continua a

,engTossar as hos'Les dos demais ,pal'1tidos, ,em detrimen!to das rnassas
l.we.nista;s.

E nós, tCá d�ste cant.o, Ido a,Ho das nossas tama'l1ica:s perguntamos:
Em que ala ..estão os udenistas cMa,rinense.s? ,Com os renovadores? 'Com'
os gamelei'ros? Nem com uns, nem com outros. 'Estão sós, ,Soú1lJhos da
Sil'Va, a.gualldal])do a d'e.ooilCla proiVi'dencia.J de ,alIlgum "espirito- santo de'
orelha" que os inspire a definir-s,e 'enltre a nrfentaç-ão .cio. eX-1l)re.feita
estadonovista do senih.or Nerêu IRamos _ 'Ü sr, Trineu Bornhausen _ 11

'a Idns col.a�)Ü'rador(ls da 'inteira ,e absolu{a cOlllfiança' p,essoal do ex-pre-'
si.dellle GeL'uli.o Va.rgas - S1'S, Bay-er Fil-ho ,e RU�)1J1 Junior,

Enquanto a definição llão ,surge, cuuLi,nuarão a: apresenlar illdi�a.-·

·çõ·es. ,. '011 't:smpo das amora's,r, ..

Chefe do
-

Recrutamento· M'rt
, lll ar

o general Edgard Oliveica assumiu, neranle o
altas autoridades do cargo de diretor do Reeru-

. Hinisterio dilo
Marinha.
QOMA,NDO DO 5° DISTRITO NA':"
VAJ, .. - J1'LUH,IANóPOLL::i _ ESTA-

DO DE ,sANTA CATARINA
.

TWITA.L

Ficam avisados todos OS""

diretores das socIedades bene
ficentes e as démaÍs pessoas'
que se interessam peta ques-
tão da ASSistência ao Real-
mente Necessitado, que a PTÓi-
xima reunião será dia 8 dá
Junho. Antes daquela data,.
diariamente das cinco as seiS'
horas da tarde, na séde da"'
Legião Brasileira de Assistên
cia terá uma pessôa para.'

I
atender e quem deseiar in�'
formações ou quiser cola-
bOTar nes-ta nobre causa.

I

lU"" 'fItJ8. FILHOS
te perguntarem o que é

BD1 láZaro, - dize-lhes �.- . é
um enfêrm9, qne ,.derá re

CUPél'lif ;f Rdde"·cOlD I' teu
auxilio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


