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PARTII)O SOCIAL DEMOCRATICO, FOMOS OS QUE O COLOCAMOS NO PALÁCIO GOVfE ' YmNrTAL "pDA CQNCRETIZARMOS UM PROGRAMA ADMINISTRATI-
,

VO QUE MUITO PREZAMOS E ,QUE REALIZAREMOS, QUER Ql!EI�t.M.'0J!\NÃP QUEiRAM OS SENHORES UOENISTAS".
"QUERER BEM A SANTA CATARINA E AO POVO CATARiNENSES NÃO É PRIVILÉGIO DJt'ú. Jj!'1;'. �iMEL'dfJ,RAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DE TODO O POVO

.

BARRIGA-VERDE, NÃO É DESEJO EXCLUSIVO' DA U. D. ·N.".
"NÃO SOMOS FILHOS ESPÚRIOS, NEM BASTÁRDOS, DO ESTADO NOVO. SAlMOS DELE COM A FRONTE ERGUIDA. APLAUDIMOS NERÊU RAMOS COM SUAS
OBRAS E SUAS'PLACAS, E MAIS AS COLOCAREMOS PARA MAIOR GLÓRIA DO MAIOR CATARINENSE!" (TRECHOS DO DISCURSO DO DEPUTADO OIB MUSSI;

EM RESPOSTA AO DEPUTADO KONDER REIS).

Ine XIX.V I
----�------------------------------.--��--------------------------------------------------

"IA A S S f M 8 L E I A C O H STil UI H TE

o jor-nal que se habituou ás acusações levianas r quo, charnudo à
fala, ".) esgueira p desaparece, 11a sua edição ele 5 df'�te mês, afirmuu
que a "Auxiliar dP f-ierviços'de Adrninislraçãp" gastara doze milhões de
cruze iros : "rlois milh(jes PTI/, canos � pouco mais de dez miltiõe« em.
serviço",

.

_

Esses algarismos foram iuventados pdo!: jornalista inescruuuloso,
Iuveuçãn fria p deslavada. de um cérebro teratolôgico, encam ínhado
para o cr-ime, O Diário, .se realmentc 'Livessê o empenho de fazer 'opo
sição cons�l'lJ(,i\'�, não poder ia ignor-ar que a aquisição de canos _

. tubos: df� tAITO fundido, de 45 CI.l1S. de diarnetro c 4 ms. de cumuri
.1: ..t"KM.i ]1,"".'. mente � foi. reita mediante concor-rência TllÍblic,jt. Duas firmas dispu

t:�l'am rs,;(� fornecimento, na segunda concorr-éncia (que a pr-imou-a,JOI'U anulada) : as Cias . Ferr« Bras iletr-a :-:;. A. e Metalurgica Barbará.esta I'rpl'eseut.ada pela rir-ma Machado & Cia., desta Capital. Venceu,
LI. 4 7·' p�r ?pI'nsenlar melhores condições, a prirne ira que Jorneceu ao Estado
" h:r.O I �v.7b5 mel.f'�s de cano pela importância fle 8.750.1Ir6.50. A proposta d�l,Cia. Bacbará orei-ecia preços, suuer íorês a 9.800.000,00. COn'! Irétr-s Ii.l!

segllros:. spnd(� aqueles !'plT-oYiál'io,:;l e' mar-ítimos. foram gastos .

L71?_066,00. Como SA ve.vcorn canos ctispendeu '0 Estado 10.467.212;50.O Dwt'IO, par-, .a['�al' a sua calunia, f,i.l.l.nasiou a despesa corn essa CO!I1-
Pt'� em dois �IttI1/.1)es .' o prêço mínimo, conseguiej.o iial'a;met-ro de tubo,pus�o �,lesta �aPlt'll, fOI supetior -a C11 400,fJo. O p-al";le.to· udeuista, nos
�e,u" .cdl.cLJlo� obtusos, &êU a enLf:1l9:!(1' que o prêço-metro posto em F'lo-Havendo numeco legal, foi aber- bocarem -no rio (irugna i; anteriormente, HO lempo da ocupa- I JanOpOII;-;, lor'u lnfenor a Cr$ 8500. - ,_

'

tá a sessão, mantíanrto o SlH·. Pt'e� ;2, -- AfiiNDJi;NDO oi. que, 'pt',la ue- ção paranaense, os atos, deCl'ct.lI,s,' .- - ,. -' .

-sidtmle fÜSSA lida a ata da anL-twl()-).' nominação do rio é conhecma, ua regu lamentos, .le is f� resolucões gn-
.

Po is hem ! Os .serviços públicos ,VãO .. preoisar, )):11.'a outras obras•

• que foi teito ·pelo Be,gunrlo-s-e-, mais de um secu:o, a rica' e .exu- ver-narnentn is catartnenses, �mpr'_�-' n�,1is .ç�u��., O jornal o!)o;;ic�OniS� �)re.st.wM en�)I'm<� e ,s?nsaci?nal :tU�
er,e.tréJl'I_O da Casa snr. deputado AI- i ]_)el'll-l1lp l',egu.o do (H',;L<\ CQtuI'IllCn- garam sempre a mesma graf'ia cU.ln :::li,lf)p a, .

K tado, JnJorn:an�o .�, �ual a c,ompar:tlla ou �ábIlca. �lSp?sta. ai

'fJ-edo I:n.rnpos, Posta a CItada ala' <a�. pt'f��pnÜ}n1entl' constitumdo o ICh. inclusive os relatór-ios du eru ao
10111 .CC! tubos e

ace,8801'1.0:';, .lo\I<IIS
ou semelhanLes

,aoiS aC,IQml1dos, Pc!1)
<ltill discussão e, (lPÓS um pedido de i impo)'·kwte muuír.íuio t!p (�hape.c(); Governador. (ir . .!'IP!.·P\l Ramos, nos C\SllA) , q,L�t�· dl\'lllgou .

.J' -do d ".
'

"

'1' , .. ',. 1 "

Tecti.ficaç,ão !',eiLo pejo snr. deputaoo i" ! .• ". _. ,.
. I aOOti de 1.935 a 1.9:36; ( s mi "",� tH,na 'OP�l>l�n! a :� umca

_
� e�j,l,e"acU,al. l��Hl, o, .!()1Il� eGO

Waldemal' Rupp, foi apossa.(!a una-II :' .--. AI:F2;p.E?\lJ�) a q\lr�. a [';- 1.') � Em COI'ogTarlUs, hí".i.Ó!'ias, l�,. entllas �('abllltal� ...e pf:Han[e 00 pU?hco, fJ trahsfellr paIa. nós OU·_

.II.in('menU:>. .

pommm CI-e. cnap-e.c::0 km fll'lgllIU,ll) I LÍ\'j"()s didaLiros. 'rlP. ciência, hFe-n-,
tI 0::-; as yr,c[1�" com qtte () h��e�TIo" batJiI�do e �.FIslnado: �

:F.oram lidos seis tple,gramas sen- c�llv)das fJ \·aCllaçGCs. em _sua gt·lt- LUI'a (' yarÚ,,' publi'cagões até () c ,Ma;,; �R Jo�na. IIst�s, d0_!Jwrw, au �mves .d� laZHl'em lSS(),� :;'f.to mUl'-

ClliJ dois do Hio de Janeiro .nllll de. !ta, lJorque HJiJgnmn sane ao cel't(j ano de, 1.93(-;, foi empr'cgado o Gh'
Chetl as OI el.h�:;, ,�.[�e�1aS e "omentll, ! Nac) t�gll:ao � '11om r:nug�l'ao, Quu��

Pilllt-eiro-P.reto 'Jn·l (1" uo�"o i\:l.e- I SI .clevemoti ,'�cre·vm; tal flulu"l';; na pSlTi la da ll<l.lavl'ft ('lla.l1enó [J\)_
do mut1 o, paI a fI.c�) ,e�n de hem cmn a p!,Qpna lllúonSClêncIa, largarao''. -...- ,J: ." -

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

.,',.' � ..

aos yelho" outea fal'sldad ·n'a "

gTC. e outl'O de �·IOl'lallOOolI'B. C'lW\ c � ou .( InlCld., rfemo.' Citar, entre flIIÜ'O� o� C,�-' ), ,
. �.,

oe 1 101.
. .

De}llIt.lldo Antonio 'l)ib Mu:�Si:·1
'!.
--. A ,/��DEN,j)t,) a q'W" alé o l,!:i('(J['�s ,catal'ilH'I.}Se�: Cq,Il!�l'a-allT\l- Il(� � l;�i����l1���� ? Est�dO:. �Lé llo,le, (oê' �Ulto ·meno� !1té. a d��?, em)

}I]sh' deputado pl'OnUnelOU um .1011-' an<l t!L .1.,J.:l', fiO! I11ctlm-cnl·e, J ·egu- t'êlnU. Lue;)s BOlt.eux. gcucl'al \ J-
q

.

. .'
t u�, nM aplJco�1 e1,',I, ge/'V�ço, a lnlPO[ tanma c!to PCJJl-

1, :1-" . 1'1""l'){>}'l(P D('I'ITI'''11CTlll"rl1(>n'r" 'ü ,,,.'
. co maIs de dez !11llhoes de Cr'ly.Cll'OSg,"éI. (j lem j u.ndamenl-ado OS�Ul'SD ., ..... 'C;' .", u. '.' '. ' _" ..��- e I·J'a f!n 1{()::HI. nobt'f' depll{.aLJo; 11-e-�· Os f i�'

..' .
.

> L., •

_

.' .

"'U(;· ]-lllb[j.e·'''e·nlo� 'amal'111� 11" lll- l.Tf'\'l"li LlI<l'fWco com eil e' IHlü com ta c'.'�a ,,)" ()s,.\r�l(I() ('u' '))""1 oU '!)']':' .� j, [)'endl-Os dly:el'SÜ!s, .ate agor'ii, sao os q.u,e. figuram abalXo�.

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

.

-
.

. �, , u. ." , J ",', c
pOI' no� T)!'oClu'ados li1

.

t di"
. - .

-
.

tegr<'l. .l·; .�en:\fI V('J'll11_?S:. J':ma�l1.'.p�: l1i ..;-Lfll'iaoeir Romano'" "." ", .'
e vJ-r -ti e lOS. �lPOSICWl1l::;tas c()nst�'utlYOS. :1Pf'_

Cid Lmll'eR flibass O-CUDll a atenção' a) -_ O BanlO do !tIO. Bl'rwo), Mart ;ns é' dl's. BOnn"fll Laurindo Hi- :;U:l ;�e (!L,sallad,os, se l1_eg<'ll'em a analtsa-loR_ e a lhes exammal' os com-

(Ja -t;llS.a apresentando tuna Üldi-! como" dejenso� dO" clll'eltos fio Bl'a.- bas '.' AnLollif) A Irell Hp Araujo t�m
1)[ 0\ ctrlte�, na I eparllça.o comp('Lente; •

C,liC8U, qtW foi pr-ecedlda [le uma �II, na C[lH?stao dr' 1I1l11lés {'om a "('L!;; Ii\To>', 1't'spell\,àmPlllp, .\fn·a- "!�i'vlPRltSTl.lV10 SUL AMEHICA GAPITALIZAt):lO 8. A. -- H.. de Jalleil'l)'
af'gumenfação ·em toda li.nha pista H�[lu.bl!cn Al'genlllJa, 1)(:'r·U)I!." o Hl'- gell) •• I:amllanf\a \'t'l'dp:

.

Q1Iantias !'cquisiLadas peol CJo\'úrno. atI' 15-6-47. G[·:p. 15.675.H().tIO
-tl irrospondivel.

-

h,lll'O nnl'\{'-amel'LC'Hw_. Pr,f'�ldeJ)t.(' 5 --' ATENDENDo. ainda, a que, APLf.CACÁO: _.

Dr tal firmeza foi a ;u'g1J.ffien- Llpv.ela.tld, ':r:" ,ma. 1\le�1oJ'Ja Ill.�t()- sf_'l\do. COlHO P, a lingua PO-!'Lug'llf'- COJiLpm'l,lL1.a PerTo B-mStlet.l·O S. A.
tação rio nobre depulado pm' Xa- rIca. geogm!lCa " .)lH·lctrca, l�sere:- sa d�j'inHJa do latim, Ilirninulo p FlIl'neeimenlo <ie 25.7G5 melros de tuhos
lJllCÓ, ,que pOI: ela I()go se dOOlOUS· "eu J:epetuja'1l1en-t.e CI\u1)l'c.6 rum (i t1Ul1\f'I"LI t!(' pala\"l'a� com x IlO de feno l'undido. de .conformidade
t1'o\1 conf'cienle -cunhece.;Jol' cliJ iws- ('h )j1lcm); , início rlélll� -l' essas lIlf-'Sll1fH lIÜO . cum a cHwsula 2& ,10 eonll'a(,o, de ..

Rllo lingua a qnal domina COJil pel'- .'.'
b) -. O CO!1S€l!lPil'O .:'I[a,I1orl. fia Vf'11l dI) laUI,l1 �� sim rIu ;ír'abe Oll 29-5'--HH7 ., .. _ , ..

'
.. _ . : , .8.5H.ii1,30

fejja cOr'l'eçí'i·o e segul'an()n, :'->llva }!atnl, ..t·n1.j)l'egOll 19l1a!m-i'nte t
gngn, c j,.;�(l ti:l;t, \-(;1' Cjl.tl! o empl'f-'- Irff'lll Jll'lo ['ot'n.ecimeoto rk CIII'V"".. 1\1.-

1'; ,a sl'gnillfe �t indíca.f,;â0 �io �nesm.'-I gl'a;ha, em docurn(�n.Lu ilV,l'e- gu da Ipt I'a' .i· llLJ [lnncipío das pa- "as 1'. vpnl.ósas - .. "... ,....... 208.435,20
ill1;::l.l'<ldu deputado: �enra.do

�
(1;0 l"gl'��!() :-:;1I1)e'1'I01'. 'j J'1� !UV1'j;)S é C0J111'êll'io II Hl.dolf�' da llll- �------

, l),�mal .h,ec�t,r_�j, :.,como _ac1:rOga(Jfl !�' gtJt\ �'port.\ldlj(ÀS.a ',qW' � â. [.}\Is,.a: _ ; _('(J1I1P�7111â1l Au.riLill1: de ,,,'el'l:iços de A.,&minÍ8llYlçí1olCXMO'. SR. P'Rf'lSHJÉIVl'1L DA - A.8- t':.sl3Jlifr ti!; ;q.anW /1.'lc1f,a-rpl'ra, ',fJa·'tju.e-s- ""' -� ·':'("f'B-�m=?nY(-r.t 'f'j'flall1l:Pllle, l:)I,_fr{'oLag:l}m de HO%, paM�' P.)JJ_ ·vikt.udé' �
�1' �

�W.\lBL]:rA ·CONST['J_lUl,NIUi:. I.a!). d,e I1mll,es com o do Pa·rat)á e '<J_
-

quI-' o fm:l11lJlario ol'tográfico do ria clállsllla 'i)a; ·do NlUt!'UJ,O d0 ....
I � P I � A ç Á O l.w qual Ü1bt.e\'e ·gaJ1Jho de eau;;as; \'orttbulário da A,Cêldemia Brasilei.!: 10-1�'t2

�1 - AT}:I,NDEJNDO a que, com a
.

e) -:- \)uanLo ü gst.adu d-e l!-3anla 1'3 de Le!.l'as, (À�LalJele{le elal'an1Pfl- Pagal.l1t'IJLG� ,�re' {aci�s 'a: ·(i.i:\:m·sos
.

'l)�'��

dehoeOb.e!,.t:_do e�mp5.1. fiO::;. B1LUl:un�s I· CaJal'llla., .em, ,,;-il't.udl: ,do a�f\r:do te .l.f,lW ".0" 1 opon in.? os d� I.l'adlçilo fOTIlf'Clment de materIaIS que de.l--

(�?ln1<l,: PaIa.na), -em 1.�:30�. c0.I_l:.>o cio PD.lflna, lenf.h\'u d;"Lf' o h1i'tol'lca secular nilO suln�m. alle- xal'am d(� SQl' alendidos pllla CASA,
(1.alm�s -- P.arana) em 1.730 e, !.Pllltórl_O ehamado. do. 'COl}Lf,stUC!o, ração alguma 11a sua ·g'1'afia. quan- �t)nt'ol.'me I'f�ação anexa , ,

l_:)O�t,et'IOl'm(mLe. _CO�l a ah�l'Lul'� da I cnou ·-quat.ro mumC;JiPl.(Js-JCo�1arca, do j.á e"tá consagra.da �)e-Io éonst'n- -.1

ploa-cla :em {:llI'eça�� as ;\hsoo€s, fICOU a. que lhes deu a�_denommaço-es de s-o dilltUl'110 dos JJrn,gilpil'os"; Freies e Sf(/tt1'OS
(�(lnhe;Clda a: regIaO ]lal�ha,.d� pelos Marfra, Porto Umao, CruzeJt'o, 110- IN-01CAM()S- F'n'tes fe-Xl'ovi;írio8

-

e ma:pfttmos l'olati.-.
nos (,papoco e os ,que lhe rlA,0 l)l'O- .lP Jo�çaha., ·e OIHlPe.-cÓ, em vlrtud€ s.-ja sugerido aos �xce:lenl í�si-

. vos ao lll.aterial f01'necidlJ peh1.Gia.'
l�'·JameJll.e � _ f). ,name --. Uhcpecó da Ie! u. LN7 ,le �5 de ago'�t() de _rur)s ��nhQre.:;:: dObY,'(jr 'GoVel'IlRdor: F<'l'l'O Bl'asileir:a S: A. ::, ,.,. ,

hl'�l�lde .\ (.lJapec:wHdl1hO ?LUJas_ ag�al3 -1.9]11, adc�tando <
ti cf! na gra.11êl dELd-é:i;.e:nibl\.,t>gW:!.OI'" Pr>.>sidenle do So� .' tÍ_v'tf.a de PlOl;ia.nó1Joli�

nOTl ;'t1'1 :1U,�)a gl�l; t-l ex: t'l:1Sa.�, ,I ll- pa aVf'::t- (::"Jlil)éC9 �_, -.
.

1 pel'iol' 'früunal rlp Jus.l iça, dOlltór Sel'viços da adutora., incln�he ah�J'Lli}'a
mo ,l dI! COlHI no! tc-sul, ,11.1' d,c;;em- ri). -- IJe. e�ltf<'fl em ,IJap [p, como Pr.eside.nl.c tia ASStW1bli"ia Leglsla-

.

rle caminhos .".,; ... ' .. _

�_
. . . . . . 665.(:;(:\3,80:

�v<:ic--··-e�-g·-=o··'"v'-��r"··o····-a'_·-d·-··
....

·o· 'r:�' ··-d-:�·e·---�s"_·_--· -p� II��lt;���:���i�:���i:�;11 �Ji�[t���f;j��f,����;:��;��i ,:�:;""� "�;

I· - li
_ .__... _

_

Ilij .... n-eJ:Í1, SlUi.::; excelcncJas, adoLar �. n;' adminisLr.u\{ão das ohras de abaste- � i _,,-.ii;

�. I)AljLO, 8 (A,. ,N.) :_ n�nLT'(; dr.! tioUéds !llag'-l'e,;,tihar'-s�:;.(l o,.Con.., comel�clal' �()bse�:�a�l. �ell,\_,�,.._�,éJ3 cin'll'nto dáguu da OapiL�) .. ' '--. . .
.• 3iJf3.ô80,OO·

.g-\,essó dos DiI'etoriüS n.·egirmais do P8JJil sólJ a llresidencüi do Sl< Novelli auxllli1.r:e.i(, n1fl.g)�h act(l�l tlJ-embl'o, Em.]J1'êsa. Topo{J)<d(iéd d.e p}"'bIt�t�,,:v�o e Conslrqu;ões
.Junior. Nt'-&sa ocasiã.o, seria. esLudil.jdi1 11 possibilidade do lan\,amenf,o da do MIIlJ.sLél'l.ll �tlhlI(,::.r dep_uLaeJo.s Serviço. di) cadastro �e senso Jlu.o!nllarw
6andirlaLurtl desse d(�plljadn, i1ülô P:i\'D, ,a, viee-governanç,a do l�f>tado. d� Afj"emhlé�� .(.,r>n_9MLlHllLe, fUI).';clü- das cidades de Plol'ailiópol!s, Ha-
__

.

=�.�,.__;..;_. _,.,._,.:...._,;,......_ n-urJQs e S.�l',,)dOl'eS que, �'e8peCtIva-' jaí, Blurneuau, 'Joinvilc_ p Lajes,. iul

NE·G.. A·:'·······0'0 -'

O·
-

_.
..

p''E-
- .'

'I/D.-:"'0· m.eI}.,l-e lhns

..
(:,;Ift.o .fi.'llbOf.>dinll,c.lo.i'., ..

(1 elui=;ivü pessoal, mahll'lal c Insttll.l-
-'.�

,-'
.

Jl-m:1?rego do -eh I l)l(J!U)1 nn_ gral1a da. tos e L. B. A.
".'

2.882..61fj,50'
.

.

"
. palllvl'a Chapeeó, por nos parecer. t

-�------

, .

dadas as l'azõe� expost.as, f� ITllllS TOTAlJ ,. . ,. 15.675.446,tlO"
"ItECliJ<--,"!ft. � (A. N.) -- O TRE ll{\g'OU por quatl'.o VOl(i� cünka dois, o con-el a e c-on fOl'me a lw"sa lírig-ua. Ai fica mai� uma r-e.sp()sLa ao "Podwl'ú S. Exeia. e:JJ1Jl'ica?'? ", do ])-iá-

jeuiçlo feiL@ pela. üoliga!iilo, no ijenl.ido d-e serem suspensas as atividades hi�tÓl'ica ,e I.radição:-- J'io. de "ábad:o último. Nào ficaremos pOl:' 'aqui. Mag, pergunta por per' ....
".00 t06'Ül,\ to'S deputados '(}Qffi assenLo. na Assembléia. À Colig'açào funda.� Sala das srf'sões, 9 ele .iu1l1o de gl,nl a, concedam-nos os falsificadores do folhetim oposicionista esLa;'
.len1ld�q :i;'eu pediDO, no fato de que as decisões êlo TS;E, em wrfw elos vu- 1947.' -- F.m qu-e fonte foram 'b\l$c�J' os alg'arismos que eitaram'''-
):'ios ip'M"@]l'sOS prOvindos ele P·el'llambuco, tem morhfi.cado a situaci'í·o de Cid !,o1t.t·es n,_lJw, Digam! Vamos! Se (I" não fizer'em e f'uquant.o nã.o o fizel'{�m. (',�ta�
v:'Ú'iM deputados. O Slll'. j)1'esid,enl.-e {ta As.�eJ1)'lll!'ia riio eonfD",;amlo· ao próprio povo que, para alacarem os a.dversál'ios--po ....

nom.\ou a sr,gqinte. ('(1m i.::"�'-ii.(J pêlra líticos, nâ.u recuam n-em DJesm() ante a C-1'lminosa fal>:ificação de alga
dar pareeel' a respeito dú !'r[<Rl'irlri l'ismos. E i1iíó será 'em cédula� ·eleitor-ais, 'dentro de nl'tlaR, mas nos fi
in.dicação: chál""Jtls da polícia, que 'se há. r]� dar \'olurne e fama aos nomes de fa1-

De]1ntarlo8: 01'1.)' cll' Ma.g-ol:hfli-'S sU'Ios. •

l\1i:N; LJado
------------.--------------_...--- ...._- .-

Osvaldo Rodrigup:> (_"tuJ'al Encontrado um prato I,(voador»'rImaI' c! f) Almeicla (;01'1'('01 •. ai '-

Braz A.l\'('�.
llilms R;)mn�: Enl)'(_\ IHltras pa-

!a.\" l'RS, (I iluslrl' dppul.aÜH Hiha,;
RaJ11(1� disse () spg'uinU" �.

8m·. PI'r-sidl'nte:.)\ nobl'c nanl{)

Uma Y·lto' ri-a
.

do," 'I:,tamaral,- ��'g��I�il�t�fl�1����11�1I��'i'� ���tftiC'�l, �����
a eopsi:lgl'Ou' nação livl'P.

Ef;t.a co.mcmoraeno é. se111 duvidu, !.lJlle á Casa se permite paSS0DlU8 Ú almeúaclo cada ve;t, mais se soJj'Ii-
W\RHIW'TON q (lT pt·

",' -" '

.. � � Lám:jJem'nma datâ slll-amcI'i-caTltl ,c; S. exo. o honrado e ilusLl'o }<_}mlJni� Jiquem os ·e�os da LI'adicional ;UIJÍ-'." 1 :x'. I, <

,

•. :) -"«,). P'T'oblema' ,da lJal'�lCplHçn() ou nao, COlllrf ial fi nOs inLerps-sando rjam- X;J,(]O[' da Argentina .lI seglJin[,(:\ 1('·- zpd,e que.liga .e.sl,es dois PO\'(IS ii'-,�� ..NJeal'ag�la ua, Co.n 1.,f)reIlC�a .��m-A�1e'Í'ta;�®. - C}O" R�o elo J�neil'o "el'á he111:, Nossa \'f'lha p sineeJ'a :tlll f- J.(>gnrma: miJos."
.•

'�;tl �. S()lt:�;onflcto pel" _Pf,Ql)1 I,., l,Jpa��..
I an::-Ame�l !Cal�a. \.;0)11 efel- ga, Ja sendo llOSSQ colaboradora Jla

I Embaixador ela AI'gl'l1.{in::j, Konder Reis: OCUPOll J)O)' !oJ)g(}'(.Gl: ten(�?, levebl��: 90, gO\-,01,�10, j)�.aSJ)e].[o a -]�.e\lmbenCla de ex�edy' de.f.esa dos po'vos snl-amer\ca,nos, Rio-dp-Jan(�iro. tempo o fleputaâo KOlldAI' HaiR t'a-�s}om II,CS _n_ecessallo� _Pdl a ,1 _leumão do RILl d,e Janf'll'O, a tlllao submissos a r:liLadm'as f.elTenhas e A A8scl11'bléiá ConsliLuinLf-'. rio lando sôbre a' revo1ur;:ilO pa\lIH,a,.L,"If! alltomH(.lCamr�nl.e reSp()n';�1tlllJ"da:des - _quallto aos paíSf'R latino- to!.hedoras da liberdoi!·e devemos EsLado ele SLa. CaLarina. no dia. em de 19.32, bem cmo j)rompl,cndo, !i\of1'encanos que s·e dISl!USel'.PIl1' R comparf'Clel' no can'clave, na Capi- mo-strar-lhe que por ma{leira ne- que o .pOYO amigo da nO])1"(, l1a�ão log'o ("osse pohlic<1nflO, respondI']' n�� �:� J��:�s�'a� qteSL�?, ;la rl��ragAllal "be:l� jasSi.mj drecidid'[l !liio ])01' nhuma nos eon::-;idHa-mns alhew- Argenlinfl romemOl'a mais um <llli- r1i,rur�o rio 'Sf'll col('gcl ."'-nrO;]I')
.caso' Joi �:; .],,;; p� a plo�lla ..�]a.?- .. 1� 1 ]�,ade (O �a�aratl, neste cios <Í �lIa .lão jusla quiJo ·pnobrece� Y·I'I'.'ÚI'io inr!PjJclldencia :'IIU Pall'lt\, Dab Mus�i.
1.
,. bJeLo de llllllLos COTlI(j).(.ar.JOs 11.\0 ·sn no lnLrl\lll, wmo tam- ,jlll'� ',lao.·l'lo 1)01' ]Jao"al'. a�Sll11 0)11' ffllrl' .',·I·.n·II·I·!'.I·Cal'-lllf' JJ(IJ' 'nlr'nl1jl'(JI "'-I '{'

.

I...em no :K:deri r . n. '_ '" co.
..

,'".,,' "-.' , � J I [A - _"1(1 1U\-I'T!r!1 q!ll'm lltalS ,,,�!,
.

.s.- o .

, I'n'sJ!lrl1le, Fol!el'l() de \'. [<�xa. CLlll- YO.",:a ExcelpllC'ia \-olu,: !"é'lit.iliad(', d", pala.\Tot a ,il>',,·�1l roi eneillT",l(ot,

f IA L 5 A R.I ·0 S
,.

o l\um J-.NTIGO' nLUtH.·_5J1 �T� ·CA.TAltINA
Bn,ri"tári••••••1'.»t.: ImNEI N.CE'FI - ......ter :Dr. R UBl!$1

.w�"r d. 'f<\ia!6. Á. 8.ütM-tB(. IDA tlfII1IiJfA
�. �

�- ._._----------

•. I

470.6-09.30 1.293.273,80

1;
1;-·' ,_ - ,

1.'H7.066,OO,

I�"
1\

nOSWELT. '([i;. Novo Mexic-u)" \J (O . .P.) -- (lrgeni.f' -- r-H! "pl'alo'
vo-at!Ul'" eaiu f>[YI IJodet' do eX0t'ciLo dos EslftdflS 1}IÜr]OS".

() sf'l'viço -Sem·e·lo do gl'npo df� bomhard-eio Dumero 509, com sua
bn;;(' insLnJ.__ ,la ·em Ros\Nell. anunciou que um gT<lnjei:ro loca 1 havia ('n
conlr'Rdo um "prato voador". Acrescentou o s·ervico :O;PCl'eto em quest:1o·
qllf\ fI disC'o de ·mptaJ foi eHl'iado "a lluLOl-idadc-s mai" alias", a� quais:
nno foram iclrntificadas.

. l'��n,d.aio que periga
.'

lU!JLJ!..M, 9 (A, N.) ._- o rl(']Jutapo Augusto CorreIa, do [>t\P, ell),OmandfÍto está perichtamj.o. em ['.a(_)l� do parecer da Comis,')á'Ü d·e DcpuL <

tios pa)'a apura.r-se 6 referido deputado e.stll:va a.dvogando cont.ra a Pre
.foitura de Bragança, e cu,io parecer conclui peja. cassação de seu .I114\Tl
elato pediu ao l)l'esidenLf\ da Ass'embléia um prazo maiot·· pa'ra apresen
tar de!e.sa, vistD .teI' de· ir a B1'àgam;a'buscar docul11�mto�,. O pe-clido, po
�'em, 101 mdefendo, deycnrJo, por js�o', R·e!' 'lcc-i-dido )1(1 próxima sexla-
fuira. .'-
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PEDRA PAPA AFIAR QUALQUER E�,PECiE DEfERRAMENT,,\

CAI){A P05TAL:l'?)9
.

. .,-
I

1
" ,

o
,

comuu.sme vsnde ... ·

�::�Ji" _.V Rússia
l'I'f(·KDE.'I/, 8 \ I". P.) - Os comunistas ch inr-ses e"l,ão ('!l\'inndo,: SAPATOS 'PARA HOMEM: f"ito. u mão, vira fronco.·" >"I"d", dup}$"

I para a cnião'S.'O\·i(;LiCn, p.ar'lill.ilf)
(iI'

.H.arb.ill'
al.raYP� da.\'�'itl';H!;l <Ipi

.alto pratel.ira, fabricado com rnat..rial DUO e xie t-s do rr e lho r ,'

ferro tausiberiana, alimentos em troca- dr armas I' mun rçoo«, ,'f'gll,l- preço apenas Cr$ 150.00
do declaracõos 'do vioo-comandant« em chefe cla� j'OI'r,;B nac ioual;s- SAPATOS A l'i'l\I ANCADOS: p�oprioB para inverno ,,,icdo d" modeir4IL'"

. tas chinesas na Mandchuría. genrra! Sun Li,ji'll.. emp.da1 'que ".... tem centra toda iii qualq.uer. humidade, ccn,sJ'vonds.

O "'onerai Lijen, que chegou n psIu cidade 1J1'i)('C'df'nLe df' CIl<lllg'- ,) pé .empro quen te , rltcom.nda·.e ••p.clOlrn�nt .. jJI;,r" p.uoa. que",

Chu,n r:llmnu para Nanting, a fim IIp apresentar- 11m 1'C'l:dol'io ao cll,,- trobolham em lugares humidos cujo soalho é do c irnan to iii tijoleto.a...
fc rio estado maior nacionalista Chcn·-Cheg'. ACI'P�C(,1l luu q IH' OS co- Preço apenas Cr$ 50.00.
rnunistas estão recohondo grandes quant idudes de armas l' mun i�ii{'s CALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem•• gr�nde lortimillnte ...

i'!TI ';L1a maio!' pal'l e rle origem niponica. modelos novos, preço. barati.. imoe, àe Crt,; zlbcu 20.00 a 100,00.
O general Lijen anunciou a inrta quc contia pUNll' 1i1l1çar "mui- Vendas diretamente da fá'brica ao. c .•.. ' ... rrrid o r .

.10 hrr-vr-" uma ofl'n;:;iva gera l contra Ghia11111S/,", ([\IP (\ a ptinc iua] CASA bARREIROS � Rua LO ", lheH', M.fr;. 3l
haso cumun ista no norte da Munriclnu-ia, nas nroxirn idades da 11'i\Il
l e i ru ch iuesa. Es�a,l'e\'ela(íã() parece co inc irl ir com as declarações f('i
tas pelo radio, pplo guuer-a.l íss irno Ch iang Kai SllPk. ern .'\unkinn. Sf'·

gnndo as qua is a China 101':1 <]p "('�mag-nl' a l'l'lwliiiu comunista para
sua própria conser-vação ''.

-Todavia, Ch iang Ka i :-;hck declarol1 ({UI' não npu nba ao comunís
mo como ideolugia. mas sorrieuta corno inírnign da recunst.rucãn ri"
seu país, já que "os comunistas haviam deixado dr srr um j)arlirlo
politico vara se converter em part idn armado", dividindo a China l'lll
dois setores antagonicos c levando o país ,í sua riesLI'Tliç,i'ío total,

Aludindo. aj)ar,pnLemf'n�e á Un iâô Soviética, Ch iang Kai declarou
I aos seus ouvintes que os comunistas ch inesos "são. instr-umentos de
'um vasto imper-ialismo." PaI' outra lado, algu n�' ohscrvadures intrf
pretaeam sell diselll'so eomo l,una declarat:ão de política, ,já ue o che
fe do govêl'no cllin(;s se ref.criu eonslnnlpmenfc HUi' ('omullistas corno
'\bandiclos armados" ·e "pistoleiros", rnqL1Hnto que M.() aJurli.11 lima só
vez a um en1.enclimenLo ('ntl'(' os nacionali�tas e (JS l'ebéldcs_"

I

e

Seja de ,que
origem fôr
é sempre aliviada

PASTILHAS VAlO-A
vendidas só em coixas

com o nome

VA_�DA
I:; Licença do D. N. S. P. NG- '86

\.

0,,,,,, _
�e 26 de Fevereiro 96�

•

lJ..reOI de 1935 rf$>':! 9'hOI 0,002, EucalYP'o' 0,

ROBERT CDRI'
LE LOCLE

ã�" h,a,,'���á' nova g�,e'rra
HOBAr�J, 'lasm::nllaJ'8 n.. ,

. .p,) - lo marechal Lorrl M(J\1LgDr;nery
.......... :: ... "., o-o ... � ....... : .........�.. clJefe d)J ]�stadl_) 7\1..a.itrH: Jn1'pcl·ial. l'iil'ando uurn hanql1eLr ell1 que to�

mal'tlm )al'te /100' ex-oficiais ul'clarou não ncredi[al' 1.[1lP o muÍldo es-

.., á·' d I t"'"
!,r-ja -na 'mincncia de uma "Ilova guerra, mas acrescenlou que não aáe-

I'arm tIas e p an ao cl_!ta ta bem qur' a gUI'I'['U Lenha desaparecido pa1'a srmpre.

E�tal'ão de plantão,
.

durante o Brutlalidade rl'em.. dinhcir'o'?mês de Julho, as s'8gUlhles farma- '(
.

IV ..

cias:
5 Sábado - Farmácia Sto. An ...

tônio - Rua Jo,ão Pinto.
6 Domingó - Farmácia Sto. An_,

tônio - Rua João Pinto.
12 Sábado - Farmá:cia Catari

,nense - Rua Trajano.
13 Domingo - Farmácia Catari

nens'e - Rua Trajáno.
19 Sáb�do - Farmácia RauJivei

Ta - Rua Trajano.
20 Domingo - F. Rau. " "

26 Sábado Farmácia -Bto.
. Agostinho - Rua Conselheiro Ma-
fra. . .

27 Domingo'-, " " "
-

" " .!

O serviço noturno será efetuado
,p,ela Jila'I'má0ia Santo AwtônÍo sita
à rua Jeão Pint@.

í Deseja empregar bem VOSS8
Rio! 8 (A. N,) - Na feira capital a juros compensadoresdo Largo Catumbi ocorreram de 8" 10 ou ·12 por cento?

cenas lamentaveis. 'Um, dos Procure hoje mesnlo o
carros de repressão aos vende- Departament.o Imobiliário cl@
dor€s ambulantes sem licença, CREDIÁRIO KNOT, que trá
conhecido pelo nome de "ra- balhando em combinação COn.l
pa", chegou de surpresa e os o ESCRITóRIO IMOBIL�ÁRIO,guardas municipais logo que DE A. L. ALVES, firma espe
chegaram foram: distribuindo cializada com vários anos de
pancadas a torto e a direitó. pratica no ramo, poderá ofe
Houve protestos e isto aumen� r�cer-lhe a máxima garan,tia
t.ou a furia dos policiais que e eficiência nos negócios que
espancaram homens, mulheres lhes forem confiados.
e crianças. Em·virtude do fato
houve' um conIlitol pois os po-

DOENÇAS NEBV�'JA..b pulares passa,ram a reagir
Com 08 ,J:ecref$flOIl ia ."c�

contra os guardas uma senho
Itojte, u doenÇB8 nervoslI8, q_•• llit ra em adiantado estado' de
tratadas em tempo, sio malu ,.... ge,stação foi espancada seria-
feit'amel1'te remediheÚl.. O cRrllnl6tli. t dI' I' d
IlÚtmo, frato da ignor,âDciA,'1!lÓ p8tl.

meu e sen o lOSplta lza a.

prejaadicar 08 ind.i'vída08 afeta40ill •• ,Os médicos julgam que a deli-
. taU

.

enferfuidades. O Sem�o Na. vrance será antecipada em vir
donal de Doenças mentaie 4is,� tude do fato.
ti. 11m Ambulatório, q1le ateDi. fira.
hliblmelllte OI! doentes nlnoao. la.
iI,r.u.tfil, na .K1I. Deotloro ... ....
.. 11 tI_ru. cilIlrl&1Il....

Laboratório
Radio-Tecnico-Elec1:roIl IFundado em 1935 _." -...., .......... .... ....--.:

I
Montagem de rddiOll, Ampll- I Ificadore.-T.·ansm.il!itDo:c".

'1Material impertado direta- QU�R VESTIR-SE COM' CONFORTO E ELECiANUA 1
mente do., u. a A,
Proprietário I PROCURE A

Otomilr Gearges' Biihm ftllaDal'
III

II II
Elecb e' - Tecnico - PrClfiuiona} D �.rI� o '.n

formado, nCl Europa D olau ti U
Florian6poB.

�UQ João Pinto n. 29 .- Sob RUA Felippe Schmidt 22 - Sobrado
---'---�-

Attilio Zacchi
Senhora

partilli-pam aoSl parentes e Iles
,80"5 amigas e eontreto de
casamento ti .. BUa íilha, Neide
cem o Sr. Ep&minondas J.83
Santos JUl;lior .

Flor anépoli., 5·7-IM7.

e Viuva Epaminonda$ Santos

Poro a. pessoa, d. g6sto
apurado que, além dó requl.
sito essencial d. precl,õo,
exigem beleza e arte, 0. re.

láglo Indicado é �OBERT
CART 17 rubis. Sendo uma

marco NÃO PRODUZIDA EM
S�RIE, fácil é o.ollarem·se OI

extremos d. cuid'odo (I p�ri.
ela PO$t�$ no seu. f.oqrrcq, '-
o que o eleva à categoria·
de v.rd�del(a obra-primo
da orte relojoeiro suiça. Em
quantidade. rÔduzldcs, está
cgoro à disposição do públi
co brasileiro' o famo,o re.

lóglo ROBERT CART: "Haule
Récompense" na "Exposltlon
Unlversell.", do Pari ••

.

participa <)011 parente. e

,pessoa. amigas. o contrato
de e.à<1mento' do seu filho
Eplllmlnondas;. com a srita.
-Neide Zacchi,

FI&rianépolis. 5·7-1941.

\

ROBERT CART S/A
Le laele � ,Suiço

Dlstrlbuldores-IItdcadlstas:
R. & G. BLOCH, LtcJ.i.

Rua do Rosário, 169 - RIo de Jarieira
Rua lIbero B.diró, 92·4,0 - S. Paulo

'" vendo em t6das as boos relojocrlcs

EPAMINoNDAS

lEMBRA-TE!
Inúmeros seres' humanos,

que já foraDl felizes �omo
tu, aguardam teu auxílio PI;'

. ra que possam voltar á so

ciedade. Colabora na Cam
panha Pró Restabelecimento
da Saude do Lázaro.

.

·ADVOG-ADQgll
,Dr. (f)SV�LDO BULCAO f/IÃNNA

Dr. l. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRI�RJO: Rua' Felipe. Schmidt se - Sala 5
Edifício CI'·1.l�eí!'o Florinn6polio,

com o USO" das

VERDADEIRAS

Decreto de 4 de jídho de 1947
O GOVERNADOR RESOL'If<E;

NOlneaJ.'�
De acõrdo com o art. 15, item JJ, dó

..
,decrpt.o·lei 11. 572, de 28 dê outubro
de 194:1:

Saui UmbeHno para exerC'er o carg<l>
de Carcereiro, p.a.df'ão D, elo Quadro úni
co do Est2elo, criado pelo elecreto-lei n •.

48, ele 30 de junho '':1f 1947, para' ter
exercíCio na Cadeia Pública de Joinvile.

:Qecl'f'tos de ;; de julho de l.947
O GOVERNADOR RESOLVE

Nomear: I
De acôr,elo com o art. 15, i,tém IV, do
decreto-lei .n. 572, ele 28 'de outuhro
de 1941:

Osmar Rodr'igues de 'Araújó' para exer

c'el', interinameuté, o cargo de Sub·Fiscal
da. Fazenda, Padrão J. dO Qüac]r:o único
do Estatio, criadci pelo decreto-lei n. 11.
de 24 ele ab.ril de 1947.
OrUdo Lisboa para exercer, interlna

H1ente, o, cargo ela ,çlasse H da carreir�
de Oficial .Administr"ativo, do .Quad;"",
único do EstaDO, vag'o en1 virtude ;;_<u_'
exolleraç-ão ele Osmar Borges, par,a ter
exerrcício no Tesouro do Estado.

� •••••
,

, (>�

Perca a Gordura
. Um método novo, usa
d-o pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood�
Póde-se obtê-lo 'agora

nas farmácias
Li m lllédico da Ca1if(�l'nia. quP ',\I';.:_:e·

à� llJst'rêlas. de Cjnenúl.· de' HoHY"'fJ(;d �

{ipscobriu um: .Dlét,odo, Af'glll'O (! JHl\'(,.,

pa.ra rednúr o exces:-;o de glll'ch,lf<1 aati
estHica. Esta descoberta clH\i.Had��

Formode ,di,ssqlve a gürdurn cip um

modo seguro e rápido. Comere a perdel
pêso na primeira semana e 1.Ulütos quilos"
ao ln€s. Basta tOD1ar 2 pastllbas 3 vezes:

por dia. Formode estimula fi saúde,
li energia e prop'orciona uma figura.
atraente, de modo que possa parecerese!l-'
ti r-se 10 anos mais jovem. Formod. ...:.!
é um preparado garantido paI'a remo\ cr

a cxceSSG de gordur·a.. PeçaFormode,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A

Rossa gaoralltlia é a. sua lun.ior pr(}teç;}.o�

',I,
- RB'PIBARAM SUAS CANDI.

DATURAS
Tôd!lS a. bebidas, inclua .. ;r'" M

ifabricadas em Qutros Est�dtilô.
i r0tirarIUD suas eandídatllri''''.
�!U'a t'€inar 'lOI:l lareJ: cub-M
ACllI'.se.8, - em vis.. da eertl"',61'
'ió� viM1'i& do lIt!)eritivo KlvGT. ,

._---____,__
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IrQ Tenís

Con'tin ue o ESTADO [íílZen-1
,«lo distribuições de velioses li
vros, inclusive romances mo

,!4iernos, e1'1 tre as pesseas que
.constam fi. seu cadastre se

, cial.
As pessoas �ue ainda não

,ha;am 'preenchi"o o co upen

",ue' diariamente puólicallCles
lIod�rão .flize-le, a4ora, hahi-
';tan"o-se; ,assim, a poncorre-I

, t',im ii tão interessante inicia
,.tiva re ..Jiza";i sob (:) p .. troei
.aii••• LIVItAIUA ROSA, .à
..•eedor. n. 33, ne�ta C"J!lit .. l.

--o

FA�l<j!\l A:'\OS HOJE:
_, a exrna. - sra, d. Iolanda

Boiteux Russo. I
- ti pxmH, sra. Maria Sirmas'

Fr:,gÕS�, esposa do sr. E.JpÍ{iÍo Fra-'
. �o"'o &í1110.,

- o 81'. Leopoldo Coelho, esti
macio orícía! da Justiça nesta ca

, pilai.
- a exma. sra. d. Maria Lopes.

Fernandes.
" i

- li mr-runo \im'Ju Ramos �{)L1za.
- o menor Izack Opuska, t'i lho

do :;1.'. João Opuska. antigo hcleeiro
.desl a praça.

- o s r. Orlai I Rodrigues. encar

{�e,gíÍd(l cio oseritório ria im!Wl'lan-1
te J'iyma :vlryel', Irmão & Cia. Lida,

x x x

:\OIVADO

Ü1l11 ,I gentil srta. Gessi Câmara
du �il\'a. filha cio se, Antônio Ce
zar io da' Si lva ,e de S'. exma. esposa
/1. Regina Câmara ria �Ilva, ajustou
nupcía- () S)', Celio Menezes d'Aqu i
no, íilho ria exrna. sra. d. Flot-íuda
MeH�zcs dAquino.
'I'alnlo o noivo como a no iva são

dilig:en(ps Iuncionários ria "Texaco "

tendo sido muitos cumprimentados
pr-los seus colegas ,e, pelo vacsto cir
culo ri,(' slIas f'elaçõps.

*

'i'IAJANTES:
Em gozo de férias, aegU4' heja

am comp."hi. de Dua axm•. fomi
li .... pera Blurhenau , Rte do Sul.
'. sr Eqídi. Amorim, funcionária
«a a,ixa E,cen8mic. II 1'la&l1l" parti
c'Iill.r amige, a quem lliasejam".
feliz viageM.

;;>3)1 '

x X x

FALBCl1\fENTOS
Fa]ccel:am em l:i. Joaquim, os

,

I
ST�. li'ranciscu 1,1ugLw e Leüllf'l

'Po)':!.o, cidarlao:; lllU ito esl imarlos pIüestacaelo� plementos elo p, S. n.

daquelp municipio.
As famílias enlutada" os pe7,a

IlWS do "O Esi.aclo".

Clube - Temporada de

EmTigeira nota, sa lientarnos em

nossa eriiçao ele ontem, o esplcnd idn
c!rspmpPILhu da Cia. João Rios, na
comedia til' Paulo ,vlagalhi'Jes - O

idem, Halo, Curcio Io i o herói da
noitada. Dominou na imlerpretaçao
ele Zequinha. :f:, aliás, um plf'mrllto

que sempre SC' destaca, norque ('

um ar-tista conscienle. NILlH1UU\clo
DfARO E:\LOT-Q CF,CI�C. e {[UP quer progl'f'(ji I' sr-m rotas
Diva Xr-ves r-evelou-s» lima l11'- pretenções. J'}al'ie,la Fuchs ('stl'vr

I ista de amplos rocursos. e se etl- otimamente em Ir-ene.
'

carninlra para um grande Jutu ro no Ontem á nnilr foi intcruretada a

teatro nacional. Viveu o papel de comedia "A mulher do bouitão" -

Lavin ia com notavel macsu-ín, con- cujo enredo agradou (Ip comrço a

seguindo valor-izar o dia logo (' a rim.
(�sll:anh� " f'iI9s�fia do

..

feminismo A r:A�Ç_;;,o DE BERNA".iJ'8�'1'I":

pxn:7.('\l·�do.� lV[lmwil pxCelfH1t(,
.. ,1J.JCao", bõjê �\' ríbílr, s

..

pi'á ".llm 1l0V() p g):an
pellPILa, FerI'ClI'a Mala, em torma, de snoesso da companhIa, ]i; por
('amo semj)r�, muilo rwhl se,cullda-1 isto o Tealro Alva!'o dr Carvalho
rio por :VlaLIlcle POllr!OI'(), João j'Uos., apanhaJ'á grandp I'nchenle.

Amtonio Cu.ri. 'a SIlva e

Itegil� (âmara d. Si Vil
porlN'Ii,pom a... � ..rante. te pe.
iii'''. .m,igt". '" (!<)ntr ..t. de

• c••Clmonto.J. &U<I !i<lho' G.s.i,
,

c.,m C) sr, .'li. M ..nez5U

d'AauinCJ,
Flor .",ép.li., :5-7-IM'1. I

Vva. Florintla Menezes
d'Âqllino,

parti.ip. .a� parl!!n1es II

pesse.1i Ilmi"flS, o cOfltrato
.J. C:."lmllllto de Bau !ilho
Cé!!a com €I srita, G••ai Cd
mera da Silva.

n.rienóp.li., 5-7-1947.

CiESSI e (E'LlO-'ClG.II.firmam

1
i

\ '----------------------------

'SERViÇO DE.
,METEOROLOGIA

O �Juca Kn_ot. é da
[}olícia.

TOMa um "'piléque ....

Estil. dormindo III ...

J
(

s� liSO Kolynos!
'*'" diz Dana Andrews

3

graadet 2, sábado,

Moléstias do Aparelhe
Respiratório
BRONQUITES

/'

A traquéa é um tubo tormado de
•
uma s-é_rie de anéis, que partindo da
garganta' vem até "a 'alturá'"(los' pUl.-

,

mões onde se divide em d ,iS ramos,
indo um par., c�d .. pulmão, A par
tir do ponto onde se divide, a tra
quéa p.5sa � se chafnar bro'nquio i.
A traquéa e os bronquios, servem
p�ra lev�r o ;!r aos pulmões e cha
m�>JlOS \IA<; RE�PI�ATOtl1AS.
As inflam, ções dos bronquios, cha,
mamo..; broL1guit ....s. O pt'rjgo das
brc:nçu,t .. s. i'�ide ; o fato ü· sta in
flam,ç o, '" propng'r ;aos pulmões,

/' que todos conh� cen1 os pliF-igos.e
gnavidõilct;s.
E preejso que ;.lO aliviar a to�se. o

'medicamento faça desaparecer esta

inflalrrição dos bronquios.
Aealmal)do @ to",e, das bronquites
cronic.-.s, o m "çlic2lne-nto deve aliviar
o do,: nte, d .. "ctt.-nc�ira", dos acessos,

pdn�t�ii:llmente pe:'la mantlã, quandO
�el aim-ntt: �ão mais intensos.
FIGATO'''SE, um x2róoe a base das
vitomk,,,s do" oleo de fígado de ba
calht.u, alivja ti tosse evita os aces

sos dÓilS br0nquites e a canc�ira.
FIGAT03SE é um tônico para os

orgãos respir....tól·ios.

FIGATOSSE

. ,

sorree

Cine Jor
Notícíárte

ODEON
rrEA'rRO A. DE CARVALHO

- Ás 8 horas'-
- 6a RÉCITA

Apresentação extraordinária.
da grande COMPANHIA DE
COMÉDIAS .JOÃO RIOS
_ A peça religiosa em 3 átos

e 9 quadres :

A. CANÇAO DE DER,NADE-T'rE
, . }�xtJ'ama do filme do mesm.

nome.
- Preços:

Cadeiras numers. _ Cr$ 10,09
- Balcões avulsos - 8,00 _

Carparotes _ 50,00 _ Gerais
- 5,00.
"Im. 14 anos".
ÉNTRADAS Á VENDA, DU

RANT'E TODO O DIA NOS. ES
CRITÓRIOS DOS, CINES CO
-ROADOS.

Oferecida' aos leitores de «O Estado», pela Indústria, Comércio e SeÉuros KNOT S. A.

CREDI�RIO- INDUSTRIA DE BEBIDAS- REPRESENTAÇ'CES- C'C'NTA PFÓP'RI�.
...

"

-Inverno ..

com início às 14 horas ..

��_�����-=���������������������������������������������e=������������

eia. de Comédias João RiOSI�:!.m��!d�:��E�:, .

I no Santos, residente á avenida

I
Paraná, 504, em Belo Horizon

te, e atualmente hospedado no ]�itz - Hoje ás 5 e 7,30 horas

I
Hotel Serrador, foi vitima, an- Sessões 'Ohies
t�-o,n�em, de cur�oso conto do Dan Duryea --:- JU.ne Vicente

vIgano. Tendo Ido ao Jockey - Peter Lorre .

CIub, pouco antes de se' iniciar I ANJO DIABóLICO
um dos páreos, travou conhe- Censura Impróprio até 14
cimento corri um individuo de- anos.

centemente trajado que, após No programa:
se revelar perito em matéria nal Informativo
turfistica, garantiu .ao tazen- Universal.
deiro que no próximo páreo, Preços: - ás 5 horas - 4,40
determinado animal seria ven- _ 2,40 - 'ás 7,30 horas - 4,40
cedor. Disse tantas e tantas, único .

que o fazendeiro não .teve a........ . _ ..

menor dúvida:' tirou uma cé- Roxy - -Hoje ás 7,30 horas
dula de mil cruzeiros e deu ao últimis exibições
seu companheiro para descar- 1° _ Cinelalldia Jornal _

regar na "barbada". Esperou, DFB.
depois, várias horas, mas o es- 20 - Maria Montez _ Sabi
pertalhâo não mais voltou. No - Robert Paige .

entanto, dada queixa á Policia, TANGER
logo após terminada a reunião 3° ---:- Robert Donath _ Jean
no Prado, o fazendeiro, em Parker.
comoanhia de um ínvestígador, O FiANTASMA CAMAR!ADA
localizava o intrujão num café, Censura _ Proibido até 14
regalando-se com sanduiches .anos..
de presunto e vinhos finos. P 3' 2 4reços: _ .00 -'-

, o.

Preso, foi encontrada ainda em * * * ,

seu poder' a importancia de
850 cruzeiros. O resto, conror
me adeantara á policia _ "air
Pedreira _' esse o nome do vi-

,

garista - perdera numa apos
ta de cem cruzeiros e gastara
o resto �m sorvetes e doces.
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CLUDE 12 -DE AGOSTO-Dominoo-Tarde dansalle-Das 19 às 24 'boras.
DA ASSE,MBLÉIA' COi�STIT:UINTE

Jteooumo da ata da 60a IIClSsão ordínárta, Com a palavra o sr. Osvaldo Cabral re- atendido. A votos, roí a emenda n. oi te-realizada em }O de julho de 1947
.

lembrou a passagem do \ dia de hoje, � jeitada, contra o voto da bancada daPRESID1!:NCIA -'- Sr. José Boabaid. 'de jullio, data gloriosa que não é sórnen- União Democrática Nacional.SECRETARIA - Srs. Cid Loures Ribas te da Bahia, porque o é, também, de to- O SI'. Nunes .varela, �vantando marse Alfredo Campos.
'

do o Brasil. Apôs htstortar br)lhantemen· urr-a vez uma questão de ordem. sotící-As 14 horas do dia 10 d'e. julho de 1947. te os feitos que nela se passaram, enviou tau rósse esclarecido si a votação dahavendo rrúmero legal, o sr. presidente à Mesa dois telegramas a serem enviados, emenda n. 3 dever-ia ser feita englobadadeclara aberta a sessão. E&tiveram pre- respectivamente, à Assembléia oonstí- mente ou si a m-esa poderia dotar o cri.tientes 35 srs. deputados tuinte da Bahia e ao S�·. Governador da- tér!o observado na Comissão ConstituoO sr. 20 seore'táa'ío procedeu 8. leitura quele Estado, transmtt.indo-Ihes as C011· cional, em que houve votação separadada ata 'da sessão anterior. g:ratulaçôes desta Assembléia pela passa- , isto é. o art. 40 e. OS § § 10 e 20 foram sub:Pediu o sr. Barros Lemos que rõsse a I gem de tão ,significativa data. Os srs. Nu metidos a vetos, sepa.radamente, tendo
mesma retificada, razendo-se dela

_ con.s- I
nos Varela, Iíder da maioria e Braz Alves a. mesa, depois de ouvir o Plenário, retar que a 'exma. sra, Luiz GaIlotti nso f!:,z com visivel satisfação, associaram-se ás solvido fõsse observado o mesmo sistemanenhuma doação, em nome da Legiao homenag-ens propostas pelo sr. Osva.ldr, de votação. Em votação o artigo '10, daBrasi1eira de Assistencia, ao HoSP�ta.l Cabral. Em votação .05 dois tetegrama, emenda n. 3. foi o mesmo aprovado. unã"Bom Pa,stor", da cidade de Araranguá. em aprêço, foram êles unãntmernen ce ntmemante. Em votação o � l0 do artigpApenaIS pod!eria ter, a axma , sra. Luiz aprovados pela Casa. 40, fOI êle aprová.do. por maioria, contraGallotti autO'rizado ao prefeito, ,nomeado

I
Usando da palavra, o sr. Wigand Per- o voto da bancada udentsta. Em votaçãodepois de 29 de outubro de 1945, a entre- suhn, após just irícá-Io, encaminhou á Me- o f 20 do artigo referido. foi ...provado,

gar determinada importância que se acha- SR um telegrama a s'er ,transmitido ao sr. também por maioria, contra o Valo da
va, há vários dias, deposítada na prefe�. presidente ela Câmara dos Deputados, ma- mesma bancada. Pôsto a votos o parece,''l.ura Municipal dte AI'''':_"anguá e remetida

I nírestanco-Ine o inteiro apóio da Casa ao reterente à emenda n. 5, do sr. Konder
pela diretoria da Legiao, em data an te- Projeto H6f46, que assegura aos diploma- Reis, foi a referida emenda, com a devi-
�'ie\' ao dia 29 de outubro daquele ano.

!
dos pelos cursos técnicos de comércio a aa coricordâncta do Plenário. retirada'No mais, foi a ata a,provada.. possibilidade de prestarem exames ves- pelo seu autor. Anunciada a V'otaçáo do

') sr. 10 sscretárto proc-edeu .. leitura ·tlbulares nos cursos superiores. pôsto 8 Parecer sõbre a emenda n. 6, o sr. 05-

D tdo expediente, que constou, do sej1uinte. votos, foi o telegrama acima aprovado. w"ldo Cabral, com a palavra, requereu en rocarta do sr. Epitânio SucU}l\,ra S'Olicllllndo -

Tomando da palavra, o sr. Rui Feurs· preferência par... o parecer à emenda :,
pnwldênclas do sr. presidente da AI.em· ehuette �oJicitou prorrogação de prazo, 7, sendo o seu pedido deferido. Em TOta.
bléi? no sentido do barateamento do

por- mais dez. díae, para que a comissão ção o parecer à emenda sob n. 7, usou
custo qe vida; oficio da Sociedade corro regimental. nomeada para dizer sôbre oi! (la palavra o sr. Oswaldo Cabral, o qual,de Bombeiros Voluntários de Jomvl e, Indtcação n, 119, do sr. Paulo Fontes, r-s- após sollcítar do Plenário a aprovação da
convidando a A!.tsembléia para os fe-stejoJló latlvamenfe à Ponte Hercflto Luz, ernítas- ern=nda em referênoia, por ísso que essa
que aquela Soc1edaoo fará realtzar- ,em 1� Ife parecer a respeito. O sr. presidente, aprovação viria ao .encontro dos desejos
do corrente mês. comemoratIvos da '0"-,,. atendendo às justas ponderações teltaf: do eleitorado, requereu votação nominal
t,.-agerr" do 550 aniversário ó;e sua tun��. pelo sr. Rui Feurschuette, deferiu o -pe- para essa emenda, no que foi atendido,
ção: telegrama dos srs, traci ,l'>1un1z _e ',- dldo. apoe sõbre o requerido se haver ravorà
mundo Pellnzel' pedindo a' aten�ll{l da Fmalmente, pelo sr. presidente foi dito velmente se manifestado o Plenario. Sub
Casa paro as justas a,;;;plrações dos ex- que, dada a exigulda.de de tempo, t87,ia· metida Oe votaçâ9 nominal a emenoo preeomba,tentes, insertas no Memor�al en· se necessii.ria a convocação de sessões ex· ferencial sob n. 7, ve"!focou'se o seguin.
trague á .&ssem·bléia pela Assoclaçao res· traordinárla,s para l.llt!maçã.o dos trabu· te result!l.do: Contra a emenda 19 votos.
pectlva' ofieio do sr. 'Silvio Moreira FI· lhos c<lnstitucionais. Nestas condições, A faTor dela 15 TotOS. N-estas condiçôcs,lho comunicando não desejar exerce.r modi!1cava a praxe até agora �stabelecl- foi a err0'2nda n. 7 l'e.1eit2dH. Fiz,õ,."m de
qualquer ca!'go. ou manda'to pel'8.!lte est.u da. convocando, dora avante. até ulterior claração de 'Voto os srs. Armando Calí! ,,'As<>embléià na quaUdade que e, de $1.1- dellben.çlíiO, oS srs. constituintes para l"ernantlo J.1'erreira de Helo, di"endo lIm'p1�ute im�iato dos srs. deput�'do. do dlla� sessõeS' diárias, devendo' a 1?rime!ra bos das razões porque Totaram a favf1l'
Pa' tld'O . Trabalhista Brasilcll'o. , realizar-se. extraordinAriamente. ,\S nove (ln �rnenda. Em face do result.ado da vo0
Finda e. leitura do expediente, o. sr. hora,s,.,,, segunda, ordinàriamente, às tação anterior. quanto à emenda n. 7,

pI'C,id-ente d-e,gigno_u a seguint,e con:_lssão Qu\nze'oora5 e meia. disse o s'r. p�esidente achar desnecessário
para emitir pa,x;ecer sôbre a Indloaçe.o n. JIlsgotada a hora do expediente. pa,ssou· �ubmeter-se à yotação a emenda' n. 6, a
134 do ar./Heltor Liberato: 61'S. Estlvallet s'e;' O!'(lem do Dia. Por n"o haTer orador menos que o Plenário ao contrário decIoP'r�p. Wigand �rsuhn", Max Colin e Braz in!,crito, o sr. presldénte concedeu "pa· disse, Pe(lindo a palavra, e �r. Oswaldo
Alves. .

I�""" • OU.Ol dt'Jo qui�._ f�.",· ''''0. Oabral solicitou fôsse submetidos a votos
O que felto. di""" o !>l'. presldente con- NÃo haTendo quem .se manifestasse, 1 o parecer e emenda n. 6. justificando o'

vidar OS srs. Gullherme Urban e Max Co- $". pr6'S1d·ente encerJ'OU a sessão, marcan· motivos do seu pedIdo, no que foi aten·
11n para repre�ntarem a- A:ssemblé!a nos do out.ra, extraordinii.r·ia, para amanhá, dldo pelo ST. presidente. Em votação, fOl
:festejas corrl�moraUv0s do 55° an.1versár dia 3, às n"ove horas, <'..om a seguinte a e.mepd'a_ n. 6 aprcvada, pcr lTJRiorlél.
:r,io da fundaçáo' da Sociedadoe COl'pO de O,·dem. do Di:t. Submetido ao Plenário o parec�r Eóbre ,.
Bombeiros VoluntárIos ,de JolnVlle, a te- Votação do Projeto de Co,nstituiçf.o c emenda n. 8, pediu a palavra o "'1'.' Artnr
:rem lugar na noite de 12 do cGrrenle. O reHpecUvas emendas. �

,

MUller, s�u <lutor; justificando-.!. O �r.
sr. Max Colin com a pa.1avra, deu a sua lU.. da !Jes.ão enl'aordiJ,ária. rc..lfzallol Fernando Ferreira de Melo. fazendo l.l�"'"
iloltdariecl.ad'l à il..'dic�ç�o. do sr. �:it�r em 3 de ,.íulho tle �!)47. da palavra, requereu vot3ção nemin.l
'Liberato regIstada .•ob n. 134. rtil.::J Só pn.· PRESID!lNCIA - Sr. Jose Iloa'hald. :para o parecer referente à emenda n. S,
que é �()IIlh-ecedor do assunto

ventllado,I
SECRETARIA - Srs. Cid Loures Riba. com o que cotlcordou a Casa. A votos Tt·

como pelo tato de. no seu mUl1lClllio, o e Alfredo Campos. . ri!icou·se o �égu!nte resultaQo; Contra a
tie 'Joinvile existirelll. pequenos lavrado· As nbve horas do dia 3 de Julho de emendu 20 vptns. A favor. 14 votos, Sen
l"eS em situação bastante deUcada, em 1947, havendo número legal, o sr. presi- do, assim, dita emenda rejéitada. Com
:face das 'exigêncLas contidas no

decreto-I
dente doeclarou aberta a sessão. Estiveram relação à emencla que vinha de ser reje,·

lei n. 3.494, .de 13 de agõsto de 1941, no p,resentes 35 srs. deputadO's, tendo talt,,· tada, fêz .declaração de vote o sr. Wald�·
que foi secundado pelo 51'. Braz Alves, em· do os. 8rs. Antônio Dib MuSsi e Carde,"o mar Rupp. Desejando o sr. Braz Alves
II!JeU nome e no de' sua bancada. da. Veiga.

.

fazer !1eclaração de. voto, relativamente
Finalmente o sr, Nunes Varela. ped11!l '- ,O sr. 20 S'<:.>Cl"etário procedeu ii Ieitul'l\ às emendas ns. 6 e 7, o sr. presidente,

dispensasse � Mesa, dos trabalhos do Pl,,.- da ata da sessão anterior, que foi aprov,· muito embora jii. se tl'atasse de matéria
nário os srs. deputadoS' membros da ds. !;'em qualquer restrições. vencida, solicitou do sr. Braz Alves fizes·Comissão 'Constitucional, a1im·de que esta Não houve eXp-edi,ente. 5e essa declaração por escrito, o que Ioi
udes.se ultimar o afanoso trabalho d� 0 sr. presidente, a seguir, disse que a feito por aquêle sr. constituinte. Nessa�ue está incumbida, com relaçl'i.o às

emen'l
pre&ente sess�o extraordinária fóra con- declaração, afirma o sr. Braz Alves ter

das apresentada", ao Projeto de
_ cons��· vacada, na forma do que dispõe o �rtlgo, voU�o pela aI/rovação das eme"das n8. 6

tuição, no que foi atendido pelo 8!. prç· 35 do Regimento Intem?, parà votaçao dQ 'e 7 pelas mespas razões por. ,qu1 as aproo
aidente. .

Projeto de Constltulçao e respectlvas vou o _nobre deputado sr. Armllndo Calil,Esgot.a.da .a. hora ao expeúlenle, passou·

I
emendas, tendo-se em vista a aprese!ltq· Anunclado pela me," o parecer a em€nda

se à Ordem do Dia. N;;'o havendo orad'f çáo, em <;lata de ontem, pela Comissi'.,·l sob n. 9, solicitou e obtev\,! a palavra 'o
inscrito, o sr. pI'esidente concedeu .. pa- ConstituclOnal, dos pareceres sõpre as sr. Bulcão Viana, autor da eménd.a que
Ja'Vra a quem dela qt\!se&se fazer 1.l"". emendas a,pres�ntadas, pa!eceres que f,;· a justificou. Em votação, foi ref-erida
Ninguém se manllestando, o sr. presidente ram à Impressao e que S'e acham sóbl'e a emenda r-ejeitada, por maioria de votos.
deu per encerrada a. s�ssão, maroanC!o te salva de palma,;;. O que feito, o �!,. F'zeram declaração de votos os srs. Yl·
outra pa'ra ..manhã, d:a 2, ls meS'Illas !lo- p.,esldente ,à votaçao do Pl.enár�o, apos mar Corrêa e Saulo Ramo!;!, dizendo êste
ras com a seguinte la-lo, o preambulo da Constituiçao, gen('l" Que o 1° suplente assurrillndo o cargo vota, ,

Ordem do Dia o mesmo aprovado, sob calorosa e vibran· leis e ao deixar de exercer as funções de
Trahalhos Constitucionais, . te salva de palrr.as. O que feito, o sr deputada continua. responsável pelos seus"e�a;mo da ata d:l 61& srssão ordinária, presidente, na forma regimental, subme· atos. não obstante ter perdido aqueoJas

Ir""lizada em 2 de julhO de 194.7 teu à votação o Titulo I. Da Organização �munidades. de acôrdo com a ar'gumenta-
PRESID�NCIA - Sr. José Boabaid. do Estado:_ Capitulo I - DisposiçÕ8� ao do autor da emenda. A declaração deSECRETARIA - Srs. Cid Loures Ribas preII!llin�es. Na forma. do artigo 30, }la· voto do sr. Saulo Ramos, toi reduzida a

� A'fredo CampOll. rágrafo unlco, do RegImento usou da escr;to e enviada à mesa. Em votação o

IAg 14 hor,as do dia 2 de julho de 1947. palavra o SI:- João José de Sousa Cabral parecer sôbre a emenda n. 10, foi.O' mes.
bavendo número legal. o Ir. presidQute para. encammhar a votação" demorand," mo apl'ovado, por unanimidade de votos.
declarou aberta a sessão. Estiveram pr� S� em considerações várias acêrca do Ti- Em votação o parecer a'efer'ente á emen
..entes 36 srs. deputados.

.. .

tulo em debate, e,. mUlto prh.clpalm.ent" da n. 11, foi a mes!]la aprovada. por una·
O sr. secretârio procedeu a leItura aa c.3. emenda sob numero 17. de aurona d') lllIr!ldade. Com consenso unânIme do

...ta da "essão anteripr, que foi aprovada �r. �nt€nor Ta,:ares, solicl�ando da Cas'l Plenário. o sr, AroIdo Carvalho retirou a

..em restrições. a maxlrrJ'! atençao na votaçao dessa emen· emenda de sua autoria, sob n. 12. Toman.
O sr. l0 secretário procedeu à leiturd d.a,. aflm·de q�€. ':':mt1dos fô�;sem os .prm- do da palavra, o sr. Nunes Varela levan.

do expediente qu� C(}nFtou elo segumte:
I
ClplOS democrat,co» Que asseguram as mi· tou uma qi.lestl'io de ordem. no sentido de

fonograma do' sr. José Pascoalini, de Co- narlas O direito e o dever do exercer fl3· ser, pela mesa; consultada a Casa sôbre
!runa convidando a Assembléia pa'ra os c�lização nas atividades da administraçâJ SI concordava com a votação global dos:festejos cGmemorativos do clnquentJenã· publioa. A segulI·,. tomou da palav,ra () pareceres dadGs às emendas ns. 13, 14,
rio da fundação de Hansa; telegrama do sr. AnLenor, Tavares, autor da err:enda 15 e 1�, visto como ditos parecel'es, na
sr. Arqui,...,nd�s Daues, ex-combate'.'te. 1�, o qual estendendo-se em con'sldera· ComISSao Constitucional, ,obtiveram una

pedindo a ctencã0 da Ca'sa para ,RS JUI- çoes a respelto .dessa emenda, af,rmou nimidade. A consideração do Pl"nário a
t:l!S aspira�)eS dos ex·combaten�es, con· que, sem qualq:uer desdouro, mas, obedi· sugestão do sr. Nunes Varela, foi ames.
sub'1tanc:"c'''s �l[emoriaJ envlado a A.ssem- �ilte .aos prmclplOs fIue serr"pre ,,:orte;- ma aprovada. E:n votação global as emen·
bléia pela Associação dos Ex·Combaten· I am a sua. ",da polItica tão lo�o fosse_ a das ns. 13, 14. 15 e 16, foram. juntamen
te" desta rlpit"l.: teleg,rarr.!a dos srs. Se- (émenda numero 17 submetlda a votaçao, te com os seus respectivos pareceres, unâba';,'tião co;ta e outros, também ex·com- Itla retlrã-la. I.s 'Últimas palavras do nlmemente aprovadas. Anúnciada pelabatentJes, no mesmo sentido; telegrama Qrador. foram cqroadas por demorada " mesa a emenda sob n. 17, o sr. Antenor.

doo s1's.·Mário Bastos, Dilermando Bri�o entuslsstlCa salva de paIm,:" de todo o Tavares. consoante a sua anterior decla·
., outros, prutestando junto à Assemb161a Plenart�, n�ma demonstraçao. da grande ração retirou-a, sob vibrante salva de
contra a publicação de um artigo "do .r. sa�,sfaçao C1V1CR da Assemblé1a por ê&se palmas da Casa, numa demonstra cão de
João Frainer, na edição do jornal O �s- �e,to do ,:oore deputado. ,sr. Antenol' Ta· sua plena aprovação, por essa retirada. O
tado" desifa Capital de 29 do corrent�, vares. O 'Sr. Saulo Ramos, fazendo suas sr. Nunes Varela, interpretando o sentirc�ntendo, S'egundo o' telegrama, conc�!tos as palav!'as do líder da minoria, face às da sua bancada e dIzendo da satisfação
racistas que terem gravemente o eSpIrlto dedaraçoes feItas pelo sr. Antenor Tava- desta congratulou·S'e com a Casa pela re·
da Constituição; requerimento. firmado ,es, dispe,:_solf-se d.e t.ecer,. como deseja· tirada da emenda sob n. 17. Secundando
pela sr. Durval Coelho Pinto, s()llcitando va, comen.ános eIr:' torno a emenda 17. O. fêz uso <4> paiavra o sr. João José de
o apÔio da Assembléia no sentido de ser A vot_o, .rOl o CapItulo I do Projeto de Sousa Cabral, o qual fazendo suas' e de
refntegrado. para a devida reforrr,e" no ConstJtUlção aprovado. . sua bancada as congratulações da bano
cargo de Oficial da Policia MI1i\2r do Es·

.

Passando·se às �mendas, pôs o 'sr. pre· �ada pessedista, ,:,anifesteu o reg0zijo
tado. O ·sr. 10 secretário deu, ainda, conhe- s�dente em v<?taçao o parecer da Comis· oe seus companheIros de representaçãJ
cimento- à Ca.S'a de se encontrar n'l Se- sao ConstLtuclOnal refel'ente à emenda relo gesto de civismo do sr. Antenor Ta·
cretaria, à disposIção dos srs. cons�ituin- n. I, sendo esta aprovada, por unanlml' v Ires. enaltece!ldo o voto do Partido So
tes, os nrs. 141, 142 e 143 do Boletlm da dane de vo�os. '., .

c'al Democrático. Em votação o parecer
Associação Comercial e Industrial:le Em 'wtaçao o CapItulo II - Do Poder que diz respeito à eP-'!enda sob o n. 18,
Joinvile remetidos por aquela Associ'aç!i;o, LegislatIVO - Secção I - Da sua organi- fOI o mesmo aprovado e bem assim a
O sr. presidente nomeou a seguinte co- zação - pediu a palavra o sr. Nunes Va- emenda, contra o voto da bancada ude·
ml�oão' regimenta') para emitir parec-er " rela para, levantando Uma questl'io de 01'- nista. Com a aprovação plena do Plená·l-e�ito do requerimento endereçado \ dem, s,?Ucitar da mesa informações sóbre r'o, a mesa considerou prejudica<ia a
Assemb!éla pelo sr: Durval" Coelho Pinto: Sl o cntério a ser adotado seria o da vo° emenda n. 19, em face da aprovação da
srs. Antenor Tavares, Lopes Vi..ire., 011- tação por Secções, critério êsse que foi, emenda n. 18.
"aldo Cabral e Braz Alves. Os srS. Gu:· efetivamente, adotado p-elo Plenârio, apos

.

Nada mais havendo a tratar, o sr. pre·
lh!'rme Urban e Artur MUller foram con· sua pl'ena manifestação. A votos a Se<.." ndente enc,errou a sessão, marcando ou·
vida.dos pelo s1'. presidente para represen· ção I do Capítulo II, foi a mesma unl!,n1· tra, ordinária, para hoje, às 15,30 'horas,
tarem a Assembléia Constituinte nos fe�· "'em'ente aJprova<;la. A -otos o parecer sô- com a seguinte
te,lo" comemorativos do cinquentenà.rl·· bre a emenda numero ;I pediu & palaTra Ordem do dia
da fundação de Hansa. o sr: .Konder Rels, autor da emenda, que Votação do Projeto de Constituição E
F'nda a leitura do expediente, fêz uso jl.lstltlCando-a,. manteve o seu ponto de respe�:a, ('!L·endas.

da pgj,!,vra o sr. Rui Feurschuette. Q"e vista.Já exposto. declarando mantê·la. O
referlndo.se àt passagem, hoje: do soerlu sr. Rloos Ramos. com a palavra, disse �
aniversário· da mert.e do granlie b�a<ileiro das razões do parecer da Comissão cons.,� D l d IrHenrique Lail'e, pioneiro da indústria

I titucional opinando pela rejeição. por � r. in o rocarbonífera no sul·catarinense. traço'l' maiona, da smenda n. 2. Submetido 1 "brllh8nte biografia daquele iiustre con-,' Plenário o pare,?el':\ foi a emen<ia n. 2 re· �
cld'lc1ão. termin"ndo por solicitar fÔsEe Jeit!l.da por malOna, contra o voto da ,

consIgnado em ata um voto de proruncl� : bancada ·�denista. Os srs. Aroldo

carnei'lsaudade ao cadete n. 1 do BrasU, que foi, TO de
..C<lrvalbo e Fern".nd:, Fprrp'r" ri.

HenrIque Lage. dando-se disso conheci· Melo flzeram, c�rr, relaçao a emenda que
mento á sua exma. sra. d. Gabriela Ben vmha de ser rejeitada. declaracão, de vo°
sanzoni Lage. Os sr�. Jnã,n ,hsé de SO\l' to. O sr. Saulo Ramos fêz. IguRlmentc.
53 Cali<ral e Saul() R.amos, em nome de 1eclaração de voto, dizendo que a sua
SU"S ba.ncadas. a;<mclaram-se ils homenn· oancada votara contra a emenda, não
gens pre'stadas nela Casa ii memória do por julgá-la original ou absurda, mas,
inr1vldável brasileiro Henrique Lai?e. Err, porq_ue, embora _profundamente' demo·
votac!í.o o :requerlm'ent.o do sr. Rui Feurs· C:-átlca" foge a realIdade do ambiente bra·
eh1l2tte. foi o mesmo unãnlmemente. sl.leiro. Anunciada a votação do parecer

Rnr,ovado. determinando o sr. preolrlente I so�re a effi'�nda n. 3. pedÍll o
_

<r. Konder
fôs"� feita à ema. 1'Ira. GabriE'la Besan· ReIS preferencia para a vot!\çao do pare·
zonl Lage a comunicação devida. í cer s6bre a ,,�nda n. 4. no que fOi .....?"'....."......."'..""'''',_.... ......,

DIÁRIO

Pereira
Ad'/oqado' e Contabilista
Conlltltt!icão de GociedodGlII.
Planos contahei.... Organiza
,õo. Pereceres o &erviçoe

eOl'relat09.
Rua Go l'. Blttencourt n". 122

Fh,rier>ópo)ill!
Daa 17 h".olil em diante

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

FARMACIA ESPERANÇ.A
dê Fal'Dlaeêlltrie� NILO lJ.JUJ8

l1..j•• amanbã será a liDa preferida
Broc•• n�cioJla18 e eetrlNtgeirao - lfome.lpitiN, - Perf.w·

lDariae - Arii:e8 de bert"l:'(!,ba.
Gar••t.... a 'eu.. obaemaeia- ..O re.cdiu.rk .éMe•.

de diaspoucos,
@s .IUS iii �a•ta .atàl'Íia SIJ)ã,. nrtad0S, l&,efa pri»1f\ipt vez jll4l.),es

IltviilS .:1. C."'PU}iíá C��i...!. li. Trall'Sptl),rtH Aér..es Lttla,
.

«(ITAl »-
....i�é'ns rá9idas ntlrl FI.ría..,p.Ii� _ L�gull:a

ra.:u�,
Flor.iaaépf)Ii� _ Itajaí _ .lu••,nau J.i,ll�vij.e.
Florianôpoiis _ :rUiIlJlt....a.U _ Ibfra. _ �;(li.llnas _ P. \illiio.

Florianóptlli� � L�ti.
Ganh.. tmP' ..: tI,í••lir. vi:l.ja.... @lJYl ra�W�z, cCllft)rt" e í)ItGUl."ll.li!.-

ta ,éI,i :l.vii.$ .a
.

«CiTAL�)
«4fJlil!a.uüa ea,t.a.rilulll.íô.e ele 'll.ra..-$jIMl'ttlls. A•. l'fl�s Lbht.

O NOVO H:ORARIO DA VARIG

:

DE P �O N E I R () S
A SERVrçe DEV.S.

!

I
..

_. , ._... .. ._. . ... ,__ ._...J..

I i
21l\1. - De FI.ar:iJall.ópoli� para Cur,itiiba, São Paulo e Ri.o de JUlbíni.

De.col,ai'€1il IÍIS 10,-40 hoI"lliS.
"

.

3318, _ De Florianópolis pad'Q Porto Al,eglle. Dew!agem ás 12,30 MS.

4�. - De Floriolloo.ÓlpO'l'ifi p�ra GuritLba 0 São Paulo. Dooolagectl
ás 13,00 Ia,oras.

_

5as. - De F-!oci<móipolis p'ara Por'Lo Al,egr.e. D�colagem ás 10,20 hnI.

6315. - De F1oJI"ianÓ'poli5 para Curitilba, São PaUilo e Rio 4e Jalllie'ise.

Decolagem ás 10.40 horafl.

Soo, - De Flori-anÓlo.o!)s p.ara Porto Al'El'gre. De.colag'em áis 12,30 bnI.
PASSAGEIRüS _ GOIRRmO - CAJRGAS - VALORES -_ REEMBOLSe

FRETE A PAGAR - $ERVIÇO D� ENOOMENDAS _ CARGAS PAR.&.
EUiRJo.PA PELA K. L. M.

.

FJLJAL 'f A R I fi- - EDIFWIO �A PORTA PRAÇA 15 DE
N�V:mNBJU') - - TELEFONlE :. 1..325

l'Nl" ! .ueurso� Eslndums ()'U

� Exames d� Admissão·
\

-.-

Estude p,or CorrespondeD�'a
Mote�á.ti€0, �i�ncias.
His tório CC) :Br��il, etc.

Int�ll'e6sQ-o? Jlreencho este· eupno e r�rneto-o poro. e. Postal 332
FLORIAN0PfJLlS - SAN-t.� CATARINA

, .

INl'OR�---
.:::_e.���::=:�::��::::�������:= .. :_.__ -=�-�=-==�-��=�_... N. 0 _

(idade __ . ._. __ _ _. __ :-
_ .. _ _ Esta d 01 __ . � _._._._ _

P.rtugu�s, Geogrofio,

PEDINDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S. l
DADOS EXTRAíDOS DO RELATÓRIO-BALANÇO DE 1946

Porque
PAR�U�H ...... ":'0..),,,/47

.

o Deparl.alut.t.itlU tiU...., ""J.ú-'..l. ...clpalidact.tt,::,
.-2UuIi.lCLt:: � L.v .. .I..:,.üei a ....ao u�;,: ..é ......O ... l,::,l;!J.llü

...A.cUJ.L ..H:::.'ii.l adVu l.uü �J.. vJeuv ue uecreto

.lei ua Prere.t.urn 11.ur,l.i,I_alJal ue .1VHt.l.Hi..

�ue ,;:I,.ULUrl:Gcl o EXtCUtlVu 1I4:uUIClJ],Jc:U a

.cadquil"lr por cO.IT.I..pra, urna area de ter

.l.'a nu penn'et.l'o urbano ua c.uaue, com

7.7"-", mz e ao preço ue CJ'� i:>.'i8l>,00,
_I)a.ra nele ser ernrtcada e msraiaua a

.Res1dência CIo 30 D1SU1to dos serviços
.de construçao e conserva ua e�tl'<.lUb.

()U1"l1,�O ...1l1'OS-J.. .ajes. AS confroncaçoe'b' e�

sáo mencronaaas no re�"Pect1v.o projeto.
A Secção de ContablliClaà·e mrorrna

.que n. l-'re!eitura. com.a com um atspcnr
'ye-l "e Cl'$ 2:.!.320,20, do saldo CIo tlxer,

.eíc.o anterror.
A secçao Legal do D. M. propos novo

_projeto ue aecreto-Iez constante de, 11>.

.n, mas, a meu ver. em s�u art. :ll,. •. d:e

....e-se acrescentar em seu rrna, o seguiu.
te: (em Lajes) e, "devendo a uespesa
.florl'e!' por cunta do - salao \ do eXel.'ClC10

..;i.ntel'lor".
I

AS6W1 sendo, of,ereço à C,asa o segurn-
;;iMt

.

Projeto ele .r-osotução
O Conselho Administrativo do EstaCle

....prova, nos têrmos redjgidos pela sec·

.-ção Legal do D. M., mas com a arrera-

1j!à.o acuna. ao seu art. 20, o projeto de

.
,4ecrew-lei da _Prefeitura MUUlClpal <l�

· Mafra, enviado em oficio n. 1511/1.197,
.,.e· � do corrente mês.

S. S.. em Florianópolis, 8 de julho de

.i9'!7.
.

1

'1
1

v. S. deve possuir títulos da

I

.1

1
1

1

'1

l"a.cam-entos a9S portadores de títulos, por { sêmente: em 1946

S.rteios, Resgates e Dtstrtbuleãn de Lucros desde 1929 .

It M t 't· {AUmento, somente em 1946 .

eservas . a ema, icas
Total até 31 de Deze�bro, de 19<16 .

A,tiT. Real da Companhia em 31 de Dezembro de 194.6 .........•

{
Sômente em 1946 : .

Desde o início, das operaeêes da Companhia,
e em vi&,or em 31 de Dezembro de 1946, ...

Severo Simões, relator.

PARECER N. 2:>;;/47
O Govêrno do Bstado submete à eon

.,.....deraçáo dêste : Conselho Admmastrati

-"0 um projeto de decreto-Ieí que anuía

,.,versas dotações orçamentárias elo ue

panamento Estadual ele EstatJ:S't,ea,
.:�:nnl de COIU os recursos resunantes.

-"'er"rn aneHOS diversos credn.os supre-
· M-entares.

'

'I � <l>i..a-se de providências sollcrLaual!:

· .pelo sr. Diretor-ueral ao Depa.rt-all ....·,en..,ttl·
Estadual de Es.atlstica ·em OHC10 11. . ••

,.O:Wl�, de 10 de junno do corrente ano.

,.àirigluo ao senhor secretano da Fazen�

.... .t1a, t!. que. a meu ver, �sl.ã1J- pel'fl!ua.- .

...mente jusurtcadas.
Ouvida a Corrsador ia Geral do lils_

y.:!o, ioi por ela intormado que o pecnuo
.enl.."ÚJ.1t.r.a l:hpúlu it::e;al l.! ot::!.\.d Ju:=,lJ, ... ,l;au.v.
BaQH tenuo objet.a:uo. ,.
As;,lm sendo, 'OU 0.€ cptntào que ,.

p�tuuu merece boa a:t;.olwua e o.tereç�) a

...:ú�s,a o segurnt.e
." J.".l'OJCjlO ·de resuruçaa

O Conserno Admmtsurauvo dO· ESléllÍO,

,....aprú\.d, (J .lJf"lJjêLo ce u.�c.tel.iu-ltL 00 L,)'

-Yen1u do h::.ta.O,u que anuía àütaçoes cr

;QalIh: .. ll.a,l'la�· t: al.l.í e el'eClltos .:supl.emel.l
:t.ilH:e.:., l:..(l.'vldà:u com. o 0,Ú(;10 n. 6·.l..l, ue v

..:-..âo corrente més,
S. o .. eu, }<'wrIanópolis, 3 de julho ae

.J947.

V&lor dos

títulós emitidos

APLICAÇÃO DOS VALORES DO ATIVO
. �.

Apólices da Dívida Pública e outros títulos de Renda .

EJllpréstimos sõbre hipotecas, títulos da. Companhia e outros va-

lores �arantidos ...............................................•..

Imóveis em centros de g rande valerizaeãe .'......•

Di.heiro em Banco e em Caixa .' .

O-.tr.s Talores -:' ...............................•.•.......•.

"R.OGRE�SÃO 00 ATlVO NOS ÚLTlld05 S ANOS

1944

1945,_"

�: SUL AMÉRICJ CAPITALIZAÇI0, S. A.
Sede Social: - Rua da Alfândega, 41 - Rio de Janeiro

Sig« o exemolo

de Mais de Meio Milhão de

portadores, que mant�m

em vigor os títulos de

econom.ia emitidos pela./
.

)

Severo stmões, relator.

PARECER ·N. 2.';6/47
Avocado" pel� peesrdencta

Por int.ermedio do Departan��nto das

MUlllcipalictades a Pl"ere1tUl"a MuniCipal,
· de Jaguaruna subul:ete a cOnSlae.1'at_;ao
,..deste Conselho AClmm1stratlvu um 1-1'0'

· jeto de d,ecreto·lei que abre um cr'etlltv

especial ,de CrS 280,Qo, destmacto ao pac
�·galnento de contrib.uJç'Ões aevidas ao

1. A. P. 1..
•

Como O r,ectll'so' indicado p,elD sr. P"l'
feiw cOlnpo.t'La a opE.:l'aç�t<o, ,::,�gUl1..(.1I() iH·

10rlua a Se:cç��o de Contai)iljG.ati� (to � .

.M., ofereço à ..... ª�.a.:. . .o �egulp.tle_ .,/'"

'Pro:feto de r"sjluçao
O Conselho AdministratJVo

- CIo Estado

��pl�ova, l1:)S tel'n10S red_�.,'1.<lO.s pela tSec

''\lão Legal do D. 'M., <> projeto de CleCl'e,

lo-lei cta Pr·efeitura MUll1C1P,\, de J agua
J:�una, envjado e111 oflelO n. 16111.205. til.

� do corr�nte Inês.
S_ S., e� FlorIanópolis ... 8 de JUl.!.).ü ul

'1947.

AGENTES EM TODO O BRASIL:

I'

Severo SimfJes, relator.
PARECER N. 2b7/4i

O Depanamento das MunlC:pa!!dade'
-enem ...�l1hou à consideração de;�'Le Conse

lho Adminislrativo. um projeto ete ck.
,.reto·lei da jJr,efe;tura MUUlClpal U<

,'Caçador, (rUe díspõe sôbre a ao.aça:) G\

:um terreno CQIU a áre·a de l.:U;O,G-U .:.n2 l

Legião Brasileira de ASslsteaCLa.. 11,:-) I·

se acha editicado o PóSto ,de Puel'lcul

tm·a.
Por julgar acertada a medida, SOu pelr

,aprova«ão ao projeto nos' lermo',; 1\",

gidos pela :Secção Legal do D. 1\1.. pelO
que ofereço à_ Casa o segui�te (LRUar.IA-OProJeto de ,,'soluça0 r 1\\11
O Conselho Administrativo do Estado 'MOLE'STI"S DE SE'NHO.caprova, nos têl'mos redigidoS" pela Sec, "., ". RAS

<;ãG Legal do D. M., o projeto de Cle· FIGADO· ESTOMAGO - INTESTINO
• z:reto-Ie! da Prefeitura Municipal de C·I·

.

'1;ador, enviado com o 'oficio n. 159/l.197. Con�u!t8s das 14 'S8 16 horas.
- de 3 do corrente mês. R J

-

P' 7s. S., em Florianópolis, 8 de julho de Ui! f'ao 1" tI) 1&.

·1947. (Sob:ade)SeveI'o Simões, rela.tor.

SUCURSAIS, ESCRITÓHlOS E

1

,--�------------------------�-

1
Cr$

102.410;800,48
453.911.798,'- .1

115.667.241,S' I

8{)6.857.172.,1'
861.857.847,01 1

1

3.006.560.000,Ot •

I:

9.946.775.000,"
I:

.C1t$ •

.'
1

216.666.218,'"
•
I·
'1

441.323.336,9' I

I;
167.315.842,88 11

14.769.077,78 I

I

21.783.371,98
86] .857.847,60

p
1

�t

I
�
j
1

1

1 � ...

------------------- ��_I

DR.

VENDE-SE·

CONTA CORRENTE POPU�AR
.TurOIl 51!! 8. 8. - Limite Cr$ 30,000,00

Movimen�ação com chequeI

Banco do Distrito Federal &.4.

.·:
..:.,.. I ._C_A_P_1._T_A_L_: C�R�$�60._.�oo�0�,0�O�O�,O�O�� ___

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Rua "frel.no,. 23 _. Florianópolis

��. fl'W li?" -- �� IAS f.
ni�ij�H'lfW>��N� � TJtAQrW@ li.�iF��

�tl'I. �oEl.6G6,30
5.978.4ril.755;9f

67.o53.{!45,&o
H2.176.603,S.

I

S'Dl!!tYOB psgf,!!J !'lO'" tl!tl��I'U. lv !'tRoa

h ICSj)OfH18krÚidadell \
..

98.687,816,3s
'in. 73(i.4C'1! '{o6,20

DITI!:'t€>f<e!l:
Dr. Pamphilo d'UtI'1iI I<'re;re
de �á, Ani.sio Mtll):�ryrre. Dr.
� 1 ,r.é Abr�u,'

de CarvllIlhe. Dr. 1"r8í1ci�0Z'
) e'llil�llim 38rr et� t1'C Araujo

SNRS.
ASSI:NN4TES

\ R-edamem imedialll
mente qualquer ine
gUlar.idadJe na emrega
de s-eus jollla8s.

I

VEIBI�II��le�:i�::-
fortavel com dez 'peças co.'"

tendo o mesmo filais 6 eoB
sos, rdto à rua Uruguai 11.. 17.
Ver e trator no mesmO ee_

o sr. José Marques Trilha.

Dr. (L"ANO Ci.
•.wa.ETTI

ADVOGAD()
Crim.e G cível

eo�.Htlui[l;ão do SQcisdad••
NA'l'fIRALIZAÇÕES

TitulO11 Deolaratório.

Etaerit .• _ Praça 15 d. Nov.
1$. andar.

R•• id. - Rua Tiradent••
rON\'.: •• 141'':;

23.

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

NOVA MAQUl.NA P.AJRA FABRI-
I VEN'DE-SECAÇ.:W DE GA,RlRAFAS I ILondres, (BNiS) - Uma nova

máquina capaz de fabr,icar 3.lULO-! Um J)redie com todas S8

maLlCamcnL� 8.000 garrafas por

I comodidades sulidamente COJlS-
mmuto �RLa sendo prodlJzlda por. '

A •

lima firma do Reino Unido. A má- trUldo da.do .tla renda, SItua

quina que foi inventada por. dois I do em eptimo Jôlonto desta
cidadã os bri Lân ioos de Perth, t;xe- Capi tlill.
t�lta au.Loma.tlcM11€,nte a ,fl3-bil'l'Üa- Aceita se pa<rsmento em ter.
çao d·e g'ar-l'afas de qualqner mo-, i;;.. _

dela, executando um tr,wbalho, que, renos, }l»IH8 .utras mformQçees
até .ugO'l·a, er·a gera'lmente consi- com A. L. Alves.
cLerado: como 'limitados aos meto- Rua Dc�doro 3S. __:_ Fp91is.
ciO' cle artczanat'o .

Os fabricant,es obtiv,eram pa
tentes de exclusiv.idade 00 clireito
cle produção na Grã-BT,etanha. As
encomendas já feitas para maqui�
na atinge 60.000 libras esterlinas, I UM negécio de secos e mo

sendo (} preço aproximado ele ca-Ilhados, na HP.eul'lS easa de mCl-

ela máquina ele :3.000 libras es- radia.
tprlin��. Ver e tratsr à Rua José I

Candido da Silva, 475-Estreito.
'�"'--'""� _u<".. " ., nroxllll'e-se m-I- dA _.'.1. . .. .... .... . . . . .. . ....

. _" ....--...... 1 ........,-_...;.,..,:j.\�.·�;wa-,,�,I.ot�3J.�JtJloHIU'4l··;W......�t;!I:>"��..:;(���. ili.l... I'JI> I:t 'l[J I,YV

'l .anlIgos e PAt:entes enTJando. HOVel"S ' Radio:

,
·lhe8 um nú.mero da revista 6 1'1

j. VALE DO ITAJAt, edição de- VENDEM- SE

I dIcmda a FlorJan9pol�s Mij�t2r que se- 1 (:t!ra, vende

, , movei!! de liIi.ho, de qual to,

i AÚME-N-T-A-A--P-,R,-O-D-U-Ç-A---O-D-O-ACO I s�la e copa.,"'e rócio pILOTO

! !Londres, (BNS) - Apesar dej com e�tabiljzp.'éÍor de vo)tirne
I prod.ução de aço da G�ã-Bretan!l.a, Ir troo RUtI Aive� de Brito, SOo
i. duramte o mês de maIO ter SIdo

t� ainda afetada peta recente lirni- �'JS' ·�,'�S··taçi;io de combustív,el, foi observa- Ir.U rn.nv

,
do animador aumento, comparan- aplaadirão te. gestG,! d(j)-s,e com a produção de ,aibril. As

f estatísticas forneci.das pela Fede- quando soulterem que ccrla-
! ração de Siderurgia da �rã-B:eta- boraste pré R�stabele�imeD.
t nha mostram 'que a médIa da pro-l' to da �--de do' Lá-.o.
Q dução anual em maio foi de ....

.,_ ......

'. 12.684.000 tOThelada�, ao. passo que l---A-T--AL-1I!I :aI!!!. IT "J ... ,.em abnl essa médIa fm d,e ....• v... LI '1!7 .d..a

12.284.000 toneladas. A producão
cle ferro gusa em maio atingiu á
média anual de 7.378.000 tonela-
das em maio comparada com ....

7.238.000 toneladas em abril.

PnCllI"em\.a Agêneia
. PUp-e8fI."

�MA C, LIVRARIA
lWalA.

47.
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iniciativa·· do, valarfiSo desportista· NelsoD Mlynold Nunes,· está sendo tons-
Iruida . uma m!derna cancha de blsquetebol e veleibol, que será entregue

.11 r, à vitoriosa fedenção Atlética CatarineRse.
f Ilerrando II ;;iiiieíroE tUrllIl do cer"lame�cita�e awado-IDerrota arrazadora �-�U I) Ria-
I ita de fute'oJ.� pelejaril 8áb3d� �s. �qllipes �s Cal'(ivana I chueln frente ao América
I Ar li do AViU. O rettuDo ·,:iera unclado dOlnngo CO. O,

.

Dom i.ngo último, em disputa

dOI
Zequiuha (ti).

·

1 i1 I •

I R 'fi'" campeonato JOlD\ ilense de jut�- \2) {' Badéco. Como vemos, o Amé-

Jogo eu re ull�gUh e tJi�all'3. boI. cotejaram <J,S equipes do Ame-
rica l'�lá em condições de enf'ren-

_. rica ·e do Riachuelo terminando a ,",

. . ,'. . I {ai', no proxirno dia Hi do corrente,
part.ida com a vitória dos amerl-I, .'., .

I 1'1 L I'
.

t i o f'amnsu conjunto elo Améitca, da
canos pe a (1 a, ae rssirna con. agem,

'

de 11, X O, lenlos conquistados por Capital -I"f�d(mlL I

mr

/jabol (5). Hel1(

o Alnérica jogariA hoj� ·em Gnritiba
Conforme .o SPLI programa de jo- i La Capitnl o gr-êmio carioca reali

g'O" no �1I1 do Bt-a.s i l, 'o América.zal'á dna�/ilartidas nos dias 20 e

IM•• de.PItM PAUlO� da Capital Federal, deverá fazer '23 Ir-ente ao Ava: e Paula Ramos,

i--R--O--V-(-A-----a-j-p--R-,-E-·-S�·-I-D--E-·-�-N-'--T-l-E-�-M-·---R-·-·-O--O-·-S-"--E-'-'-i-,-H--tT'���Ei��i:��=��, ".
.

os amer-icanos i-eal iza rão a segun- tes lo-cais, no dia 22 será dedicado
Para concorrer, á sensacío- te entre a lar�;o,da e um e outro pá-

.

UM APELO da r-xibição 'naquela cidade proval- a visitas e no dia: 23 será orerecí-
1 regata denominada ·"Pl'E.-, reo, para evitar-se asalroamentos Fazemos um apêlo ao C, R, velrnenl e com o F.el'roviario, l'Ll- do então á embaixada um jantar
tente Roosevelt.", a realizar-] na manobra de contôrno da ilha, Aldo Luz, para' que' s, faça re- mando ("01 seguida para Jo invi lle, pela torcida americana em .l<'loria-
domingo na baia Sul, já' se 7- - A pi-ova terá início ás presentar na grandiosa com- onde enfrf'.ntarão o Amética. 'Nes- nópolis.
screveram as seguintes guar- 8,30 horas, com o páreo de' íoles. petição náutica de domingo
ções: As !:l horas COtTPt'[O os out-ris- 'próxim.o,' concorrendo com duas

Essas reportagens esporti- Novas dehbf·l"aCõfl�. d� F.. C .. D.
\

,

yas da ZYJ�7 Rádio GuaruJá Da úllima nuLa oficia'l eXpe{11�a P,r', Dl'. S,pc!'pLál'in da ;";pgmánr;a.

t�.'�,.Se<l'ãO patrocinadas por diver- vela FerJ.eração Cala.l'inellSe ele l)Ps- Pú:b1ica sôhl'f' o policiamento !lo.';'
" porto' pxlralmos o srguin·(,e item: jogos; ,

ti 'f" d t ·t I 1° - RESOLlíÇõl:<:-l:l TOMA])A� m) - fazer e,xpedir as perm'-
�

__

sas umas es a capl a. PELA DfRETORfA DA F. C, D., j<';M neuLes;

J
r' • - (1II,a I :{E�Sr','O REAL1ZADA DIA 1° DE 11) - comunicar que, a parLil' fi!,}

a esta e. con�truVBO a pra�a ue u�S-1 JT'I)H�_: enLabola'[' negociações com ;e��tl(�'Il�Oel'fiO �il�gl�:SS�e I��l��_;D, s�;

JortlU! nUe l[lfiírar antrag"' a" F I 11 u Amól'ica F, C., do 1\.JO üe Janeiro, porLador'(l·S das no,vas per01an�mt.es
�hJ "1111 Il'-! li �J Ue • !B. U. val'a l'C'alizar eluis jogos nes!Jp

I�S-lol1
ser50' p�sSO�i,� e inlransf;r:iv�:l�;

]\,0' mais .sensacional "IlH'O" cles- nes, que, diga-se de paJssagem foi ta'do, se·ndo um ·em JomvIle ,e oy-. n), - mandaJ confecclollcll cal-
,

, �

.' 11'0 nesLa capItal, nas datas de 16 {' teJl'a�; .

.

[iol'tivo clo:; últimos. tcmpos, consc- 1l0.llltO� l�mpos o preSl(tel')�(' da 20 de julho, resppc!.ivamenle. ()dl'-I �p) .. solici.lnr .ás auLol'io.ul�f"
I guimos -apllJ'�l' pm J'ont,es I'idedig- L1ga } 10nanopolJlana ele :B ulC'bol, l'ec.end"J a seguinte proposta, 10.00U qlW !,pceherem. permanenLes a tl-

raia: nas quI' a n'}."�a bela capital ga- a nossa L, F. F. cl'uzeiros por jogo, vIagem terres-, neza - (Ip PI1Vlal' uma lolog-ratl:l
nhal'á c!pnÜ'o em bl'r\'c no máximo, Estamos. também, seg'U1'anwnte ll'·e de Curitiba á Flol'ianópolls, es- 3 x -í. afim dI:' colocar na carteira

I tadia e viag'em aél'ea c!e J:i'lorianó- a sel' rli:;Lribllida;
uma pl'aça de de;o;por'tos denll'o dos infol'mados que os proprietál'ios do

polis á CUl'i,liba; q) _ lo,rn�r público que os pa-
melhol'ps e mais adiantados J'equi- LerJ'pno não puzeram qualquer ob- Ll) _ de-Ler'minar a enLJ'ega das vilhõe" ela, <llltoridades � ela Im

silos jú alcançados pelas modaii- jeção :'I empreitada, colaborando, cotas dp rendas do� jogos. aus I'l\- prensa, SilO desLina{ios. pxclusiva

ciarles que nela serão praticadas. c]pcisivamente: para CJlíe FIOl'ianó- pl'e�i:!lllcalle� dÜ'� clubes, devída- men-!(' á� alll.oridades e á impretl
mente cl'edenciado�, nas sessões da, sa, falnda ou r s-cri-La, devic1ameT1:Lr'

.Á. ft'ente desse empr-eeu<liHlento poli.s .lenlw uma ,canc,ha á altura Dil'etoria da lf, C, D., ás 17 borae f ered,e;nlCia,dos;
"

psLú, urn desporlista rle l'enOmH, qllf' rio seu desenvolvimenLo. cle cada l,erça-frira;( .

l') - Iniciar ·o'r.eturno dia 13 file

não t.em medido esforç()� para que A caractel'Í5.tica mais impo.rtan- c) - ra.Zler exped'll' cIrculár co- julho;
(l "pu objeLivo :seja concl'ptizac!o, lr, e que revela o v,e,reladeiro sen- municando a posse do Presidente s) - cletel'.minar o dia 20 cle jll-

da F. C. D,; ]'ho, ás 10 horas, p11ra a, entrega
pal'3 II qn:c p;::pera a colabol'a�'ão ele lido de abnegação da iniciativa do

e) _ Solicilar aos Pl'esirlp,nipo I s.olene de medalhas ao Campc2(t
Lodo� os bons .P.spol'l.ista�. sr. Nelson Nunes, é que a cancha cio Olímpico e Palmei'ras, ele Blu-' &t3Jdl1al de 1945;
'f,raLa-sf' - e aí "ai a notícia cle Basquetebol. s:erá e1ltregue com ml:'nau, ao Pl'esidente da J. D, l!., I 1,) - abrir c,oncurrêIlcia paTa fi

quI:' nos I-eVOll a esta noLa - nda t'e8ervas á beneméri,La Federação daquela Liga e ao Sl'. Sebasttao exploração cio bar do Campo da..

mais, nada menos qUE' a constl'ução Atlética Ca1.arinense, entidade que
Cruz 'para comparecer a uma J;eu- i FCD, a" propostas deverão ser t�[l

I J 1 d ba
. 'nião .co-njunla ela FCD, f>m-OI3 prt'- i Ll'cgues na ",éde desta Fedflraçao,(·e um ormosa canela _·e ,. SqLlC- ,i<í se ternou cl'edOl'a da admiração Yiamente marcaelo, para trala,r do aLé o elia 15 de ju�ho, ás 17 hora:o;.

tebol 'f' volplbol, locallzada a

Ave-j c:e todos. os cata.ri,nens.es.· 5sunto atinenle áqueJa Ljga; I u) - tornar público que rOl'um
nida. Hewílio, ·c[.et'l'onLe i.1 Acade- Podem08 adiantar aos nossos f) - inicial' as demal'che,s par:}' designadas as seguintes pessoas pa.-
mia ele Comércio ele Santa Cata- ll}i{,ores que a F.AJC projeta inau- a re.con·strução eI,o Estádio da .r u�> r.a com,]'}o.rem os diverso,s d�pal'-

I . g) - ela subvenção con.oouida pe- Lamentos:nna,
.

g-urar a nova praça de esporte com lo Govêrno do Estado, destinar as, DEPARTAMENTO DE FU'T''T'''-
E o h{)mem que est.á eOllcreLi- 'L aúresentação d·e um grande clu- :-eguintes porcentagens dos depar-! - Srs, Celso Ramos, Osny Orliga.,

zando essa l'·ealização máxima dos be. po&si>lelmeDl[.e do FluminúThSe lament.os: Departamento de _Remo: Cap. Osvaldo Varejiw, Carlos Josce

t· L 'fi' n t 25%; Departarh,ento ue T,enis, 15'. Batista e Cte, Orlando Cruzeiro;
es.por IS as onanopo j anQê, a l'a- campeão carioca c que possui em

e Departamento de Fl.ILeDol 60%;
vés de uma série de derna·t'ches .,uas Iileiras a maioria dos jogado- 11) _ Comunicar aos clubes de

que culminaram com o início clas res da selecão nacional ele Basque- remo ·qne, nas regaLas inl,ernas, rJ.p

obras, é o sr. Nelson MaYil:lOld Nu- tebol. \'e sr)' incluido no programa, pele
menos, um pál'CO en·Lre a c�asse es-

tudantil: - .'

i I --'conceder o auxili,o de t,rê�
mi!" ci'uzeiros, ao Lira Tenis Clllbe
dcst.inado á eonstruçao da arqui
bancada do Camipo ele Tenis;
j) _. Comunicar aos clubes lo

cais que, doravante s·erão descon
tados 200/0 ,das cotas de renda, que
lhe caberem nos jogos, para r

. amorLizaoão dosl débitos que o�
mesmos teem -com a FOD;
k) - convidar as LIgas filiadas.

a saldarem seus d,ebitos d-entro de

30 dias; I
1) - entender-s'e

ou'r-RIGGER. A i REMOS I
Clube N. Francisco 1\'lar-; I
telli: Patrão: Acioli Yieh'_,' li
,g'a: ll'Iário Rosa, s/vog'a: La
slau Grams, s/prôa: Pedro

I

srnardíno, pl'ôa: Odilon Ber-;
irdíno,

'

I
Clube Nautíco Ríachuelo

tirito: Décio Conto, Tog'a: I
alter Wanderley, si Toga: IlJávio AgIDa]', s/pr'ôa: Joa-,I
tim Oliveira, Pl�ôa� �Utino'
égis

IOLES A i REMOS

í' C. N. 'Francisco MztrtJnelli:
ítírão: Erna.i Pereira, vo-

1: Edlon pereh'a dos Santo�"
'yog'a: João ,Frontino, si
rôa: Ademar .AITel'l, prôa:
)sé Azevedo Tiéira.
C. N. Riachuelo: Patrão: Sil-

10 Veloso, To�a: Mál'io Gon
dves, s/vog'a: Nilson Pu'ath,
ípl'ôa: Djabná Ferrari, prõa:
oriv81ldo Vilain.

A.t.riiai••
Árbitr.os de h.onra:
imões e Profess.or
lery Merrimam.
"Starter" e fiseal de

Ir, Heit.or Ferra,rL
JuizBs de chegada: cronista�

'edr.o Paul.o Machad.o, Héli.o
:t:ilt.on Pereira e Acy Cabral
"eive e senh.ore� Charle!'l E.
1.oritz, José Eliu e Sidnei No
etti.
As autoridad€s acima deve

ã.o estar ás 8 h.oras, em ponto,
lO trapiche da Alfângega,

.

,
. Severo
Montgü-

R�f.ul'_rn�nt.
j. - A prova consistirá d. n

u inte percurso: saída da ilha d.

::;!rv�o, rumo á da. Villha�, çontôr
o desta pelo la.do de fo�' e .h.
ada no ponte d. ,artida.
2° - O número d,e participanlM
ilimitado, exi�indo-se, entretan-

0, ins-crição at.é 24 horàs ant.s da

I rova.

3õ - A raia é livre. Ser-á des

iassi1'icado; porém, a tripulaçã.
;ne trancar ou embaracar, de qual
l\ler forma, • livre Burso d�s de-

gr-rs ". Clubeguarnições.

vo Serrão
Recebp.Jl1o:-: c: agi-adecemos o 01'[- Secl'e1.át'io: Nelson de Castro Bras-

cio que abaixo transcrevemos: '!cJl1et'; 2° Sccre-1rário: . JOSlé Serra;
"Lages, :30 de junho de ']9"7.11° 'I'esourr-ir-o: Prancisco Pereil'a

[Imo. �I'. l'f'c!aLol' ,psporLivú cio "O cI,p. Otive iru 2° Tesoureiro : Jacob
��"ti)clo", Florianópolis. Participo-I Barnp i ; Orador : Armando Burgcr
vus que orn reunião (lo dia 20 do dp Castro: Procurador : Max Cou
corr-ente môs foi pirita e ernpos- linho; Técnico: Edgar Werner ;

.ada a nova ri iretor ia que re,g'orá Insl iuto r de educação Físi-ca: Os
O� destinos deste cluhe no ano &0- mal' cip Oliveira Couto; Guarda es

eh] ele '1947/1918. e que e,'itá assim I porl r: An torno clf' Oliveira; "can
constitnida: Pl'esidf'nte ·de.l1onr'a:ltain" cio qunrll'o: Antonio Felix.
Srs. Vlelal Ramos Jllmior e, ']'te'l Apl'o\,pito o .pnsejo para apI'esoota.r:
Hugo 'fIe CasÜ'o; Preside,nl-e .11ono- os meus protestos ao mais elevada..

['ária: .\genor Varela; Presidente: f'sUma (' distinüi consideração •

\Valclrmar Bentini; Vice-pre�iden- i Inss.) 'irlson de Castl'o Bl'a,seher,
le: Sub-Itr, :\lhrl-to VnT'l'ns-sini; 1° 1° seül'e-l::íl'io,

.'

Vieira
o -mats (imparclal dos locu

tores esportivos, h'l"ndlará paea

todo -'o Brasil, nos dias 20 e 23

do corrente, díretamente do

estádio da F. C. D., os [ogos de

futebol que o América F. C.,
do Rio de Janairo, disputará

.

aqu�, frente ao A."aí e Paula

Ramos,- resp.ectivamente.

DEPARTAMENTO DE REMO: -

81'!!. Waldir Grisa.rd, Mário Câ.ndi
rio (!a P"ilYR, NazaTeno Simas, dr,
Heit.or Ferrari e Antônio JoaqUlm

.

di> Brito P€rr1ra;
oais.
4° - Será excluida da prova a

T
III ••

h B f;llarniçãoque,desa�enderas.ordemj elxelrln a e o o.,ta O�O
, ·ere'bidas. ou infrincir as re�r:;!,s d. �

I'i "avalheirismo a que se submete e Informações, cJh,egaçlas cip Blll-

lerda,deiro e�portisla, menau l'ElV-elam que o �la'Üa.Dlt-e Tei-
50 _ A pro,va dividir-se-á .m xeil'inha, pertencente ao quadro do

lual!: uma de ioles e outr,:;!' el. eut- . Palmei !'fIS, daquela cidade, p mili

'i�{;'ers, Ao� vencedores da primei- tanle do selecionado caLarinense'
'a serão conferidal! metiaLha! di qnp disputou o úllimo campeonaLo
)rata e aos da .s.eC'urida, d. prata bl'a.sileiJ'o, tendo firmado conL1'aio

com o Bota,fogo. do Rio dp Jauei.ro,
mediantr

.

.oO mil cruzeiT'o,; de "lu-

DEPARTAMENTO DE NATAyA'
_ Dr. CiiLberto Fontoura Rey, _Jr,

Thicl'1' Fleming, Rober{o AnctresO-líl
e C<l,p. Castilho.
v) - Marcar o dia 11 de juUt.,

á� 17 t>('''�� n'l"'" " nos·se dos (ll

com o Exmo. versos rleparta,melllos.
jourada,
6° - Haverá int.rval@ sufi!ü.n-

])EPAR'l'A.J'vlEN'l'O DE TE)/!S
Major Anlô,tüo Lara Ri,bas, Ca-pl.
Aldo Fernandes, Acioll Vasconc.e-
lns Nelsoll Nunes e Gte, A !yal't)

Go�oalves;
,

Yas". recebeu, ante-o:l1,tem, 30 mil

cruzeiJ'os, devendo o restante ser

pago na -capital federal para onde

seg'uirá dentro de breves dias.

,.. A RVNIS'.IA
•_ .. PfAJA!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e01U1SSÁO DE ESTUDOS DOS
K�RVIDORES PirBLICOS

:ES'l'ADO
Maquinas de Escrever > Novas
�iBpom()iI de vario. thllo. d.. afamada. cOLIVETTI», pera prol'l.t.

entrega. Exposição permanente em n·ol.o E.cnit6rio 8 na

BLIVRARIA MODEftNA". '

Distribuidor•• exclu.iyo.:

ALMEIDA, BASTOS' � crx,
Rua Felipe Schmid.t, 2 - 1.0 andar.

'

FLORIANÓPOLIS.

PAREC.ER N. 54�/47
Euclides Aurelino Lourenço apresen

tou, dentro do prazo legal, os documen
tos que comprovam as afirmações dos
itens T, TI 'e IH, do parágrafo único, do
art. 2°, cio decreto n. 3.002. de 2 de iu'lriho de 1fV J, rL'e !'('I!,lk']l 1 "orma de exe

cU�'ão do C:cC::'clc-lej n. 1..'"22, de 29 de -----------------'-----------

maio do mesmo anc.
2. À vista do exuosto, opinamos pelo

tugamen to da C'Cl1111ro"aC'2f'. nos têrmos
�0 s 4.0, do art. GO, .�IO citado decreto 11.

:3,O{)2.
s, S., em l° de julho de 1947.
C:n"/)s i'�., rn�t;, PI'1'<'jt"', nresíden te .

.T, Bati�tl' f"1"':'_"�i :1, iclrtr ! ....
Gu:-:lnl'o 7I-'�f"'4��
J':liJí 'j(} naJ'h�;�a
Ar-rovndc.
J-7-47.

fi
'" • to � ,-

" - � .. ,. - ,. • ,. � " ..

A;g:r9!dJ6Mri�mo«. t,wnMm, I !f/i.G.tlJHlI li. n�!\� de �t�
"�.Mr.lof!illte" ",' a.utr!l'!l, (II!' �;r�Qi>H b.o dto OI"....,,(').U !M11f,�Al

Confere
Diploma

(errespendenc ia
(omercial

I \�I.,'.) .\.1��,,·1·.·' l�. f?:� �"va
Par e.cs r n .. J<�,L ,.f; - ,:\1:�.:')el Elias Fa-

rias - Irlem , írlem.
Parece r 11 .. 545/47 - Jovelina Alvina

Zahel - Idem. idem. 1Par-ecer n. 546/47 - Nívea Cunha Ba
cha - Idem, idem. I

, Parece" n. 5-!8/47 - Laudelino João
de :'\c\·aes·- Idem. idem. I
Parecei' n. ii 19/47 - Adolfo Wíggers

Sobrinho - Idem, idem.
Parecer n. 550/47 _ Erna Ana Trapo

- Idern, idem.
'

Parecer n. 5'51/47 --'- Isidoro Deoclé
cio ela Silva - Idem, idem.
Parecer n ..)52/47 - Laos Silveira Ro

sa - Idem, idem.
Parecer n. 553/47 - Angelina Nícola

Delli Brighente - Idem, idem.
Parecer n , 554/47 Liberalino Le-

mos - Idem, idem.
Parecer n. 555/47. - Minervina Mar

tins Stecanela - Idem, ícem.
Parecer "n. 556/47 - Jacinto Alberton

- Idern. idem.
Parecer n. 557/47 - Benilide Ivone

Marca Fosatti - Idem, .idem.
Parecer n. 558/47 - Sofia Fernandes

Alves - Idem. idem,
Parecer n. 559/47 - Ped'ro José Alves'

- relem, idem,
PareCer n. '56'0/47 - Osmar Monguí

lhotti - Idem, idem.
Parecer n , 1561/47 - Norma Iracema

Finger - Idem, idem.
Parecer n. 562/47 - Isauro Alexan

dre de Simás - Idem, idem.
Parecer n: 563/47 - Ataliba Cabral

Nev�s - Idem, idem.
Parecer n. 56'1/47 - Maria Lamarclc

J\lachado - Ielem, idem.
Parecer n. 565/47 - Bento Esteves de

Aguiar - Idem, idem.
-

- PARECER N. 567/47-
Nair Laelário Ribeiro, ocupante do

cargo da classe H da carreira de PI'ofes
S01' Normalista, do Quadro único. do Es
tado, com exercício no grupo escolar
"Eliseu Guilherh1e", de 'Lbirama, comu,
nica que sua filha Maura Maria da Silva
se com,orciou no .dia 16 de_ janeiro do
earrel1Lg'- ano.

...

2. Opinamos seja suspenso o salário·
família qne lhe fôra concedido, devendo
restituir aos cofres do 'Tesouro do Esta·
cID a importância que, porv,entura, lhe te
nha sÍ'õo paga, a partir do mês d,e feve
reiro do ano em curso.

'

S. S., eln 2 de Julho de 1947.
Cal'los da Costa Pereira,· presidente e

relator.
J. Batista Pereira
Elpídio BaI'bosa
Gustavo NCl'es
A,provado.
2·7-4.7.
(Ass.)

DIREÇAo:
Amélia M. Pigozzi

• METODO:
Moderno e Eficiente

'11

alvaRO DE�(ARVALHO� 65
. RUA

Henrique Srodieck
ADVOGADO

r»,
DR. NEWTON D'AViLA

OJ)eracÕ4!a - \Titia Url.n:ãrlall -
Doençaa dOB intestinos, rét-o 1'1.

llIIAm - Hemorroidas: Tratam0llo
to da col!te ameblana.

lrlato�apia -- Infra vermelho,
Con'SWta: Vitor Meireles, 28.

Awnde' diariamente la 11,3() hrI
., l tarde, tll!.B 16 ha. <mi d.1a!ltl

Ruid: Vidnl RamOll, 116.
1'0ll.. 1007

PI. SAVAS LACERDA
� m.wJ.<lo,ctrm.r1ca de O!b(ltl
- (Nyjoo.. Narl2 - GarglUftla.

Prllllcriçíio de lentes de
qontato

-

�RIO - Felipe SchmJ
\11t, 8. Das U às 18 horas.

�lfCIA. - Conselhelt'o ..
fra, 77.

II!'!ILIl!'ONES 1418 e 120.

Ausenie'

""�
II. Schmidt 21, �dbro,do-Telefone 1062

CASA P.ARAISO') Florianópolis
Rua Felipe
(Altos da

Resolvido, enfim, SH prl
DR. ROLDÃO CONSOMI

0l!lilURGIA.· G'5lRAL - ALTA m
mm&GIA - MOLilISTIAA Dili _
. ••. NKORAS -o PARTOS ,.

<1I'wmil.do pela Faculdade de MedJ
emna da Universidade de SlIo

li'IlIulo, onde foi assistente por- va
Il"_ anos do Serviço Cir11rglco d«

Prof. AUpio Correia Neto
�lPa do estômago e via» lilj,
� intestinos delgado ce grollM.
tiróide, rins, próstata, �a.

Mero, ovArlos e trompas. VArioo
-Ie, bidrocele, varizes e henu

CONSULTAS:
CU S Aa li boras, à Rua relpe
IJII!m11dt, 21 (altos da Casa Pil'

raiso). Te!. 1.598.
IIU!IQD:IINCIA.: Rua Esteve. J.

mor. 179; Te!. li( 7M

Adqu1ra TUDQ d.e q1l.8 .eceml'itte,l'.
de Ui.'áA S8 V_,

pl\Cando. PARCELA»AMEMTE,
0018 � VAlVr:lllAGEN4S da 8empra. à, vista".

. ce1WindGmse do

ARMAN.DO VALtRIO
DE ASSIS

.

QIlIiI dlUTiços de 'Cllnica InfantU '.IZI

.l>JIiIlatfncla Municipal e d.
, Caridade
�A. IIilIDlCA Dili CRIAN()AII

ADULTOS
NJlDULTóRIO: Rua N_etl· ...

1I'JId., '1 (Edifício �. li'r..ci,Bco).
�ltnl! das 2 às 6 horllll .

'�CIA: Rua Marechal Ga10
lherme, IS Fone 1M

'I.

,

CR,EIJ I ARI. "NOT
Lhros
eh.pé••
an.talaÇÕM .létrlCItÍ • gnHllriq
Artll" ".r.............

Peles
CCACH
.- -

Qúilãqufi artipt

......
C81tad••

liIIóvel.
Rádio. -

, . r'

Golade""'"
'. Bleicl"'·

- ...,,� ..,t'''';'·;-:--':':''J'618Y·-r'''\'''''''' -,,� ..

DR. A. SANTAELLA
lnlplomado pela Faculdade Na

� de Medicina da Univer.id&
.JI!e do Brasil). Médico, por concur·

� 40 Serviço< Nacional de Doen
... Jlentais. Ex interno cm Santa

.J!IiIa de Misericórdia,' e Hospi�

..uttrk:o do Rio na Capital ...
dera! '

w;.D1CA II1l!DIQ". - DOENllAII
__ _ NERVOSAS -

C&IUlUIt6lrio: Edif1cio .t.m61!1!1
I NETO

,_ :Rua 1I'el1pe Schm1dt. Coruml._
Daa 15 ãs 18 boras -

�ncia: Rua Alvaro, de CIl1'Vll
eto nO 18 - FlorlanópoLla.

»lI. POLynORO S. TRIAC'"
!IIHlClO do Hospital de oarl�

de Florlanópo1Í11
A!l!I1stente eia Maternidade

cDL!RIOA MÉDICA DISTO'ft.

'BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

�oenÇ118 10<1 órgãos lntern08, ••

peclalmente do coração
Doenças da tirolde e demais

gUmdulas internas

-IJ'JlSlO"ERAPIA - ELECTItOCAB
ilUeGRAFIA - METABOLISl,\IO

BASAL

JIJmIaUltaB diàriamente daa 15 &41

18 horas

Jll,lIeJI,de chamados 8 qualque!'
JHn, inclusive durante a noite.

Il'OII5t1LTORIO: Rua Vitor Meire-

les, 18. Fone 702.

�DOIA: A v en I d a Trom-

powskl, 62. Pane 76fJ

DI. MARIO WENDHAOIII
... .,..#Wf' u,u rio.spital .,.N tll'§. lCCSHlIU;
CUNlCA M�DICA DE ADUL�,

� CRIANÇAS
Ol>lIlul!'(Ir,iO.: �. Vi/ICond". de 0_
J.....t... a -- elq. da PraÇA 15 d., No
_�"" laltõ. da' • Belo Bori.onU!-j

Tet. 1545
c.uas'!l1tu: d.... 4 ii ti horu.
lR.<OCIid"ncÍ&: R. !'e1ipe Schmidt, ;se

J'tllllO manual à12

INDÔSTRIA, c@MÚCJO, I SEGUROS KNOT 5, A.

!.pi.... .... iii ti II" .4 1...7 h.
---�-

o. �,,�

Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS. -

81'JI'l1LIS AFE('ÇOES DA
PI!lLE - RAIOS llNFRA-VER·
Io(J!}LHOS E .ULTRAS-VIOLETAS
00"•. : R. Felipe Schmi(lt. 4fI -

DOIi 9 00 11 e das 5 às 7 hi'1l
Re.:' R, D, Jaime Camara, 47

FONE 1648

o 3 - Paulo Tavares da Cunha Melo 758
<I- - Firmino COl'deiro dos Santos 478
5 - Joaquim Pinto {le Arruda .. 428
G, - Fernando Carvalho, deOliveira 71
F�orianópolis, 30 de· junho de 1947.
(;",'Ios da Costa Pereira, presidente.

(31409):

óurasse o afastamento do respectivo ti·
tular, na Inspetoria ,de Veículos e Trân·
�ito\ Público,

2. Hequer êle agora o pagamento da
importância de Cr$ 1.740,00, "provenien
te da diferença de 'Cr$ 10'0,00 que, des·
de novembro, �le 1945, d-eixou 'de perce
be]' sôbre a gratificação a que tem di
reito, pOl' estm' respondendo pelo expe·
cliente rla l'rFpetoria de Veíc,ulos e Trân·
sitO' Público.

:3. LJe conformidade' com o ato que o

desi,gnou, passQu o requerente a perce·
bel' a gratificaç'ão d.� Cr$ :;)00,00 men

sais, importância esta equ}valente à di·
ferença entre o seu vencimento de Es
criturário, classe H, e o do cargo isola
do, de provirrento em comissão, de 1ns·
petol' Geral de Trânsito, padrão K.

4. Com o aumento de vencimento dO'
funcionalismo público, em novembro de
1D45 e novembro de 1946, acha o l'eq_ue·
rente qU€ também a gr.atificação que lhe
foi -aUiobuida deveria ter sido aumenta,
da, de modo que passasse êle a perceber
'o que passou a perceber o rreferLdo, ocu·

pante do cargo de Inspe,tor' Geral (l,o
Trânsito.

5. Certamente, foi 'propósito 0'0 Poder
Executivo, atribuindo ao requerente a

mencionada gratificac-ão, equiparar O' seu
vencimento ao do Inspetor Geral.

6. Assim sendo, opinamos pelo paga,
menta da diferença de Cr$ 1.380,00, con·
forme o cálculo feito pelo 'Tesouro do
Estado, 'a fls. Iv. a 2, dêste processo.

S. S., em 2 de julhO' de 1'9_47.
Carlos fIa Costa ,Pereira, presid,ente,
J;Jlpídi .. Barbosa, relator.
.r. Balista l>ereil'a
Gnst.avo �e'v("s
A,pl'o'vado.
2·7·47.
(Ass.) Aderllal R. da Silva

CAHHEmA DE MÉDICO SANIT1\RISTA
CLASSE P

COJltagt"lU de tI'lUpo na classe até 31,5·941
Lista organlza,da ele acôrdo 'Com o art.
43, elo elecreto 11. 2.845., de 6 de, março

ele 1943
1 - Benoni Laurinda Ribas 820
2 - Afons� Rabe ..... ,......... 815

A <lel'hal n. da Silva
PAREClm N. 569/47

O diretor da Colônia Sant'Ana propõe a
admissão de Alfell Inácio Gonç'alves e
OriOI1 Adriano da Silveira na função de
Enfermeiro, referência IV, e de Pedro
Manoel, ,Ia Silva na função de Motorista,
referência VI, criadas pelo clecr€to n. '.

3.823, ,le 3 Ce març'o do corrente ano.
2. Foram apres,entados os' documen·

tos exigidos .em .lei.
'3. 'I!:sta Comissão n'lda tem a ·opor.
S. S., em 2 ele julho de 1947.
Carlos da Costa :Pel'cil'a, presidente e

I'elator.
.

J. Batista Pt"}'eira
FJlpitlio Barbosa
Gustavo Neves
Aprova<ilo.
2-7·47,
(Ass.)

Salários·fmniUa, despachados pelo sr.
GO\'t"l'nador do Estado

l° DE' JULHO"
José Couto d'e Oliveira - Concedo (j

salário..J'amília na importância de ....••',
Cr$ 32{},00.

-

E'l'vina Matos Ribeiro - Cr$ 200,00.
Dr. Castúlio do Am:!rtal - Cr$ 160 O(�.
Diva M,artil1'S Pessoa - Cr$ 160 o�.
Florenth1a Reinert. Cunha. - ....

'

...••,
Cr$ 120.00.'
Emília Teixeira Ba.rrim - Cr$ 120,00...
Vidal ,l\1anoel Ramos -,- 'Cr$' 120,00.
AJl1tônio' Ohaves Viana - Cr$ 120 o�Anália EspinJdol,a da' Silva' -

...

'

..• :
01'$ 120,00. _

'

Gild� KoppeJ. Broering -;- ,01'$ &0,00.
, Marra de"Lotllx:\oes Couto Cabral - ••

Cr$ 80,9?� .

. 1
Caseml!'a Jant);ch - Cr$ 8!O'Qo.Luiz Gustavo Péreira _ Cr$', 4'000.
Nair da Silva· - Cr$ �O,oo. ,:

'

Ped'l'o AnasttCiO" ,da Silva. - (;1'$ 40,0C1.
Manoel Lopes .�, Cr$ 400C):
Lúcia de Espindola MacEKlo -

....• 0\
Cr$ 40,00. '

Djalma BÚl'igo Faraco ,_ Cr$ 4>0,00. iJoão Lemos - Cr$ 40,00.'
'

l\Tall1oel Venâncio Moachado- _

..
Cr$ 40,00.

_ . IAntero Jose de Freitas -'- Cr$ 40 o';'
João Oleinisch.i Filho - Cr$ 40,00: ,Ana Vargas - Cr$ 40,00. '

Antônio 'Francisco Santana - ....• ol
01'$ 40,00.
Sebastião Kamers - Cr$ 40.00-.
Paulo Ovídio Botell?p - Cr$ to,oo.
Ema Holthausen de "Sousa' -

.....•

G.rS 40.00. ,

'

,

Rufino Blaszkowsky - Cr$ 40,00.
.José Orisóstomo,s de Andrade _

.. _.'
(;;1'$ 40'.00. ."

En1ílio Lange � Cr$ 40,00�
Aldo Vieira - Cr$ 40,00.

LINSDR. NEVES
M<)!éstlas de senh-ora

Con.aultório - Rua Jo!io Pinto no 7
- Sobrado - Telefone 1.461

:ae..tdêncla - Rua Sete de Setembro
- (E!Mffc1o I. A, P. da _Estiva)

r Telefone M. 834

Aderbal R. da Silva
}'ARJ<1CBR N. 570/47

O Inspetor 'Escolar da, 23a drcunscri,
·ção. com sede em Araranguá; comunica
que Moac;l' Estevam de' i1\1atos, filll'O do
professor Fábio 'Estevam de Matos, da
Escola de último Rio, ,(\istr.ito de Jacin·
t.o Machado,

.
município de Araranguá,

falecen 110 dta 22 de fevereiro de 1947.
2. Opinamos seja suspenso o paga·

menta do salário·família que lhe fôra
concedido. devendo restituir 'aos cofres
do Tesouro do Estado a importância que,
poryentUl'q, ,lhe. tenha sido paga, a par
tir do mês de março do corrente âno.

S. '8 .. em 2 de julho ele 1947.
Carlos da Costa Pei'eira, presidente e

relator.
.

.1. lIatista 1'cl'eira
EIJlíclio Barbosa
GW.;;tR\TO Neves
Apro'I'ado.
2-7-47.
(Ass.)

FONTESPAULOII.
CUnico e operador

CorumItório: Rua Vital' Meireles, 2e
Telefone: 1.405

CoIleuJ.ÚIie das lO às 12 tl da", 14 a.lil
a..ld�c1a: Rua Blumcnau. 22

- Telefo.ne: 1.623 '

-II. CAVALCANTIRI. s.
rntmca excluslvament.e de criançatl

RUA 8llJdanha Ma'J'mbo. 16
Telefone M. 732

'CURSO MOTORISTADE
e

Socorro de Automóveis�erv!ço de
- 'Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e 'Prof,sslonal

Teoria (! prá,tica - conhecimento do motor,
Arendtm se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola f ..47.77
GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Pronto

Ailpl'h"l R••1a "'ii""
PAlmCFJI� N. 571/47

Leeian Slovinski, ocupante do cargo
da classe H .da calTeira oe Escriturárrio,

• foi, por alú ele 20 üe outubro ele 1944,
designado pal'o ter exercício, enquanto

_T_._W!naw;wet ia

fabricante a' distnDuictot''''Si day afamadas ,;on

iscções ·DISTIN'i'A" e 'RIVET. Po.sue um gran
de sortimento da cClIsemiras" riscado., brins

.

bons e bal'Gtos. algodões, marina • ayiamentoiIJ

para alfaiate.. que recebe diretamente da.
Snr.. Comerclant•• - do interior no .entido de lhe falOerem 'Ima

Floda·n6poU•• "!3 FILIAIS, em Blumenau .O..ojell.

,-'"
.

r

fdbricn.. A Caaa "'A CAPITAL- ohama a ot.ng80 do.
visito ont.. de efetuarem suas çompras� MATRIZ em

melhore.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Há in�i,ídI8S que usam Ias rou.as, dOIS .esos e Duas me�lUas, UUil�. t'driIS,
liDas atitudes, dais partidos e depois" c�amam os nutros de «blfrontes».,Confere!

Dr. Udo Deeck A reforma
agrária
leio, 9 (A, N,) - O' sr.: Da-'

níol' de Carvalho, ministro da',

,AgiPÍcultura, entregou ao pre
sidente da República o projeto
de reforma agraria, organiza
do' pelo seu Ministério,

'

Antes de ser enviado ao"
, CaD greeso Nacional para apro-'

vação, o projeto será anal iza-"
do pelos ministros da Fazenda,

e da Justiça, que apresentarão'
sugestões, .

ALGUNS PONTOS DA RE,_

FORMA AGRARIA

Entre outros assuntos, o

projeto focaliza a necessidade

de serem instítuídaá facilida-'

des nara utilização de grandes .

areas para a lavoura constru

ção de habitações htgíenícas v

para os trabalhadores rurais,.

fi!' vigencia do dispositivo constt-«
1,'.0.·['l I'.!lll'(, nós l)rfl('C"l'llll'-, ,

"

, tucional que se refere ao apro--
BIIH1WrWIl. () 11.flS:;() lhl�lJ'e eUll[t'I'-

, � ,

d
.

'. veítarnento economlCO o 130--'

iàneo, �1', ri]'. Udo Deeck, r-x-Inter- ,-

das Iei b
' ; , lo revisao as eIS so re arrb�!1-vcntor l' erlr-ru l no Esta.Io. (> nnge- ,

f'
..

'. , J darnentos de terras, mane a-
nhl'll'() d netor da I'.mpl'osual. ,

,

.\pr{'r:f�11Iand(l-l!I(,�' rioxsos votns dI' mento de obras pubhc�s de'

bôü,'-( vindas. d('"n.iamo�-lhe,.; feliz Vulto para a �ecuperkçao de,'

l':,tada 11p"la capital. areas map-rov'8ltadas, pelas se-'

.

1
ca:s, inundações ou em mais'

Dr I!OI·lbarma r transformação da tributação-
i • U li li terl,'itoriáI', de maneira a com-

Ronanx bater a cúncentração da 'pro-
li priedade rural bases· solidas

para o credito agricola, com

financiamento a juros módicos, ..

instalação de cooperativas d@'

agricultores e criadores,

Há 400 anos,' jazem J;l,O túmulo o "ing=nioso fidalgo, D. Quixole> de

la, Mancha" e seu mais engenhoso cr-iador, D, J\J Iguel dp Crl'YanL,'<,

S1iavedra, Contudo, só a morte física do aventuroso e audaz eavaI0l�'u,
tributo fatal de -todo ser humano, encerrou-o- na tumba, ao genial
õervntes e, ao filho imortal do seu espir ito, porque, nestes 4 �e()ulo�
ddecor-t-idos, mais creâoer-am na memór-ia e � na adminístração d(:�
DO.meus, sendo o seu criador colocado mui ali o

_

entre os. g['a�de� ge-
'

Bios da human idade e a sua crialura - u cavaleiro ela tiiste Ilglll'a.-
Ol personiricacão rnalá v,j,va fia cavalaria andantr-, do .iclpal a �el'\'lço,

010 Bem e da Beleza.
,

.

Monumento impel!e0N�I da cultura � (10 pensamento ria nurnani

�;ide, "O, Que ixote de la Mancha" é das rnasí pod�r'I)."a� ft)t'ças a ;;;U;l

tentar a .supr-emucia espiritual do ocidep!,e. 'I'odavia a r)f'l'el1ld�clp da

"lória de Cervantes e iià sua genial .sâtira, um dos mais fJ�olundo"
mergulhos da análise do espírito dentro da alma hurnana, nao asse

;u['Oll a perenidade da ideia e do ideal nela contidos, pois nestes 4. sé
culos definhou (), JJ() rf'im, se pôs as portas da morte, aqui lo ((IH:' o

esquálido Quixote defendeu tenazmente : o ideal cavalhet-esco.

O qu ebrantamento da fôrça. do ideal quixotesco foi gradual, mas

]lrogressivo e o que assistimos hoje é ao triste funeral do nobre _ideal ·fiJllt'Nr 8
..
Assembléia' Const i-

ilHe, .ressalvados os excessos satir-icos com que Cervantes rcspmgou tuinte na sua [ase final, cO'In.

a cavalaria andante, significa, conLudo, o pri,mado do ,csp.ÍI'ito SObl'(' os "dislíOs'ições h'o.nsifô1'ias",
li: matéria, ,

.'

t
Neste prosaieo' século daE; filas, dos racionamentos, do� t.ubarÕe<>, que são mna, eSPe.:me (Í e es-

ltilo há lugae paar Duscinéas 'e o .homflID, aprisionado ao coLidian\), es- Cai(it(J, Mi elJ'n nriginal, "sca-,
t.rangula o pl'()!)l'io espírito, slIfo-cando nele ,o culto á Poesia e á B-e- gÚola". Os a.1'qu.iletos da Co-
leza.. 1Jt'is;srla revestem,', 0.8s-in�, 1)li-'

Ao homem moderno parr"ce que não se aplica mais OI pl'eceito finâó hab'ilmente, as as pa.?'e-
Jtiblico: "Nem só dé pão vive ri hom-em", As exigencias maf.MiHis {la
"ida, a. pressa de viver, de tlnrimar o tempo que empolgam « hom!�m 'des 'do nova ed'i{feio: a. C0'l18-

l�.,est(} século inquietaute distanciaram das s'uas cog'itaçõc" e olliJarJo8 /itniçjio,
:l.S mil pequenas sutilezas que requintaram nele as fôrçus da ir1teli� Breve, t(1.�/a-elHos, comn o

gêneia e do espírito e lhe pemitiram o enjaulampnJ(j (]o qUB é insl.in- c(U'liUw ofü:ial do abecedário
tlvo choçal no se')' h-nmaHo, .

'II 'f'
-

d 'd! II f t
',dn 11.08·So. l�fJisI(tção .

.'� !TIl! 1el', peSOTll lCaçao o 1 ,ea cUv'a j('rrscn, oi de,:; ronada de.
pedestal a que se erigira II os homens mais faeilrnentf' ,eníl'onizarn ° Salve, éla",
puro sangue daR vistas d-e cOJ'l'idas d-e cavalos, ° el'ach do flll;pbol otl Zé do' CongT0sso
� yolant.e dos circuitos' iulnnacionais, '

,

Na idade nm que nossos avós e nós mesmos. liamos' e apl'.onl'ia- 1'00'Q.'·'I-"U'.-ça-0j
I

mos rle CÓi' os vales imortais daquí e d'ulem-mar. os rapazes de hoje. '" ". I
compram emDções violentas nas bilheteJ'iu� dos rillgs 011 se recl'f'iam
@om o (-<ibi e a baixa liteeatura, bahianil)_'Iesmo o sid.ílios j)c.rd-el'am o sabor J'Ü'àmntico d.e onlr'om 'f' ;;8 ali- 1menLam de cockLails, rumbas ,e Olwings, Vct-dade seja qtle a culpa dês- Salvador,9 (A, N,) -- O "Dl-
se aviltamenLo do idílio l'omânLico não cabe só aos rapazes, '[1Ol't!UP' ário Oficial" publicou o ante-
nas nng-s e 110,8 dal1ülg'il é que encontram as DuIcinéas rlf, hoje, "t d C

,,_

Conludo, e ao hom0m qulÓ\ cabe o ,I'eerguimcnbo e I) enobreeimr.nt.o pro]e o a onstItmçao, com

do ideal eava-lhere::;eo, N1ío lhe valham as desculpas, �eml/r't\ repetida". as erhendas aprovadas e coo1'

de que a mulher deIXOU do ser a inspiradora e companheira para se denadas.. Sabe-se que será in-
tornar a,compe�ldol'a cio, hor�lem, tomando-lbe de assalto as posiçõe:;; cluida nas Disposições Tran- O leitor deseja obter um&:
em que ele padla adqumr os elementos de erig'ir () l:u', �allluál'TO do renda semanal 'e certa á. razão.
ser. pracul'uda para: ser t'equesl.ucla e não na molr!ura pO'L1eo l'ornânUc<l

sitórias e emenda que manda
de 12% ao ano?

dos dancmgs e dos esportes sensacionais.' o govêrno gravarum por cénto

, '�'ud? é �escul[Jas e comodismo dos homens' quI' JÜ10 qllerem I�üf'- O imposto de transmissão de .

Confie então os seus neg(,j�
deI �eu lLlgal nos ()I�lbus e bundes, depoIs dos enervantes l11area pas- imóveis supeTiol'-á lOO,OOO cru I cios ao Crediário KNOT, á rua

sos das idas, gUti 11UO querem perder Lempo para defxar passará'
,

João Pinto n. 5, que, em C\:c ..

fr-ente
..

, a .d.ama que, oeaS
..
lonalmenle, OCU!)OU o mesm(J e1evafJul' 0'11 ctIE',-

zeiros. Essa renda. se

destinai I' l' I 'L I dr, (-' li b'
-

E'li" I
t

.

a' cOllstruça-o de casas popula-
',f; a ne.,. a ca[ll a. o sr. �l -

lnaçao com o SCl'hOPIo mo-
goOU ,jun u ao mesmo g-ulcheL

",. d
. '., lhél'mt' RlJllaux. abaslado (\ pro- bíliário de A. L, ALVES o em�

....1 os ireito·s �ão iguais, os p1'iyi!ég'ios não cleVmtl ser mai(Jl'es 1"es.
l'aClOClllum os comodlsLas, mas �squeeem que só o sentimento 1./0 l'es� !

gl'esslsla indusll'i(11 r"m Br'usque,. pregará, proporcionando -lbe-

reJto!, a. hOI'nena�ern e 1'8\'I:'1'('\nc1a do homüm ü mulher é qu-e fi reco- CI·r". PODsado _. .�-_�__________ 1 com isto uma renda anual, se-
ocarao n? poslçao per'd](]a de musa, mspiradoI'a' e companheira. \J (}

.

ÁV-'1---5'O I
gurá 'd&.- Cr$.1,.,20,.OO. por Cr$ � '.'' Não.,� de Pl'OpÔl:',p.orqu,e incompati\81.com a marcha do tempo c

I
_._

,

a� COndIl;.oes ,eco_nOInlCi:J,,,. ,e SGClalS da at.l1alJdade, a volLa ao calmo se- rma-os 1.000,00 empl egadQ.. ...__
' '-I,

rao fam�har e as ancmJClas hor'a.B dt! arte ao som da "Dalila.';, O rá-

.

. i\rélKõres illfOrinã.êõês e rle:
tj�a, ?- Clnema, :� !1�esm(J {:IS cspoetes ,sã?s, praticados rnodel'adamcnl.e, Tem agrad!ldo plenamenteí O 'DR. AUGUSTO DE PAULA talhes nos êBcritórios do Cre�
ruw sao, mcmnpatl\e,ls com um lar sol](Jo e uma espORa icleal. São-no' os esp tac I C" , d" t KN T t dos {lSD�t tes �lOlenj,os que remetem o homem ao primitivisrno- da 1es-

e 'U 'Os que o 1l'Ca(aV1Sa que permanecera em es- lal'!O. • O > oú fie'i:) a re' a...

fa e De ambIentes saturados c!e aleool () pensamenLos inconfol'táveis
Pensado Irmãos verr: apresen-,- tudos,

no RiÇ), até 3 de agosto. 9�P. _'.f.�'t.i
Iilm que, se ag!tu a moclllade d<:> hoje.

.
. tando ao nosso pubhco.

"

_ --=-_

" .�

Sem Hocma?tcs,. sem'C�ancl�\Pal).<.:a, sem ul'ma.dura e I)S vi;:;ioná- cadTi!S'aS'bjmalOhSo,S deelentrcaoPeZrieOmai'nrli'inSo-' CA·.'N;·TO,· DE· p."A· G�.IN.-.·'ftl:.'.IO� mw,et?s qU{,'� !evavam a l!lvesLir eontriL imaginárif)q moinhos D
_

n.?mxot:, pude pel'ÍeJ��men!,e encarnar-;;e �um sadio, be�í] équilib�ad�
. �,m,od.Cl�lO h?ffi-em des,te seeuJo, porque. o Ideal que o esquálido .fidaJgo

bem escolhido, numeros dei XLV
'l:Plcsen.a 80 .(lerecc:>r;1 Qt1l':ll1,do, NWl'l'f.W' definitivamente ,:no- eOl'arão do anim,aes amestrados os mais!

. ";1 1�nioJ'ia �" nmt com 110'llt filno;ieiro, boa hth,9Ull1' If r:om 'l'um.(1'
� ornem o aJl1Ü'1" a 'Beleza, ao B�m e a Verdade.

' .

variados e um conjunto de tres' certo" l4tis ?amo, o t!<L':P:-tLado Dili jr! ussi de,finiu, lIa sessão de (),llÜ'Ul,
palhaços que realmente fazem

lIa AssembleJa Con-sLltumte, o Partll/o SnciaI Democrático, Dit;emos �

p.alh d' . 'd
,sem qua.],qu-er favm', 'que tJ d8>IHltaufl Di-b Mussi 1'oi ontem a fí"'l�l'a

�
a,ça as, sem escere� aos,oen{ral da AssembléHl, Çonstiluinl:e, Hú muito se fazi� "enUI' 'u raH� d�'

'I
'. termo.s obscenos ou de lmgua-i '1.-w;n dl8'(\'1l:rS(� qu� l'-eUl1ls.se Lall'las v,erdat!,es, quantas dj;sse o cleplltad�

"., M.ASSAS geml.rvl�e que geralment.e-atra,e �7b .M;ISS,l. .

.G O"Ja.�.?,e caheça HI''g'nlrla, com '-propriedacle, Pl'flci�ã(} �ner-

a maIOrIa de·' outros palhaçQs' gl&,C (A�r�g,em '\ tõ,da ,� prova.
".

'

I que ali tem )assado. I .

A t:a�fl ,00., � �'-o J,t �e, ca,nwu de OUYll' as pala\'Il'?-g l.Nlenistas fJ os'
,I .

. ,
I

_ "

I
mLl'RbolallJI>'�, ) a,�go" d�magÓlgJO()os drJS· depul.u.rlos uderuSI,as IIlW-r lnedes-"

R' 9
\

AlrMENT C .

Suas palhaçadas s�o famlha- �am�llt-e: \,-C Ju1gan; ol'lund�s da c8.!be1,;a de Bud<'l: e Os irlllfêos di.g:tto.s: �tfj10,. (A, N,) Um matu-' ,
.

o "AS '. 1 es e de um hu�o;r sa,o, poden- se. tJ�nllc1T,eFl1 no Gang'l'$, ,Ta ·-era te�nfJ(} do por fifi'1 á mania qLW úivadétino acentua. que vai Subir no-'

I
do ser livremente assistidos! os. :em'(_'-.brn::; .

rios deputados <.ldr'UlHt.a,,: "predestinado;; salvador-es".
vamente o preço dos cinemas.

Á p_or menores e p.elas eXll1as. fa_! AlIas, eSL<� m�ma da �red€'.iijjin.açãl}, ti eO�DpLe:xo fque a l], D, N, v'em im-
Ã terc�ira Gamara criminal �. .

"
" I ?H1.gmcJo ,a tJ oco ,?P \010::;,. üe",cI� a", e.1-elOOCS de dOI" OP dezem.bro. Par�

an-qlou a decisão da CCP, pela.',
' 1l111Ias flonapol:tanas" I

a U. D, �" li 0, Bt as]! ,lll�ell'n, .50 eXISt.e !lma casta dig'na da admir;:Jf'ão'.
'

,.
Merece esper::al destaque o do l'psp.C'lLn 'J do sutraglQ eleItoral: a casta udenisla, ,

'

concessão do habeas corpus ao

.S MELHORES I"Anão Mingui!i�O que não fa- F()� jJl'é'ClSQ qÚf' o deputar/o Dili 'Mnssi tocassr: 1I0 "dó]-.dói da
proprietá.rio dum est.abelecí-I ii ; la qua,si. mas sabe COI 8

U, n: l�. ,e _(1 clrmascal'asse com� dev,la ser rle�mas.ca:rada, 8i a bancada
;menta daqui. .

. '. ,,' "lJ. eus ndrmsta lHlO 8al)l<1. on(.em se lllteu'ou rle que li maÍ()['ia pc;;sedl",t,a
-----_.:\.",

gestos � sua grande estatm"a qU? IJ IE'VOLl o D", AdeI'l}a! Hamus ria Silva ao PaláJcio GovPl'na,menlal:--------= fazer nr os espectadore's. o ff':t, pill'a, conCt'f'llZU1' \]otn ]Jt'og'l'ama administratIvo, qllr é cio P. R, D•

e ([Ile �I'l.l'a .Iotalmente J'eahzado, quer qupiram, aLI não qW'l'i'am os

,<.... .. ml,elllsta:<. 1:lHlJ, pOI'qlle anjos dos uc1enislal'- }1etlRal'em (''l1l J'flzer o lwrn

f ti� I:, I t�t: IJ I"w i r�, I�f· :��S::D::�f,� I��:��:'���'?;:��:��������;�f��f�T�h��oi�i;;�;;��::���
IIRI[�IrIM!r::::J Ii�;�:;�\���:�i���Jo�i�����;�:ti;i:i�:����;�::;

1A' m.ergem das, se51ÕU
di Assem.blii. '.

Após curta estado no inlc

hof' da ilha, on�p. {lá assist ir

um anunciado lance ele (ai

nluis, 'file, pU'/' «iuol de lruns

(1I/'lfIUU. (''In IU1/('(' de anctiocas,
/ ()(!(11' ia, n inilu (/(1 [tnni! in dos

"erujaul ideos", cá est on di;

ool ta.

"'---FI-O-f-I.-n-G-p-.�'IJ-,-.-10·__;d:......-·-,i-UlhO de-:-'-9-47--

MINHA CR NICA Foi bom, }11)1'(/I1I', 01l11'IJ "ZI;"

ooareceu, lmncurult, (I IIlIIilft)
da 1111,('(/,., 1'rí lá .. ,

�

,ir. .. 'w .

.

('uH/indu ';, �':l'Ífil1IÜl dos .\')'8,
I

t!"}III/(/d(fs, 2J(1I'n «pro»c i!«r o

1/)'(1;;0 (fu e mi1?(./lfO di« u tlic,

Tem. ',aviclu Lamurio» l)ela
tenipo que se {/IIS,iOIl eni [er

'1'('(.9IU'-8(' um ao OU/l'(} uor "dá

cá, aouela palha", Açoro qu e

está (I ubicar a' horiuho erire

mo, aperta-se, com. r�, rr.itula
dos médiros deputados 11!(.'1/1Il

,"{Iweip'/'{�s,,'ã()" ele lcenioetnse

prrn: isól"ia, o t'fJSO 'j.Jelo ouat _çe

rseana. " () len'flo l)1'ÚÚJSO,

opreço dos
..

f:lnemas

..

VOCí PRECISA COLÁBORAR:
na Campanha· Pró Reda-·
belecimenlo da Saude de'
Lázaro.

Deseja empre,ar
bem seI dinheir. r
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