
. 'omará passe, boje, a . uva diretoria do Rolary
Clube de' Florianópolis'., Ao jantar festivo,. que será
realisado no Clube 12 de· Agosto, comparecerão
S. S. Exeias., Dr. Reriu Ramos, 'Yice-Presidenle da
República, . e" Dr. Aderbal R. da Silva, governador.

do �Estado.

li MA18 4.i'il1'lGO Du..am, DE SANTA CATARll'U_

Df!3prietário & D. Gerente: SIC NEI NOCETI - Direter Dr. RUBENS
.

Direto!!" de lbdaçio A. DAMASCENO D..l BlLl'.\

I ft RIO��p!� r��E.!!pon�!,�"l,�Ç,�O��Ed��d�,rn�"!
capital, dirigiram um apelo ao presidente Dutra, no s,eptido de que a

COlll,ferenc.ia Inter-Americana, não'<seja realizada, segundo se planeja,
llO Hotel Ouintandinha, .ern virtude das difi-culdades de comunicações.
Depois de' d'uas",reuniões com os funcionários governamentais encar

regados dos planos da conferência, os correspondentes dirigiram seu

pedido ao, .presidente, acentuando que aquela estação de veraneio é
quase completarnerste isolada, pela falta "de meios de oomuuícacão. O
Qu.intandinha tem capacidade para setecentas pessoas. Os jornalistas
foram entretanto, informados de que será solicitado ao Corpo de Sina
leiros dos Estados Unidos o fornecimento de aparelhagem e mater-ial
'para manter rádio-comunicações de abta rrequencia, no Quíntandinha,

--------�---------

que não assinem
a constiluicão

Ap'01·0 no goveA.rno. P�.IIII·sta G�meDtaD.do O P. Âlegre" 4 (A. N.) - o gindo e'�e possível anulando,� li ii f. 8� fi
Diretório Muntcípal do PSD., ação patriótica e construtivaII I

\' .raca ilU após, movimentada reunião;' do nosso eminente companhei-S.:W P_""ULO, 4. (A.. X.) � A l'epoJ'tagem do Dtário da JNO'i,te -rOl ',BetHmJ 4, (U ..
, P.) _;_, O ge� .realízada íUf.�em. á. noite, de-IrQ é in.signe rio grandense dr.

11illfO:l"trlaJfu iiI:e: lifH'fI e'$:tá- smrdu '-p"'t',ep.àl':OO:O ':0:
- �l!f5::ét>.g3JIt�Jl!:?f1e '\I.ária,s., meral.-<I:l1.1,óÍt::S ""ÇUay" I<i go:vern,?- - ltberou fôsse .pedído á Comís- Valter Jobím que,' no préliocorreníes poí íbícas doe São Paulo, afim de rortalecer o gavêr.n'o _�tl�a;r dor mílítar- americano na Ale- são Execütfva recomendasse.' mais livre de que há memória

4,tl Barcos. O deputado Jurandir Pires' Ferreira, de acordo com a in- manha, declarou que "o fra- aos deputados pessedistas quel em. nossa terra, o povo e o nos
fO.l'ma.ção-, veíu a São Paulo -exclusivli!:menJe preparar o movimento. °

casso da Conferência de Paris se abstivessem de assinar a II@ Partido escolheram parasr. Jurandir que acaba de deixar a D. D. N., fillando-se á A�ã.o Popu- parece mau 'Sinal, não somen- Carta Magna do matado, por GOVERNAR ° Rio Grande.
lar Renovadora, cuja orientação -é favof'lív·el ao governo p,a:�hsta, este- te porque g-era uma dívergên- julgá-la inconstitucional, in- Entende o Diretório Muni
V� em demorada conreroncía com o governador, e·m Palácio. cía como porque terminou em digna das tradições jurtdíeas cípal de Pôrro Alegre que os

discórdia". O general Clay re- do Rio Grande e perturbadora valorosos companheiros d a

O. ·J'"uluam!!". t·o do Desemharlador velou que O'S Estados Unidos do ritmo de trabalho e progres- Representação do P. S. D. na

III 511 I e Inglaterra estão praticamente so do Estado". Assembléia onde, com a maior
em acordo sobre o levantamen- Nesse sentído, foi enviada ponderação, sinceridade e bríHW, li (A. N.) - O ministro presidente (',lo Supremo 'I'rihunal Fe-
to do nivel industrial .da Euro- á Executiva pessedísta a .se- lho tudo fizeram para demons-d�J'lII, designou Ü' dia dezessete para o Julgamento do desembargador , .

pa ocidental, o que 'pO'dem ser- guinte moção: ' trar aos, adversários a íne-Erl�aro Sousa Carneiro, da Bahia, que matou a 'tiros de revolver, �
do Díretó-

t"'õ

dI' vir de ponto de apoio para o "Sr. Presidente xequilidadé do regime que êles<,ulvo"'oado Ot,ávi,o BarreLo. A defesa .e;>tá a carg'o do dr. ]�}van ro -,Ull�
•

PartI'do So-L auxilio americano aos palses rio Municipal do se propõem impôr ao RioSilva. funcionando em suas funções o peocul'ado'r g<l.wal Temi", ·oeles
_

.

euro{}eus de confO'rmidade daI Democráticq. Grand,e - não deyem assinarCava�caThti. -A pena a Q'u,e �stá sujeito o d,esembangador, oscila entr.e ti
11

a 2() a.n.os de reclusão. Após os debatos, votarão bs miniS'lros d-o Supre- com o plano de l\1arsha . Os si,gnat:ário:;; , mem.bros do um documento que estamos.

Diretório Munici.pal dQ PSD, todos convidos que é incons-mi}, a'}'lr8cia.udo a jl1stificativa da. re.gitima deJesa, invocada pelo acu-
.

.

4 -Ih· je Pôrto Alegre vêem á pre- UtucionaI e flagranteIDlilntesado. '

S I as Japonesas sença de V. Excia., solicitar atentatório ao� principios car-

P
"

Lu' 1"Z Washington, 4 (U. P.) submeta ao exame, cliscus- diais da Contitui.ção Federal,ara processar o sr. Truman, em mensagem espe- são e aprovação da CASA a ·entende o Diretório Municipal

P
cial dirigida ao Congresso, pe- seguinte MOÇÃO ,a ser dirigida de Pôr:to A1egre que havendoCarlos· restes de que este aprove o acor;üo á Comissão Diretora do psn", a CONVENÇÃO, em memorá-
colocandO' as antigas ilhas· de do R.io Grande do Sul. vel sessão, fixado a PO'sição do
mandato japonês no Pacifico Partido face á possibilidade de
sob mandato da ONU, com �- A' COMISSÃO DIRETORA DO,se consumpr a ato que ju�g�ministração dos Estados Um- P. S. D. mos 11m atentado á ConstItUl
dos. O acordo em aPreço, que . O Diretório MuniCipa,l de

i ção Federal e uma burla â-

h'-
II -

f·
· abrange as Marianas, Caroli- Pôrto Alegre, ás vésperas da vontade do eleitorado, e sendoMel ora-- a - slt·naça,g Inancelra nas. e Marshall,- f-oi apro'Vado promulgação da 'CONSTITUI- aquela posição_ de intransigen�

pelo Conselho de' Segurança çÃO ESTADUAL se dirige a te combate, ficando mesmo as-
. • RIO, 4 (A. N.) - O minisLro Correia e Castro inl'orlnou, hoje,. aos da ONU em abril último. \Tal'. Excias., pedindo sejam in- 'sentado que lançariamo,s mão
j@I'J1alisitas- ;(Jae a. ,situação gel'al vai se nOIlInalizando, e qu,e o panOl'ama térpretes 'do seu pensamento de todos os meios legais para
}§ancário de Sã;o Pau,lo 'e Rio já esLá plenamente' nQ.I�ma]j.zado. '

Nenhuma' p'i.sia junto á digna e leal Bancada impedir a commmição de tão
Soibl'e a eX})or,tação, de arl'OZ, declarou a!qu.ele titula.r que o caso

�
di:> nos:so Partido com assento néfastO' propósito, nãQ levem

agora está aJ'eLo ao Conselho }<lederal do Comércio FiXtte.riOl'. l dar segu.ra IF'.,'-'" �; na Assembléia CO'nstituinte do os nos:sos ilustres DeputadosDentro de pouc,os dias o !ll1iniS'tro ,Corr,eia e Cas 3,'0 prome,eu � Estado, no- sentido de que se '_,_ intépreteS" que são do pen�a-
"'�\ru·s e animadoras noticias sobre a situação econômica do país.. .Rio, 4 (A. N.) - Vári.as diligen-

ab'stenham de apôr as SUás as· ment·o do P.artido na Assem-rw

cias estão se re.alizando em torno
do laiLrocinio da ,rua Aguiar, quan- sinaturál3 ao documento qu� 'bléia emprestar, com as suas
m&zzia Ciamü.l�os. ToeI? o tr�balh'l

i
'se pretende apresentar á altiva assinatu,ras, legitimidade e fôr

do pe.rdeu a VIda a ml!IonJáEla, To- i consciência. do' 'povo rio-gran- ça a uma constituição consi�polIclal, ·enLrel.am,Lo, amda nao bas-:
. 11 d . .

tau para deLerminar uma pista que I
dense como espe 10. e sua derada Ilegal : q:ue comba-te-

possa SBl' aproveita/da com' POSSl- vontade, reflexo de suas ten- remos sem treguas: entende,
bilidac].es de êxiLo. dências e sintese de suas a'S·pi- ainda o Diretório Munioipal

rações, 'quando nada mais. é de P6rto Alegr'e que o's no:"l'8OS

Belo 'gesto d� q.ue fruto da vo�ta.de de dedicad.Q�. repre.se.ntalites na

Belo Horizonte 4 (A. N.) - O sr. vmdlCta de uma maIOrIa oca- AssembleIa Contmmte - onde,
A.mérieo .R.ene Gianetti, secl'etário sion-al que não logrando obter tão magnificamente se 'têm
ria AgriculVura, doou .ao Estado a

o pronunciamento favor'ável sabido conduzir, tornando-se
Ifazenda. rle sua proprIeDade onde

das urnas para os .,eus ilustres,de_verá instalar-se um abnt'o pal'a 'd'dat,os quer peiar restrin-;criam:as. J can 1 " '.

li. XXXIV I florianópolis Sob••• , 5 d. lulho d. "194q N. 10.067 Independênc'ia da Yenezuela
d I O b •'tall"a008 A. Venezuela' festeja, hoje, o aniversário de sua independencia.Ser:Ã r,nrnmmllft�' � nft' ft 'S ens' , Xação que sempre soube prezar a líríerdade, foi notável seu es-.

. U til U
.

ul!jU ti �"U Washington, 4 (U. P.) --,-L O forço pela paz continental, motivo por que toda a Améri-ca, hoje se une

NA B' I Senado apro;vou unanimemente nas suas manifestações de solidariedade àquele país amigo.
. �r. 'arO II �mos '

'um projeto de lei autorizando Congratulando-rios com seu povo por tã-o magna data, formulamos., fIIf �U U
a devolução, aos italianos, dos votos de constante prosperidade nacional.

RIO, 4 (A. N,) - Em fac.e.da recusa do, presidente Dutra ele
-,

velar
bens: tomados pellos EE. UU .

•11 sancíonar a lei estabeleoendo uma época especial de exames na Es-
por ocasiao do' irrompimento

cela Naval no corrente ano" a mesma .será promulgada pelo sr. Nerêu
da guerra. A medida está ago-

l\amos, d-e acordo com a Constit.uição.
ra encaminhada á Camara,

Para

RTO, 4 (A. N.) - O ministro" d,a JusLiça, sr. Benedito Costa NeLa,
s-o.JjüiLou ao Senado peJ'missão para prooessar JudiCialmente () lideI'

eõmUl1isla senu(lor L'uiz Call1os pJ'(�stes, pelos ataques por esle form.u

lado� eontra o ga.verno no jOJ'nal "Tribuna Popular".

Prisão de generais franceses.
PAJUiS, 4 (U. P,) - O general 1'ra,nces r,efor'mudo Jean CaSlm!r

lferson, fo,i pi"MO- pór cumplicidade no complô para derrubar ti, repu

bli.ca fraIloesa. JiJI'e foi outrora adido militar em Estooolmo e BelgTa�o
e está reforulado desde 1940, Foi· �)reso também' ){o'ger Lel'as, em cUJa

sasa a poli·cia 'encolnü'ou papéis com um >timbre em que se lia: "Comis-

8ariado Geriil'l do Int'erior" um dos org'anismos ,pl',e:vi.slos pelo. "direitó
rio" Nwolucianário'. Foram ,encontrados tambem 10,000 francos (}m

... .

'a e'el'em neg'ociados d'urantt' os l)rimeil'os dias elavonillS. os· quaIS PU] .'�

plallP.i;Jda ilJSLlTl'�ição. Condue na 3a pãgina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laborató,rio
Radio�Tecnico-Electro�

_ Fundado em 1935
, "Mólttogem de rádio.,

"AnlPU-1I·
. ficadol'''s-Tl'an.mi••oreil

.

Matarial impol'tad",'·

d.b
••ta-'

mente. do. l). S A.
, Pr.gprietário·

� .

Ot�m;ar 6eorges Btihm

I
Electra - Teenico -

p.'
rofiuionPl

fo�ado na Europa
Florianópolis

�U.Q João Pinto n. Z9 .- Sob. '

t
')j IRec1ain�m imeti1ata-

mente qualquer ;,rre-Igularidade na entrega
de seus iornaes. .
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padronização armaraentcs I
WASHINGTON, 3. (U. P.) - O representante republíca

no Bartel Jonkman, predisse ôntem, a propósito do programa
da padronização. dos armamentos da América Latina, que será
aprovado pela Camara dos Representantes, dia 26/7. Bartel
afir-mou 'ainda que acredita que o. senado poderá retardar a

ação. em relação. ao projote-Iei reterido, até o próximo ano.

A de

COMERCIANTE: Dá um li-
, vro à Biblioteca do Centro Aca3
d{>'mico XI dle Fevereiro. Con-

Dtribilirás, assim, para a forma-
h r

ção cultural dos catarinenaes ••

de amanhã I

("Campanha pró-livro� do
C. A. XI dei Fevereiro).

Modificações ',n� govêrno
RIO, 3 (A. N.) -:- Um matutino diz-se seguramente in

f'ormado que- várias modlricações serão feitas no govêrno, tu
do dependendo apenas dá partida do presidente Videla.

CASA
Projetores cinematográficos· de 16. mim

PARA AMADORES
» Marcá nerte-amerfcena, com motor e ventilação.

PRONTA ENTREGA' .1OlJERTA ESPECIAL -- CR$ 1.000.00 (um mil Cruzairos-) por calia.'
O aparelho é para 110 - 120 Volh. Para 220 Volts forneceremos

'� E T A C O tDaÔ·fo�m;�rS i°í. CÍ���'��ADORA LTDA. IRua Paisandú. 99 (Junto ao Lgo Paiaandú) SÃO PAULO.
, FONE: 4-5407

(Remetemos ta;n-bem pelo reemboleo poda!).

REMEDIO"
ANTI6EP1ICO
de re�,,,,t�çáduniv�rsa

as

PASTilHAS
,

evitam e combatem os iOSSES,
s CATARROS, as dôres de, GARGANTA

as laringites, as. Bronquites.
.<o !Licença do .o, N. s. P. N0 iS6 '

.

�,.,.,. de �6 de Fevereiro ..�,.
•

'"'''''' .� , de 1935 Q(§lS �.

n0111.0020 'EucalyplO\ O.

Ma'quinas de Escreve,r -- Novas
!lilpomo. d. vario. tipo. da. afamada. «OLIVETTI». para -prontai

entrega. EiI'Pci.içã.o permanente .em no••;;' Escritório e na

"LIVRARIA MO�ERNAD.

Distribuidores ex;clu.i�o"�'
ALMEIDA, BASTOS & ClA,

Rua Falipe Schmidt. 2 - };fJ andor. - �FLORIAN6pOLIS.

AFI·D·,ATILO
Co�respondencia
C,menhll

MET0J50: o

Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DlftEçAs:
AméJià M. Pigozzi

RUA (ARVA.LHO. 65DEALVARO

Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA t>ARAISO) - Florianópoli-l!"

@-'12,,-(JP'b'\\\ZdADA.PRESENTEAR �-tt�o 'BEBÊQb[,. .'
" _

A

CHEq011)I1o sE Jk,"",br(:PRfOCUPE.. ••• I'�' /'
/.

81° mm

Farmáciasde pla-Dtã(J�.o ESrADO Estarão. de plantão, durante CP

mês de julho, as seguintes fal'ma-o
cias:

�

1

5 Sábado. - Farmácia ,s,to. Art_t,--
'tóuio - Rua João Pinto. ,- 1

6 Domingo =: Farmácia. Bta. AR-o
tónio - Rua João Pinto.

12 Sábado. - Farmâcia Catari-o
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. • • ••

nens'e - Rua T,raj,ano.

Ut-o,"s"er.-o da 13 Domingo - Farmácia Oatarí->
1""'.1.1 nense c Rua 'I'rajáno, .' ,

lu{!:Il. rio'b.a
19 Sábado. - Farmácia Raulívet-

1....... • 1.1 ra - Rua Trajano.
2'0 Dorningo - F. " Raü. " w-'

CAPITANIA DOS PORTO� D8 26. Sábado - Far.máic!.a Ste ..
-

ESTADO DE' SANTA. CÁTÁ- Agostinho '-- Rua Conselheiro Ma-.
fra.

RINA. . 27 Dómingo.-
:E n I T .Â. L O serviço. noturno será efetuade'

1. De ordem do Senhor Ca- pela Farmácia Banto Antõnie sit�,
à rua João. Pinto..

pitão dos Portos dêste Estad.,
faço .saber a

quem.intereseul·------
..............---..........

possa, qUQ' S'Q acham abertas . Or. (LARNO 'G.
nesta Repartição ate 1· de 'G8U�LETl'l-.. 1

agôsto próximo vindouro as·. A D V O G A D O �;
mscrições para' os concursos de

.
Crime o cíveL

.:!

admissão .ao Qua�ro' de Conta- i Constituiçã.o de Socledede:rl
dores Navais, e Corpo de Intaa- f

.

NP..rURAL�zAÇÕES.
dent.e�. Na"��J;;� do Yinistér�o" ...a. f" Tí.tuloD. D901�ratório•..
�armha."o .

.

.
, o, EilCl'it •. -" Praça IS de No\i. �3.

2.,' Para melhores.. esclareei-
i

lo, andar.'
,

mentol'! sobre o assunto em I R•• id. �- Rua Tirtldente. 47. ti
apreço, poderão os interessa-I f fONE •• 1468 fi
do!! na Secretária dest� Cal'i- _,--_.� --..._......_

......\.. .,
.

ta�i:�itania ;08 portos' do 116-' QUANDO TEU$ FILHOS
tado de Santa Catarina, •• , te perguntarell! o· que é

Florianópolis, 23 de jUnho ie um lázaro, dize-lhes que é
1947. um enfênno que poderá re·
Nelson d0 LÍTrament. C...

cuperar. a saude com Il te.
tinho, EscriturMio da.14tHe 'Ii
"G" - Secretá.r4o.

.. �.��I.·.O: , ��

fi? -M; FC

Enco.ntra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado PúbLco,

\ .;_

I', QUEIXAS E REC�AÇÔES I:.:,PREZADO LJ;;ITOR: Se o que lhe I"
lZ1-tereSBa é, reallnente, uma pro�dêDcia (,

I

-.Iij>.rlj endit'I"'Ítar fJ que estiv�r eJtradc GtI O'
ura Que "i�;"" falta nAo .e rppjta� lO

iNA.o o· escândalo' que a"9 reclAWilç1G
�.1U qu.. ixa !Joderi ...ir !li caiiliar, :encamJ.. li.u..... ã SECÇÃO RECI,AMÁÇCí.�S.
i� O ESTADO, que o- tlUO ..,�, leoraàt! i,
!te.m qemora ao oo�ecimento �� que. t\
:;.,d�nei:�.:I:::JId�r:· :"!l!&rJ!:�:':: 1;'
..". � .ejam publicados nem a , ....!a. �
�A:e:&o Q�..ro. li oro'ridê�. �"Id&. f�if,

"j ;

VE'NDE-SE
Um predio com toclas as

comodidades, solidamente .cons

truido dando 1l>6a �endà,' situa
do em optimo ponto desta
Capital. o

Aceita se pagamento em ter

renos. Para' outras i�formações

Icom A. L. ,Alves.
Rua Deodoro 35. - Fpolis.

FARMACIA ESPERANÇA
do 'FannacêutlcQ NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
.

:DroZu naeionais e estrangeiras - Bomeopátiu - P.tf1l�

mariu.- Ãrtilr81!1 de bOl'J'lleha.

Gal'ante-.. a' uata obSerrinela 110 r6eeittíái'lo .Wc•.

:Oeoolro �de poucos
"

dias;:
Os CflUS de Santa Catarina serão. corLado.s, pela primeira vez

,aviões da Companhia Catarinense de Transpo.rtes Aér·eas Ltda.

«(ITAL»
Vi�gens. rápidas entre Florianópolis - Laguna - Tubarão - Ar:a-

ranguá. .

Flor.ianópolis - Itajaí - Blumenau JoinvUe.

·Florianópo.iis - B1umenau - Mafrá .- Cono.inhas - P. União..

Florianópo.lis - Lajes.
Ganhe tempo. ,\) dinheiro.' viajando. com rapidez, conforLo. e seguran

ça peras aviões da

peloS'.

«(ITAL»
Companhia Qatarinense de Transpo.rtos Aéreos Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. cada vez mais credores do
Con1inua O ESTADO fllUII apóio e do aplauso, do nosso

,,-,do'di!.tribUiçõe! de veliosos li-I Partido .-;-. I:ão devem assinar

'''vro!, znclu!ive rom ancee JIIIO-
-

a Constítuíção a ser • promul
...dei-nos, en t te a! p.!�OiiJ! q ••

1 gada, p�r. que o Partid.o Social
•consrarn d. !eu eedest ro !•.

Democrático - de CUJO pen
-ciet. samento e de cujas atitudes os

As pessoe» que ein de ni. nobres Deputados são fiéis in
..ha;am preenchido o f:.OUp."" ,térpretes não pode assumi-r,
,,�ue die riemen te publicii.lITI.! perante' o Rio Grande e o Bra
_JDOdelão fii.ze-lo ii.�Oril, h.bi- sil responsabilidade na elabo

.Jitando-[Je, eseisn, a €on.oru- ração de um ESTATUTO que
,Aam., tão in teresee n te inicie- é, por êsse mesmo Partido, re
tf.va r_ilJizatlii. sob Q ps t roei- pudiado e combatido por estar

'Ã.!1io dil LIVlf.ARJA ROSA, � convencido 'que as suas linhas
�J)eedor. n. 33, ne! tii. Cijpit�l. mestras são ínçonstítucíonats

� e que a sua execução será no-
ANIVERSÁRIOS cíva aos supremos tnzerêsses

.

STA. STELA l\L.l.JRIS
'. do Rio Grande" e te d .,' ITranscorreu ontem o aniversúr!o . ',.

n en e dn� T"

-da sr íta, Stela Mar is Piazza, f'i lhn ' mente, o Diretório Municipal
.• do nosso amigo sr.' Luiz Boiteux I

de Pôrto Alegre que os Depu
Ptaeza, funcionár-io público e?["t- tados do PSD, não devem assí-

".dual, !: mtellgen;te aluna elo Colégio nar a Constituícão .

_

Coração de J.esus. � a ser pro
MENINO EGON idlNtÜ mulgada porque o .assiná-la

1 An:iversaribU-.S,�, ontem, o meni- implica em contribui'r com os

1- 1�0 Egnn Amo, filho do sr, Arrio
I seus nomes para solenizar um

}\_rp,p�ky, agente da Casa 43, -e aph- ato d . 1 . 1 "
.

, eado aluno do colégio catarinense.
o qua resu tal a um ms-

,�1-lA. JAIRO CALLADO trumento de violacão 'á sobe-
.

Comemora seu natalício, nesita da- ranía do ExecutiyO' e que tra
..
' ta, .; exma. sra. d., Aracy Vaz Calla-

I duz .
um menosprezo á vonta-do, esposa do br ikhante jornalisía ] d Ii d' .

.

Jairo Callado, diretor-proprietário I
e ivre as urnas e obstina

de "A Gazeta". dos propósitos subversivos da
'. p�}I' tão auspiciosa data será a independências de poderes.

,.hstmla senhora muito hornena-,. .. 1"__

g'eada pelo vasto círculo de suas' Colb·d If'elações, ond,e se tem imposto pe-I I O pe a
las de,slaca,das virtud,es do seu

II
8

dlorayão. ocom·otlva"O Es,tado" envia-lhe l'espei{o- .

.. sos cumprimenlos. , I RIO, 4 C.... N.) - Um ônibus foi
L-OURIVAL ALMEIDA coLhido por uma locomotiva" da

'l'l'anscol're hoj'e, a data na:tal.í- Leopoldina, tendo virado J.erindo-
�llia do sr, Lourival Almei,da, dire-l s·e várias pessoas.

'
,

_tor-gel'enl-� 'do Banco A:grícol-a, deli SerYirã.o de padrinhos o sr.
Sta. CatarIna., . Oscar Martins MO'I'ais e senho-
�eletrlsta. de acentuado senso rit Z '1' S h II '

��stelICo, organIzador do programai a e la c li er.

"Hora Literária" da Guoa.rujá, o, --------------
!Iustre aniversariante conta C?,ffi: FALECIMENTO � Rio: 4 (A ..N.) -. O Tribun.al nador Euclides Vieira, reconhe- T:&4.TRO lL DE' CA!RVALHO

!\ l,nu!ll�I'as an:uzades em nos�os meIos I Por telegrama particular soru- ::supe:-lOr IDleltoral Julgou hOJe, cendo as irregul<;tridades ar- As -8'12. ttwras

(01,' . Sct0CHUSt' n:lotlvo �or que oo� g<ran-. bemos ter f,alecido em Joinvile na depOIS do desembargador Ro- guidas pelo delegado do PSD, ExLr,éa da Companhia de Comédias
,_ emen ,e .wmenageado. I residênç'a d ' .' - h' L "h bt'd' t

-

d S- P I JOÃO RIOS
SRA. BEATRIZ B. V. GALLOTI I; .

I � g,eu .lemo, dr ... Joao ,c a ,agoa aver o 1 o V18 a secçao e
.

ao au o. t
.

A data cte. ,hoj-e assinala o. ani- ISf,chlIme, � SI. C�l'los AlaIs Buclhele, dQs autos, o recurso em que Foram votós vencidos o de-
com a p-eca em 3 a os de 'lVlaI:'Cf,uel

"

l li' d
unClOnano aposenLado da Alfan- ....

....SD
- '- ,J.�. . •

F.ernandes:
"v�rsal'lO na a CIO a 'exma. sra. <)e.o-a em São Franc'

.

.' o r ãe San Pàü1(t-pleitêl'a�a Se1l1barga:dar '"Â.ll'toni-o�>Nogu,_ej- .

- ItLUG.A--SE .uMA.-SALA
{I. BeaLriz B. V. Galloti espÓ-s.a do' 'i, f '1'

' ISca.
-

d' d t d R' C �"I'nall'zal'a' o pe'á I
", l' A . 'I G� II tt.' I'

_"- MUI Ia enLuf.ada apl'enlamos cassa,çao . o man a o o sena- ta e ministro lbeiro da . os- L' .' es 'L ou o um
; .,,1. (! n"qUl es a o·· 1, coroue -

sentidas cond I
'

d E rd V" I 't t d
.

d b grande ato de 'variedades.
_ médioo do Exército, residenÚ no'

. o enclas. or uc 1 es lelra1 e eI o pe- a, e vence ores o esem ar- Preços:
Rio de Janeiro,. onde· será efusi-I ENFERMO' 10 Partido Social Pro.lP'essista, gador Rocha Lagôa e os juí- Cadeiras numef'adas Cr$ 10,00
-vamenLe cumprImentada pelo gTan-! Es'a' em fl"-l'nco ' L b I' sob o fundamen�o de 'quo sua zes Sá Filho e Machado Gui- Balcões avulS-Qs ,., Cr$ 8,00
l "I 1

"

d
� L ,J e::iJ a e eClm-ell- -'

�

,coe {mcu o '(e sUlas amlza ,es. to e.fi sua residencia .. A 'd inscricão como candidato foi marãe'S. 'Não participou do Camarotes , -- Cr$ 50.06
FAZEM ANOS, HOJE:, I MallJ'O Ramo' n 1"" a. oVfnI/ f' 'd .

d
.

t d'l t t d' d Gerais , Cr$ 5;01)
O jovem Cesar Simões esludan- d .

S' C:;.' _

I.:> o S1. r an o el'ta epols o regls ro os JU gamen '0, por er. el:x;a o a' .oensul'a: - Até iii ano.�.

te, f'il,ho ,ao sr. Severo Si�ões, dig-. �.� enda 'l�nc, fllçao. arlüg-o, funci.o- diretórios municipais quo o sessão o re.lator, ministro
'd t dA'

-

C
llallO -o esouro qUII3 ha. várIOs

'-< •••••.•••••••••• , ••• , •••••••••••

.

.no p�esl 'enl 'e a ssoclaça,o 0- dias llIcha-se a camud' deveriam apresentar ao eleito- Cunha Melo. IMP,ERIAL
merclal d·e FlorH1J1l:ÓpollS. I

. a.
rado A

.

t'
.

I t . As fi ,e 71h horas
_ a l!Tl'enJ'na ,Marl'a Rosa, fl'llla ,..

.

I
SSlS lU o JU gamen O O se-

10) '!Vi 1 I V'd N
HOME'"

-,-."'1. are;'la -( a I -a -
. ail.

<do .sr. De.lgid'io .I?U-,tra:l�illhoo. I'
"AGEM DE D'ESPEDfD_-\· Apesar do procurador geral, nador Euclides Vieira, que sem Jmp. Filmes.

- o sr. Walter MOllt2.
S" professor Temistocles Caval- fazer declaracões, se retirou 2°) -- Robert. Livings,ton - em:

JADEGUAY , "eg'\llram, ,hOJe, com destino á S. t' t 't'd
-

do Trl'bunal, �acompanhado de A LOURA. MISTERIOSA
F,este.ia no dia de hoj-e o seu 30 Pau}o,_ 0:8 3 . Sargentos ARY AS- can 1, er eml 1 o parecer con-

30) _ Gary Coo.per _ em:
'a.ni'Versário o in!'eressanLe garoto SU�NÇAO D_4" ,SILVA, HER,CILIO trário,

À
d Tribunal Eleitoral, amigos. LEGIÃO DE HERóIS

,Jaceguay; dileto filho do dr. Be- DU_TR� e JOSE PAU�O LAPOLI, por, tres votos contra dois, re- Cabe, agora, segundo se Tecnicolor
noni Laurinda Ribas, competente e POI ter em Sldg' transferIdos cio, 14°' solveu cassar o mandato do se- adianta, ao Tribunal Regional 4P) - Inicio do seriado:
-e,s1'orçado Direto.r do Departa- B.,C. para o 4 R. 1. _1 S- Pld 'd' d I MARAVILHOSO MASCARADO
menta Estadual de Saúde Pútblica,' O'niem, no Quartel daquela nossa

u'ê ao. au o eC! 11' o caso e �recos: Cr$ 3,00 � 2,40. As 7�
<'1' de sua ,exma. as'posa d. IIsa Feu-: UlIld-ade do Exérclolo es-loveram ,---- preenchImento da. vaga da-

horas: .01'$ 3,00 unico. 2a platéia:

rSOhuel.le
Hibas. Il.'eUI�ldo.8

os

.componen.,tes
da Asso-

fest.:::lt. d.::.§
quele representãnte paulista Cr$ 2,UO. '

I
-VIAJANTES:

'

cla9ao 'C��lco-militar "Mat'echal
U ai no Senado, mandando fazer tCeusu'ra: - Até 10 ano!!,

DR. A:NTONIO CARVAI"HO GUIlherme, para presLarem home,- . -'. . ,

Procedente da Capital F,e,deral,.llag,ens-· aos -Sargentos translferidos, Ca-mpone'sa's �ovda, elelçao OUtdlplomando, o

O 'Un«',l' n,'tal do VUD")'O-.'ande B ühef-e da firma
.

Massame POl' serem sócios fundadoI"es 'e COll- lme lato em YO açao, que e
IIU" II' r u

-

Rocha Couto .& Cia., chegou: ôn- I tmuare:m, 'embónl servindo em ou- �

Conforme já noticiamos, te- sr. Vergueiro Cesar, do PSD.

loa·f.8·0 PU"blt.cotem á esta Capital, via aiéra�, o, f ra. UnIdade.
Sr. Dr. _"'ntônio -de 'Carva�ho Bar-I A.� 1{),OO horas, com a presença

ve um exito brilhante, a Festa

bosa, acompanhado de sua eIma. do �l'. Ten. CÓl. Nilo Chaves, Co':' das Camponesas realizado no

'espôsa €o de um filho. I mandante cio Batalhão e PI'esidente Clube 15, promovida por, uma
O distinto visitante, .que é cunha- de Honra da �ssoclação, foi inií)ia- Comissão de Senhoras e

'

Se-
.-do do' sr. Teu. CeI. NIlo Ohav.es ,e da a cenmoma, usando da palavra, . .

sogro do Sr. Cap. Oswaldo Varejão apresentan.do d-e?pedidas, o Sr. CÓl. 'nhontas a cUJa frente se en

da Fonseca, Comandante e Sub-c<!-I�Ilo, .q.u� em brJH18Jn�e, S'lLgestivo e 'contrayam a exma.' sra. d. AI
·manda.nte do 14° B. C., reSIP.ectI-l' emoC.lOnant'e

ImprOVISO, dIsse .d.OS o-a

c.arneiro Maria dos Anjos
va:ment'e, veiu em visita aos pa- senLImentos que o empolgava v-Im- Machado e Nena Roch d-
Tentes ,e amigos,--e á cidade de La- do o afastamento de tres auxilia- . . .

a e es

g-una, terra natal de sua eX!ma. ·e's-' res pre9timosos e os concitou a tlnada a auxIllar a cam-panha
-�iPmt8.. co.ntinuar,em tra.baLhando no _Exér- do "promim".

Durante sua estada em nossa �ltO, pela grandeza do Brasil, como O bom acolhimento que teve
,capital estará hosp'edado na resi- lIzeram no 14° B. C. ' ... .

-dência de seu genro á rua José .....pôs fez uso da palavra o 10 SB't.
a Illlci.at;y� trad�zlU�se na ex-

.J31cques nr. 4. PreSIdente da'qiU(ela ,Entidade que traordmana arIuenCla ,�e ex-

"0 Estado" aprespnf.a vaLos de

I
declarou nada ter a di�'er, melhor mas. familias aos sall)es' do

'b�as vindas e deseja mUI!Tl.eras fe- do .que fez o. Sr. PEesldente de Clube 15 e o grande moyimen
licirl'ades a'os' llustres vJsltantes. Honra, adverLJondo, tao somente,a. .

'.

SRA. MALVINA BITTENCOUR1' \ q,ue procurassem. sem .outro moti-
to em to�n..? das prendas pos

Via a�rea, acomparuhada de sua vo a não :ser o cumprimento do tas em lellao.

fil.ha, �ra. Sueli Bi,ttencourt Kas- cJpvet', a trabalhar pelo engrande: Ontem tivemos o praz.er de
ting, 8.@<guiu, ontem, para Monte- (llmenlo da classe, do Exército, su- visitar a Comis'são O:rganiza
videu, onde visitará sen fjlho \Va1- �·el'mdo-lh-es t'undass·em no, 4° R. dora. que nos y.eio entregar a
l1Y, aluno da Faculdade de E.ng'e- r.. u�a sociecla!de nos moldes da
nlharia da Univ,ersidade oe Mon- que fOI fundada nesta Guarniçã.o. imp'ortancia colhida na fe�ta,
!'cvideu, a exma. sra. viuva Malvi- Os sgls. 'Ary, DutriJ, e Lapelli sãó num total de Cr$ 3.189,00, afim
na BiLtencurt. abraçados por lodos os s'eus cole- de ser encamin-hadao ao com-
HATIZADO: ga�l 'e p,elo sr. Teu. Cc!. Nilo Gna- petente destino.
Sera levado, ho.je, a pia ba- ves, eVIdenciando-se neste a.to do

leal camaradag,em, os laço-s que Con.gratulamo-nos com a
tisr.1al, o interessante garoto unem, conscientemente, os seus Comissão pelo exito da 'festa
Aderbal, "l'lh'l'nn'o do sr'. CaI'- inrmbro�1

.

... e em nome dos promotores da
los \polinário da Costa, sar-

.

Emocionados, os que partiram .

, manIfestar�'nl sua gra"I'd,"o e' a�
Campanha do "promim"

ger '') da Forçá, Policial, e de '" L •• v

sa-udad,es qur levam do 140 B. C. nossos agradecimentos
·iI. :;,:aria de Lourdes Costa. I ie c <l lerra catarinense. precios.a congratulação.

Rio,.4 (A. N.) - O 'sBcretá-

Colossal ·nuvem rio da presidência da Repúbli-

f b
ca, atendendo a uma solicita-

de ga ao ot08 ção do. presidente do IPASE,

SALTA, Argentina, 4 (U. P.) solicitou ao ministro mandas

_ O departamento de Anta- sem com urgência fornecer ao

nesta Provincia, foi invadido Hospital "do Funci<,nário PÚ

que cobriu aproximadamente blico a relação do res1jlectiv.
200 quilometr_os quadrados. pessoal lotado no Distrito Fle-

Sa.be-se que o serviço de deral € no Estado do Rio, RI,

Combate aos ACÍ'idios enviará fim de ser c:rgani'z?,do � �da:
ia lacaIos elementos necessa- tro da secç,,? de ldentlflcaçae,
rios para o ce,mbate á praga. ,daquele hos_pltal. _ .

. . .. .... .... ..... ... .
Da relaçao deverao constar

_ ,,-_�...-....- os nomes dos servidores, o

número de suas mat,riculas, 01

respectiYos' car,gos ou funções
vencimentos ou salários e de

claração de família.

'Santas Missies em Florianópolis
Realtzar-se-ão, nesta capi- SOLENIDADÉS ESPECIAIS

tal, nos dias 5 e 13 do corren- DIA 5 DE JULHO ás
te, as Santas Missões pregadas 19,30 horas:

.

Solene recepção.
pelos Revdos . .Missionálfi.o� do dos RR. PP. Miss+onártos, no'

Coração dê Maria, adro da Catedral.
> /

O povo católico já se prepa- Inicio das, Santas Missões.
ra para emprestar todo seu Dia 6 - Procissão lumíno-
concurso a tão sígntfícatíva sa do Imaculado Coração de
prova de fervor cristão, ne- Maria. Sermão.
cessárta nos tempos materia- Dia 8 - Procissão das crian-
lístas que correm. ças - ás 14 horas.

O programa que gerá obser- Dia 12 � Procissão lumine-
vado é o seguinte: sa dos homens.

Todos dos dias: Dia 13 - Procissão do SS."
Abre-se a' Igreja. ás 5,30 ho- Sacramento, e benção apostó-

raso lica.
Santa Missa Explicada. e

Comunhões, ás 6 e 7 horas. ENCERRAMENTO DU SS.
Em continuação haverá ulllja , lfISSÕES
breve prática sobre a formação Contissões:
do espirito cristão. Críançaa: dia 7.
CATECISCO ás crianças: Moças: dia 8.

ás 10 e 14 horas. Doentes (em domicilio): �.
Visita ao .SS. Sacramento 'e Senhoras: dia 10.

ao Imaculado Coração de Ma- Moços: dia 11.
ria com breve aplicações sobre Homens i dia 12.
estas devoções básicas, ás 15 Comunhões (ás 7 ;hora.iS):
horas.

'.

I Crianças: "dia 8.
Ás 19' horas Santo ,Terço;), Moças: dia 9.

instrução sobre os dez manda- i Doentes (d<?,.micilio) 10.
mentos da Lei de Deus; ser-I Senhoras: dia 11 .

mão sobre as verdades eternas; Moços: dia 12.

benção com o SS. Sacramento. \ Homens: dia 13.
.

Pregações espeeíafs para: Devoções espeeíals s

Moças: dias 7 e 8, ás 18,30' Dia 8: Durante o dia GUAR-
horas. I DA DE HONRA das Moças ao

Senhoras: dias 9 elO, 8,8 Imaculado Coração de Ma'ria.
18,30 horas. I Dia 10: "GiUARDA DE HON-

Moços: dias 10 e 11, ás 20,3!) RA das senhoras ao Goraf..ão
horas. Imaculado de Maria.
Homens: dia 11 e 12, 'M Dia 11: ás 15 horas.

20,30: horas. NE HORA SANTA.
-----'-,-----------------�------_._-

Para �qne
C ...c!us-õ.

-

na ......

nilrilécio Siares
e

lná Vlill SftiUIl!S.
t�m e pr•••r ti" participar,
a••••UII !!IlIIrente. e p12sm'••
de IIIUIIIIII ..lq,iIl8 ° nascimen
to d•••u filho

PAULO ROIlERTe
F,III6Ii••• 2'9 el. junhe de 11147.

LEIAM A REVISTA
• '}J� 00 ITAJAI

os

pela
I

_-

.

-IUTZ - A� 4. '12 horas
1° - �OUCÜlS da Sema.na

DFB.
:!O) - Circo Mal'i!nho - Short•
3°) - lIaria Mon'Le·z· - em :

1',HI'GER
Censura: - Até 10 aBOI.

Preços : Cl'� 3,60 -.._ 2.40 .

.,RI�h�
.

�' :;;_.�. 'Úh' 'h�tá�
.....

1.° - Nnticias da I'Semana
DFB.

2°) - Robert Donat - em :
PANTASJlA CAMARADA

3°) .::_ Maria Monte» - em:
TANGER

Censura: - Até 14 aass,
Preço: Cr$ 4,40 unico.

, ...

'iÚJXY '_:_
..

"�
.

4_iti
.

i1�;'��"
...

1°) - Ciuelandia Jornal - D.
r. B.

2°) - O m-elhor amigo do Ri-'
mem - Short.

;:;0) --"' O cavalo salvador
�hort.

4·)
.

- Peter Lawford - em:
O 'PILHO DE LASSIE

5°) - Con itnuação da sér ie :
B.�NDlDOS DAS SELVAS

Censura: - Até 10 'ii'llOil.
Jlre�·os: Cr$ 3,60 - ,2,40 .

• ••• <,

Raxi ._:_
..

_��
.

7%
.

horas
.....

1° - Noticias da Rflmana
DFB.

�) - Robert, Donat - em:
FANTASMA CAMARADA

3°) -.Peter -Lawford - em:
O FILHO DE LASSIE

4°) - 'Continuação da série:
B.04..NDIDOS DAS SELVAS

Cens\J;ra: - Aoté 14. aJ1OI.

�reço: Cr" 3.60 unico.

Solicitou,
licença.
Rio, 4, (A. N.� - O ministro de

Trabalho llolicitou, ao presidente
da Republie., se11do atendido, umlll
licença de ,qui�e dias. O sr. Mor
'Van de Figueiredo deverá s'eguir
para P<ão P�\Lllo em t I'aolamentu ele
�il :�d�. "

..

, I
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OON,TI-TE\II A UniQa da. Sociedade. BenefifleJlt.. de Flerianópoli••• eM

j
1'9••laaçQo, premoYerIÍ H O J fi, dia 5 d.e julho, das IS hora.
,m diante, ao ••d. ào L.giQO Bra.ileira de AIsi•.tência, Q rua

'rcajano, n I 5, uma reunida para a••entar definitivamente 411 nome •

bjetivo de..a ••tidad. G.li.íencial, bem como o ·e.bôço de. elltQtutClS

f �Io qual deva reg.r·••.

C.nvid.m-•• pa.ra ê..e importante q.to, todas aa in.tituiq:õelll
.en.ficentes e culturai•.de.ta Capital. da metllma forma a. pes.ôaB

t
Iu••e dignar.m colaborar numa verdadeira clÇQO .oeial contra a

"i.ária,

Edital �e concurreneia
--- i.. :»is.ito Na.Ta.1 •• S.l -

De srdera Ilo Ermo. 8n1.'. Capitão d. Mar e Guerra Antão
..lvares Barata, Comandante do 5° Distrito Naval,

I ,
I. Acha-se aberta a concurrencia para a eoastruçãe dos

'I' M,tlint�s edificios do 5· Distrito NaT�I:
I a) - Séde do Distrito (edírlcío d� 3 andares ) ;

b) - Residencia do Comandante do Diet,rit. Naval ;

c) - Residencias dos Oficiais;
d) - Residencias dos Sub-Oticiaill e 8a,rl'flllto$;
e) - Resídenoias de Praças e 'I'aifeí roa.
II. Os concurrentes obterão todas as informaçôes, deta

Mies, plantas, etc. na séd€ provisória do 58 Distrito Naval, 2°

&Ilda.r do I. A. P. S, E. , Praça Pereira de Oliveira, das 9 hs, ás

I
111 hs, e das Í4 hs. às -:16 hs, diariamente, excéto aos sábados,

l 'eomingos e reríados.
III. Anexo às propostas os concorreates deverão juntar os

ciocumentos comprobatortos de idoneidade, EI provas de qui
�ção de todos os impostos federa�s, estaduais e municipais..

IV. Os cocorrentes, anexo às propostas, juntarão a decla-
ração que depositarão a importancia da caução em dinheíre ou

apolices da Divida Pública como garantia da assinatura do
eontrato, caso venha a ser o preferido licitante. A caução será
• 5 r. sabe o valor da. obra.

V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes te
iMados, até o dia 7 de julho às 9 hs.; na secretarra do Distrito.
':A_ sua. aaerttu..a será às 9 hs, do mesmo dia.

]!II,o'l'ianópolis, 18 de junho de 1947.
A.LTARO PEREIRA DO CAB.,

Capitão de Fragata, Chefe da Comissão de Concurrencía.
• r

. NOTA: «Fica alterada para 10 de julho do corrente,
-

a data de entrega das p ro pos toa para 011 cons

truções das' obI'OS do 5,0 Distrito Naval, man
t.endo-ee , contudo, (1 hora do recebimento».

'(,AlMPAl'tlnA '�ALt4NÇÂ 'DA �ÀUw
!i"mabdaa &M\ 1I1� � IH�: I A I A
Uff;�NDl()" IR TDU8f'(HITi:f.II

CifraI do Bsranco de 1944:

CAPITAL E RES.ERVAS
Responsabilidade.
Recete
Ativo

c-. 80.900.606,30
o-s 5.91'8.401,755.97

M,o-S3.245.30
.. 1,4&4%.603,80

Sinifltroo· P84!!01!l a." ú'ltll!Jlo. lil fine.,

'Responcabilidariel II

-98..681.8'16,30 r
5

76. ]-36,40 t .306,20/

.
Ihr-etOo4'eIl:

De. Pamptúlo d'U1lr.a F'I'etrc de Canalha, Dr, Francisco
de Sá, AMifri1:J Maeleo1'l'S, Dr. Joaqu.im Barr-eto óe Araujo
e José Abreu i
.'�e..,"'_"""w.t.��"ii8"...__:II:i:tIIí!II>tl!IiII "IWU"'44i1,, 1Ii

Camiu.� Grav.a�8. Pijamee,
Meilll da. melbora,,.,r�loa JDe

•o� preQCM ...�A� YlS
C�AN� - Ruae, Ma"'•• · 6

A primeira A.gaa de CoMia feita
110 Inundo foi fabricada 11& eWad.
de Colênía pela Fábrica de loh..
Mari. Fado...

Parti f (lHle�{,".'\()S E.'i/fultt1fÍ,"\ O'tt Federa'i�
e Exames de Admissão ;-

Est�de ,or ..C6rrespondênci·ft
PortN.g'llês, Matemática, Ciências I Geografia,

His tório do Brasil, etc.
Inte�••ila.-.! pl'Oencha ••te OUPQO e remeta-o para c, POlltal 332

FIiIORIANePOLIS - SANTA CATARINA

--------�------------�--------------------..---

PB91ND. IrNFORMAÇ0ES:
Home ... .:.._ _'.. -.----.-- .

aua _ .. _ .. _ _._ � .. _ _._ _ __.,_. .._. .. _._ _. N.8__._

(idide _�__ .. __ _ .. _ _ _ __ __ ._ _Esta8lo _. __

CONTA CORRENTE POPULAR

Jurai 5�f! a. a; - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação. com cheques

B.anco do Distrito federal S. A.
CAP1TAL: CR$ 60.\)00,,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

�UQft Trajano, 23 .. IFlor'fi�nópoUs

Tranoportes regulares da cargas· do pôrto de

_.

SÃll FRANCISCO

I ,

I
l'

DO SUL NOVA V08,1(para
InforEn ações com OA Aqen tas

\ FlorianbpoJi!l - Ce.io's H.:Hlp.cke S/A - CI - Telrione 1.212 ( Eod. teleg.
Sâe F"lrtilf,lMe!le do hl � Carlos Seepokt S/A - CI - Teielone 6 MOOREMACK

SNRi.
ASSINN1TtiS
Reclamem imediata

mente
. qualQUer i.rre

gsl,u!idadli na entF6ga
de seus jornaes.

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

Uma resposta de
Remadier
'"

Parts 3 (U. P.) Inter-
pelado por deputados direitis
tas durante a declaração poli
tica e econôrníca., perante a

Assembléia Nacional, ontem á
noite" o Primier Ramadíer, de
clarou: "Além ,de oposições
como a vossa, existem homens
que organizam movimentos
armados" .

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

,

liMaRA.TE!
Inúmero! seres bD�aDos,

que já foram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa
ra que poSsám voltar á so

ciedade. Celabora Da Cam
panha Pró Restabelecimento
da SatMIe do Láza,re.

o
'.

NOVO HORARIO DA VARIG'

Não terão
seu apóio
Fortaleza, 3 (A. N.) - Re

gressou da viajem que fez á
Europa, o deputado Pericles
Moreira Rocha, o qual reassu
miu sua cadeira na Assembléia
Estadual. Interpelado a propó- ás

sito da atitude que tomara em

face dos acontecimentos poli
tícos estaduais; declarou que
os "politícos profissionais não
terão seu apôio nas manobras
que encobrem· inte,resses in
confessáveis" .

I
,

�a �__�� �___

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

I RETIRARAM SU�1S CA.N'DI� .

I DATURAS
I l\'Hl �li Ill'i bebü11il�, inclmw"l\ A<Y
I ��iclI.das em outros EstadOi.
rfiil"8ram &uas candidaturu.
f#'ti"a .

t'fln&r nOI larel! carm
. oiIA<!IlDaeIS, - em vistll d. ee-r�-
r ... vitória cio aperlti'vo "-NOT.

'

,

I

DE P'tONEIROS
A SERVICO DE V.S.:

, . .

.'

Rlllv�e ao seu amigo flistantA
um númer.o lia revista O "'.A
fiE DO ITAJAí. edição dOO!
(�oo.a a Florianópolis, e IlssiD

estará contribuindo para
IDSt9J' difusão C1lltaral

......" .......... ;,�o;,l

I

2as. - De Flori,anóq)olilil para Curitiba, São Paulo e Rio de Jane"..

Decolagem ás 10,40 horas.
3,ats. - De Plor ianépolis para Porto AI,e.gr,e. Decolagem ás 12,30 hH_

4as. - De Plor ianópolts para Ouritiba e São Paulo. Doo()lagem
-

13,00 horas.
5as. � De Flmi-alnóipolis para Porto Alegte. Decolagem ás 10,20 hrll'.

6as. - De Floeianõpolis para Curitilba, São Paulo e Rio de J3JlJtl'i�

Decolagem ás '10.40 horas.

Sab. -;- De Florianónolis para Porto Alegre. Decolagem ás 12,30 bH�

PA.SSAGÉIROS - GORREIü - CAlRGAS - VALORES - REEMBOLSO
_ FRETE A PAGAR - S:IDRVIÇO DE ENüOMENDAS - CARGAS PARA.

EUiROPA PELA K. L. M.

nLIAL V A R I G - EDIFlCIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE

N"VEMBOO - TELEFONE: - 1.325

i;EV FILH. TEM UM
ENeONTRt> MARCADf)!

_ .. -

5'wl, ftlX1!ll!lera .. ' Sen fi�o tem encon.tro mareado coa

a vi_!

G.mpete à le_laera fazer eO!M flue êle €Ht!!;8 sadio e

ie:P'te. As vm'lllioe'&a � -

e «D» são IllUite 18eeenáfiu �
sa1ttk ôa1i crtBlJ9Qtl. Es\as vitauail'l8,S as enoollt rafá cm �Od8 li

IH;)

OLEO DE FIGADf)
B�CAHI.J\U

de áANMAN 'fIKEMP

Inspetor Federal do Ellslno Secundário IMATÉRIA PAiA o CONCURSO
Legislação, . Teoria e Prática .

Trabalho ee autoria ele Dr. Pedro Giannetti Filho, Insp. Fed.
1'0 Rie Grande do Sul. PREÇO: Cr$ 20e,OO.

Remu8a }!leIo reembolso postal. P.didos: Rua da I<I.l:iserilJÓ1rdia, 25-

PORTO A.LEGRE •• R. G. DO SUL.
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Lira Tenis Clube - Dia. 5 de Julhe - Hoje' - Grándiosa seirêe erganizada r

ipelos «Amigos da' Onça» com apresentação de uma orquestra de cordas', ·conjunto de

�g"aitas especiais e um Sketch .. Números inéditos para Florianépolis. Venda de mesas
,,'li � 10'_- .:...-- na Joalhería Morilz' a partir de Segunda-feira. .....iA

'

..

, ,

PEDQA PARA Aff-AR QU.AlQUER ESPECfE DEffRrJANE-�A

."

7' .

Re4�'I}ba rios julgarnentns da Câma-
ra Civil, r-oaliza'(]os nas sessões ele

;2,3 c 2ü do junho de 19117

Ag+avn nO 1.G53 de Flor-ianópo
Tis, agravante a Fazenda rio Esta
.do l' aúavado o espólio de D. AJ
,cirle "Jaci·rl Carn,pir'o ria Cunha. Hc

. lalor o SI'. eles. Edgnr Pedr-eir-a, d(·'
cid inrlo a Câmara Civil 'conhpC'pl', rln
agravn o negar-lhe nrovimen!o,
<para confirmar a ppnj,HIl�'a agrn

. vada Sl'I'vil' dr. Procur-ado- O,eral
.ad-hor. 'Ü SI'. rir, Edmundo Morrira
por r�lal' impedirio o l'pspec[ivo'li-

, tular.

Habe-as corpus n. 1.704 de
'Tubarão,' impetrante dr. Ma
.noel Lobão Muniz de Queiroz
e paciente Osório Mendes. RB
.Iator o sr. des. GUILHERME
..ABRY, decidindo o Tribunal,
preliminarmente, pelo voto de
-desempats do sr. des. Presiden
te

.

converter o julgamento er.n
-diligência, para que seJa avo- .

cado o processo originário.
Vencidos os srs.des. Luna
..Freire, Edgar Pedrei.ra e Her
cílio Medeiros que concediam
a ordem i,mpetrada.

CAI'J(A P05TAL�1:19-�- fLOR IANÓPOLt.5

Esguaâf1ias
de

adeira

Adiado o jnl- '

gamenlo
Rio, 3 (A. N,) - Na :sessão ' ,

de ôntem do Supremo Tribunal Re.logio de, P,ulslFederal foi novamente adiado .

o julgamento do mandado de P.rd.u-�. �l'lII'. no. trafet.
segurança. impetrada pelo Sín- entre M C;_onfeJtIlTla CJuqumh.
dícato dos Bancários contra o

e rua �l�adlJn tes
ato do antigo ministro do Tra- Gretitice-e« 011 qu!m o eA

balho, Negrão Lima, que decre- trttBMr nesta lhv<i.çao.
tou a intervenção no mesmo o

julgamento do mandado veri-!. •
.

fícar-se-á na sessão especial de
hoje,

o acõrdo ortográfico
Lisboa; :3 (A. N.) - Falando

á reportagem perante a Fa
culdade de Letras a respeito
da "Língua escrita no Brasil"

O professor Serafim .. Silvá Ne
to, ás vesperas de SIlÍa partida
para o Rio de Janeiro, contes
tou a utilidade do acordo orto

gráfico luso brasileiro, Salien

tando que se deixar em' seu
ambienta regional, os fatos

Iínguálticos que determinam
nova evolução de ,língua.

FRACO::. • ,
'ANmM!COS ITOMEM

mB�1 ereDs.ftta�1
"SILVEIRA"

Grande Tonh=.o

........................... �

Newtt'n Meceti e Sefor.a
Caldeira Noce_ti

p.rtícip�m c.c•••�!II JIItlre.. tea

It Cln>.ilJ". "me.ciManto tia

•El.sobeth-Moríc

Tome I{NOT
Agiavo nO 1.G52 elr Cresciúrna.Í

.. �g·J'a\'a.Jll,r "A Protetora" Cia. rll' I
_

Seg'Ui'Os coní rn Acídentes 'rio Tl'a-I
_,llalho ,r algrav,arlo Adolfo i\�anol'l'�

J _:omaz. _Relator. o Si'. eles. Ncl�on�
'<..xl11.m::Jl'aes, decidindo fi Câma;l:a'"C1V11. pr-lo voto de desempato do ]

«O Es ts do» nào deve ser

sr'. (Irs. PI'psidel1(c, cOllihecpdor do
.h.- Telefone 11M pago &l1t'I parte tll{iuma

agrnvo E' conf'irma r a sr�ipn<.:"a' t
·r, do MO!!" Estado peJT'

,

1 -r I meis d. CR· 0,50. Noesoeagravar a, /r.l1cic]o P, par!», o' sr. •. I... _�'. 'f'

-des. \1E\lson Gu irnarãss. FlorI-ano'p'011"S
· reveridedoree tem' mar-

_
i

�em suficiente para não

App!u(:ao c.vel n? 2.788 de Al'<l-' I wltrólflasf5ar este preço,

ráaguá, apelante o espólio de Jo-! , Qualquer maioraçâ-g é

I�'é Sil\'ril-a Butencourt .r sua mu-
------------'----,...---o

-

I EXPLORAÇÃO.
.

'l:hel' f' apelada .Aua Maria oe J"psu!'>. ' • J)lÀ�I.\MiR'{T'E
Helator ° sr, des. Nelson (.;lli- Resolvido, ,enfim, seu nroblema financeira J �. ." ... :""����. 1IÍIIIEIl:__I!II7.iS!!II!Ii_1IIIIII!IIIIIi
mai-ãas, decidindo a Câmar-a Civil ....

t' ..

,cc,onhpcP'l' da ape.lação para con-
firmai' fi spn(p[l(,'a qUE' homologou
a paili lha.

Raa João Pinto, 44
�...�..�_aDm"�S&&•."Tm"B11"""

I
t;i'e'Cià1fst., êl:'rr-'rnoles- .

tias de Ssnh()JQs.

DR. SAULO
RAMOS

Alto. çi�urgiQ.
Herâr ie: !l à.s 12

Egapreza de navegaça.
C'H ERE

NAVIO-MOTOR -ESTELA·
maxima rapidez e garantia para traoeporte de luas mereadori8\f

Agente� em FiorisOOpoli.s CARLOS HOEPCKE S. A,
()

\\' ETZEIA INDUSTRIAL-JOINVIl.J�E CHefe 1

TOlmA A BOUPA BRAN�
, I

Adquir&l TUDO de que neoeuitar,
4e UMA· SÓ VEZ,

p�ga.ndo PARaEL.l.DA�,
eom .. VA1!'TAGBlIS tia ce_pra à riMa,

M2"9'Í!lào.,.. do
,

,

CREDIARI'O �N.T "

, R€curso de habeas-co.rpus n.
79 de Mafra, recorrente o dr .

..Juiz de Direito e recorrido Es-
tanislau Lourenço Gomes. Re- S.... It...,
"lator o sr, des. LUNA FREIRE Á. HceU.� .....__• lJ....
-decidindo o Tribunal por unâ� IIU " íris a .&I'C&.'" ._t I ii

nill1.idade, negar provimento ao: "J.haa Meria PU." q.- já en

recurso, para confirmar a sen-I í'releri-àa pela "* ..,..,.... ...

tença recorrida,
'

o. P'HF9 D

SISTEMA
Uwres
O'nep... ,

'''latiM _.......
,

ArtIaM ,., ...
Peles

m..-,

�.
lU.....
.........

1S1e1ca.t.
J6I..

CM.UI
Q_la..........

IHDOsTI1A, COMámo I RGUIOS KHOJ S. A.

&PI... I .. ... fl ... ·'.. a." ...

VOC2 PRECISA COUBWI
na Campaaba Pré Resta
beJec...t.'&' Sa" ..
Lber•.

o San,i.

"ViRCiEM ESPEC'IAll

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será .re�liz.ada, ama�hã, ás 10 'hS.,11 baía sal, a grandel:i{��f��;��c4���
prova nautlca «Presidente Roosevelt", com o concursoli�!;���i:xi:�iE:,�I::���::
de guarnicões dos clubes Riachuelo, artinelli e Aldo Luz. r�:U5ESv�n��i:U::::nae:

. As i·nscriçôes serão encerradas hoje ás 10 horas , ;�e��rI���J���1:::�!:a:f
__� _ _

' Suspender por 8 jogos 6J

centro-médio Procópio, do Fi
gueirense, incurso no art. 332·
do C, B. F.

Suspender por, 3 jogos o mé
dio Verzola, do .Caravana, in
curso no aet, 3350 letra A. d.
C. B. F.
Suspender por 20 dias os jti)':'

gadores Marco e Ernani, res
pectivamente dos quadros de

aspirantes do F'ígueirenss e _.
Caravana do Ar, incursos •• '

T h
art. 335. letra A.

eixe,i,i,n e rio, «c.rt�z» E S P O R TIS TA! to� �O�g��������:���i ��!��' ,(01
Escreveu: Acy Cabral Tehe mates e acima de tudo a com-

vido por maioria de votos:
O caso da ida de T<eixeiri-I bativiru;de necessária �ara um

x x x

nha para a equipe .profissionall' Jogado!" de futebol pertelto . . PARA TORNAI'{ REALIDADE UMA DE TUAS A CONTENDA DE HOJE

do Botatogo, do ElO, tem pro-, E, o sr. Ondino Vieira com
Em continuação ao certame

vocado os mais gigantescos os demais paredros alvi-negros MAIoRÊs ASPIRAçõES, CONTRmUI, AINDA de futebol amadorista da cí-

anuncias de propaganda, co- assistiram àquela partida vi- dade, deverão preliar 'hoje, li

mentarioe e outras "coisitas" eam as façanhas de Teixeri- QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA: tarde no Estádio da F. C. D.,

mais que, diga-se de passagem, nha .. , Dai, naturalmente a P.R.Ó-C..ON.STRU4'iO DO 'ESTinIL\ 00..
as equipes do Figueirense e d:•

.sempre existeram e hão de facilidade com' que conseguiu _ � .

l'UI"
_

Paula Ramos.
.

eXsiSotitre's110 futeból e os demais ingressar nas fiÍeiras alví-ne- FIGUEIRENSE F. C. roIllbeEsSso,etl·JOm·gmOaPtréSten�rádd9is
e pr. gras,

.., a eu e reina os e

Mas, agora chegou a nossa Muito embora todos nós co- promete ser sensacional e dís-

vez. ,. de comentar. . . nheçamos ás possibilidades de

p D· d t" R·
,

' -

II
putado.

I

O fato em si, representa uma Teixerinha, nada se póde adi- rlva «I resl eH e. loseve» Amanhã prosseguirá o cara-

glória 'á mais para o 'esporte antar quanto a sua permanen-
peonato, com o penúltimo teJl.-

barriga-verde e quanto a is- cía, maneira de Jogar e ainda A lnscríção para, a proTa, verdadeiro esportísta.
.

centro do 10" turno, em que

so não 'resta .á menor dúvida! mais, Se agradará em cheio aos "Pret;ide:'l.te 'Rob�eTelt') -I 5° - Â prova dividir-se-á em serão adversárias as equepes

Santa Catarina, depois de responsáveis pelo glorioso. Volta da Ilha das. Vinhas are.... duas : uma de 10Ies e outra de out- do Atlético e do Colegial.
.

oferecer ao tuteból nacional Fazemos vótos para que Tei- - é �ratuita� Cada clube P.-t�iggers. Aos vencedores da primei':' --()-

valores como: Friededei.ch, o xerinha e léve mais uma vez derâ Tnserever quanta!'! �uan:i ra se:',ão �?nferJd,a�, medalhas de A F. P. V. CONVID1\. A F. A. C.

conhecido "IDI Tigre",
.

Alfre-. o prestigio do nosso f'lltcl:!ól, é ções 'desejar.
'

prata e aos da se.;-unda, de prata A Federação Atlética Ca-

dinho; André e Emilio Báda.] claro e quanto a isso 'não' há A inscrição poderá ser J'.eita .dourada. tarinense acaba de receber um

Benedito Cardoso, Cirilio, e 'duvida alguma.
' nest-a J,eda:ção, eom'ó oronísta 6°'� Haverá intervalo suf icien- oficio da Federação Paulista

outros mais, vem, de, 'se orgu- Agora; .quanto ao comentarío Pedro Paulo "1a,chado, bastaa lle entre a largada e um e outro pá- de Voleibol, convidando-a pa-;

}:har vendo mais um dos seus que anda. por ai, segundo o do que cada responsá'sel pela reo, para evitar-se ahalroamentos ra participar dos lOs Campeo

filhos subir ás escadas do trí- qual 'I'eixerinha seria o maior tripulação dê oe nomes do� lileUIII'rla manobra de oontôrno da ilha, natos extraordinários bras f

unto, ingressando num clube jogador catarmense de todos componentes por escrito, snas-! 7° - A prova terá inicie ás 10, leiros de voleibol masculino e

famoso 'e lTe.speitado POl' todos os tempos', ainda. é muito cêdo CrQTenue-... horas, feminino, a realizar-se em fins

os que sabem do seu valor e para se falar ... Vamos esperar As inscríções serão encer x:x x de agôsto próximo, na capital

patrtmônío. que o tempo nos diga mais al- J radas hoje.. ás 10 horas, iU1< _t.lItoli4aiM paulista, em comemoração li

E isso acontece com o nosso guma coisa,
. preterivelmente. Semana de Caxias.

popular Teixeirinha, ex-ínte- Por enquanto nada vimos de • 'Árbitros de honra: Dr. Wil- Ao gue apuramos, a F. A. C.,

'g:mnte do Palmeiras E. C., de sensacionalismo e de grandio- Volta d« ilh4t tittS V'inhus mar Dias e. Professor Montgo- está estudando as possíbtlída-

Blumenau, a cidade que dia a sídade df:$comuna,l... Socé- Re(Julament. mery Merrtrnam. des para..
atender ao convite.

dia caminha para o seu apogeu guem os apaixonados. O que 1°, - A prova consis,tirá do �e-, "Sta�ter" e fis�al de raia:

es:portivo. . ele tívér de ser ele o será e não gu inte percurso : saída da ilha fio I Dr. Heitor Ferrart.
Aliás, quando dll: visita do dependerá de coment;_ários ou de I Carvão, rumo á das Vinhas, cnntôr- J�ízes de chegada: cronis,t�s

Botafogo aquela �Idade p.er- criticas. Convem nao e�que-I
no desta pelo lado de. fora> II ehe- P�dw Paulo. Machado, Hello

guntamos ao teçlllco OndulO cer de que cada qual carrega o gada no ponLo de partIda. MI�ton PereIra e Acy Cabral

Vieira qualquflr novidade a seu destino e assim sendo rião 2° - O nÚmel'Q de r;artieipantrs Telve Oe s�nhores Charles E.

respeito dos jügadores õ seu se ,pôde av�nça:r além do 'tem- é ilimitad�, ex�gindo-se, entrelan- Mor!tz, José Elias e Sidnei No-

interesse pelo concurso de Tei- po. to, mscrlçao ate 2/1 hora� ante� da, cettl.

xerinha. Esperemos mais alguns me- prova. Por nosso intN'médio, pede-

Na;quela tarde, o atacant� do ses. ,. ta!y.ez até mais alguns 30 _ A raia é livr.e. Será des-
!:Se o co:uparecimento das pes

Palmeiras ,"bafou a banca" anos, .. ele é tão jovem ainda. classificado, por,ém, a' tripulação I soas !lclma enumeradas, a:na-
como se costuda dizer. Elle, ,...."'J'_.-•••- ...,.. - -.-.w.-. que tr�ncar ou embaraçar, de qua.I-1 nha �s 9,30 ,horas, no trapiche

Schra e JaImo, salvaram o . '.'
-

-, quer fqrma, o livu curso das de': I da RIta Mana.

quadro blumenauense de uma Aproxim6-se mais de �U8 mais.
.

, ,

"

mais espeta:cular derrota, d€- amigos � parentes enviandO' 4° - Será excluida da prova a; CASA lIfSCEL�NEA di&tri
monstrando aos quais ali esti- ·Ihe� um número da rt"'Vista () guarnição que desatender as ordens' b Rtldios R. C. A

v�rall)., um perfei.t� controle de VJ.LE DO ITAJA:t e$lição d&-I' recebidas ou infringir as regrOls dei � Vê�8 e Irasc('l!I.
bola" muita preclsao nos' a,rre- di�ada II. FlorlanópoU", eavalbeirismo a que se submele o Rua �8elbeir., Ms11'&

..

TEUS FILHOS
aplaudirão teu gest6,

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

",?BNÀ� {";� 6-.�

.. Com e81>1l �ISlilill ·�l!uu.nl!l v ."'�
NU. lIIm1illando /I) II(JQ II"lI'á'lf'�IU�
C';llb\bll11 pMJ'a a c.J:i(tÍ .� E!Il""�M
ue h..Ji.lfo... d. Ji'1.I'Ia�ch,.J"

,

BVlTE 1DORJUHJIMENTOS
e..11IIl ,.,edhlM qn.e f)odem ser evit.. !t

de_.••1iidírtlma p_ 1\ Caba de "Fmo
moMs _. I.-.ates de Jl'loTia.lii.. '

«(
,

e.sa-do··· -I'rmá'o"5»Grande
PROCEDENTE DE MONTEV!Di!O

.' o Circo mais

Ias.alado na

completo que percorre O Continente

Praca General Osório
,.

!l.RTISTAS DE VARIaS PAISE-s DO MUNDO'
formidavel coleção de feras e animais amestrados

Leõell Africanos, Tigres, Ursos �llioticos Pumas Touros, Jaguares Macacos
'Cavalos Sírios, Pon�yQ do India, Qu� tis, Caehorro8 e'Diversos Ànimais

•

BOJE A's 20 boras ,. Grandiosa' Estréia - BOJE

·'1'·;··
"

I}'
'I

D� pS!!I'0t:r0m parn São
Paulo IiÓ .lorá 4 unicos

ellpetaculos r.afiá. t'04.. à. aolte.
Billleteria aberta desde às 10 horas Gla manha. - Dom.ingo matinée às 14,39 hora",

- I
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·--·---·Cadasfro----SOCi-al .do'�'(O Estade» 'Novo 'gabinete
indonésio

'/

'.

- .

Pedimm aos D0880II d:istintoa leiJtorea, o ol}séqui.o de preencher o

JIlOIDl)O.D abaixo e remete-.1o • 1J:(J88a Redação afim de�OI

Jill'lllllD:to aatee, o DOIIDO novo GIldallltro Sooial. '

QUER -VESTlR·SE CO�J COH,fÇ,RTO f ElECi.AHCIA? I

-IPROCURE"A ç

...

'DR:<lR�M�AS
....

�!��!!��!l! 22 �. S.b!!�O IMOLÉSTIAS DE SENHORAS
FIGADO - ES,TOMAGO -INTESTINO'

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

Con�ultas das 14 às 16 horas.
Rua João Pinto n. 7

(Sobra.do)
. ,

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

I"
SAPAT@SPARAHOMEM:,feitoeamão.virafrancela••olado duplo, '

'

salto prateleira. fabricado com material que exist� de melhor.
,

preço apenas Cr$ 150.00.
SAPATOS ATAMANCADOS:' proprios para inverno. lolado de madeira
especial qt1e r•• i.tem: contra' toda e 'qualquer humidade, conaervando
o pé .empre quente. recon;l&ndQ. ••e e!lpecàalm!!mte' para pe.soas que
·trabalham em lugares humidos cujo soalho é de cimento e tijoletas.

Preço apenas Cr$ 50,00; ,

CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: T� granie sortimente.
modelos novos. preço. baratíssimo., de Crl.1ãlib. 20.00 a 100,00.

Vendas diretamente da. fábl'icà ao con8umidor.
CASA BARREIROS Rua Conselheiro Mafra 31.

10m biaóculo
Brande

�o mater e mais p�rff:ita
�e, a àe lHE .om _óculo

alesaça quem tem sélida
imetruqã".

liTros, sobre tQclos 08

Hsuntos: I'LWRARIA ROSA I·
.Rua Deodorlil, 33 - Florianópolh

AUANÇ,A (LrDA,)'
FOI' Sede: Avenida Rio Branco rí. 91 ••• 5.ó andar

'Batavía, 3 (U. P.) RIO DE J N-IRO
.

constítuido o' novo gabinete
'Pt. t:.

indonésio. O Ministro da d,e- carta Patente n. 113.-Expedida pe. T_aro N-ac�onal
Nome o.' fesa do gabinete procedente foi Plano Federal do Brasil ,eX·, «Y« e (Z»

,JJrao Eat. G:Ml • ••••••••
escolhido como presidente do e "Plano Aliança"

",Á "A. ��.' povo do govêrno no da repúbli- Resultado do S<>rteio' realizado no dia 28 de Junho

Paia ......-........................... • ••� ..,�.� ,�.�
••••••• ca Indonésia, no qual est1l:0 de 1947, 'pela Luteria Feuere l cto Brasit. de a côrdo cum o

:� �) •••••• , •••• o •••••• •••••••• • ••••�':•••••••;;.......' •••• �,representado� todos os.= artigo 9° do Decreto-Lei n. 7930 de 3 de �,etem br« de

,
\ '��?; .-,' I do s republícanos-nacíorsalís- 1945, revigorado pelo dtt n. 8,953. de 26 de Jan etrc de

___
-, .> / , . \ '!ii, tas 194

'

f
.

I d D turi i R r,
__.. eu 6arIO ..••.•••••••••• JO •••••••••;,�9 •••,. ••'; •••••• � ..... ;, .' r'

6 coI} orme. ,Ii. C'I�CU ar n. 2 li lr� url'l l e en ,,'18

, ,.,'� " Internas, da 8 ri€' Janetro d� 1946

.... do Pai (� ····_· .. ••• ..
••••••••••• ..

\· ·····:·:.':;i:·>�.:·�l Plano Especial· Premiado o n°. 3.903

......... ,
�:11..,._,{���.� ,Der convidar 390'3-Milhnr-Primelro prêmio no nlor de Cr.$ 10.000 00

, \, � �
E

903- Centena - Pr emlo no valor de Cr.$ 1.200,00
'

:
_ "01" '''v a spanha Inve-rsão - Pr emio ,no valor ,'q� Cr.$ 300,00

�riamOtl, t:.ameém, a� de .,
,

Atlantic City, 3 (U, P.) _,_ O ,Plano PopuluJ'. ,Premie4o O n°. 3.903

�Dt6S e 0UÚ'aa. de� cm de petI80U S1:', Oscar 'Invanissevich, erri-l 39Q3-Mllh8.L·-PnmelrO P,rêmi.9 no valor de Cr.a: 5000,00

baixador da argentina nos És- 903-Cehteoa - Premio no valor de C1'.$ 6�,OO
Inversão - Pr emie no valor fie Cr.! 200,00

tados Unidos, pediu que na

sessão plenipotenciária da C011- .Plano Aliaft(a»
_ ierência internacional de te- Série 2' n. '3.903, no valor de Cr$ 50.úoo.00 - Tipa liberal

Ieeomunicaçôes, se convide a Milhar de qualquer sêr ie Cr$ 2.500,00 -» ..

Espanha para a reunião que Centena Cr$ 600,00 » »

planeja formular novo tratado Inveraão de milhar Cr$ 2�,eO -» ..

que governe as comunicações Inversão da -oentena 0.1'$ tlO.9<O' » »

elo rádio no IDU11do. Série 2 n. 3.903, no valor d e Cr$ 25,'Qot,Qt) - Típo elássico

Miihar de qualquer sêr ie Cr$ 1.250,0t'l » »

Centena
.

,Cr$ 300,&0 l) �

Inversãe do milhar c-s' 10'0,00 .,. »

Inversão da centena Cr$ , 3Q,OO -» lO

visão
'

Adaptado ao Decreto n- 7.930
Tipo liberal
c-s 40,000.00
Cr$ 5.000,00
c-s 1,200,00
'Cr$ 2.000,00
Tipo clássico

Série 2 numero" 3 903 no valor se Cr$ 20.000,00
'Milh�r de qualquer série no valor de Cr$ 2.500,00
Centena no valor de Cr$ 600,00
Milhar na ordem inversa Cr$ 1.000,00

OBS2RVAÇÕES- O próximo sorteio rea1izt1r-se-á no

dia 30 de Julho (4_a-feira), p�lfl Loteria FE'deral do

Br8li!il. de conformidade com o Decreto.lei n. 7.930, de

J de Setembro de J9-1b.
Rio de Janeiro, 28 ·de Junho de 1947.

R. Pessôa Ramalho -Fiscal Federal.
V;ISTO: Eduardo r. Lobo -Diretor 'rresoureiro

O. Peçanha o
-Diretor-Gerente.

Convidamos ÓS s�nhl1re8 contemplados,i que estejam
-eom 118 seu-s titulo-s em ..diª'r'8..•.Yjr�.!ll. _.1\�-º.º§.§� s.���!, pa'ra
receberem seus pr.êmios de acôrdo com o ,-nosso Regu
lamento.

1)1. !AVAS LACERDA
__ m6cMco�glca de Olha.
- OUY1do.1. Nariz - Garganta.

PI'.scrição de léntas de
aontato

i'JIUaULTóRJO - Felipe BchmJ
"'t. a DSB 14 às 18 hora•.

�CIA - Conselhe1ro Ide.
n,77.

INIlLJlJ'ONES 1418 oe 1Z04

Ausentta

II. ARMANDO VALíRlO
DE �SIS

'1lI!O!! !l&eM'lços de Cl1nica InfantU �
�ncla Municipal e d.

Caridade
-.onvA IUlDICÁ Dlll CRI.&1I(.1,1U1

.&DUL�
_lIiJflJLTóRIO: Rua' N1U19!1_'"
� '1 (llldlUclo S. !l'raaruoo).
COIUultas das 2 às 6 hár-.

'�NCIA: Rua lilIarechal GuIt
lherme, lÍ Fone 783

DR. A. SANTAELLA
l:Dlplomado pela Fãculdade Na
JiIII1ti de Medicina da Unlverslll,c·

� 40 BraslI). Médico por con.cUl'·

� do Serviço Nacional dê DoeD- \ '

JIII8-,JIlmtais.;Ex._ iJ)terno dia Ji.anta '

.

__ de Misericórdia.'e' ltoapl't&f
� ,�---

f1I*IIuttrico do Rio na Capital /t., "

deral
ULDQCA �:��tsÃi DOlllNÇ,IUI

_ éo!lMUlt6frio: Ediflclo Am4.tra
,

NETO
_' Rua Felipe Schmldt. Conll:Ult&8!

. Daa 15 ás 18 "horas -

iIadd'nc1a: Rua Álvaro de Car'na
liiio n. 18 - F!orianópol1lil.

wm. POLYDORO S. THI.AGO
lIHd100 do Hospital de Carldad.

"

de Florianópolis
• &.ss19tent': da Maternidade

CLnfIOA Ml!:DICA - DISTUB

aIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

�oas <10$ órgãos Internos, _

pecialmeJÍte dó· coração
Doenças da tiróitle e demais

glândulas internas

I'UIOllERAPIA - ELECTJWCÁa.
"ÔGWU' - METABOLISMO

BASAL

�taB dlàriamente das 15 ...
,

,

18 horas

.&.tIIII4e cha.mados a qualC'luer
lIMI'a, 1nclusiv� durante a noite.

tJOJIBULTÚRIO: Rua Vitor Mel1'&-

les, 18. Fone 702.
It.UIDDOIA: A v e n i d a Trom-

powskl. 62. Fone 7611

II. M.' S. CAVALCANTI
OIInlca -eXclUSivamente de �1an�

'Rua SaJdanha Marinho. 16
Telefone M. 7�

III. MARIO WENDHAUID
�,.;"WW' JD Hos{>it"l' "Ner�. R""'6"

.

cr.!NIcA' M:tDTCÂ ÕE�ADU'LTOE'-""- �

E CRIANÇAS
o.acdt6rlo: R. Visconde ele. Oun

.. ' � 2 - esq. da Praça 15 ,de Nt>,
� laltol 'd.' • Belo Horizonte-)

Te!. 154�
Ceualta8: da. 4 áo 6 Iloí'al,
!IP...mdênei&: R. l'etipe Sclualdt. II :'••S

- :ro.e manual 8111

DR. NEWTON D'AVILA
Openç-ôe. - "itlá UrlnArlu -

,!)o� doa mtestínoa, réto •

__ . Hem()l)'oldas. Tratamen-
to da coUte amebtana.

n.to�erapla � Intra Ter.melho,
Conífulta: Vitor Meireles, 28.

.lHnde diariamente 'la 11.30 !la
, iii, I tarde, dns 16 hs. em dlenu

Resfd: Vidial Ramos, 611.
"anil' !'OS7

CURSO DE

DR. ROLDÃO CONSON!
�IA GERAL - ALTA VI
iUIBGIA - HOL1!:STIMI DIIl l!IIi
•••. NHORAS -oPART08 ,.

f'enDado pela Faculdade de Med1
eJmla da Universidade de BAo

V,&1iI1o, onde foi assistente por YI
,_ Mali do Serviço Clr'Ors:1oo de

Prof. AUpio Correia Neto '

-� do estômago e mI &1,
MflINII. intestinos delgado e gro_

, tb'61de, rins, próstata. bexiga,
�. avArias e tromp&.8. Varl00
�,Ilidrocele. varIZes e b_

CONISULTAS:
l'lIu 'li li 5 horas. l Rua ""I.pe
�dt. 21 (altos da CaSl Pa,

raiso'). TeI. 1.598.
I!óJliiUll)il!NCIA: Rua Estevee .se,

nlor. _179; TeI., H 7IM

Dr. BIASE rARACO
DOEI'i'QAS DE SENHORAS -

m'LLI8 - AFEcçõES DA

PmlIE - RAIOS liNFRA-VER·

HJiILHOS E ULTRAS-VIOLETAS
CoIla.: R. Felipe 8cbnúdt. 411 -

Dali 9 à. 11 e dos 5 às 7 hrg,
Rs.: R. D. Jaime Câmara; ,47

FONE 1648"

"Quem extraviar ou inutilizar e

certificado de alistamento pagari
multa: dê'IO a 5(f' cruzeir,08, outro..
sim incorrerá em multa de 26 a I.
cruzeiros aquele que extraviar OV

in�tili�r o Certificado. de R1!ser
vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço MlD.

tar).

DO LAR

Série 2 numero 3,903 no valor de
�

Milhar de qualquer série no valor de

Centena no valor de .

Milhar na ordem, inversa no valor' de'

DR. ·LlNS NEVES
Moléstias de senhora

Oon4Ju1t6rio - Rua Jolio' Pinto n. '7
- Sobrado - TelefO'Ile 1.46'1

Ruidencla - Rua Sete de Setembro
- (Ed1ffclo I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834 ,-

II. PAULO FONTES
Cllnko e operador

•

<I.JorufUltórlo: Rua Vitor Mel!l"elea: 28
Telefone:' 1.405

Ooonw.lta!l dfls' 10 às 12 'e das H li li
R�ênc1a: Rua Blumonau. U

Telefone: 1.623 •
'

I fcfbrícuiJ, A COilO •A CAPITAL" ahama a ateng80 do.
viGita ante!@ d. efetuo rem suaI!! compraa� MATRIZ em

MOTORISTA
e

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

.

Amador e ProfISSIonal
Teoria e prãtica - conhecimento do motor.

Atendem· se chamados para reparos de urgência.
Auto.;Escola Y-47.77

GARAGE UNIAO-PRACA GAL. OSÓRIO. 40.

«Casa'Barreiro,s» vende:
.

,

,

/' I)'V()'
�

. DO,�l_r� _
,tiA ' ��- •

Dr. OSVALDO, BULCAO WIANNA

I Dr • .}. J.'DE SOU;5� CAB'RAL

I
.
ESCRITÓRIO: Rua Felipe, $chmi�t, se

I "Edifício Cll'uzeirQ - Florian6polis.
Sala 5

melhore.

Fabricante e di'3ltríbuidoras das afamadas con· ,�I'facções -DISTINTA" e RIVET. Poasue um gran-
de .ortimento de easamira.. riacado•• ' brin.
bana e baratoa. algodões, morina • ayiamentoa

_

pal'a alfaiatui que racpbe diretamente da. ISnra. ComerelClnte. do interior no .entido d. lha bzerem 'Imo

Flol'ianópoHa" .....:�FILIAIS em Blumenau • Lajes. �
-.aa DRmmBD_ aa-====- _ ====� �Em..
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,,_.,.:. -UIJ I·u-w.'-'ULAiUO� DO fASQUmETfr UY\J�lt,;lO�f�l1\, AU ll·H'I!.� DL .lJLlnUH� lll.tií"f!Srn -vÜbruruiá .mLIJOV DI:.I J.J'U!n.uu'

DOIDO PELAS DUAS SOVAS ELEITORAIS, DEVERIAM LEMBRAR� POR EX�MPLO, O CONCEITO SEGUINTE, QIJE O
SR. OSVALDO RODRIGUES CABRAL EXTERNOU \ A RESPEITO DO GOVÊRNO NERÊU RAMOS: "EM TODOS OS SETORES,
DA ,ADMINISTRAÇÃO, A MESMA, INTENSA FEBRE DE TRABALHO A REFORMAR, MODERNIZANDO, OS SERVIÇOS PÚ..

)"

BLICOS, A 'BEM DA COLETIVIDADE; A INSTRUIR, I CRIANDO APARELHOS TÉ{.NICOS E. CONTROLADORES QUE FACI
UTAM- AO ADMINISTRADOR A VERIFI CAÇÃO DE TODO O VOLUME DA SUA OBRA, TôDA A FRUTIFICAÇÃO DOS SEUS

ESFORÇOS�'
.'

I.

Retribuindo a visita que a Assembléia lhe íez, por in termédio dos lideres das diversas
bancadas, o sr, Nerêu Ramos, ilustre Vice-Presidente da República, esteve ontem

Palácio do Congresso, onde foi cumprímentade por todos os deputados presentes,
no recinto das sessões, foi S,' Exa, saudado

-

pelo sr, Armando Calíl, tendo,
agradecido em eloquente oração"

----------------------------. Ontem, o Vice-Presidente da de improviso e sem preocupa
República, dr. Nerêu Ramos, I ções partidárias, pôs em relêvo
visitou a Assembléia Constí-. � a Iascinanta personalidade po
tuinte, no momento em que litica do sr. Nerêu Ramos, e, to
esta

1'ea.Iízava sessão ordiná-I calizan.do os problemas sociais
ria. O Presidente sr, José Boa- que agora preocupam O povo
-baid, ,designou uma comissão I brasüeíro, terminou dizendo:
composta dos deputados Nunes' "0 vosso talento e o vosso pa
mos, para convidar S. Exa. a! trlotísmo a nós nos permitem
receber, no recinto da Assem-' a segurànça de que ajudareis o

bléia, significativa homena-I Brasil a subir da, Indíterença,
.

gem. Até sua entrada, o emi- para o respeito do mundo!".
nente homem público ouviu Após, o Vice-Presidente da

O Vier pnl:.'SIDTCNJE AGn A..nrcr calorosos aplausos que par- República agradeceu as ex-
L-, KlL L ' K�VL L tiam de todas as bancadas e pressões que ouvira do orador Estreará, hoje, no Teatro'

I das g-alerias. Em seguida, o .B, num notável improviso, di- Alvaro de Carvalho, a Cia der
O sr, Charles Ed4ar Morite, Presidente da Associação � �

C édí J
-

R'das galreias. Em. seguida, o rigiu sábias, e serenas. palavras om las oao lOS, com a.
Comercial de Florianópolis, recebeu do sr. dr.' Nerêu "AI Q t" dPresidente José Boabaid pro- ao Constituintes Catarmen- peça uga-se um uar o s-

Ramos, preclaro Vice-preeidesüe da República, o seüuinte I d rti tí15 nunciou espressívas palmas e, ses, augurando que.u Cqnstí- gran e sucesso a IS ICO.
telegrama: .

«Agradecendo o a tencieso tele4rama de 25 do cor- desígnou o deputado Armando tuíção do Estado de Santa Ca- , ........,.,...,....... ............_.....__........"""

rente, envio-lhe minhas sinceras congratulações pela sua Calil, para saudar, .ern nome tarina reflita os sentimentos CIRCO PENSADO IRMÃOSF
eleição para Presiden te da Associação Comercial e faço

da Assembléia, o ilustre visí- democráticos, os anseios e a Está marcada para hoje a..:
-1.;'1

votoe pela felicidade sua gestão, certo de que lhe propor-
tante.

.

cultura da gente barriga-ver-I es!réa do Circo Pensado l.l:.:cionará enseio para prestar grandes setv içoe às nobres O deputado Armando Cal íl, de. maos; armado na Praca G&I •.

�:)U�f:ius�A��;�� do Estatio e do País. Cords. se; A-·;·;·;;;;;;·ds-;
...

;·;�Õ;;·
..... qu!�:��:�: ���d�id:resViSi�: Osório.

�

da Assembléi.
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"endas e mais emendas. Á,
sessõ» matinal, ontem, foi 'uma
das ntais movimentadas, quan
to aos assuntos tratados. En
tra em cena, a emenda 44 . .;Ela
mesmo. Autoria do deputado
Saulo Ramos. Tres votos a fa
vor, sendo dois da bancada do
P. '1'. B. e mn do deputado
Emerenoumo, da U. D. N. Jus
tificando seu voto vencido, o

deputado Saulo. termina com
estas nataoroe: - "Eis, por
que, Sl·S. deputados, se hounes
s« nesta Casa tona maioria com
_, mesma compreensão que eu
'anho do Presidencialismo, ho
je mesmo, votaria pela implan-:
tação do Pa:rlam,entarismo no
Estado de Santa Catarina:"

O teor da emenda reçeiiad.. :
'(Ac1'escente-se, onde cou

bel', o seguinte: - Á'I't... .A.
Assembléia pelo voto de dois
'têrços de se1�S membros, p�_
del'á promo'ver a destituiç5.o
de Secl'etários d'Estado."
Foi um nó ...

•

Enlace Adriano
Ramos

Lourenço
BODnemasou

Realizar-se,' hoje, nesta ca Encontra-se em Florianó-

'pítal, .

o enlace nupcial do dr. polis, o Sr. Lourenço Bonne
Nerêu Ramos Filho, Ilustre masou, Inspetor da Goodyear
a.dvogado do Instituto dos Co- do Brasil, COm sede em Curití

merciários, filho de S. E,x.Cia. ba. - S. S. que já visitou Flo
o sr. dr. Nerêu Ramos, vice- rtanópolís por varias vezes

presidente da República e de conta com vasto circulo de
�ma' exma. espôsa, d. Beatriz I amigos em nossa Capital, pelos
Pederneiras Ramos; com a quais tem sido muito cumpri
gentil senhorita MWI'ia Adria- mentado.
no, filha do sr. Manoel Fran-
cisco Adriano e de sua eXIDa.

espôsa -41. MaFia Adriano. B.Froulis"orParaninfarão o ato, por par- 'H li

te do noivo no religioso, o DertaUDOII.'" Jo' ..Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos e

exma. espôsa d. Beatriz Pe- Chegou ontem de Videira,
derneiras Ramos; no civil, o o sr. Francisco Bertagnolli
'Sr. dr. Augusto de Paulo e Junior, engenhe4ro agronomo
exma. espôsa d. Olga Ramos diretor da Estação Experi
Ramos' de Paula; po'r . parte mental daquele municipio'.
da noiV1a, no reli.gioso, io dr. .8. s. que vem o serviço dó

Haroldo P. Pederneiras e seu cargo, tem sido' muito

exma. espôsa d. Ilsa Pedernei-, comprimentado pelos seus jnu

ras; no civil, o sr. Ivo Reis meros amigos.
Montenegro e exma. sra. d. _

Teresa Augusta. Ramos.
O grande acontecimento 80- M ..

J
- I!.

daI se reaUza_rá, no religioso, 810r 080 uOlma-
na Igreja Santo Antônio. r- "b I.

Aos detosos nubentes apre- aes "a ra
'Sentamo.s as felicitações ·sin· Faleceu,' em Laguna, o sr.

.

cera de "O Estado". Major João Guimarães Cabral,
que Ja exercer, naquela comu

na, o cargo de prefeito' muni-
cipal.

'

p.essoa. de �allde valor, seu

pensamento. causou geral cons
ternação naquele mUlllClplO,
A' família enlutada, as

dolencias do Estado.
('

A atômica 44, tipa fulmi
fI.antc, entra em di.sc'ltssão so.
o mais rigoroso silêncio da ...
assislênl:ia.. Espectativa geral.
Os m.édicos presentes, consta
tam que a pressão artel'ial dos
Jif'S. constituintes, sobe vel'ti
ginosameri,te. Trata-se do au
??tento dos menC'irnentos dos
sr.�. rrú�(Jistl'ados. Es:pera}!a-�e

. q1te se 1'elletisse o caso do bi
lhel'e do pOl'tU(Jl,tês, que em�
pato'n com a lista. Tal não Si!
deu e ,0 S1'. Presidente livl'ou
se de descasc(!'I' o mais t7·e-.
m,endo de todos os abacaxis. A
1Jotação foi nominal por causa
das duvidas e ,feita a verilica�
ção, apurou a Mesa, 17 VQtos
c�ntra e 15 a fa'V01'. Regeitacla.
Houve, então, em meio daque
la atrnosfel'a quente, ilpesa'I' da
manhã fr'ia, 'lJ,m longo � Pl'()
fundo suspiro, como um desa
bafo de gmnde tortura - fÔl'a
() Orçamento que s'/'/'spiral'a, ..

Zé do Con.gres'so

Dr. Moa�ir de
·Oliveira

Vindo da ICapital Federal,. onde
formou-se em Direíto, ,&ncontra
se Iflesta cidade, o dr. Moacir de
Oliveira. S..s. d-ever,:i, segui,r den
tro de algulls dias para o inlJerio'I'
do Estado. con-,

PARA FERrOAS,
\

E C Z E M A S,
INf'lAMAÇOES,
COCEI·RAS,
F R I E I R A S,
E 5 � I N H A S, E TC.

todas as bancadas, cuja gene-> ,1
rosídade permitia, naquele mo-- ,/

menta, a satisfação de se di

rigir a todos 08 deputados de
sua terra natal.
Demorada salva de palmas.

coroou as últímas palavras do>
eminente estadista, que, mo-'

mentos depois, se retirou do'
recinto, sendo acompanhâdo
até a saída da Assembléia. por"
todos os deputados presentes.

cts. DE COMÉDIAS

CANT'O DE .PAGINA
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. O "Diário na 'I'arde" de ontem. segundo aquela mesma límha tfiÍ>l
cont(j'u.ta execrada pela opinião publica catarinense, com aqueles me,��,
�:nos requintes da democracía que prega, pretendeu atingir a pessoa do
Ilustr� c�tarmense dr, �er,êu .a�m�s, digno více-preaidenta da Bepuhlíca..cE verdade 9lJ1e ,o Diário nao usou o Iinguajar das tabernas tl8-

\
CUS;ll!S; fazemos justiça. Também é .verdade que o grande catar-ínenss
encontro,u a mesma. Elor.ianópolis. 0, mesmo povo bom e acolhedor ; o
mesmo Ilhéu. respeitador e agradeoido. Encontrou, ainda, as mesmas;
mazelas morais 'que vao oarcomsndo os cérebros doentios dos intransi
gentes, cegos ·e surdos mentores do "Diário". Nerêu Ramos encontrou'
� mesma Flortanõpolís, não resta duvida, Teve a satisfação de re� �•.

cllql1,eJe� que, consciente oe desinteressadarnents, trabalham pelo engrandecímento esp ir itnal, 'moral e econômico de Santa Catar-ina. 'I'eve, 1)0-
rem, o mesmo des�o&to, sentiu a mesma compaixão, por eucontrar to-.
dos aqueles que nao 'Voltaram á razão, que,. apesar da' evidência não ..

percebem e não sentem, mas continuam no mesmo estado dp. angustia
moral em que Y1IYlam antes e depois de 29 de outubro. Nerêu Ramos..
üe fato, e,�lci,-l!lt!(}U a �l'l.esm� Flor ianõpolis, COm a mesma oposição &;.
o me&IDO DlaI'l'o da 'I arde, ex·plodlI'ldo 'recalqu�s sublimando o mes

f!lo wmplexo de i.nferiOJ'idade em Clom:plexos oe �mágua invejosa e a;
fazer a rnflsma pIlegacão demOCl'ática ,que levou a oposiçã.o � duas LI'il
mendas SOi\ras 'elei'torais.

Mas, para felicidade pró.pria e da .gente consciente de Florianó
pulis, NCl'êu Ramos não veiu até a,qui para ler o "Diário" l1em ouvir'
os se,u� mentores. Que o "Diário" vá levaHdo a sua 'vida d� rasgos de:"
Jn3lgÓg-ICO'S, de' "sl0$fans". desacreditados. e de' eficiente� "deseducação"
dos POllCO� (IUe o ].eem, A p.equen:e�. a qu� ficou" r:mu,zido {) "Di.álri,o".,I)
na sua ,fama de a,tacar por prlllcIpJO de mtl'ansJ.g.enCla, faz com que'
al1lmente a compaixão dos catarinenses. pelos que têm ol,hos mas não'"
querem ver, pelos que têm ouvidos, l'nas não, pl'e.tendem OU�ir. E' sa
bido e l'tls.sabido que a visi,ta üe Nerêu Ramos desagTada ao "Diário".
pud,el'a! lM;as .la vis,i.ta de Nerêu Ramos é motivo de alegl'ia e jubilo
para u mawua do povo catal'menSfl. ·essa mesma maioria q<',e está re
presentada II'a Aossembl,é.ia e vem colocando, diariam.ente, a U.· D. N.,.
na Siua v,erdad.eil'a situação doe minoria. O "Diál'iO", 'em-suas maMhetes.
podel":\ .prestar 'serviço util ao próprio eleitorado ud€onist.a, resumindo>
o pedido de informacão ontem fonlYlulado pela bancada ud{}niSlf.a, sern-,

pre grata e l'econbecida aos vlwmelhos ,que lhe garantiram mais mna<
ou cluag cadeiras na A.ssembléia Constituinte.

,seria um serviço digno e honesLo; informaria ao povo que a U. D., .

N. quel' sUDer porque a Secretaria da Segurança Publica não 'llermiU'U
:1Ü'S eomnl1islas, a realização de 'um comicio"de'praoosto pelo .JllO'vimen:
to fle cassacão ,dos .mandatos, aos delputados eleitos por um partido
considerado ,fora da .lei. 'Contaria, ainda, ao povo catariIl!en<s� ,que para:
honra do.s se·ntimeutos crist.ãos .do pcwo de ·Santa C3Jtarina tal: pedido
de informação !foi reg'eitadc! pela lnaioria, p'elo ·simples. mo{..lVO ele que'
só se per.moilem, no Brasil, comicios de partidos com exist�ncia legal
e que não atentem contra os principias ,qüe norteiam os ft'Iegimeg çfe"
rnocráti-00s.

Is,to, sim, devia o "Diátio" contar em maTJI0hetes, para que nenalUm:
catarinense pon:l1a em ,duvida as ligações dns udenistas catarinenses
com os Vel'melIlOS, que foram jogados fora da lei. Ainda, llute-ontem ..

perguDlamos se os ude,ni&tas catarinenses estavam com a. ala "renova-
dora" ou' se rezavam pela carti1ha dos "g-am·eleiro.s". 0n tem o lideI' cla.
minoria nos respondeu, mos,franda, em plena Assembléia, � tIm'dão 'Ulll

bebca! ,que !ig'a a U. D. N. ao PanLi.do Comunista, que botie Viv.e Fl�
som.bra ·e de tacaia,

ACiIHi.mos Ique Nerêu Ramos não en!Controu. a mesma Florian6potiso. C
Não. Quando daqui saiu de,ixoLl partidos CJue honravam as tradições I

democráfLicas ,de ,santa Calarina. Esperava, é certo encontrar, co,mo. en

eont.rou, a U. D. N. asfa,celada, Mas, jamais, p·eusou encont,...ur a U. D. N.

pr'o'curando l�ul1ldil'-se ao Partido ·Comunis<La, na esperalllÇ" de mais al

guns vOltos, nas ipróxitnas eleições municipais.
Que o "Diário" aprOiv.eite· bem o pedido de inrorma�.o d-e {\lntem,.

ff'it() pela bancarlà udenis·l.a, ·e p,xplor·e ·em "bela maw,helt·" o apôio que'
ela ,está dando ao par Lido vermelho. Nerêll Ramos p fado", P. S. D. GOU-"

tilHutrão ifla.balá"ciE, na ueJe·�a dos s·cntinlentos cristãos do J)m'lil .I'a
sileiro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


