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o SR. BAlt_I{QS LEMOS, FERIDO NO RECHEIO' DA SUA CARTEIRA, 'SUGERIU O NTEM QUE, �O HOSPITAL DE ARARAN·

GUÁ, ,FôSSE INAUGURADA UMA PlACA COM DIZERES DE IRONIA BARATA, CONTRA O DR. ADERSAL R. DA SILVA�
I

I'C PROPOMOS, DESDE JÁ,! UM SUBSTITUTIVO À LEGENDA INDICADA: "ÊSTE HOSPITAL, POR DECISÃO DE UM

GOVER�ANTE HONRADO E DIGNtSSIlViO? DEIXOU DE SER SEDE. DE UM PARTIDO POLíTICO PARA SER -RElNTEGRA.;
no DENTRO NAS FINALIDADES SOCIAIS COM QUE o ERGUERAM o SACRIFíCIO E o ESPíRITO CRISTÃO DO POVO

DE ·ARA�ANGUA".
... .

I
;J.

Depois de colher para si a ulti-
rua, e para. o seu. par{úlo-nwis 'uma Cuiabá, 24 (A. N.) - A As

[raqorosa e aniarça derrota, o ex- sembléia Constituinte está tra

clcetc da UD.iY declarou. aos jamais bulhando ativamente na ela

cariocas, em fins de -19'15, que a vi- boração da constituição, realí
tÓT'Úl, pesseâista em Santa Catarina zando sessões extraordinárias
resull.ára de uiu. ianierüáoe; equí- á nolte. Por 16 votos contra 11,
'voco' coleLivo!

1
foi rejeitada a enmenda deter-

Oiuros proceres OPOS'icio,nistas' �in.ando que o. prefeito da ca-

esquecidos de Que "os muquinis- pítal fosse eleito.

tas jú não eram. os mesmos", des-
locaram, o motivo do revés para as

rotações da "maquina eleitoral pes
sedista", trunsformando, dessarte
em auspiciosa realidcule, o inatiu

g'ido sonho do "moto-continuo!"
Houoe ainda, na fila das evas'i- Rio, 24 (A. N.) - Reuniu-se

vas ilu.strtuloras da ruina eleitoral ' '

O s. r".deputado Guilherme Urban, do' PSD proderiu eeplendido dl'SC'urso h ietorico sôber I no gabinete do ministro da F'a-
o episodio-ctnnico das W'17.((S que te-

zenda, o ministro e rep,resen ..JOlnvIle. -- Os udenistas criticaram o decreto-lei n. 43, inveetinâo contra o Sr. Go-
.

� ',I .

l l
' ,...

rurm suio 'vw aC,as. porque se tantes da Sociedade Rural Bra-vernador do Estado, tendo o sr, deputedo llmar Corrêe do PSD dem' o'nstrado do'cu- bria .ri I'
, , ,a ,,111. c,/1/1, as P'I'Ol)')"WS c ia'ves. '1' F d I' A

. �

m t d' t d d Ab H' P
,. ,',.

SI erra e era, ssocicoes ru-
_

en a' erneti e, a -ver a e so re o ospi tel «Bom eetor»; de Aral'anguá. A essas chtnfnnadas, os eternos .

d E t d d S-
�

P I:�a sessao de ônLem da Assem- dída do Govêrno do Estado, em de- mando Calil, pesscdista, sempre t
'

'. ,'. rais o s a o e ao au o..

bIela Constituinte, presidida pelo] clarando de utilidade pública aquê-] com o sorriso nos lábios, rebateu
derrotados o.1'I.mtar!t'm. outras

mO:1S,! Associações
de lavradores e a

-sr, deputado José' Boahaid, estive- le hosp ital, era a <de dar á Ara- a íntencão udenísta, veroerando; no. toca':lle 110' .pletto de -19 de )0- União de cafeicultores, a As-
ram presentes 32 senhores depu- ranguá uma casa de saúde à al- categoricamente ,as "tiradas" dos neiro, Ctioraminçoram: por exem- . -

,

. '1 d S t
-tados t d

'
"

" sOClaçao comerCIa e' I an os�
L',';,

ura e suas necessidades, 'COf!1.- oposioíonistas, defende/lido o sr. pio, que foram coaçidos os ' seus I • . -, .

I d R' d«ia a a�a, fOI esta aprovada, cluindo <por afirmai- "que o Po- Governador do. Estado contra a Lei A""' . .ÓrÓ: Associaçao comercia o 10 e

com restr c e I d S 1 E
e e1lores.. iustiça Eleitoral, con- J' íd t d C

.

• : ,1�0 s.. eu 'o o ST. seore- uer <xe,cutivo dará, áquêle povo, carga que lhe fizeram os srs. .,',

I
aneiro e o presi en e a o,

tárto, em s'egUlda.lo expediente-do- o hospital de que êle tanto precisa". Bulcão Viana, Osvaldo ,Crubl'a,1 e z: ia lhes mel.ell na �ocC!1'T'a missão liquidante d� DNC para
din, qus constou de ofício e tele- O sr. deputado Bulcão Viana, Barros Lemos. gr'tla iuma a chupeta da v erdade

t d d bl d
gramas.

. .

udenista ralou ainda sôbre 'o mes- Alpós serenados os apartes, que o ,E, por aqui, ainda estamos lern-
es u os os pro emas o ca-

.

Na aus�IliCla do sr, deputado mo vassentn, 'e, prestando-lhe escla- foram quasi a um só tempo, o sr. brados de que, ao nosso Tribunal, fCel�a'meDnetloibedroDUc-asfee' qdUae, vOelhfianasna-_Nunes Varela, assumm a lIde,rança l'ecImentos" sobre o decreto que Presidente enoerr'l'on a s'e,ssão" mal'-
,da ba'll:cada .(�O PSD, o. 51'. deputado decl�rou de utHidade pública cando ,outra para hoJe, à mesma

ante-pleito, ,só uma ·reclamação fo'i ira será de ,setenta por cento, e
Raul :sohaetíer, sub-IIder. aqu,ele hospi,tal, o .81'. d.<>.nutado Ar- hora.

' dÍ1'igl:da pedindo ·p1'ovidências co'/!-

A '" .
'"'lO do café da safra nova, se.r'á

,S ,emen.üas, J'3 Impressas pela 1.1'0 atitu.des coatoras. O fato se

ImpI'ensa .oficia.], foram disll'i,bui-

O d t U O' tt
de trinta por cento.

das aos 81'S. 'constHuintes, ,afim de S m.'�,n !I OS e;' �, ' 18' .' ", •
passftl em Joinvüle e o:; aeu,sados

;serem apreciilJdas . U U u �:ç �;:Içg�;! �)'iOlência erCt'm ogelh Coluna Ac,ade"'m·I"!J
,MAG,NU-'rCO DISCUR;S'Ü ISôB'RE .

II �u

JOINVILE RIO, 24 (A. N.) - Noticiou-se que o ST. Prádio Relly em ,'AgOl'(/, â tragédia shackspearea-
seu encontro com o sr. Mangabeira na Bahia teria ürátado, 'na do "equívoco coletivo", ao dr'a- Em dias da semana passada.

, r�lscriLo, falou o sr. depulado entre outros assuntos, da solu',çáJo enüontra.r1a pelas co
ma pung.enfe da "m,áquina pesse- recebeu o Céntro Acadêm1co

GnI1h'erme Urban, ,que, da 'tri,buna
'lI.,

XI d F
proferiu eX'l.)I,êl1'dido disCllI'sO alon� missão de juristas do P. S. D., parà <1\ questão dos maíldatb� dista", â ópera-bufa das "w'nCls e évereiro uma Circular,
gando-se 'em considerações em tôr- parlamerttare,fP cOhl)unistas. ConfQl:me ,lnoticiaItlos o p, S. D., violáveJs", â peça burles6a da dÍf?tI'ibuída pelo Sr. Secretário

l1P:da vida �ocial, econômico e po-· cons,iderando 'extintos 08 mandatos con;lUn, ikta.s �em conseqúén:" "colIf.{ío" '(is.Jr·QiI;sonfes IjlCe Úl(rJ-1
Geral da. União Naciona� dos

hLlCO ela :pro�era cidade de. .Joill- C I
. ""'" "E.itudan-te JAdAm' 1>..t.

vi,Ie. eia. do fe-ç;hamento do P. C. B., r�solveli provocar o pronuncia- �:'am a O'/)/,PU1;� IW l'�r1(1'a� de 'Va-
.

'�, ,'s', �a e ICO l�.LaXl-
O ,orador o.cupo.u-se em 'historiar I mento do T'E,S Isobre o ,preenchImento das vagas dos repte- ltedodes, lamlnm yOnhecula por- mmno .B�gdocImo, na qual a

a. fundaçãü da ,Colônia D. Frall- Eenta:nt<�s comunistas. Abordado pela reportagem a respeito UDN - ser;ão. catm'fnense - acres- quela. entIdade de ela.sse rec�
t?lsca, hOJe Jomvlle, e�tudamd'Ü' os disse o lider da U. D. N., na Câmara: "Não é verdade que

eUl
cen{;al'am.

'I1U,ns,
uma pantç;mina menda a todas as

ent�da,
des f1-

Iat�s qLl,e rpr,ecdeüeram a sua Nlsta- tenha tratadü disso com o O'overnador ManO'abeira mesmo por- cujo enredo visa â demonstracão liadas, um integral acatamen,..
,

açao
-

como Cl aele, ress'-aHando O" -

", ", " 'l t'd"" t f d 't'
trabalho de nacionalização 'e:xe-):'cido que não conheço a formula ou melholf' o trabàlho dos juristas. G e ser o par 1, o, oposl,cwmsla o re- O e um pro. u�n o res,p�l o a.

pelo ino,vidáv'el rprofesso.l' Orestes Naturalmente não posso emitir opinião sôbre temas que não lJ1'esentanliJ 11rnco das élites cul- recente deClsao do TrIbunal

.(�u�marães, n3ique].e 'prós'pero 'illU- cônheço".
' tu.rais' da nossa fe1'1'a! rSuperior Eleitoral com respei-

m��)!o. .

> f '
'

�

,

O 'repertório'· completa-se! A, to a cassação do ,registro do

deput�J�uiwaxal,coLoll' 'lta,mbem, o se.

d.8ada. - pant'n'/'1'a udenista criou novo S[O-/ Partido Comunista do Brasil.
,

'

" II, que a,provou,
,a Inau u aç

, .
" 01'

'

•

'

..de lodo coração, as palavras do
' 9 r ao g(�ll.. o que :vale e a qualidade e IlJIserva a oportuna CIrcular:

.seu COleg,'a GUI1herme ,urbano '

'
'

'J1OO � fllw.nttdade!
."

, Ique
a ,U. �. �'J se�in preiuíz:J

A UDN E ,O DEC. r,EI 1'10 42
Rio, 24 (A. N.) -:- :U;m virtude da vi,sita do presid,ente do Chile, foi Dili" eSC'f'erel' o DI&I'lO, cl,esde- da conferencIa, nao podena

�" adiada a cerimônia da i,naug'uração da rodovia que oo\üorna a Guana-
CriUcanclo o decre'Là-Iei nO 1;2 de bara, ligando o Rio a Dlitel'oi, a qual deverá ,comparec'er o pl"esi,denbe

denhoso e arrogante: "Em todas as

I
mesmo agir de outra forma�

23 do corrente, que declarou de Dntra. Enh'eta'nLo, dada a ,grande impol'la:llcia que rf'lpr,esenta' a no- cidades, em todos os Ing'ares onde uma vez que ela, tem lutado e.
util1dade ,p",blica o Hospital "Bom va esLrn..da -para o ,es'coa:mento Ida produção fluminens'e, ê pra· faóli- ,babilam pessoas INS'rlUJ1DAS os continuará lutando sempre
:Pastor", ,de Ara,ranlglJló" ocupou a t.aI> Ó Leáfego de caminlJões �nLre .o norte cio lf,s-lado do Rio e Ca'p)La:1 ela tldebl-Ístas :ve,nceram. ,perderam,' no para 'que a magi.stratura pre-
.atel1çã,o da Casa, o sr. dep. Barros RelPllbll'Ca, de.lJ.berou; I) goveenador Macedo Soar,es Ique desde J'a fosse ellLanfo nesoeo '

'

i -

,serve a S" lt dI' 'd d
Lemos. da bancada udenista. aberLa ao Ü'aJeg,o a referida rodovia. "', '" w w 1 ecan ,L),S ,�m que o

. �Lla. a a gm a e e

O sr. de,pu{.acTo, Armando Calil ..
,

elm Corado MAL SABE "AS:SfNAlR O m.dependencIa. .

:do PISD aparteou o orflJdor, 'e<ntran� Receb"ldo no tIl�teta PI n e
NOME ... " I Da referida circular desta-

do na discussão �ü assunto

ollü>oSI'
\10

U,
a os s m j'l'GtS d,emocI'ClC'ias, já o conspicuo camos ainda 6 se"guinte tÓPi,-Udemstats, dqueG' m�o Soe conformam Rio, 24 (A. N.) - O General reS1A,'rl-çO-e· jQ e sabedor ,Conselhei'ro Acácia ex- co' ".sómente a ação conJ'un-

, com o a o o OiVerno
.'

.I t:1'II
" , •

.-

, E:&giotada, a hOl'a-do-'exrpedi'ente Carlos Spatz, comanda�te das ,'" clamava que o Povo é que decide. ta e harmoniosa poderá dar à
o orrudo!' IBarros Lemo.s Ciontinuot{ forças aereas do exercIto dos São Paulo, 24 (A. N.) ,_

E no 'interior das umas, o voto do nossa manifestação o cunho
com a palavra na Ordem-do-dia, Estados Unidos, ontem chega- Queiroz Teles falando á im- mais engravatado. do mais encasa- expressivo e significativo des-
faltando-lhe a voz tal a w'emên- d ao Rl'O aporz pas's' o do

'

d d
.

l
. .

'

.

'f' 'I'
' . o , , ar -

.nrensa 10Gal declarou que o
co ,o. ,o mats cu. lwado dos gnm- ta.cando a autondade que te-

ma com ,que. a ava. . .
.

S- PI' f
. ,. "

.,
.

.

Em seguida, o sr. deputado Il- �mgo em ' ao. au o, m rece- Banco do Brasil está' realizando! �mos ndemstas li aúsolntamente mos para lan'çar uma séria a-

mar Corrêa, 'Com a palavra, exibiu bIdo pelo presIdente Dutra. no planos finaciamento
'

sem res-! 'Igual ao do estivadO?' pessedista, ao dvell'tênda, inspirada pela se

documentos, prOl\rando que a me-ICatete. trições. Expressou o entre,vis-/ do lavT'adol' pessedista, ao do gar- renidade' e pela eterna VIgI-
tftdo a res,peito, que as reinvi- çon pesseclisla, ao do enÇjT'axaie lância. Oontra o petigo de ver

,Vnlla' ao p�rtl"do maJ"ofl"'t'arl"O dicações dos cafeicultores preJ pessedisfa, (/0 do lixeil'o pesse- homens cégos resvalarem pelo,
ui . li tendem seja tambem seja leitel dista.. . despenhadeiro da violência;

RIO, 24 (A. N.) _ Segundo rumores que circulam nos
o financiamento pelo Banco doi O bôjo indevassdvel elas umas é contra o perigo de deixar pro- .

meiÕ's politic6.s, a chamada ela independente do P. S. D., mi-
Brasil paJra a próxima 'safra!1

como o interior d,emocl'â/'iCO das liferar o €&pírito qUe vem

neiro reunir-se-á hoje a noite sob pre:sidencia do sr. Melo Vi-
do Café. sepnl!llms: a todos nivela. cJonsjpir:ando contra a expan-

, E ha de sd por isso, natural· são e o fortalecimento da 'De-
ana, ,para tratar da sua reintegração no seio do partido oficial. & b· I IAbordado pela .reportagem a proposito, o sr. Melo Viana. afir- li ta'xa (lgm lal I

mente, que a UDN barriga-venle momacia; contra quaiS'quer
,

.

' UIlí
. • . na.n"ioT'CIcleim �le" cemüé1>ios, .entr'c' desenVOIVirl1,entos. arbitrários

mOltT "Não posso dizer nada". Negou-se a confirmar ou des- RIO, 24 (A. N.) - O MmIS- o Ressw'rexlt, e o "Reqmescat da situação cnada', contra
mentir se a reunião seria hoje. t d f d f 1 d

'

1'0 a azen a, a an o 'a re- in pacem" não vacila. Pincha-se qualquer ato venha donde vi-
rt d' I '

'��rn�g'��te���;���f��� � ��= I :;;:';, ine�l���/�;;;�::�';'l:�C�;I���rth:�� :;inj�e,:i���'�a�::tit��Ç��I:=�;
xa cambIal, afIn;nando que a de Goeth, tão ao sabor de um rli- as instituições e em particu
mesma será mantIda. gula uclenista. lar o Parlamento __; contra tu

do isso pomos de sobreaviso os

colegas, afim de que, sentindo
a presença dos defensores do

Il'egime\ as fôrças rea,lmente
ante-patriótica não maculem
nem abalem aquilo que nos

custou o terrivel resgate de

sangne derramado na guerra
contra o fascismo!'.

I Vom gravata e
sem eleitor

Sessões extra
ordinárias

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

Ano XXXIV I FI�rianópo IJ, 10.058
Reuuião DO Min.
da Fazenda

n MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA' CATARINA

JIroprfetál"io e D. Gerente: SIT.N'EI NOCETI _. Diretor Dr. R'UHRNS
Diretor de Redaçio A.' DAMASCENO DÁ SILVli.

DE AIUUJl}A RAMOS

Qitarta.feira, 25 .ôe Junho de 1947
�

I N.
!
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N A a s S ( M B L E I A C o N S T 1.1 U I N TE

A subsUtuicão
•

dos parlamentares
RIO, 24 (A. N.) - Falando hoje aos jornalistas no Tribu

nal SUlperior Eleito-ral, relativamente á situação dos parla-
lnentares comunistas, e senador Dário Cardoso declarou acre- P t P'SD d' tditar que o rpe.dido de pronunciamento do P. S. D., sobre a ma- ar ancer �n

.

� sor elleira de serem preenchidas as vagas da,queles congressistas, (ii, \G ,

,,' UU "I

.

U '

deverá dar entJrada ainda esta. semana na referida corte. Dis- Rio, '24 (A: N.) -:- I<} cronista Iparlamentar de um maiutinno reve-
se mais· que tal 'Pedido deverá ser firmado pelos Srs. Ivo D'a- Ia que o ter,ceM'O premIO da ,loteria federal de São João no valor de

quino. e Barbosa 1.ima sobrinho, mas q�e em. sua opinião � um. milhão �e c)l'uzeil'os fOi ganho Ipelo .deputado N�veÚ Junior, {lo
maiona, dos delegados do P. S. D., ,acredItados Junto ao TSE.,

P 'S', D. de, Sao U lH1I�. ACI escenlou o crol1l<La que o pnmel1'O prêmio no
,

.

' valor de cmco mllhoes de Cl'LlZelros, foi 'ganho p-elopai elo Idel}"llado.deveria assma-Io. I Damsco Rocha, do Rio Grande do Sul.
L
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,-,lub·e Doze de Agosto-DJa 28, Sá�ldo, com inicie às 21 heras, gran�'�
festival de S .. Pedro, promovido pelo Marabá Sport. Uma' noitada alegre' e' dívertída,

. Ceneerso de dança..Surpresas .. Mes� "reservada Cr $ 2 5,OO�
Iledaçl.e co Ofiei..... � l"lUI 1-

Pinto ll. 5

Diretor: RUBENS A. ltAMOa
Proprietário e Dlr.-Gw....

SIDNEI NOCK'n
Díretee fie R"�io:

Ao DAMASCENO •• 8lLTA
Chefe de Pa �le:

FRANCIS<::O 1 ..
Chefe d. Ia,nede:

,JOAQ"m CA.BRAL D..4 l1li._
Representante:.

A.�. LARA
R•• Senador Dantas, 40 - ,.

aadar
TeJ, %�-5924 - R.. de Jaaelro

11.. Fe�ipe de Oliveira. II _
80'andar

Tel. 2-9873 - São P....
ASSINATURA.
Na Capital

Ano Crf
Semestl'"c Cr$
l'rimestre .....• Crt':
Mês ...........• Cd
Número avulso.. Cr'

le,oe
45,e.
%5,..
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No Interl.r
:Ano ••••..••••• Clt 1.....
Samel!!tre 0&lII II,••
Trimestre ... II ••
Númere avulso Cr$ �"'lAnúncios medi.R:� contrai"

I
o. originais, mesmo "!liClt

publicados, nãe serio
devolvidoS.

li direção não se respoa�
sabili;ll3 pelos eoneeítoe
emitidos nos artigo.

assina.dos

\

J
'"

Laboratório
Radio-Tecnico-ElectroD

Fundado em 1935
Montagem de rádio.. AmpU-

,
ficadore.-Tran.mi•••re.

Material importad" direta
mente dali U. S A;
Proprietário

Otomif Georges Biihm

J
Elecbe - Tecnico - ProfiallionaJ

formado na Europa
Florianópolie

�ua loéi� Pinto n. 29 .- Sob.

I QUEIXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que t:!1�

lueressa é, realine.ote, uma. providencia
para endir�itar o Que estiver erraM ou

par. que al�m.. falta nllo oe repitA; e

/NADo esclndãlo' Que a lua reclimaçlo
.. Queixa poderá nr • cauaar. eno_mi-

Inhe-a á· SEcçAO RECLAMAÇO.I!;S,
de'O ltSTADO. que o GUO ""rá le..&o I'.em demora ao conhecime2lto de q_
de direito. recebendo. Y. ,I. uma informa· ,Icio do re.ultado, embora em aliun, M'
_ nlo lejam publicado. nem a rllCla· i
llUçIo lIem • Pl"oYidêucia t&zuda. I

o donsul brasileiro na cida-
\

de vizinha têÍn recebido nume-

rosas queixas, mas se tem li
mitado a totograrar as vitimas,
pr-ometendo varias providen
cias. A molecada de Pedro Ju
an Cabalero tem se aproveitado
da situação reinante na:quela

llndolfo A. G. I G��!��� (��nb�!�O\
o GOVEH.NADOR RESOLVE

Pereira
Advogado e Contabilista
Constituição de s0ciodada•.
Plonos contobeis •• Orguniza
São. -. Pareceres e serViçQCI

ll:f'Jrr9Iotos.
Rua .Gal, Bittencourt nO. 122

.

nsrianópolí9
Da. 17 horolD em dianta.

Aproxime-se mais de seul
amigos e parentes enviando
-lhes um mímero da J'ftvista O

I
VAI;E DO ITA.TA.!, edição de-

___________________------. dÍC'Ada à Fl'orlan6poUs

Espancado pelo� p�ri)gllôiosll .

Ponta Porã, � (A. N.) - O gnados. Até hoje, esse brasilei- I ,Dr.
agricultor brasileiro Romão ro continua como um escravo

Vilalba, reservista do 110 RC, I em Pedro Juan Cabalero, tra
e residente em Pedro Juan Ca-', balhando como serviçal no QG
balero, foi preso e mhltratado governistas.
pelas tropas gorvernístas, Ro
mão foi obrigado a care.gar
quantidade de sacos de milho
e fardos de alfafa, desde um

depósito particular que os mo

rinínguístas tomaram bem na

linha internacional, até o quar
tel general, distante 400 me

tros.
Durante a caminhada não cidade, arrombando as casas

,

suportando o peso dos fardos, comerciais e mesmo -resíden
Romão tentou descançar al-I cias, trazendo o produto de su

gumas vezes,' sendo, então, as pilhagens para Ponta Porâ,
agredido a pontapés e a coro- a fim de vedê-los. Até as taças
nhadas legalistas, s-ob a vista do clube de futebol, foram 1�U-
de numerosos brasileiros indí- badas. .

I

'I'ornar- sem efeito:

De acõrdo- com ° art. 34, § 30, elo ,de-,
creto-lel n. 57'2, ele 28 ele outubro <le"
1941:

O decreto ele 8 de maio do corrente"

ano. que nomeou Gustavo Neves Filh(]>.

para exercer, interinamente, o cargo da.,
classe H ·da carreira de Oficial Adminis
trativo, do Quaelro único· do Estado, ,por'
não ter assumido o exercicio no prazo

W legal.
---------....--....---- Decreto de 17 de junho de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 15, item V do,
deoneto-Iel n. 57'2, de 28 de outubro
de 19,41:

Homero de Miran.da Gomes, ocupante
elo car'go de Médico LeproJo.gista, padrão
N. do Quadro único do Estado, para
exerc.er, como substituto, o cargo, em co-·

missão, de Diretor, .padrão U, ela Colônia
Santa Ter-esa, enquanto durar o impe
dimento do respectivo titular dr. Adal
berto 'I'o lerrtino de Carvalho, em vtrtude

da sua nomeação para, o cargo, de Pre-·

feito Mun íc ípal de Florianópolis.
(Reproduzido por ter saído com incor-

reção) .

Decretos de 20' de junho de 1947

O GOVERNADOR RJESOLVE
Notnenr;

De acôrdo com o art. 15,
decreto·lei n, 572, de 28
de 1941:

....__.aua�..ma'�'=M��'__.=...�·w_w.,

I
trativo, do Quadro único do Estado, da
Coletoria de Brusque para a de Canoi-·
nhas (2a classe) . (2.007)'
Dinorá Alv'es Caminha, ocupante do-··

cargo da cla.sse I ela carrei'ra de Oficial.'
Administrativo, do Quadro ún'ico do Esta-·

do, ela 'Coletoria de PÔrto União 'Para a.·

de Brusque (2a classe). (2008l

lrtilmltmrm Clube dos FUD,cionários �Ú�liCOS CiVis
TJtLEl'ONES MAIS l'IECESSI'U.DOI> de Santa Catarina
Ill«mbeirol .••• ,.................. 1311
I'o.tlcia 10';
Delegacia O. P. Social' .• • . • • • ••• •• 157'
Materllidade .............••••••.• 11.5'
HOlpital Nerêu Ramo. •.• • • • • • • • 1»1
....ta Casa .••.......•...•••••••• l-el�
CaM de Saúde. S. Sebaetiio ..••.. I iu
Aa.tjs�ência !d�cipal .•

;,......
• • • 166'

!(O.plta! ,·Md· .,......... ..... n)1
l4. D.' C.••••••••.••••••.••••••.. 15J;I
.... Aérea ':... •• :rei
,. D. I. A. C ...•••..••••••..•• 1591
Capitania doa Po""" ••.•.......••• Ua.
... C. R.•••••.•.••••••••••• , •• 1681
'61'Ç11 Policia! ..••.••••..•••••.•• uo�
J'enlteuciária ...••••••••••••••••• 15U
110 l!:etado· .••.••••••••••••••••• lt'31
-À �eta - •••••••• _ • • • • • • • • • • • 1'"
.Dlirio da 'Tarde- .••••••••••••• 151'
J". B. A••••.•••••.•••••••••••• Ui4'
11\_. B'unerátift Ortice .•.•..• • • ,..

ASSEMBLÉIA GERAL EZTRAORDINÁRIA.

E D I·T A L

Convoco; a requerimento <4 Diretoria, os associados do
Clube dos Funcícnários Públtcos Civis de s'ant1'll Catarina, pa
ta a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na séde
�ocial, rua Arcipreste Paiva n. 5, no dia 28 do comente, ás 15
horas, afim de deliberar sobre o seguinte:

a) Situação financeira atual do Clube

b)�Aumento da mensalidade

c) Outros assuntos de interêsse do Clube.
Não havendo numero real á hora aprazada, a Assembléia

funcionará 1/2 hora depois, com quaLquer número de sócios

p1'esentes art. 28, paragráfo único do Estatuto).
Florianópolis, 2i de Junho de 1947.

(UBALDO BRISIGHELLI: Presidente do C. D.) .....

AB!�!St��l�S,,' do(u. ��ba��s�e��!o !���l�!!mic!� I'O sr. Georg.e Messersmith, em- Peron, com o chanceler Bra
baixador dos Estados Unidos, mugila e membros do gover
deix:ou hoje, esta capital, a bor- no, bem como com membros do

do do "!Del Sud", com destino COI1pO diplomático, voltando
a Nova OrI.eans esta tarde, cer- p-aTa bordo ás 13,5.
ca de 12 mil peissoas reuniram-
se no cais, para des,pedi-Io. O O "Del Sud", saiu ás 13,20.

presidente Pe'l'on foi a bordo, Peron e seu sequito e ? publi-
t do e1'0 dl'a ceIe co saudaram Messersm1th com

pouco an es m· ,
-

1
brando longa conf.e'l'encia com, se�s enços. A senhora do em-

o di'ploma norte-americano, Ibalx�dor o este. responde�am,
e, ás 12,45, ambos apareceram

sorrmdo. O ,pubhco. deu �vas
no tombadilho, onde o presi-

a Per�n e Messersmlth, ate que

dente abraçou Messersmith, �m
o navlO se afastou.

meio de aplausos- do publico e I A maioria do' povo era com

as execuções d,e uma banda de post.a de mulheres, que estavam

música da Marinha. em t'raJes de trrubalho, todas
_ Dez minutos depois; como o elas conduzidas ao porto em

navio :não saia, Me,ssersmith caminhões e ônibus especi'ais.

I QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1 IPROCURE A

Alfaiataria eHtJ IRua F'elippe Schmidt 22 - Sobrado

Dr. Henrique, 8todieck
, ADVOGADO·

'Rua Felipe
(Altos da

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

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

Ó organismo. minam a energia, arrut
paro a saúde c debilitam o coração. Em .

3 minutos, tAendaco, nova fórmula
médica, começa a. circular no santtue.

dominando rapidamente os etuquea.
Desde o primeiro dia começa a desapa
recer a dificuldade em respira...r e volta.
o sono .reparador. Tudo o que se fàs TlC

cessário é tomar 2 pastilhas de fl1eli'i<U(Jco:>
ns refeições e Iicará completamente livre
da. asma ou bronquice. A açãc é m.ur.o

rápida mesmo quo se ira te Je CU�(.)B

rebeldes c antigos. 1\:1e�td:tcrJ tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração li v rc e j,5.�il

r;�ldâil1ent� e completo' alivio do sorri
meuto da' asma em poucos dias. Peça
Mendaco, boje mesmo, em qualquer
farmácia. A nOSBa garantia é a sua maior

•

proteção.

Mendaco A�a��m��m
Agora tambem a Cr $10,00

Dr. G.

item I, do,c'
de outubro»

Edgard Sohna íder Filho para exercer.,
em comissão, o cargo ele Auxtliar de
Ftsca lízação, padrão H, do Quadro úni-·
co do E'sta'd-o, errado pelo decreto·lei TI •.

11, <Ie 24 de abril de 194'7. (29'00)
Remover:

EucliKles Lago, ocupante do cargo -da.
classe J da carreira. de Ofi{!ial Adminis-

Exonerar:
Osmal" Borges do cargo da classe li

ela carreira de Oficial Aelministrativo" do'

Quadro único -do Estado, por ter sido no

il1eado para exercer outro ca·rgo público_

..................................... � ........

DR. LUCAS
. (IRURGIÃO

MOLÉSTIAS DE SENHORAS'·
FIGADO - ESTOMAGO-IN'rESTIN()
C0r.�ultas das 14 às 16·horas.

Rua João Pinto n. 7
(Sobr<'do)

',,!,

IN.21;·;
4iARAl1ECE�ER AMOSTkA GRÁnS

!ESCREVA O SEU ENDERECO AO

UBOUtóRIO 00111 S. I.
CAIXA POSTAL. 36 .)

St.UMENAJ.) .. SANTA CATAAINh

.ADVOGADO
Crima e cível

Conlltituição de Sociodade.
NA'I'URALIZAÇÕES
Título. Declaratório.

E.crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
lo. andar.

R•• id. - Rua
FO"NE

Tiradente. 47. I1468
._ ._

.
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Hoje· RITl

As

Estreia de VICEN'IE CELESTINO, «8 VOZ orgulho
Ingl'essos ii venda· na Gerência do cinema.

cadeiras não são Dumerada8� - Ingresso URS 10,00.

doDO

CLUBE CINCO DE NOVE B OI
Ecos de «UInCi noite no sertão»

Um predro com redas 8S

comodids des s o ii dsmen t e cons

truido dando bôa renda, situa
do em optimo ponto desta

Capital.
Aceita se pagamen to em ter

renos. Para outras informações
com A. L. Alves.
Rua Deodoro 35. - Fpcl

í

s
.•

Programas da R.R.V.
para o Brasil .

",UARTA-FEIRA, 25 de junho:
19,00 - SUJV.ário dos pro-

VJAJAN'I'ES:
Procedente de Nova Ve1Joeza. es

tá entre nós o sr. Luiz Lazarini
. .alto comerciante naquele distrito

pC1rti.cipal1!'l aos pene.tEts e

1lI81i1l0CII omi'1Jas Q IUlScimeftto
ele 1i8U fil.no

de Crescinma.
__---- .,_

...•..-:--...._-----

SenhOTital
Ao escolher seu perfume :verifi

Que <>e trás a marca da perfumam
"Joh�'I1. Maria Faiina" que já �

D1"ef"':1a pela certe imperial de

'D. Ped1'8l • I ; "':�lf1 .

CEZAR-JOÃO

•

"
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8s agr'icultores
no rh�·ame'riCino s
e íJ guerra,
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co ... o v� ... tiAS CO��"'1I}U'COE5 lar �1Jf.it .. " DOH�AeOIl.10QIO OOu,.-

a PWf:.CO O�S't ".n' .. ·� .

" .. , ...Ou ao�.

.....................
'-

.

o �'fAf) l Guarta-felra 25 de Junho, de ...... 7
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.'

Soe. de Assísf, aos .Lézeros
e Defesa Contra ,a Lepra

ASSEMELÉIA -GERAL
A diretoria tem a satisfação de convidar os srs. sócios para

comparecerem .á sessão de Assembléia Geral á realizar-se no

dia 26 do corrente, ás 20 horas; na séde do Clube 12 de Agôsto,
ii, rua João Pinto, afim de ouvirem a leitura do' Relatório de
1946, por intermédio do qual será fetia a prestação de contas do
reter-ido exercício, bem como elegerem a diretoria para o biê
nio de 1947-194'9,

E não hav-endo número legal na hora a.prazada, fica, des
de já, marcada nova reunião para meia hora após, que delibe
i ará com o número de sócios presentes.

Florianópolis, 23 de junho de 1947.
A DIRETORIA

AS NA;DA,DO RAR EWLAND.ESAS
VOUl'AM A BA'I'ER R.EOORDS
S. fi. L - Iuf'orrnam de Arnhem,

que as nadadoras Irene Nosester
vau Peggnlen, estilista do costa, Nel
van Vlite, nadadora de peito, e

Hannio 'I'errnoulenadn livre, bale
rarn seu p ropiio recorrí mundial,
para 300 metros moças, 3 estilos,

'Washington .(USr,S) � Durante nadando a distancia em 3 minutos,
a gue-rra, os agrícultores norLe-am�- e '12.2 segundos. O record aníei-ior
r-icanos, apesar da escassez de J?�o era ele 3m. 46.2 segundos. Nadando

de, obra, equ'lrpame.r,lto e materia.is, I no reveza.n�,en lo Nql van VIi tp bau"econsegurram aumenta� assas Slg- seu Iproprw ieccrd mundial de
í

m.
níricatívos no, prÚld'uç.?-'o Aagricola.] 1 9 segundos Iazendo os 110 metros.'
.'1'a:1 levantou a questão �ob.re que em 18,2 segundos.
novos records de iprcdução pode-........ . .

e-íam ser batidos, quando contas- VOCt PRECISA COLABORARsem com mao de obra sud'iciente,
equipamento materiais e [·el'til,i- na CampaDÀa Pró Resta-
zantes, Em resposta a éssas pergun- beledmeato da Sande deta, o sr. E. A. Mayer, Diretor, de ,

Pesquisas e Vendas Agr-ioolas. de- Lázaro.
clarou, "Os agr-icultores amer ica- ......•.•..............

[lOS a/prenderam corno aumentar
.AS'S.JTUAÇÃO IDO DESE,M,PRiEGú

suas eolhoitas [lo,r unidade - CÜ'-
.

mo conseguir maior número ele Ml1NDJAL.
maçãs por arvore: os avícultores, WASHING'1'O,"l (U. S. I. S.) -

maior número de ovos por galinha: O número de desempregados reg ís
os criadores maior quantidade de

trado pelas cstattstícas IP.m relaçãoleite por vaca; mais trigo ,por acre-

etc. E, certamente, não desapren- a quase todos os 1).aíscs cio mundo
derão essas coisas. Com a marcha manteve-se :!)Olj;C-O elevado durante
da cj,ência, conseguirão maior ;pro- os últ imos seis anos. segundo um
du lividade". mquéritó realizado pelo Escritório
.......... , •••..•.....••••

Internacional- dr 'I'rüba.lh o ('111 2<1

pa tses. Nos Estados Umidos. .('n

março, havia 2.330.000 de desem

progàdos, o que asusa a percenta-j
gern de 4 em cada 100 pessoas com

ocupação. Em março elo ano tran

sala. havia 2.700.000, ou seja, cin-
co por cenlo dos empr-egados. Ü Ca-

FILIAL V A 'R I G _ EDIFICIO LA PORTA _ PRAÇA 15 DE
nadá informou iegistcar um de-

NOVF..MBRO _ TELEFONE: _ 1.325
cl�lomaisa�nlu��pass�do�

��
_

213.000, em Ievere iro de 1946, pU-
ra 141.000 ,em f'evorciro deste ano. VALOR DA T(TLTPA BATTZADA

Contracões similares 'na freno te tra- COM O NOME DE RITA
HAYWORTl::lhalhista S0 assinalam na França, na S. H. T. _ Inuoi-mam de Haarlem

Holanda, Suécia e Alemanha.

que,
.

as, b, a, ,talas"
ela nova tulipa

gi-INo resto do mundo, em grande gantc "Rita H aywot'Lh ", batIz.�.daI
com o noine da esLrela cmernato-maior-ia, a situação dos desempre- craf'ia amenicana cer-imonia o que

gados não sofreu grande modifica- �ssisLiu a 'conhecida artista, são

r:,ãO ..Com eX!cepção da Itálda, onde o avaliadas, em cerca ,.ele 100 libras I
número de desocuparios continua, esterlinas cada, e existem apenas \100 atualmcu l e. A nova tulipa, CUJaelevado, com tO por cento d: .suaICÔ1' ti escaflaLe vivo, c cujo tama- -------...

--...-"""........-

fôrc·a tr-abalhista 'sem ocu,paç.ao, e n110 é quatro veze,!'; m,ai,or que. o

dela Tnglatena, OTllde,
foram

re,glstra'-I ele uma

tUI1l,)[l 110I,'mal, e a mawr Acabe com as levanta as

"·1 ui VSIl t 'J·Ca I dos 4.63.000 pes,sôa,s mlldando de vanecl·a-d-e cio mllndo, ao que se
.., Noturnas e Sinta-se ;'-"

II rc O 'n u e U (!mi])reg'o e desempr,eg-ados, contra; r����i,�aL�d�I���l t���.e'r�n��e'��a:sp�.�� Muitos Anos Mais Jovemdo S. O !lUlo 370.000 l'e,glstra-clas' em março c!ê I transplalllp, :serão enviadas ,a MIS� Freqüentes levantadas ou micções DO-t) [' rui iii 194.6. HayworLh, elIVC'l'SOS .especlmeIlS. turnas. ardência. resíduos esbranquiçados
C

,." .

na urina, dôr na base da espinha dorsal,.Qmemorar..,se-a, no proxlmo
....... ..... ........... __ na ingua. nas pernas. nervosismo. debi-

dia ·27 do corrente na séde do

i lidade. perda de vigor. podem ser cau-
o

sad08 por uma enfermidade na. pr6stata.CiI'lculo Esotérico em São Pau-

1--) ,\-r ( ')G �I) (--)S Esta glândula é um dos mais importantes
1 38°

. ,..

d '\' L· 6rgãos masculinos. Para controlar êstesO, O amversano e sua
l:

-

__

f,.. J L.. . -' 11; transtôrnos e restaurar rapidamente a

fundação. .aúde e o vigor. siga o novo tratamento
cienWico cbamado Rogena. Mesmo QuePara a comemoração) da D1!. OSVALDO 1J,ULCAO VJ.ANNtA seu sofrimento seja antigo. garantimos

,. .

d C t Que Rogena o aliviará, revigoriza.ndo suagrata efemen e, o eu ro Dr. J. J. DE SOUSA "ABfi.Al. glândula prostática e fazendo com Que
Amor e Luz, filiado aquéla 01'- V. se sinta muitos anos mais jovem. Peça

...... F l' C!-h 'dt 1:'0 S I 5 Rogenaemqualquerfarmácia.Nossaga.-dem; conta com o

compareci-,
ESORI-.pvR}(): Ruo e Ipe ;;x; m.. � - '0.0' rantia é a. sua melhor proteção.

Ed".ul.. C
. FI· _L.. __ .-_,}-'"

R -indicado no tra-mento, ás 20,30 horas daqlU.êle
,

UMilO ru.-z-81ll'O .orlQRV!"'NUL ,

ogaRa tamento de proata-
dia, dos .confra:des residentes .......,_..._ ......."'-........ '111........._.....""".............,_....==..., '!"_----....----..-- tites. ureln'ites e cistite•.

nesta Capital, na sua sede á
rua Conselheiro Mafra n. 33, ,Tenha E-empre em cqsa umà garrafinha qi?
pará que, unidos em' comunhão II D I: O ITIY" 4tJl M'O Tu.de penssamentos, possamos n B II..n I I II "l'R R U u

irrediar vibrações suaves em

beneficio da humanidade,.

I F
,.

d
.

1
-

Desde' já agradecemos e es- 'arIDOCIOS e p. antaotendemos Amor, Verdade el28 Sábfl.do F=ác1a Moderna. PraQa 15 de NovernJbro
Justiça. '29 Domingo F'ocmác1a Jll[odenlA !'raça 15 de NovemQ:)ro

A Diretoria o serviço noturno será. afetuad.6 pela Farmácl.a Santo Antônio. sita ii. rua Joã.o

TORNA
-----.....-.....-.....--.....--.......,...,..._.,.."...�--....._---------_.........

_"":ssc::z;-
.....-....---.eme �_....__....._..... ���_�""""NW�\_��-..........".. ...�j�'IIo.:!I�

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer <irre

gularidade na entrega
de seus [otrieee.

I

IUP1"UMJltAM SlJ� CANDI·
'

"ATURAS
'l'6tl!ts as hebida.s. inclUIVtl d

fabrieaodas em euUtos EStad.n4,
.retkaram suas 08:Ddidaturu,

Muar D4JII larea catm
�. - em visita da C01'uai
.

1IÜ6ria ào aperitivo KNQT

\ ,

lbeire da ilustraoAo .....un...�
lh•. em a.mé.....J gesto. llID cáli.ce do

8xCo!!lente ..peritlvo KNOT. lsmm.
"" v, Sia. de acréscentar. ao ..�
.,..... geotileta:E$1EE T...IJ1-,
B_tIl1 O NEli APEiUTIVO

PI1E/)/I.ET(J!

lvn��I�w",."M�
1. il"l'.&d'��I _

s�t3Ã� yUrC-tA,
. ... ....

: Esp ECIAU\1ADE
ttrr-����{.�L·,��:n;::.�.��,'

I'V!�I�ft
IA-,

I=�I
fia

WETZ}JL· INDUSTRIAL-JOINVILLE (Mar,cc reglal

A ROUPA BRANQUISSIMA
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o ESTADO - QU81'ta feire !5 de JUltlto de 1941

�ONSELHO ADM�MSTRAltV()
DO ESTADO DE SANTA

CATARiNA
PARECER N. 220

Avocados pela presidência
O s�nhor Goverriador do Estado sub

k-,m�te a consldemção· dêste Conselho Ad
:.mNllst!'a1�vo •

um p'rOjeto de decreto-lei �'

\ ,-que. dí spõa sobre a ajuda-de-custo aos_m,apstrados.
O pedido foi encaminhado paI!' ofício"datado de 7 de abril do c,orrente ano,< c<:>m. a assma,tura do desembarg>ador F'láVIO T,war'es da Cunha Melo, e outros e..a, meu ver, €l!tá �lenament'e justificàdo:_O processo, esta munido de informa-

çoes, mclu:91ve o parecer favorável da,_P!"ocuradona Fi'scal, com o qual me ma-Inlfe'sto de pleno acôrdo .

Assim, por c.onsiderar· merecedora de
-----

acotníoa a medida pleiteada pelos, dignos Dom bin,,Á",11110nmglstrados catartnensas, sou a ela

fran-I
D U�UQJu.-eamen ta favoravel, pelo que ofereço à"Üa'sa o segumts

G ii. Projeto de resolução ' -,

.

ran e
_,

O Conselh� Administrativo do Estado U
,a�ova o projeto de decreto-lei do Govêr-no do Estado, que di·spôe sôbr'e a ajuda'. de-ctiS'_ta aos maglS-trados. enviado com<o of'ícto n. 293, de _14 do corrente mês.
19�7.S., em FJ.orl�nopolis, 19 de junho de

\

P'EDQA PM4A AfiAR QUALQUER E5PÉCiF DEfERQt�t":vlENTI-\

CAI)(A P05TAl=1'?)9
.

-.-
. FLOR�At1ÓPOLr5

visã.

..

Severo Simões, ·relator.
PARECER N, 225

Severo Simões, relator.
PARECER N. 221

� senhor GovernadoT do Est1l!do enca�n?-a a .consldel1ação dês·te Conselho Ad,JIllDlstratlvo um projeto de decreto-lei
:<q�e erra,

_

no Q'!1adro Único do' Es.tadó,
.
�es funçoes gratllfwadas de Diretor (Jns

< �If;uto de Edu?aç�o "Dias Velh9", da cí
'�, ade de Flo�;anOPOJis, ES'cola NormalVida-! Ramos , dia, cidade de Lajes e Es,cala Nor-nual "Pedro II". da cida<le deBlumenau). No mesmo p'rojeto extínaun�o Quadro Único do Estado,

.

um c;rg�,��ado, de P_:Q.vlmento em CÔmissão, de,
· c

,:tor. padr,,:o �. do I'ns'titutn de E-iu-'
· 1
açao de Flol'l'anopoJis, e do ís cargos íso
a�os, de pr?yimento em cornis·são, de,Direto!, �ad� ao P, das Escolas Normais,de La'Jes e Blumenau.
C()m pronunciamento favorável ofere--ço a Oasa f) seguín te '

Projeto de resoluçãoO Conselho Administrativo do Esúad')
·"aprova, nns têl'IrJ3S em que está redigido."o projeto de decreto-iet do Govêrno' dóEstado, enviado em bfíclo n. 294, de 17'co corrente mês.

S. S., em Florianõpolis 19 de junho de�1947. _

'

p erf'e.i ta
binóculo
sólida

Visão maior e mais

que a de 101m bom

alcança quem tem

iustruçâo.
Bons livros. sobre todos os

.1

assuntos:
LIVRARIA ROSA

-Ru a Deodoro. 33 - FI :JrianópoIi

Severo Simões, .reLator.
PARECER N. 222

O s�nhor. Governador do Estado sub
--m7t:, a deliberação dêste Conselho !vi
'mmlstrallvo um projeto de decreto-L"

'. que dispõe sôbre licenca de membros ,'')
:,magistério público e tuncíonártos do De
'pa.rtJamento de Educacãó. atribuindo a

.<eofnpet�ncia ?O Secretário da Justiçn,.Ectueaçao e Saude a concessão de Iícen.
"''':8, .

até noventa dias, àqueles servidores
"publlcos.

Favorável ao referido, apresento ao
:Plená.rio o seguin te

Projeto de resolução
O Conselho Administrativo do Estado

:aprova, nos têrmos em que está redigído,
'>() projeto de decreto-lei do Govêrno do
'.Estado, remetido com o oficio n. 295, de
17 do co"rente mês.
S. S" €� Florianõpolis, 19 de junho de

:1947. •

Jairo CaIla.do, relator.
PARECER N. 223

A consideração dêste Conselho Admi-
· ni-str'ativo o Govêrno 60 Estado subme
'te um projeto de decreto-lei que concede
uIl'lla pensão de quatrocentos ol'uzéiTOS
(Cr$ 400,00) mens'ai-s, à viúva e filllÜ'S do
,.-ex-insnetor de Quarteirãd Eufrásio Antô
nio:spalhano, �ssassinado a 6 d'e agôsto
',de 1946, no distrito de Liberata, municí
-,pio de. Curitibanos, onde realizava uma

'-diligência policial, por o�'dem superior.
Com meu vo·to favoTável, apresento à

'Casa o seguínte
Projeto de resolução

O Conselho Administrativo do Estado
aprova, nO's têrmos em que foi redigido,
o projeto de decreto-lei do Gnvêrno do
-:Es'tada., remetido com o ofício n. 297, de
17 de junho de 1947. O senhor Governador do Estado Sll!:>-
S. S., 'em Flo'ri:an'õpo!is, 19 de junho de, mete à conside"ação dêste Conselho Ad-

·1947. ministra.tivo. um pl'O}eto de dec-reto-lei
Jairo Callado, relator. que ·abre um crédito especial de . .' .

PARECER N. 224 I Cr$ }0'3.80000 destinado ao paç;amen,o
O Departamento da'S Municipalidades de dois ca;'l'o's "Fo'rd" adquiridõs à fir

'submete à consideração dêste Conselh",

I
ma Tuffi Amim & I,rmão desta praça.,

Admi.n\strativo um projeto de decreto-lei A Contadoria Geral do' Estado infoT
"da. Prefeitura Municipal de Timbõ, dis- mau que a aludld'a despesa deverá cO'rTer
1>on.do sôbre a dila·tação do, pr'azo para à conta do saldo' do exercício anteTior.
�-eobrança, 'sem multa, do Irr,,:>ôsto de Li-, Estando o pedido devidamente justifi
·.eença, reLativo ao conente exercício. cada,' 90U pela aprovação do projeto em

Em ofício o &1'. Pr·efeito apresentou as tela, pelo que ofereço à Ca,sa o seguinte
'.razões que o levou a solicitar a dUatação Projeto 'de resolução
'·do referido prazo, '!IS quais a meu ver, O Conselho Administrativo do EsfJado
=eTecem acolhid'a. É que, está aguar- aprova o, projeto de decreto-lei do Govêr

..dando a. aprovação do exmo: sr. PreS'iden· no do Estado que abre o crédito especi,al
1:e da RepÚblica o novo prOjeto de deore- de Cr$ 103.800,00, enviado em oficio n.
to-Iei .que trata ·sôbre o lançamento e ar- 296. 'de 17 do corren.te mês.
:recada·ção do mencion1l!dü Impósto. cuj1l!S S. S., ,em Fla.rianõ,pol1s, 19 de junhO de
-bases virão melhorar a atual situação 1947.
:::financeira cio Município.' Da'! o interêsse
-_ .._--_...:.._-------------------

MIAlH A lUA) i� 1A

O VALE DO -ITAJAl
da Prefeitura em fazer oS' lançamentos
já pelo projeto' em via·s 'de aprov·ação,
para o qUe necessitá seja o prazo da co

brança proTrogada prura setembro·, natu
ralmente s·errJ o ônus da multa para o

contribuinte.
A Secção Legal e de Contabilidade do

D. M. nada objetaram, pelo que, também
sou de parecer que O projeto em tela me

rece acolhida pa,r.a ser afinal aprovado.
AS'sim sendo, ofereço a Casa o segumte

, Projeto de' resolução
O Conselho Administrati;yo do Estado

aprova, nns têrmos redigido's pela Secção,
Legal do D. M .. o projeto de decreto-lei
da Prefeitura Municipal de Timbó, envia

do peló ofício n. 135/1.084, de 16-6-47.
S. S., 'em Flo��anõpolis, 19 de junho de

1947.

Severo Simões, relator.

D TIL FIA
(orrespon-dencia
(omerdal �

DIREÇÃD:
Amélia M. Pigozzi

Con.lere
Diploma

METODO:
Mo:ierno e Eticiente

/ FARMACIA ESPERANÇA
do Farl�u\cêlltico NILO LAUS
Hoje 8 amanhã será a sua preferida

DrogaI!! nacionais e Ie8trangeiras - Homeopátiu Perfil·

mariu - "mges li. borracha.
Garante-s. a exata obeerdneia 110 rf>Uitairio mmeo.

I
CONTA CORR!l'NTE POPULAR

JurOI'l 51/2' a. a. )- Limite Cr$ 30,000,00
Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal Se A.
CAPTTÁL: CR$ 60.000,000,00 .

Rf:SERVAS: CR$ '15.000.-000,00 "

e�h.1JliI!! T,f��"'�I?l!. �?J. " fi!:8�"��"Ó!l)�nf1:
,_"""'_�...._��-��-"f!Q'........=--,--..-1I1.:I.:.S.I�__"X",,,W_,

Róubaram O õnüuls Associação ProfissIonal dos EconomistaS
de Santa Catarina

CONVITE
- Rio,' (A. N.) - Um moto
rista agitado e em desalinho,
entrou, hoje, na Delegacia de
Policia de Copacabana e excla
mou para. o comissário de ser

vico:
• >

- "Doutor, roubaram meu

ônibus! .. '. Como autoridade

puzesse dúvida á queixa, o mo

torista detalhou o caso! -

"Sim, roubaram meu ônibus.
Isto é, o carro verde azeitona
.em que trabalho fazendo a li-

I
nh:; Castelo- Ipanema. Deixei
.() de luz apagada com o .contac
to automático desligado na rua

Constante Rampse, depois do
jantar, não encontrei mais o

meu ôníbus no lugar. Na caixa
coletora de passagens estava a

importancia de 700 a 700 cru

zeiros. de passagens, parte da
féria do dia".
"A' vista desses detalhes, a

. policia agiu Imediatamente,
i.ndo encontrar aquele ónibus
abandonado pelos ladrões em

um �erreno fronteiro ao aero

porto Santo·s Dumont Um fun
cionário da Limousine Fede
ral, a cuja companhia- pertence
o veículo, manifestou suspeita
de que a façanha, foi praticada
por um seu ex-em,pr,egado. É

que o únibus possue alguns se

gredos para seu manejo só co

nhecidos po,r quem lida ou li
dou com o mesmo.

."

O IN

�
lH E RECOMENDA

Conví de , por êste meio, às autoridade:. civis, mili
tares e eclesiásticas, e o povo em geral, para a !1efilsão
sol�ne' eie 'instalb çÊio desta Aasocí e ç âo , a realizar-se no

dia 30 de Junho corrente, às 20 horas, :no Clube Doze
de Agosto·.

.

Inaug�ranC'.lo 08 b'abolhos da Associação o ec:ono

míst-a Dr. Lindólfo· Plilreira fará. na mesma Qcasião.
uma 'conferência sôbre o momentcso as'sunto: - O
BRASIL EM FACE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINAN-
CEIRA INTERNACICNAL. .

'

Florianópolis, 23 de Junho d e 947.
OSMAR CUNHA Presidente.

Co.MBRCiANíJl"E: Dá U71J

r

A CULTURA DO CACAU NA
I GU,fANA HOLANDESA

I .S. H. L - Informam de Parama-

!l'ibe,
Guiana Holandesa, ctue .Q novo

esforço foram o cultivo de cacau

SLll'inam, foi simbolizado quando o

Goveruador
.

J. e. transplantou
.

para o jardim do, palacio do Gov8J1'-
nu urna das mudns de cacaueiro,
cultivadas no Herto Experimental
l)elo Pro·ressoe Gerold Sta.hel. Es-·
·ses cacaueiros resistem as do'enças'
qU.8 habiLl1ahnente ata.cam ·ess'a a1'
dado Esses estudos, fmam f,ei:to·s a

pedido da: Com-i,ssão - d�P,esquizas
Sociai,s ·e Eco.nooD11cas do SL11'inam,

. que ,esta inleres·s'ada ·em fa?;er 1'es
! surgir a cultura do cacau dê 6uri- '

Inam.
.

v'ro à BibliMOO6 dê Cen.t:fo A.ca

atí>mioo Xl a!t! Fe'\>lllJ"e-Ut0. Gún

tribnir.áfi, Hi;SÍom, penl a l'on:IitIIl

çao eultWla-! des �atarin�·
dI! RmaDl!fã I

("Ca�nrpMlhl) pro-Itvro" do
G. A. XI de .l"��.

&ii RINelS

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gest6,

quando souberem que cola
boraste' pró RestabelecimeB
to da Saud� do Lázaro.

jFaJ'a l OflC:U·.+;u.'; E·\[rulu 11.-'; ou Fe.derat,,;
r
e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências I' Geografia,

His tório do Brasil, etc.
Inte�essa-o? preencha elite cupão e remeta-o Fora Q. Postal 332

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

_.,��------------------...--------

.INFORMAÇÔSS:
Nome _ _ _ _ _ _ _ _._.. _ .._ _ .. _

Rua.: _ _ _ _ _ _ .. _ _._ _ .. __H. o__.� __ :. ..:

Cidade ._._ ,._ _ Esudo __ .. _ � _ _ .__

_._--------

TrCiln9porha regulares de eOl'gag do pêrto de

lnioZlM ações eom os Agen tes

P1ElPi_�o_ \
-- Ca.mos KoepGke S)A - Cl- Teleione 1.212 ( :El'lil. teIeg.

Si"o l'iaRt�Q d. Sul -- Carlos Hiilge�cke S/A - ex - Telelene 6 Mrf>OR®);f,'/iCK

I

B8 SUL NOV'

i'
I
F----------------------------------------.----------------� --__-- �--___

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Q} MSTADO-Cl·uarta fel·'a '5 de Junho de 1'47

Alcançou extraordinário sucesso a tradicienal «Corrida da �ogueira)}, êntem reali
zada ..

'

Cêrca de 66 atlêtas ccncerreram à sensacíonal corrida rústiea, promovida
pela F ..A .. C� Venceu-a novamente o atléta Oldene! L .. dos Santos, do Lira, seguido
por Francísco Assis Guimarães, do Barriga' Verde, e Clcdoaldo Amaral, do Atlético ..

) Por equipe classilicou-se vencedor o . Clube- Atlético ..

�.....,.",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,=�==��b,,,,,�=,,,,,,,,,,,,=���=======,,..-.,,,__,,,...,__ �_._,....,,._"",,_......_c--"'__=_="_..",..."...�.��,..,.._=_=-=--=-""""..."__ .=._=_=__ .=.__,....,_,..."._..,.,,.... ....

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAçõES, CONTRIBUI, AINDA

QUE :MODESTAMENTE, PARA A CAMPA�HA
PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

FIGUEIRENSE F.I C.

ESPORTISTA!
---0---0'---

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

ME'lHOROU VAO· BOCAl
Mas tombou frente ao Atlético por 2 a O

Complclaudn a oitava rodada do Il!anheiro para os a íaeantas trico- lugar, com 10 pnnl os perdidos ·e
certame citadino amadorista de

'

lnrcs. apenas 2 ganhos. T
III & CI

-

h kfutebol, deglad iaram-se, na Lardel Us dois unicos "gnals " foram O" quadros jogru-am assim for- erâelrln a -- um eracde (domingo «iltímo, os ,conjunLos,Jrilos ,pOI' Medinho e Capeta res- mados: .

O r v o vendo-or'epresentativos do ICIUlbe Atiétíco e pectivamente aos 11 e 30 minutos. ,AT.LJ�·TICO: __ 'Pedro, Brito e
Sob o titulo aCIma,. publ ica .em que nc mo t'dleaa, "Glo-do Bccaiuva. Destaoacam-se no bando ven- Ivan.i: Waldir Funsecu e Paria' "Tribuna Popular", d'2., RlO, em Jogar:, numa par I a que o

.

'
.. '.

" .

'

. .' sua edição ele 18 do corrente, o rlOso disputou naquele EsLaelo SLl-
cedor : Ivani, Medirsho, BI'].[O Ca- ti Capela, Mcdinho. Dja lma, 1Illrll1hO'I' '... B �l'no f'ico impressionado com a
l 1I',r' "00 . "\T ldir F � I I seguinte sobre o mgr esso, no 0- I, U

pe a e I. 11'1 o, v a ir, onse.ea e ·e ,,,laClaco.
. T ' '1 alta classe e as suas qualidades dt:'

MUlebado, regulal/es, sendo Djalma ] BOCA,fUVA: - Ruhinhu, Luiz e! taf'ogo, cio atacante .ellxeBl�mla'l :cracl'" consumado'F
. .

'J
.

I A ib I· .\ dr 1."' d " To'II .Ldel'ensor do Palmeiras, ce ume- � .

e 'arla os rnars rracos. .é"lll a,.n.:Jlo re, .ele eiico e 011 la'l . .

I' I a 'I'anto- insistiu o técnico alvi-ne--,.- B' Ih f "
.

.

II
.

.: "T· I 11all. {' militante do se eClOnac o c -.'
. . .,'o ocaruva os me' ores o�am. Jaime, .)]0, AmolLm,. w armor e

Il�ri"ense: l sro junto. á drretoria pela a;qlllsl-.Ruhinho, que í'ez algumas defesas Adilio.
. I

.
.

\ ção 'de 'I'e ixair inha, que o Botaf'o-
.

de. classe; Ibio, 'I'rilha, IFrederico, Juiz: Lucio ICarvalbo (regular.) I "Um grande jogador conquistou
go enviou João Saldanha a 'Santa.

Auiba l e Jaime, sendo os restantes No ,f\llconll"o preliminar enlre as- o Buluf'ogn para a sua equipe de
Catarina com a missão expressa:

em plano regular. pirarrtes, venceu também o ·AlléLi.- profissionais. 'I'eixeir ínua, ala-
de trazer para. o Rio aquele joga-Assim, com mais uma derrota, co pelo escore de 6 x 4. Manoel canle de Blumenau, ídolo do fute-
d ,

. .

1 d bi
Ol.

encerrou o . Bocaiuva o pr ímetro Tourinho dirigiu a pai-tida.
I
bol oalar inense, vrnna sen o co 1-

O diretor ,bolafoguense ,enJren-
turno, elassifi,canelo-sc em uHimo I Rr,nrla: ,Cr$ 507,50. ç:arlo pelo /alvl-negro desde ,o dIa

tou mil obstáculos. Teíxeir inba era

PROVA '·PRES·10- I!INTE·.· BDOSE�r-ELT" [���ll�l:i��i��: ,�d:�:r���.a f����a��=
li ' V . \'am-110 a .Adsmír, a Heleno, 'aos

maiores "cracks" do f'utebol bra-

. Ora-ode loterêsse pela -sua realiza�ão sileiro. 'Blumenau não queria per-
\' de-lo. Também sua familia, umaTiveram grande l'eper.cussão nos presidente ,do IlIs[.ituLo Br,asil-Es- chuelo concorrerá com várias

. . . .

1, .. , . - • .

"P"esl'deI1Le mO'desta famlila elo mtenor, assus-circulos náulicos locais as noücias tados Uni,dos, q ue se p'l'on.t ílCüU ai. g'll'armçoes a prova �
.

dé' di'
que [divulgamos sobre a realização doa]' doi� jogos c)'c medalhas, des-II lloose.nlL" - volta ela ilba das Vi- lotava-se lCi)dm �dl] I� ,e e 'VRll"op:lNraa..

. . uma gral1' e iCI ae e como o I. jela sensa,clOnal prova a remo deno- tina dos !lOS 1°s e 2°" colocados no j nl1as, em JO.les e QuL-nggers a qua-I t t João ISaldanha 'consegui uminada "Presidenle Roos'evelL", Íllleres:sanLe certame.

:, Iro remos.
en an o,
vencer Lodas as dificuldades. Con-

para ioles e ouL-rig'gel's a quatro Hecem-sai,elas ele uma sensacio- Para Lanto o va)orüso g'l'êmio ela
venceu a familia do jogador. Mos-.pregar-se a flmdo :para não ver ,a l'cmüs. ll1i distancia aproximada .nal regata, como foi a elo Riachue-; Rita Mal'ia já ini,ciou o treionamcn-

I -irou ,aos. desportii1tas locais a im-
;t·e.Lirada do zero do· marcador. Ru-Ide 4.500 me. tros, Oll sej� a volta da lo, as gua�·niç.õe.s que nela t.orna,ram io de vár.ias lri,pula.ç.ões, i'einanrl.o. _ _ porLancia que seria ,para :0 f'ulebofJ)I'nl1o nessa Jase def,endeu uma pe- ilha elas Vl'nbas, na bala sui. parte ·eslao p01S em concllçoes ele I do no 8f'10 da famllw azul-mm'l-

local dar um grande jogadür a.cr:nalielade máxima ibatida por tlvani.'. O ol'oganizado,I' dessa prova, que abrilhantar a esplencli.cla ini.ciaLi,va nbo a maior expecLativa po,r aqne-
.

•

esporte brasil'eiro. Conversa .. -VimÜlS 11m Clube AtlétilC-O inde'-! dev·erá reunir os melhores con� do nosso conJra,cJe 51'. \��aklir Gri- la grandiosa e sc,nsacional compe-
nllliLo hoa conversa, ma:s o fato écis'o, com um centro-avante illum, junlos dos ,clubes da ci,da'de,. já sanl, gele lomanclo a si o encargo tição.
que Teixeirinha .a,cabou ;vindo, JáJ.dia infeliz, perdendo diversas 'recebeu valiosas a{lesões, desLa- de realizar' Ião interessanle compe-

I "" ............ - a_' • ._._._._..._._•••_._•••_- :perLence ao BÜ'Lafogo e vai entraI"'úporLu'Il.idades e constituindo mes- celado-se a que lhe orer'eeeu o tição OUII'O objelivo não tem sinão
em açã.o imediat.amente, aliás nu-

mo 'Um .adversário do que um com-I. illl:slre .causielico dr. \\Tilmar Dias, o ele incentivai' aincla mais a prá�

I
ma parbda i.nternaeional, agoratica fiesse ,elel·riza.n L� es.porle, qUI] Oh. S A\ ULO

-

na Lempora,da 'do Henfi,ca. ESiperlf�Campeon i
·

i' d" Bd felizmenle vai retomando o seu K �.

a o Cl,a lnOJ e mos que ele esteja lá ,altura do que.
• antigo rilmo. n

'

.... uos
.

proclamam seus admil'ildoTes. A

VOle·l·boI e bas"q'uetebol Prestig-iemos, pois, essa .iniciaLi- K,,",lVJ.
. verela.le é que quem o viu jogar

"a, que só· beneficios Ll'ará ao es- Especia1ist-;, em moles- afirma com s-eg'urança �ue o ra-

Prosseguindo o certame ci-' Ba;z;quetebol: Atlético x Clu- porte ná11lico locai. tios de Senh"ras, paz, ".e não é um Ademir ou um

I EF.tamos seg-moamenl,p informa- Alt··· .tadino de V.oleibol. e Basque- be Do.ze. �

RI'a-1
. o. CH'UrglO I Heleno anda muito perto DISSO.

- dos de que o 'Clube Náuli,co I
.

tebol prelIaram ante-ontem, Os Jogos serao efetuados na
.

Horário: 9 às 12 Enfim, 'po'ele ser que ele seja um

Atlétko e Clube Doze, vencen-I quadra do. Di:ra Tenis Clube, à I DIA,RIAMENTE ,"crack", mas também pode ser qne--
dos os voleibolistas do AtlétiJn.oite _

'

.
CAllIPEONATO AllIADORISTA' [não.seja ... "

co, por 2 x o. I' DA la. DryISÃO a IPara hoje estão marcados os Com a realIzaçao da �. ro- _

seguintes jogos: UllI Só QUADR,O DE ARBRI- dada, a situação dos

ClllbeS,Voleibol: Bar.riga Verde x 'l'ROS PARA TODO O ,concorrentes do Calppeonato
Lira. BRASIL Amadorista citadino da la Di

visão passou a ser a seguinte, I
VITORIOSO EM LONDRES O .

R.io, 24 - Ã medida que os por' pontos perdidos: , I iRin, 24 (A. IN.) - Segundo se no,tida, o secretário geral �!lcaI're-
PONTO DE VISTA DA dias vão corr�ndo, Ca'rlos ,Mar- 1° lug3!r _ Avaí com 1. g�dOi da organização

..

de COTIlf,erê�?ia dos chall!Ü'eleres,
o

à I'ealIzar-�e nCF

C B D t· d R h
.

d·· do'
'

.
RIO, embaIxador LUIZ Faro Jr., Ja llllülOU as pnmenas provldencl�• • • ms a �c a vaI IVI,san.Q 2, !ugar - �aravana do Ar,
para nada Ifalta'l' a tã.o im:porta.nte c.ertame,. Assim ,que passa'Jlld.o o dl3:.1

Rio, 24 - A C. B. D. recebeu no,,:_os camlllho� para uma. SO-] AtletI-co, Colegial e Paula Ra- ontem no Quitandinha, .e_sLudou detLdrumenle o mO'do me'i'ho·r {le .pres-·comunicação doO sr. 'Sotero luç:w da questao das arbltra- mos, com 4,
"

lar-se o mesmo as reumoes plenarlas e dos ,comltes ve_!'lfIGando Igual-
Cosm\3, seu delegado ao Cou- gens. 3d lugar _ Figueirense com mente a ,questão dãs acomodações d·e todas a·s delegaçoes,

.' "_

A
. -.

t d 'd "E""'era se ,que ,no decorrer elelssa semana seJa felxada em deflmtl-gT·esso Intern8Jcional de Atle- Ino'Vaçao ln ro UZI a no 5 ">'
- .

. . . .. vo a data de inauguração .tismo, realizado em Lon�res, ?-,ornelO �u.ruc:pal, para 0UJ�S 4° lugar - Bocaiuva, com Alf�rma-s,e, também, cerla a 'presença d·e TI'uman 'no Rio !por oc_a-
de que .o seu ponto de VIsta, Jogos prmclp'als ;;oram conVI- 10. . I sião da inagma:çã.o da Co'nferenc)a.
opinando 'Pela ilegalidade da-i d9:des juizes estranhos ao am- O campeonato de Aspirantés
quele Congresso, saiu vitorio- biente, deve ter apontado ao apresenta·os clubes assim clas-
80 após longos debates, A C. diretor interino do Colegio de sificados, por pontos perdidos:
B. D. {ez sentir aos demais Ãrbit'ros um novo meio de 80- 1 ° lugar - Cáravana do Ar,
participant'es do Congresso lucionar o

.

problema , Tanto com O. .

• _.

RIO 2" (A N) Estao corr,endo nOl'malmcnte os Lrens da Leo-que, sem obedieneia aos pra- assim que, falando à reporta- 2° lugar - AtléUco, com 3, ,t. �

·--;-t dI..... t d" esta"ão cbave na Raiz da.
. t· I d E C 1· R h I d·

,
, '. . poJ.clll1'a. A gr,eve proJe a a por ,e e",en o·s u. '"

_ '.-, :zos. es I'PU a 'Os. no . sta�uto, gem,
.. �r ItO oe a � u_ lU a 3° lugar- - Aval e FlgueI- SelTa, fracassüu diante das medidas tomadas pela di'reç�o .�errOVlal'l'a.sena temelrano dlsiCutIr-sa. possIbIlIdade da cnaçao de rense, com 4..

. .

. I e pelas autoirdades. A gr,eve foi iniciada ontem de manha, nuo comf!_a-
questões como a suscitada peal um Colegio Nacional de Árbi- 40 lugar _ Colegial com 5. reoend,n ao s'erviço grande parle elo pessoal 'que _serv'e naquela estaçuo.
Suecia, em torno da remunera- tros' ou. de um Quadro de Ãr- 50 lugar _ Bo-caiuv'a com As, composiçõ,es ô?tem. trafegaram com Lrlpul'açao, dobrando o servI9°"
-

.
' . .' .

' não pal'aliza-carn as qUlllze ,e melas bOTas como. PI.opaLavam os gr?v�s-,çao � atletas amado_res. � dIS- bltrüS do BraSIl.
.

. .

7. tas. O pessoal de trens áquela ho.ra foram substJtu!dos por JerrovlHrl.o�cussao de·ssa questao fOI, as- De quaJ.quer modo, o Ob]etI- 6° lugar - Paula R.amos, destacados das oficinas, o que evitou a perturbacao de traf,e.go. ASSIm
sim, transferida para o Con- vo é reunir num só grupo os com .9. o movirlloento articulado na .Raiz da Serpa por setenta fO�Ulst::!:S, m�-
o-resso que se reunirá em Lon- árbitros do país, do qual ,sai- Pró im rodada' Sába,do _ quinistas ,e grax,eiros que deIxaram ?e compar,ecer ao. servIgo nao Cün-

h, • _ "
. :c a . .

. spg'uiu e,sbend'er-s�. O movImento fOI. de carate� paCIfIco, nao se.regls-d,res, por OCaSI8JO das Ohmpla- riam os dirigentes para o,s jo- FIgueIrense x Caravana do Ar, trando qualquer mCldente. Os grevIstas plelteayam melhorm da
das, no ano vindouro. aos em todo .o país. Domingo - Avaí x Colegial. I salÚios.

Disputada num campo encharca
DO e escorregadio, a peleja dorni
n ícal Leve os seu" altos e baixos,
sobressaindo-se algumas jogadas
.eletrizantes, -podendo ser constde
rado um jogo bom.
iniciado co mleve superior idade

dos aLleLica:nos que ICY_.S'o na [lrimei
ra /Í'asel atingiram duas vezes as rê
des ibocaíuvenses, o jogo iPq_ssou a

ler um desenrolar equidihrado na

segunda fase quando então nenhum
dos adversários conquistaram ten
tos, terminando o embate com a

vitória do Clube Aí.ltéico !pO'l' 2 x O.
Resístencia e combatividade pos

suiu o BQcaiuva, faltando-Ih.e, po
l'ém, -meJ,hor !pontaria ao aroo c,on

>[rário. '0 .centro-avante T'es,ta au

sentou-s·e; ,fazendo muita falta.
No,lamo� _qU'l a equi!pe do comiliIl
dante Sampaio apresentou sensi
veis mel[horias, a ponto· de ala'l"mar
° seu adversário ·que ieve que rem-

A' Conferência dos Chanceleres'

Fracassou a greve ierroviaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �TAUU-QUart2 tel 5 ue lU

Edital de concurrenciaCadastro Social do «O Estado))
�08 aos l10880a d.iMint.oe leitores,' o obséquio de preencher o

,�n llbaMto e remete-,lo á nossa Redação afim de completarmoe
_ ;)0 Distrito Naval do Sul _

JIIIUto antes, o nGllltO Il10m Cadastro Social. 'G A tã IDe ordem do Exmo. Snr. Capitão de Mar e uerra fi ao

�
-

•••••••••••••••••••••••• 0/••••• AÍvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval.
.

, 'L Adia-se aberta a concurrencia para a construção dos
.Iao ,. &L Çi'V'il '0 D. Nue. •••• ••••••••••• seguintes edifícios do 50 Distrito Naval:

1ht1
�..............................

a) - Séd!( qo ]�)istrito (edifici? de 3 an?ar�s);
.

,
. , b) - Resídencia do Comandante do Distr-ito Naval,

� (a) ti co ••••••••••••••••••••••••••••• e-e. • •••••••••• c) - Residencias dos Oficiais; I

d) - Residencias dos Sub-Oficiais e Sargentos;
e) - Residencias de Praças e Taifeiro�., _

� do Pai (mãe) 0 H
II. Os concurrentes obterão todas as tnrormações, deta- Nankin,

-
, (U. P.) -, Se-

lhes, plantas, etc. na séde provisória do 5° Distrito Naval, �o gundo despachos oficiais, duas
�" � �••••••••••••••• andar do I. A. P. S. E. , Praça Pereira de Olive�ra, das 9, hs. as colunas nacionais, fazendo es-

11 hs. e das 14 hs. às 16 hS., diariamente, exceto aos sábados, I forços desesperados para sal-
�

, _co..................................
domingos e fe:iados. i var Szepíngkai, importante

ABradooeriamoa,' também,. eenWesa de noticias de DI� III. -Anexo as propostas os concorrentes deverão juntar os' centro da lmha terroviáría que
�entos e outras, de p.ventell OU de pegou amiBaI. documentos comprobatortos de idoneidade, e provas de quí-] conduz á capital, da Mandchu

tação de todos os impostos federais, estaduais e municipais. I ria,
estão abrindo passagem ".a

IV. Os cocorrentes, anexo às propostas, juntarão a decla- terro e fogo" para a cidade si

ração que depositarão a importancia da caução em dinheiro ou' tiada pelos comunistas. Esta

apolíces da Divida Pública como garantia da assinatura tiG' noticia parece dar maior força;
contrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução será .ás declarações feitas simulta

de 5 % sabe o valor da obra. neamente pelo G. G. chinez e

V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes fe- Chirig Ki-shek, desmentindo

chados, até o dia 7 de julho às 9 hs., na secretaria do Distrito. que os nacionalist�s estejam
A sua abertura será às 9 hs. do mesmo dia. procedendo á evacuação da

Florianópolis, 18 de junho de 1947. Mandchurta. ' -

ALVARO PEREIRA DO CABO As colunas que convergem
Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Concurrencia. sobre Szepingkai procedem de

,

Mukden e Ching Chung, afir

mando-se, que partiu de Chi

ang Chunz- está' já a menos d�
50 quilômetros da cidade.
.....,zmr ...._Il!Ia::sa:::: .w� . __ UE ...' .ti >A4#; QA!Z!W

Reclamem imediata
mente qualquer irra
gulanidade na entrega
de seus iorna,es .

�o ou GUI<l ••••••••••• III • III O ••••••••••••••••••

Avancem OS
..

nacionalistas

e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor.

,Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GÀRAGE 'NNIAO-PRAÇA' GAL. OSÓRIO, 40.
---------

DI. SAVAS LACERDA
·l.\IIDtea· m6d1co-elr1llrgtca de Olho.
- ODY1d:ot1. Nlirlz - Guguta.

F...criçeo d. lente. de
CIOntcto

/II\'lJJr!IIULT6RIQ - Felipe SchmJ.
ctt, 8. Das 1. às 18 horas.

�C1A - Conselhefro ....
fra, 77.

RLm'ONES 1418 e 1204

Ausente

�.I. ARMANDO, VALOI()
DE ASSIS

'

.,. IMrY1ÇOB de Cl1n1ca InfantU !!Ia
_l.Jtência Municipal e d.

Caridade
íR8WA IlI11DICA DEl CRIAN()M

ADULTOS •

_IlRTLTóRIO: Rua N1lll8 lia.
� 'I (ildl1fcio S. Frllllcl.eo).
,

eo:o.uIt.as das 2 às 6 hor..
!i7.'!!IIID�NCIA: Rua Marechal GlD

lherme. 5 Fone 783

..

,

, DR. A. SANTAElLA .

(Diplomado pela Faculdade Na·
'.Jt,� de Medicina da Unlversld..
� do Brasil). Médico por C�U1'"

lfI1jII 60 Serviço Naeíonal de Doea
lii'lI.III lIlentais. Ex interno da Santa

e- ci� Misericórdia, e Hoap!taJ' ,

l!PIdQ�trlico do Rio na capital ,-.
deral

!llUJQCA HIIIDICA - DOJilNCAit
NJilRVnSMJ

,_ OoJaUltóirlo: Ed1ifclo Am.ua
NETO

_ lIlua Felipe Schm1dt. Consul�
Das II, ás 18 horas -

�en.cia: Rwa Álvaro de CIll"Va'
lUIo nO 18 - Florlanópollil.

1m. POLYDORO S. THIAGO
'!!IWdJOO do Hospital de oar'ldallo

de Florianópolis
A.sIIlstente ,da Maternidade

m..mtOA MÉDICA - DIS'r'Oft.
mos DA GESTAÇAO E DO

PARTO

80enças 'Í0lI órgãos Internos, -

pecialmente do coração
Doenças da tiroIde e demais

glândulas inte!"nas

lfUIOI!ERAPIA - ELECTKOCARo

DIOGRAFJA - METABOLISMO

BASAL

�ta8 d1àriamente das 15 ••
.

18 hCjl"aS
chamados a qualque1'

1lOIa, inclusive durante a noite.

DOlmULTúRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702.

�OIA: Avenl da Trom·

powskl, 62. Fone 166

-.í:--M-:-S�CAVALCMm-
CUDJea exclusivamente de crLanç&tl

Rua SaManha MaTlnho. 16
Telefone M. 732

CURSO DE

,DR. NEWTON D'AVIU
�çõe. - V'ilfá UrlnãrIaa -

Doenças dos t.ntestlnos. réto c
lIIMr4 - Hemorroidas. Tratamen

to da colite amebl.arul.
J'1Idoterapla - Infra vermelho,
Coruíulta: Vitor Melreles, 28.

.A:t.lde diariamente às ll,l!() .lu!

.. a tarde, das 16 ha. em diante
Re.td: Vidal Ramos, 68.

l!!'on. 1067 '

ovas. cases bancárias
FRACOS.
ANÊMICOS

TOMEM

Ulia erH�lti�D
"SILVEIRA"

Grande T6nlco

DR. ROLDÃO CONsom -

�GU GERAL - ALTA m
IIIm1GIA - HOLllISTIA8 Dili UI

_ •• 0 NHORAS -oPART08 _.

íVerm&do pela Faculdade de Jl(E(U
e!nna da Universidade de Slo

"1110, onde foi assistente por' 1'6
m. imOS do Serviço Clrüll'gico de

Prof. AUplo Correla Neto
tri'l'll1'Cla do estôI9ago e via. bl,
�"'" intestinos delgado e grolOO
tiróide, rins, próstata, bex�,

!íJQro, ovãrtos e trompas. Var1co
i>fiII'I, hidrocele, v,arl2es • hern�

CONSULTAS:
(!fMI :I Ils I) horas, à Rua Vel!»
IIclmúdt, 21 (altos da CS81.1 Pa·

ralso) , Tel. 1.598.
��NCIA: Rua Esteves JIII

níor. 179: Tel. M 764

. Dl. MARIO WENDHAU!D
Vir""" do H()sl>'tal ..NBri.. R(J"'�T'
CUNICA M:tDICA DE ADULTOO

E CRIANÇAS
CauJaJt6rlo: R. Visconde de Ocro

l'Nto. 2 - e.q. da Praça 15 d<o No
n.m laltoe da *Belo Horizm.te-)

�,

Tel. IS4!
Otualtu: da. 4 b 6 hora•.

]fu;d!ilçia: R. Pelipe Scbmidt, S'
.

- Jhme manual 812

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

I
Dr. BIASE rARACO

DOENÇAS DE' SE'NHORÁS -

SfFIILIS AFEcçõES DA
PELE - RAIOS mFRA-VER.
JD1lLHOS E ULTRAS-VIOLETAS
00_: R. Felipe Schm1tlt, 48 -

Dal 9 às II e dos 5 às 7 hrs
Rei: R, D. Jaime Câmara, 47

FONE .16�8

. RIO, ,. (A. N.) - O ministro Correia Castro entregou,
ontem, ao' presidente da República o projeto de reforma ban

caria elaborado pelo mesmo titular, com a colaboração de téc
nicos, parlamentares e' representantes das classes interessadas.

Com a, exclusão do Banco de Resseguros, 'que saiu de CO>

gítação, o projeto que o governo vai agora, encaminhar ao

Congresso, prevê a criação de seis grandes bancos, assim dis
criminados: o Central, o Hipotecaria, o Rural, o Industrial, o

-de Investimentos e o de Exportação e Importação.

•

DIt. LINS NEVES
Moléstias de senhora

eon.ultórlo - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.4611

Bes1dhlcla - Rua Sete de Setembro
- (Eddfldo I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

PAULOH. FONTES
Clfnico e operador

eoa.uItórlo: Rua Vitor Melrelell, 28
Telefone: 1.405

OOn.wtas das 10 às 12 l! da.1i H li I.
Rell.dência: Rua Blumonau. 22

Telefone: 1.623

MOTORISTA

T�!�a�!oa�}J�efe�r�j�a�Sre_l----OO-MP-ANllIA---·ALI--AN""ÇA-.-O-A-S-A-U-g'
......-.

tidos n� estação locar dos Te-( '_d&�• .lG 1878 -- lUo= II A � J.;
legrafos: OCEl'nHOI I: TBAN8POBHfi
Ul isses Andrade - Hospital de: Cifras do Balanço de 1944:
Caridade.
Moacyr, Silva,
Osmar Bastos,
Melo Almeida,
Doralina Macedo Bairro,
Branca - ·Jaguar.una 2.8
Francisco Soares.

Saudações Cordeais:
Darci Linhares, Chefe do

Tráfego Telegráfioo.

I
I

\ ,

'cAPITAL E �ESERVAS
Responsabilidade,
Recete
Ativo

Cr.
Cr$

80:900.606,30
5.978Aol ;755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

- c

98.687.816,30
76.736.40! 3,\6,20

•

•

Sinistros pagos nos últitnoil lu anos

Rcsponllabilidader;

Diretores:

J Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Di. [frencisco

J de Sã, Anisio Massorre. Dr. Joaquim Barreto d� Ars1Jjo

t e José Abreu.
.QN�,,�-p�r��-.''I-t��'''�\I�')II,�·�''''''''�''W�''''''w.\''''if.f'''_''���l�.I..I4�''���

«Casa Barreiros)
,

vende:
SAPATOS PARA HOMEM: feitoa a mão, vira francela, Bolado duplo,
leIto prateleira. fabri.cado com material que exist. de melhor,

preço cpen�s Cr$ 150,00.
SAPATOS ATAMANCADOS: proprio8 para inverno- solado d� mcdeirQ
especicl qne re.istem cOIltra toda e qualquer t".lmidade. conaervcndo
o pé sempre quente, recom&nda·se 8epecialrnante para pe.soa. que
trabalham em lugares humidos cujo loalho é de cimento e tijoletal.

Preço cpenall Cr$ 50 ;00.
CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem•• grande lortimente.

modelo. novos, preço. barctinimol, de CrI Z.II'OI 20,00 c 100,00.
Vendas diretamente da fábrica ao conilumidor.

CASA BARREIROS - Rua Conselheiro 'Marra 31.

Para, o· Hospital
de Macapá ,

Macapú1 (A, N.) - Adquirido
pelo gOYÔl'no do TCl'ri tório, chcg'oll
a esta ca'pilal um moderno con

junto de Raio X para radiografia o

f1noros,co'pia. O wpa'relho serú ins
talado no ']lOspiLal de Maca,pá.

Ameavam grele
CampOb, (A. N.) ,- A comis-

são local de Pl',('ÇOS lahelou' a calme

vel'd.e.
ÜS retalhist.as desconl.rnl.es amea

çam faz,cI' gTCye amanhã. l\las os Imal'dlantc,s cle.c.lararam vender o

produto diretamenle ao povo. A

polícia e o prrf,eiLo anunciaram
lamhém quo agi I'ão 'contra os gre
vistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quando os inlerêsses pessoais pretendem sObrepôr-se aos coletivos, cumpre au
governos garantir êstes contra aqueles. foi o que aconteceu no caso do Hospi.&
tal de Iraranguá. Uma vez que o povo não seja prejudicado, o resto�não I inter�ssa ..�

Não
-,

bombas atômicas. Os projetos finaD�'
RIO, �4 (A, N.) - Um telegrama �e Washin.gton, divul-' eeíres da iirança

gado pela Imprensa, revelando os tornecímentos feitos ao Bra- l'aris, 24 (A. N,) - Infor•.
s il ,pelos .Estados. Unidos, de material belic?, dizia que o nosso ma-sê que os projetos finan_
pais havia recebido bombas voadoras. Ouvido pela reportagem cetros foram aprovados 300 vo

a prop?s��O, o general Milto?- Almeida, chefe do �st�q.o maior' tos contra 59 abstenções, ,de
do .Ex,ercIto, negou categorrcamente que. o Bras�l tivesse re- pois de mais de 16 horas de
cebido bombas voadoras dos Estados Unidos, adiantando que discussões continuas.

pelo menos no que diz' respeito ao exército, a noticia é intei-

ramente improcedente. I 'A . .

TEATRO DO ESTUDANTE

'I V I" brinde I C· ·llmenCn1tOoSO agrade-·Convidado, aceitou o cargo de ii 1080 I I e
oradQ,�' do Teatro do Estuda�-I A "Réal" S. A Transportes Ddiret?Ic'i? ac.adêmico ,do. CUf--
te o Jovem Osvaldo Melo F'i- Aél'COS, por Intermedio de seus

80 e iencias econômtcas-

lho, dinKmico presidente do da academia de comércio de',
esforçados agentes nesta ca- ,

circulo de Intercambio Cultu- it I 01" C·
Santa Catarma, recebemos a

1
PI a, srs. rverra e, .la, nos seguinte carta:

ra .

ENSAIOS �:�l��nteou COm artrstíco

cha-\, Exmos. Srs, dirigentes <14.
Por nímia gen tilesa do Par-

. "O Estado" nesta
'

tido Democrata Cristão, foi ce- X- fi '"

-

N'
1 ° -:- O Diretório Acadêmíco

dida a respectiva sede, á Pra- uongresso BelO " da Faculdade de Ciências Eco.·

ça 15, para o Teatro do Estu- D'al de !L' lD1d' , 1'1 I
nômicas de Santa Catarina,

dante realizar os seus' ensaios. IiS u ao es l lmensamente reconhecido pela
PROGRAMA Realizou-se no dia 23

' do' expontaneidade demonstrada,

À Diretoria do Teatro do corrente, num dos salões da por êsse brilhante órgão, aea-

Estudante pretende organizar Faculdade de Ciências Econô- tando a disposição dos acadô

um festival artístíro com pe- micas de Santa Catarina, a as':' micos da ciência que ora re

ças de teatro rapido antes de sembléia geral presidida pelo voluciona as sociedades çle to

sua extrea oficial. É uma oti- Diretório Acadêmico, para ser das as nações do Mundo, em,

ma iníciatíva, pois permitirá fixado o critério a ser adotado divulgar conhecimentos técní

em melhor conhecimento do" na escôlha dos representantes cos, necessários e úteis á cole

valor artístico de cada um dos desta entidade, ao X? Congres- tividade e á Pátria, por inter

numerosos socios de ambos os so Nacional de Estudantes, na médio dêste expressa sua gra

sexos. Capital Federal. I tídão e a da classe que repre-
A escôlha recairá nos dois senta.

'

acadêmicos que apresentarem • 2° - O vosso gesto,' digno

Restaurante ' os melhores trabalhos, que se- dos maiores aplausos, porque'
rão julgados poruma comissão destituído de outro interesse'

12 de Anosto composta de lentes da mesma que não o de cooperar pela for-

� Faculdade. ,mação de uma mentalidade
Sob a direção dos seus novos Dentre os candidatos desta- mais sã, mais cientifica e me-

proprietários, 81'S. Teodorico G. cam-se como prová:veis repre- nos superficial, 'por si só de-'

Espirito Santo e Ademar Ma- sentantes, os acadêmicos 0.1:3- monstra o alto nivel ,cultural
chado, o Restaurante ."Doze valdo Carpes, Mário CUco e d'e que é servido o melhor ór
de Agôsto", do tr.adicional Clu- outros Jovens dotados de co- gão da imprensa barriga-verrde�
be floriapolitano, acaba de nhecimenlos sólidos na ciência ,3° - Na espectativa de corres-

passar por "ampla reforma. econômica e integrados na res- ponder ao vosso nobre gest
" ..

Entregue a profissionais do ponsabilidade que acarretará filanp:6pico" apresentamos;
ramo, ês.se fre,quentado restau.:. a incumbência de representar I Cordiais saudações
rante está montado de modo a I A" S Th' P'd t

. um dos melhores estabeleci- caClo. lag'o� reSl en e'

servir com esmero os seus fre- mentos de ensino superior dei l" ..-..- .._.

g?ezes. EncarrBga-se, outros- Ciências Econômicas no Bra- tes de,sejamos pois tod-ó o
Slm de banquetes almoç(')s e '1 d' f-

" "-'
.

' ',81 , gran e e o ru a com qUe se sucesso de que sao merecedo-
jantares coletivos, medIante têm dedicado ao aprimoramen-' .

contrato e autorização da d:üte- to de suas t�ses. " ,r,e�CáCio. S. Thiag'o, Pl'es: dG-
toria do Clube. Aos candIdatos concurren- DiT. Acadêmico.

JO.:W ERAINER

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

Florlénõ"oib, 25 4e 'unta" de 1947

ENTRE OS GRANDES
. :FIa �)essôas Iql1E' consegu-em transpõr os limites normais de sua

Imülnência, ,apenas I?Orqy�e a sorte os impele, 'embora nenhuma quali
dade especial lhes justif'ique a: ressonáncia do nome na sociedade. E
ha outras que vencem porque, conduz ídas por seus mér i Los souherarn
Iutar com decisão, lealdade e persdsténcia.

,.

.si�lla-,se entre estas últimas o sr. Neiêu Ramos.
Não lhe \foi suave a jornada a percorrer.
Desde ,o� ,primeiros mome'\1tos, � luta se delineou gigante. .: Luta

contra o meio ambien I e, contra a incompreensão, contra a intriga,
'ÜoIlL�a costumes :mv'etl'l'odos, contra c comodismo 'e até 'contra forças
hostis aos super rores interêsses da nacionalidade.

Nada o deteve, enteetanto.
O ideal era elevado e merecia toda a espécie de sacr írícíos : pro

mover o engrandecimento material e cultural de 'Sa'llLa Catar-ina.
Para rea lízá-Io não diepensou pI'(�paraüvos. Estudou. Rohuste

oe-n-a a inteligênoia no estudo aprofundado das cousas, em v igi lia
constante. Porque compreendeu que sem essa arma - a da cultura
ampla e sólida - lhe seria inútil lutar.

Definida a iSua. personalidade entrou na arena,' Conquistou-os um

por um 'Os seus amigos e adm i rad ores. Criou iPrestígio. Do ambito mu-,

aHcl!pal 'Projetou-se no cenário político do �stado, assinalando cada
degrau de sua ascensão. com uma autênticá vitória Idos seus méritos,

Não decepcionou nunca 'os que lhe acreditaram na sinceridade de
prrjpósitos.

'

.s� desenganes houve, foi só para aqueles que o combateram sis
ternaticamente e não lograram apreciar o espetáculo da derrota.

Subiu sempre, E subiu amparado pelo mesmo idealismo da sua

mocidade : dar a Bta. Catarina o destaque que merece por suas .possi
bilidades econômicas B pelo IrwbaHlO e inLeligên>Ci.a de seus íithos.

18tO ele conseguiu.
... 'P?ss,ivel, .patural�,ente, discordar de alguns aspétos da or-ienta

çao pública do sr. Nereu Ramos, m-esmo porque nem ele jamais sonhou
com a infa libi'lidade ou messianismo' de sua atuação pol ítica, Mas dis
cordar rião

é

desmer'eeer, não é apaucar o mere.cimenlo. de quem o

tem, não é negar a realidade dos fatos. Não é negar-Lhe a benemerên
cia de sua Ü'bra, hisLÓTi,camenL-e integra:da no ,patrimônio cívico e ma

terial de San,ta Catarina.
.

,Compr'e'ensível que o comlbatam, tanto mai,s ,que foi ,ele quem prce
fenU a luta. E nÊlO o de,sa:bona a lealdade dos a.clv,ersá'rios que o en

Jr·enlam a serviço de princípios ,doul.rin{\'Pio�. divers'Os e com a'l'mas

dignas ,e hO'ilradas.
'

,R:epL]gna, ,entrrlLlinto, o 'insulto 801erLe, a �ntriga mesqui,nba, o

intuito 'incomfessável de traduúr em frases imperti,nentes. o despeil� e

a in:reja 9u� rói os, i,ncUipaz,es e �s vencid_os, querendo wns(pLlI'car na

pessoa ,do v�ce-ipresl'dente da RepublIca, nao ape,nas o bom no,rpe 'ele
flUa :terra. .natal, mas o !próprio va,lor da inlelig'ência ·bra'sile·ira.

r\. Democra,cia se práti'ca combatendo erros 'e não comba Lendo bo

meuls; 'ensinando ,princípios sãos e não prÜlpalando injúrias.
Honremos os ,que lutaram e 'V'enceram" embora ,por camin.hos di

ferentes ·dos nossos, ,e que vence-tl!do ben,efi,cia]'am a coleLividade por
realiizações de indiscutív,el importância,

Não é demol indo 'pes.soas ,que se ,consDroi a grandeza do Brasil.
Nel,êu Ramos fig1.1ra entre :os grandes do Brasil ·conLempora-ileo.
,'ftes:peitamo-,]ille o Cri unfo.
Foi Um triunfo honroso ,piwa a. gente barriga-vel'de.· E isto

iliz tudo.

CANTO DE PAGINAHora Liter,ária
XXX!!Voltou ao microfone da Ra- ,

d' G
., JImar ,Co):orea E' AI'mando, Dalir são os rlois Igr'andes que na sessã�·

10 uarUJa, o progra.ma co- doe ontem, na A&�-eIJ11(b.léia (Jonsütuinte, abafaram a banca. A ballca não!
mandado pelo beletnsta ST. A ba,ncad_u udenIsta. A bcmd1:nha rio seu, Tomás, desa-finada e baru
Lourival de Almeida, que, a,pe- l;),enta, nao tomol..�� ón�eTY)? ar'e� tfilal'mf'nücos ,4liás, a UDN já se con

zar das críticas qpe nunca fal-
\e,nceu ,q�18 l�ma tllamorIÍl1ca,'n:10- se cOnStItm,. nmcamente, com instru

t ,,- 1
. me�,tos, de ,�Opl'O, Há necesSo1daide de alguns instrumenlo,s de 'oor,da. (}

am aque es que querem �u�lr e�'E\Ito 'e_ maIs espe,lacular e a: audi:ção mais haI'.môni�a. A bancada ude
da; rama comum do matenahs- n�sl:a 'IHtO nasceu ,para fi!armCnüca; .que re.conlheça a sua situação pre�
mo da época, ainda se abala- carIa de .charanga. A Icharang'3, hoje, f.!l1saiou. Ensáio infeliiz! Positiva

nçam a enfrentar a indiferença mente, o elobradin.ho não co.nvenceu! POJ' isso mesmo a bancadinha não

d
'

't.' .poudE' .comemorar, na 110ite de :::;ão João. A banca,dinha do <i,eu Tomás,
os ce lCOS de falo )' I' d" t' I'

,

•

"

, 11 as,;ou, 011 um, um la III e lZ, HaVIa preparado uma boni.ta
Toçlas as segundas feira.s, fOg'�lE'lra, em homena,gem ao SanLo, cOmiJl'OLl muita !batata-'doce. pinhão,

temos tido o prazer de ouvir .cara. e mel,ado. O m:1-csLro da c<baraJliga mandou fazer um paú-de�fiLa,

I"nstalaça-.O da' radl·o-patrullta êsse p,,-"ograma, qu� havia sido ��n\����t��,�'lllhas ele Impe! d'(:) seela e 'preparou a bandinha Ipara a f��ta

li �uspe�so por rr:0tl,::_os alheios Acontece. ,porém, que. os deplllad,os ninar Corrêa, A�r'll1ando .ca "�,

RIO, 24 (A. N,) _ O coronel Rossini Raposo" chefe d.p gabinete da a vonLade da dlreçao daquela Raul Schapfel', Ribas Ramos e Slivalpt Pires resolveram acabar Dom a

poli-Cia, dec�arou á reportagem cio Diário ela Noite Que I) s'erviço de nossa emissora. fes[.a, sotlLando busca-pés e obombinlhas ... Invrueliram o al'raial udenis-

rádio patrulha ,esLará funciünanclo nesta eapital até o fim do eo1'- "0- ESTADO", que sempre
la, contralaram uma sinfônica, que executou com perf-ei.ção aquela

!T',enLe allO, Informou que já fora.m 'adquiridos 20 antouóveis pal'a esse' t' b
música "clássi,ca" que começa assim: "Quero assistir de camarote.,,"

/C. A t d d' d 'd' 'II f
'

lncen IVou as oas �ampanhas c, ,fOl a con'a,' 'o l)al'10 CI'ueI'moll e a fesLa "1de1]I'ol" a,�acbOl]. ])l'z,c"m CI1.']O
.Llm. orre·e coman Ü .e l'<1 10 paLru 1a

. unclOnar:í no morro de
L. L '" L' V·. v

Santo AnLônio, onde ,pstá sediada -atualmente a policia especial. ACl'es- 'pela formação de nossa cultu- o �)css'Üa I ,ela bandinha vai se dedicar ás corri,das de fundo; íj)arcce que

oentou ainda que ,os ass-altos que atuarnente se verificam no Rio são ra espiritual, louva a iniciati- alg'umas 11guraS ,que Locam inslrllmento de SÕpl'O, ,tendo 'E'1ll yisla o

consequência da carestia da viela, adiantando que ,iá foram con;;egnidos va e espera que o sr. Lourival bom fôlego, ,se insmevel'am e cli.o;rputaram, ônlem, a corrirla da to

mais s'eÍlecentoS" lugares no presidio do Di'strito Federal, paa ,aljar os d Al'd'
gueira", 1\ão sabemos se é v,erclade: não assistimos à ,col'l'icl,,!, nem os

I t
. .

t- d d'
e mel a cOlltmue a deliciar Jo:rnalS, na cl'<'�SI",fI',caç,a-o d"os col()cad' 0'8 ,1'11,cl'Ul'U q"lalql]'el.' ,('I�ln�.llLo do

e 'emen os p'ermc1'OsQls, que ,es ao sen 9 'eLido-s pela policia na sua
,,� , L ,- C. �

campanha. :Dep{)]f; rle aflrmar que na colônia CUl'Upaity s<Crá inslol.aclo
os radios ouvintes, com. suas chara'nga.

um pavilhão pará {(brigar os mendigos que infesta,m a 'cidade concluiu admiráveis
. declamações na' Pois bem: a fesCa no arraial ndiOlnisola fo·i inicia,da pelo rlepulado

que a .escola de nolicia já ,está ·em pleno funci'onamenlo,
' .

sua hora de arte. .
Banos LrlllOs. "Bom Paslor" ,ele Araral1lguá.

��������������������������������������������� Exgo�u a bora do pxpedienl�e boa parlE' da ordem do dia, aely�

rP'iiTI lU!1mIIR· :::::D::��� f4�itl;��i;�1����:��J����ji1�����������\��"
:��III fr: �o�IR�:.:=:� [�;��1;:����f!�:����!i��!�1�1;!��t:::���r��f;'�c��i��

..

.,

. ,

. E· ,"ai caindo a garôa ...

Representante do Estreito
,

Por eleição do diretório do P. S, D., do Estreito, foi dis-
tingllido com o encargo de representante druquele órgão' dire
Uvo junto ao diretório municipal, o sr. major Francisco Faus

tino da Silva, ilustra figma do nosso E:x:érdto.
S. s. tomará pósse do cargo no próximo sábado, ás 19.30

horas.
Pela feliz escolha do repr,esentante e,streitense, está de

para.bens o partido majoritário.

a
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