
cachola mole de certos agentes da ceníusãe, o Presidente
o partido que � elegeu para prestigiar o que o combat

líder da maioria na Câmara, sr, Cirilo Junior, mereceria citado no di;
eentemente pronunciou e não em fantasias de jornalistas da

Só na

abandonaria

" MAJ� ':.NTí,..t,"ÚlAJUU OE.:.i,!LWÍ'� C.4.'1'AKi}\','

rrop.rietário e D. Gerente: SllNEI NOCETI - Diretor Dr. RUUENS IrE AnRUlH RAMOS
Oirelor à. Retiaçio ,.L DAM.A.BCENO DA SILV ....
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14 ASSEMBLEIA CONSTITUINlTE·
Al'f:Ul' M'Üllel':, Jtst<e deputada 1

rJI' \'ot,� dizendo havei- votado pela Assembléia (�nL1'ae;\, cm earaler 10- ,

11.dem,sl�, faJando_ sõbre os CO!1Nltes 1 ace: Laça,o ria pmencl!l do seu nobre I p.:i�ltlliYfl sendo mantída a mesma
!-JSp,eCl31s 1t['lJoe serao enviados as au-] colega :-Iau lo Ramos, Isto prova à \\ti osa. Foi aprovada por toda Casa

tor,l�adei3. ,?,allas p.ersoualldades dajSO.t;.'ler.IHc!.C que OE,. depu. tarias. do P.

COI1.J .''Xoeçiio, porém, da baneaoa:Jlossa polftíca que g-ov,p1'naram o S, D, nao veem votando por "1110- udenista, 'CII.iO "leadpl''' fez decla
,j]{)S�;o Estado, disse-os justos.e mt;- dclo prévio "! Assim também pto- ração de voto esclul'econdo que lir�ú1dos, Isto porque mcoutestaveís vou o deputado Gel. Lopes Vieira atitude assumida, pÓl' sua bancada
".1:iao, os, mér,�Los e.os sel:�lç,?S que Ci}HJ votou

..

pela �menda Bulcâo de maneJI'u o

nemh uma ímp liea emprestaram a g(�,nte harrign-verde, \Iana no que se l'01el'Ja aos O/IC!aIS desat,pl1çao a mesa nem ao sell CO-'(O no.b1',e deputado
_

S(l rerferla UO� rei'or'mados da, nossa Polícia Militar. l'ega (fUI' apresentou, a l'(�ff'ridaeOl1vrtes para a ,se",sl�o e� que s'era Ua'rdoso da Veiga: Havendo este emenda, A atitude u,ienisia roilJrOmlllg'�;da a COllstItmçao do. Es- r/{;pntado a,j)re�entari(l à Casa uma lI11ica:mE'ute motivada rmIo que a:t�o do, ,Sa,nLa Ca-tanna,l_. Orna 11U�'i- H1;HlJlfla de all? ,aI,eance ; �iog'nifi�a- mosma yel'eebe ,.la [ll"í.(,ica de deI! e pCl sonalldade, .pOl(�m, ],])e pa- ('ao, a mesma 101 levada li dJ>:'clls"ao. mJu'CJ'all1Ja
l'ece esqu(lcida e ,essa é S, Exci.a, It.. fe['ja-se que, -lag'o após ,tm'mina- Log'ü al')Ó$, foram disculidas maisrltevma, D, .Tal,me de Barms Gâma,- 1'1'1.11 'os ll'a.balho,.; conslilllillt('�, a ernenc!as.·
ea, VH'[.UOSO 'Cardeal Ame'])lspo do r

-�����i��n�t�dg�:����;lt��n�:nJeiL��úl��e EleJO1.0 o VI-ce governadorApos COUC1Llll' u seu pensamento -

,acima descrilo, 8, Excia, leu à As- '

r

,sembJréia Iml beleograma.
.

.. '"
BELp HOlllí':ü2\'TE, 17, iA, S,l -:- Em )\t'unjão oxl.l'êtol'dinal'ia daBarros Le1Jws: CO.IYJ 11 palavra, ,,\'o'.bf�lJl:bj.eJa Lf'g'lslaJl\,lI: ['''allzadn, hOJf-\, ú L,Hl'de. foi deilo vic(�-güver(,ste ihls!rp pa1'lamenLal' p'e.ciiu à )]tl cio [' do Eslado dp Mltla� ,( il'l'ais o depulado Jo,;r llihcil'o ]Jona lirler

Ca,sã so.Ji.ciLasse informações à Pre- do P':lD, 110\' :36 volo,;. T)'i nta c' cinco parlanlPn,[al'f's \'oüH'am eu;' bl'illlf(�IlLll'a fie Al'ilranguá sÕ1Jl'e fatos c,o,;' um olllro, () (/nIlutado .\laLpll,-; :-Ialomr,dn (,DS, 1'('lil'oll-�'e rln reein-
1!Iue l;í ,se \'f'rn pass::mno, lu, ahslpndo-sp de _"ufa!:,

, Saulo R.rllitOS: CumeJJ-lado os cou'"
• vitos a ><(JI'rm pllvü,dos ,u dc.'staca
das pCJ'sollliria,i-p .., CjIlC.' jú nos go
vf'l'nanlTl'l, .pediu (jlLü, denl.l'o desse
tOlwá:\'rl el'iLél'irJ, lam'tlf>m f08sem
811viaelos convites a'o,� ilustres ca
f.al'inenses Coronel Aristiliano Ra
mos, Dl', Lenjz Ga�loILi, Dr. Uelo
Dceke e Dr, Carlos Gomes, pois to-
1dos -eles Lambém S'f'I'\'ÍJ'am �La. Ca
tarina, gov(','nando-a vom honra .p
honestidade. Com e·sta pl'Oposi\,',ão
,t:CH1COl'cloll Lucia a .(�asn,

Bu,leão Fiq,lIas O "ice-"lead-er"
!J.deJ.1iS'la ce]J,] a pa'ln:vra, e se l'e-
í'el.'Í,ncio á ,;ua pl'opria atituüe na, O dR· G d 5 IAssemblpia, di,,:::e 'que el1l as suas caso o 10 o· u'"ess�e'::; mUilo, se, diss,e �ôln"3 a SÍ.-

'

.'
.tnaçao dos OlICIaIS l'e,fo!'nJados da lHO, 12 (A, ,N,) - O jlllo"l'menlo rio (") 'o cio ('e'1 ,: .• '

rnossa. Polícia ,.\1ilitar e o;; df'iil1i(i- em.s'Ü do Rio Gl'andl' cio Sul. �_:f'l'd:e;nd()·. ': �

< ,:. �I,a [lI PJ'�le IICO'I� , �r110� 'pf'La d(�mmante l'pvolucão ele do inter'("sse na riee isii.o qLH' ,,'erá I (llJ1<1'dfo�(),i:"�m[ a:;���ã () ��r�(�I'I[;d,I,�,t'1930 pelo ,slJllIpl'es faLo de se !hav.e- na pelo Snprf-'mo TTibul1'tl Ff;rlcl'al ��o 'xi 'le .11' V':�l'
(I

• I a c m-3-
l'em man/ielo fiói" áqL I " 1(·1"" I I

'

'
. ,'< '. , ., e s" ( lVILa qunO'lo ao l'fl-

> '

'
, .' .

'

::
� .

�e e, governo su. ar. o ; Hla' '. o ,lnlgamento dos dis[J(),';jI.h'(ls impllgll!ados )plo 'ove{,-..que a rlLar,la. l'"voluçao apoIOu d,) nado.'I \\ ane!' Joblrll1, E-nü'pLa nLo ll"t ,('o'nsl I' (11·1'('<;0 fio ·f" ,(.,1 'd
g.

,

!poderr Com a p' 'lavra '

'

d'

I
L j"

' , ,e J '.,. 'dU . 1,10 J.ran e ,eXIS-
JJre d�r�l�tado il��.embl'��:nÜ<\�s�\O� e�'����a ((������lJ�;� ;��;����. cI;;ia�ál�:���t S.�jt.I��e'�;�.�l��{.�d�iurnc16,���l�U��iO];�i�ln���rhl ,-em que ",E'U ,�Pto / o I ,llda, Os tÚSrPOSJ[lVOS pada'Tl1rt'I�ta'l'i&Las, Por P�se. modo a ,\S1semÍJléia· Gaul.ht!;Se. t1IUL COIJl1 ,o maIs perf.Cllo e. cl;a pn�u)'a a iJlt!erVf�'l1'\,'ao Jedel',l'i Jll'tWisLa na C�lJJgtiLui�:io da Re-�n >egI a ,con, J eCWlcn Lo ele cuusa, pubhca, . _, ' c

:lu,lo,H o nobre deputado Gel. Lopes ...'-::;:";:":-::=__'""':==:--::-::"" .... _VIeIra o que llluiLo ,benl eselare-

QUE FRIO noceou a Ga,sa com l'eSiJfliLo a qUêt&e mi- RR IVEL ,-Sl�l'ável, s,iL�lac,ão desse" honwll� cuja
.

'
,

•culpa, c S(J lHt VOI'0m sido l'iéis ás
.autorIdades de então. Refel'iu-se

'{ambém sóbl'e as praca� di! "prêl"
-lI!lessa mesma lJolíéia "l'VliliLar 1'e1'e-
1.'tJlI'Le ás j)os�ibilidades de contI'i
llUiç�p pa.ra o morute,pio, Após ha
veI' s�do, 'I'eg'eIl�da a emenda a qu,e
Be r�terlI'a 'l} vlCe-"I,eadel'" udenis
ta Ipelo dis'C'llrsO :que iote.nLámos
r.esUlmir, f:l)ncnda essa que c,!l;iu, por
18 vaLos eontI'a lo, o mesmo parla
,mental' YC!ilt,Otl á ,tribuna jusLi.fi
<;ando uma outra sua emellda ig'uaJ
Irn'e.n;te dlll'l'o La da,.

1"J:1B: Em a;mbas as erllenda.;;
Bu.leão Vüe.no, (I 'PTB absLc.ve,·se de
v{lt�r c �isto fez declara\{ão ;\ Casa.
I' el"re�m de JJ1ellos -_ Vot::mdo a

favQ!' das 'emendas do 'seu nobre
. .i�oJega ela rlmncada udBnista, leu a.

�ua declara{',50' d(1 voto ,e a 'enviou
a Mesa,
'Valtet' Mii.ller: jus.Lirioe,()u llma

M3 ém(>ncla Jizp,ndo fi e><cOll'hecer
do;;; moLiYos IwLos quai,s a meSn18.
foi I'pgeita-tla p,ela Comissiio. Essa
�mend,a Li1lmbém a ,Casa l'€'geiLon.

So'ulo Ramos: Justifieou urna sua
,,,�mell{ja que, como as ,outras ciLa-
das" também a Casa reg'eif.ou. (

R'l.ba,ç Ramo.\': Antes de ser posta .em vot.ação 'a emenda Saulo Ra
IlJOS, {J nO])l'e deputado Ri'bas Ra
m,as, comentou-a 'Lecellclo sôlJr,e a
J1Wsma amá cril.ica calma' e alla
anr.nt,f) con'vincenLp,
JistiV(/llel Pir'es:' Fez dl'clal'ação

_Os estuda�tes venceram a causi

. P?àe � r!senhora, ou senhorita, deixar de i'r filO' cinc.ma alg'um�s}Hlltes!
,

Ou deixar 'de c,olUpr�r (uma mêsa para a ,pró�ima "soírée" JPorle .0 c�valh�ll'o ,p1'lvar-se,do Iseu 'a.pllritivo pre�iléto, dUl'anteum ou dOIS �IaS somente?
Pode deIxar d� tomal: três ceryejas?
Ten�" enfim, 10 I I?,itor, ,ou leitora, ,a fôrça l11,oraJ necessária

para pn�ar-se. de Um pequeno p'l:aseJ.' que, lhe c'USfe. aproximadamente vmte cruzeiros?
Pro

..
ve, entã�, que, t,tão é. �nl embrutecido e ,egoís,ta que 'cuida

apella,,: ,do sen ,EU. -, iCon�nbua para a iC;i.ntpannllo de agasalho ao

�ece8sl!a�lo lan�ada pela AÇ.ÃO ,SOCIAL CATARINENSE, por1ntermedlO da Im.prensa oe do Radio !d� IFlorian6polis,; irin.anados
na tar.efa de enVIar a centc,lha que despertará] no 'coracão- b�m
formado ,de �cada ha,bit:al!-te ,da noss�, capital, tO fo.go s31,,';'ado da
CAR.IDADE e d� AMôR AO NOSS� SEMELHANTE, ,,,ue, se
pl'atu;ado em \llIalor es{!ala, resolvena Itodas {4;ls-'pr9b.!elll-aS passa-
d'os, presentes e futuros. - .. .,'

Envie ho�e meSmo ,30� jornais DIÁRIO DA r.rARDE,iGAZÉ'I'A,
E.:�ADO ou ,a R.o\_DIO GUARUJÁ a !SUa ,contribvíção para a,quisi
çao de um ou maIS ;coberlores para \OS pobres. _ ,Cada cobertor
custa Cr$ 20.00; - ;. , '.

'

A campal1ha encerra-se, n� dia J5 ,de ;ag'asto, e:.i' d1stribuiçã(T
será feita pelas sociedades b.enf.'oficentes que faZ(lm 'parte ,da AÇ10
SOCIAL CATARINE.t'J'SE, a ,pfissôas já devidamente fichadas P'eh
mesma sociedade e que são realmente �1,ecessitadas. r--

(As inscrições podem s.er feitas pelo telefone 'ntandan,do-s�
cobrar a domicílio).

RELAÇÁO DAS CONTRIBUIÇõES ReCEBIDAS

I.ra.I ·0 Est<ldé"
Sieln6i Noceti
Dl". Alfre�Q Damasceno
C.pitão Américo Avilo

CR$
CR$
CR$
CR$

100,00
100,00
lOn ,00
IOg,OG

Tümbém na \Pdraiba a U; D.N. vai mal
JOXO P1D�SOA, 17' 1."\, �.)., - Esta iminr-nf a uma e isâo na, CDN.

Antônio Bo10, diretor elo departanwnlo de serviços públicos, rompeu
com o governador, em vir-tude lia escolha do candidato á, pi-ef'etf.ura da
'capiLal, o qual obedeceu ;í, oi-íentação ,da ala cio SI'. AJ'�en'l,Iro, que hos
í.iliza a ala clt} in', José Amér-ico que e .a. do ti!', Boto. 1< alando a Topo,r

.

portagem o sr, Boto rI,nc!al.'ou que não continua rá p'Q!. serviço de mo

govêrno, considerado tnstrumento do ,s[', Argérn iro 'J'(�pl"E'sr�ntado pc�os
srs. Flavio Ribe iro e Braz Baracu, 'peesid'ente do 'I'rthunal de Alpelaçao.
Espera-se o romp imento ríefinifivo.

O 1ttamborzinho prussiano»
v

Em sua algaraviada Jala de 8 do corrente, o 81', Konder
Reis aceitou como nreceito dogmático, 'que o excesso de poder
haja sido a' causa. ',e;J'icie,nte e ,pritneü'� da ccíoeão da, crise
atual, Em perfilhando essa .í.ese, de mister que ';1 letradice di}
moço f'alante alcançasse .dernostrá-Ia exata,. :ell1quad'r'and? nelu
a 'situação catartnense. Não o ,fez o comentarísta da lJ1!N, pOl'-:
'qne, se o fizesse, acabaria condenadoa devorar a ;:!ouLl'ln�), que
sustentara, Armado o ractocínio e expostos os dado�,.o jovem

parlamentar ohegaria í'atalrnente aos bicos <['e 111;'1. dilema: a

"na argumenfacão esf.aria corréta se,' em r�anta Catarínu, ::to
excesso dH autoi-idude cm-respondeu o decrésoimo de produçào
ou, motbor, a aflição l'conômí'cu-i'inall'ceira; e ostaria projudí-
cada se tal se não veríf icou.

" ,

o simples eO!t0jo, entre dois uoríodos ad�l�Ilstrahvos ela,
vida catarinense, aniquila e destroça 08 prrncrpros ssposados
pelo ínexperientc orador. o nosso Est�rlo, ao tempo da Inlel'�
ventei-ia Nerêu .11<1'11'J08, uão toi f.\XC(:l\,HO a�! excesso de pOd?t
ou de autoriríadc. I�, eOJ1)t} nenhuma outra epoca, a prosperIda
de ,econômica 'se ,dmnol'oLl tanto en(;l',e nos, _Os oe�amentos de>

e.ntão l'E'fleLem esse prosperar,' E .a pl'oeluçao cala:l'lnense, de

ano a ano, fui :maior, na sua. quantidade ,e nu seu ,valo!'. ,

,Gil,emos algLlns produtos: ,o 'l11!ltho" de 160:320 tonelada�
pl'or-f.uzidas 'eim 1937, }lassou li 2�0,718, 0I!1, l.9_�B, a'l:o, de qu�
'j)O'sstümo,::; daelos á '111'[10, dI:! l'elatol'los oflcIa]:&" 0, a.I roz, clt,

1(),800 I nneladas pa'l'a ô8:G9,�; a eruT1�' de a.ÇUC�I\ c�,e, 17,�'��.?' t�.:
neladas 'pam 019,148; ° lCIJfHJ, de 1::>,000 toneladas P<:l� .h,:68�:
11 manei iaca, cI,e. 195.000 Ipara S05,0;}5 I,(meladas; a 1,:11 a,n�/cl" ele,

;)G9,002 milh'oiros par,a 150,212; a hatat.Inha, de 10,0,00 �o::E1;,�
ria,,, ,para 22",170", O cal'\'ão nllneral,"e�, 1�37, ,le\e a, ,exlIac':3·
rJ.e 100,078 toneladas, no '\'aloI' de (jl'�, ,\6�,)'9?0;90 e em 19 ,

somOl1 4R5,910 ton0ladas, '11.0 vn.lol' de Cr$, ·12,(\ 17,000,00,
Em 1937 e,xpol'tnm.p.s 5(\2,341 tf)n.elad!as, DI) valor de "".

GI'$, 170,1'17,000,00 e 'PJll 1943 eX1JocLamos 8ô1.9�4 Loú.eladas,
llO valo]' rll' Cr$, 0:l2,H9:i,000,00, Em 1937 lomporlavamos maJS

do qnp nxportá \"a,mo�, .\fê;,sp ano cnt.eal'a:)) llaea o. no;;�(} l<:&La;
do menos 27,'�Gl loolplad,as do que a quanllclaclO "a](I:1, E.U1 '194.1
�afi'am mai,; 396,0'10 [,olJoelatlas elo ,que a quanl"it!ado entrada,
'PU;Sl1Jl11 ()S, l}Ü'J'lanLo, de n1P110l', ex,porlas[tü e maior ,ÚTIPOl't,ft:
rão para, 'exporLaç,ão malor c J:ml)()l'Caçao mmlOl'. ,0 J�?Lado .!lH

gm'jrlo 'C.tH)1 H1jWl'avil u['�:amcnLál:l() (' a dcsll,csa Jan�a1!; ,sob.l'e
'1),158,)11 a' 1:t'C-l'ilà-: A í ('� lá (') t'111 'q l.I'e, l'ma neeÍJ'Cl f' "C,) I}()ln lC,H11e1 L

le, resll]l.t)1l o fanla.�magóri:::o mal do ,exee�so tiE' l)odm: ou de

aut.orid,ad,p, Gi-:t.amll�lo à;:; rpre.�sas, como, as ]1j'e��as lar,emoó'\

l'úpid<l. excursão -p8'lo «ovel'llo Ado] �o Konder, qL�e e I) que v"rn

l11e1h.(l]' tl .pôlo ,fi ::;0. apf'cson.La como mc(JcQ ele auscncltl de exces

su de j)oder ou ,ele auLuridadc, Ao nssl101lI: a go'vernança, l1:qU('··
le ilu�Lre p"t.arlis1.a nlleontrou a 'ex[lol'Laçao ,catal'll1'ense alçada
it ca"<l dos 87,:i2ti :(\30$55ti, Em 1926 -':- 'pl'l.mPlro nno, ele Sll11

j'peuncla g('stii.o � "'�'SP'; algaxismo,; .balXa.ram para .. _.,.,., ..
59,898 :�HO!)i127. E lN1'nCa mús \'(JILal'am aos 87,OOO! 0.0:; ,.;CLlS

ul'çalnwnlos rlL'ixoll, 'IJ<tJ'a os qu'e lhe SLlc�deT'am, o "dei ]Cl�" de

:t.28::l,OOO$OOO! l\'a, úHinw mens.agern conie;;sa que, llrna "l�n.
d,e parLe lIos gêneros, ,pxpol'La:dClS ,l�nl J 929, ,em c,oleJo com o tlJ1()

ele '192H, aj)l'eSfll1ta climinllição .tanLo no CllstO ,como 0[\0 vo-

1 1 laIJe .. ,

"

Com o ear\'i'í.o catal'i 11('1).se, ,POl' exemplo, aeol1'1 ('Cl?U psla
J1l1SPI'!êl: rle 52,1;)5 loneladas em 1925, baix(JIJ pal'a 113,85:1
em '1 92G; df'ê'C',U pa1'a 39,477 em 1927; minguou, para. o irri
SÚ1'io c/H :3,3H2 Qr[}) 192.8 'I' nií,o 'pa,,:;oll de 3.:';28 f\m 1929! Ou
tl'OS r[Jl'CHi:lIl,o,g de ,:xj)ol'Lat;ão nã.o col'heram, TYYel!H!r ,sorte: :.t

l'm'itllha de mandioca '�'ll:Tllill rm 1[3°1</; a d,e Ü'I'g'O, {Im 21%; o ga
do ('Im lt9%' os <rrfE'fa.clos rle à,lgodão r'm 18%; o milhoo, 'em

73%; (I Pllir;el ,('I!TI 22%; a .alf8lfa ,em 30'ln; a J)alt-aliD!ha em

79'1c; 'ele, I'l·c, elc".,
rCOJllO ::;0 vê 'pelos dadt}!;J oficiais, o excesso de poder gerou

o excesso d'll [)l'Odnção (' o ,de,sat't'>gü ,econ()mfco, O 'Bsliaclo ·viveu.
fa,se l011ga de 1'a1'l:ura [Jl'o,sP81'ada., , "

'

Quando, ,no (mLanLo, houve dlli1lHmçaO de poder, houve
dimitlu.iç50 de pl'oclu(;iio ,o apêrl.o econômico.

Na il'.I'.(\cusúy'e.1 prova que acaba�)(Is d'o ,apl'(',sen�ar, o es

tralJismo nclenista não vPja além, ,e uao eI1.'\':ergne �nal�, �Io qLH�
{l nosso aJil1lgido ;propósito de ,esfa,celarmo.s as leol'las HIic;pLas e

anód'inas do fnL'l1l'o,sü ü'.\pu Lario Kondlw HeI", A sua, Cl'1anüloC{3,
, faladeira ,não Lra�zia o sélo da Siu.ceI'ida{h� r: ,nem 1)01'tava
(JS compromisso.!> ,da tlP['iednde, lVIE'eecia ser do�('el,ta.' como wp�,
l'ados, de.vl�m s,e'l' t{lOOS 11S go,lpes e .[0(1a5 as lIlSldws demago
.giea::;, ,clld('r.ecado� ao povo, nesta. ]lota ,em ,que d��vrJmos, pOt'

;mlicilação pat,l'j6tiea, cOI)Jl'iar, lia rp;:po-n,:n.b11Idade _dos home.ns

púhlieCJ.s,
,

.1" E 'I' 110SS'" e"'1)'·'l'aI1('[1<: '11'"Ponhamos, ::\;f;Snl1, a nossa .B �, ,s . ,"� _� c, 'i' _ cc.

in:tegrídad'e rmoral, na ,se,rm1'idade de ação ,e na ,bravu'l'a elfl ctt

'rátcc do g·orvol'nant.e que a gonte cibliann'CJ1se cOllsagrou, ,ern

uJ'l1ia.s 1 ivre�,
P1nguemos, entretanto, {) ponlo finaL No OI'à'inquebi.Ue.

de AIlatole, o causídico Auba'l'réfJ, fazl�ndo [I apologia do J)I'€
si.lim!) Bárr.I'eiche, r(�cnTda. o 'cas,o rI·f' \V.aILer Ral,ej'gh: "G-m
dia. que W,alter RaleIg'h, preso ,na ,l.of'I'(� de Londees', Ll'aballha
va, '(;Oi!1l0 de cCl::;tum'e, na se,gnnrla pft.l'te ll'B fma História do,
iv1ul1do, houve um ,cond'lit.o '].lor baixo de su,a janela. Foi v,el'

as peS!soas que aILP'I'ca.va,m, 'e, ao retomar o ,tr'abalrllol 8UPÕS
tê-Ias ohservado ·bem, Mas, ,no dia seg'uim'l.e, [rmdo falado :[Ij
um doe .sens [lJmig'o�, .qLW a. óle assis.Li1'3, viu-se contraditado em

todos os ponto;; ,po,!' l'ss'e amigo. ,Hefl.eLindo enMí.0 na dificulda,
de d,e cO'llihecer-se a ve'rd:ade dOR ,fatos distantes, ([Llnndo êle
se havia ,engu,nado súbl'ü o que 00 .,passuva 'de}JUL'{O de suas,

vistas, lançou ao fOgo (I manuslwit.o, -de ;sua .]üstôril:\,':,
O SI', KO'Il'der, Reis devel'ia ter J,f!.]Lo a mesma Clllf;U eom o'

seu discur.so.

T.S.E.. julgou-se incomp�tente
mo 17 (A. N,) - Ü '1\S}l� acaba de jrdg'a-se inwpei,enLo paI'a np::e

(liar a cbnsulLa .-j"eiLa pdo in(/�I.:'lVenL?r sôbl'(? fie ,d'evia, en�lreg�a,l' �,gO'\,(:'l'- �
no ao pr,esidetlLp cia Assemblf'w ale a P()��I' do ,go,\(l nadol rlfllo., ).

,

<

o
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Dr. lindolfo A. G.
Pereira

·Advogado e Contabilista
Elon.tituição de .oeiedada•.
Phll\OS contabeis -. Organiza
gee. -- 'Pareceres e .erviço.

correlato•.
Rua Gal. Bitteneourt nO. 122

Florian6poli. .

Da. 17 hora. em diante.

1 PEDf.?A PARA AFiA� QUALQUER

S. Paulo, . (E.) Um procer
uldenista afirmou que nã'Ü 1'e,s

ta. duvida que "um acordo sel�á"
firm,ado entre a UDN e o PSD",
Acre,scentou que a UDN não
visa participar do govê1'no, mas· .

deseja apenas contribuir para..'
a lllaJ.lutenção da Ol�dem. cons-'
titucional: .,

..
-

FR�COS e

ANfMICOS
T<3MEM

U1D�U er2osota�8
"SILVEIRA"

,De politica fi! de poesia R'ealSA Transportes ftéreos:
I. lIoacir de OIivt�il'a (do, o qual tendo olhos para des- S1!IGURA.N A ----'- .

.

.' ..
, Santa Catarina lerá dentre I cortinar a readidade social det

• ç . LUXO -:--- CONFORTO
- RAPIDEZ

em breve a nova Constituição, nossos dias, não incrimína semil F
H O R A R I O ,�.

.

regedora de seus destinos tão fundamento as autoridades. 'Se1 �RJANÓPOLIS - CURITIBA - SAO PAULO -- E-IO D1iID:

promissores. No Congresso, os mais não se fez em Santa Cata-I ANEIRO SEGUNDAS - Q_DARTAS � SEXTAS-FEIRAS
trabalhos de redação e emen- rlna é porque 'o verdadeiro pro-

P 4....Rrr:IDAS AS 7,3� HORAS

da á Carta suprema se ultírnam gresso decorre por etapas, FLORlANDPOLIS � PORTO AIJEGRE

numa intensidade, num ardor Querer arrumar tudo ás pres-
SEGUNDAS - QUAR:TAS - SEXT'AS-FEIRAS PARTIDA

bem significativo. E' realmente sas, iPÔT fim sistemático a pro-
.

_

AS 11,30 HORAS

um atestado de patriotismo blemas mal começados é ma-
AVIOES "DOUGLA.S DC-3", :pARA 22 PASSAG-EIROS II

antes de tudo, que os srs. depu� nha do incauto, elo preguiçoso, "BRISTOL" ":':.AYFARER PARA 36 PASSAGEIROS - IJY

tados, através daquelas pãgt- do inconsequente, que julga to- MAIOR AVIA0 E� LJNHA COMERCIAL· NO BRASIL.

nas sagradas para o' Estado, das as coisas banais. Construir- UM NOVO PADRAO DE CONFORT-D'E SIDGURANÇA
vão entregar aos olhos espe- se-á aqui um Estado capaz de TARIFAS DE PASSAGEIROS ,

rançosos do povo. Tanto assim, orgulhar a Pátria. Rica é a ter- Ida Volta

que os representantes da U. D. ra e rico é o coração, a alma Río de Janeiro , 368,40 703,�@

M, sempre refratários a um cli- do catarinense. O que se fizer- �ão Paulo .... " ..

1
••••••••• , " 563,70 465,00

ma de limpidez e bonanca em pois, é para perdurar. O que Curitiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281,50 a2�:oo
sua terra, gemebundos ; ana- não se fez' far-sa-á, não Pôrto Alegre . . . . . . . . .. 370,30 300,01)
valhantes corno o vento sul eles obstante o. vozerio, o crocitar Curitiba; Londrina '330,00 266,0.

próprios parece tarem dado tré- íunesto da oposição, que supõe CONDUÇÃO PARA O AEROPORTO POR CONTA DA "RHAL'�

guas a seus pares, comugando com a Iíngua tapar algumas di- VOE PELA "REAV', PERFEIÇÃO SEM IGUAL

em parte os mesmo +deais do ficuldac1es e derruír outras. AG/ElNTES: O L I V E I R; Á & C I A.

partido, majoritário, em horas A luz, P01' exemplo, pode

serl
RUA JOÃO PINTO - 18

de labor frutuoso. A feitura do p�'ec.ária �m yloriaI;é�polis. Telefone -- 1.358 - Endereço Telegr'áfieo "VIAREAL"

,cÓdigo em questão vem mere- PIOr, todavia, nao sera, em

cendo se .não interesse profun- plen-o dia, na Assembliéa, ai �
do, ao menos um respeito dig- carranca sombria, o ar de "ho- fM NOlTf DE BAllfeONSfRVf UM
no, da parte das bancadas opo- mens capa preta" 'com que os I AMBIENTE Df SONHO 1-

/}� �

sicionistas. Sinal de que 'o ob- udenístas vão obnubílaro am- [ SfDUÇÃO COM O .:1 �/':"jetivo 'civico em dar sedutores, biente politico, tempestuando _Pf._RfUMf SU!I...��..,.DO .:.���.
�
.•��,.r1j?"'_'l""".·'_·· ,;

..

,

rumos ao grande Estado sulino, a vida normal da serena ilha ?'j . í... � ,.!i

preocupação .

dos bravos espiri- �á l?ou�a iluminaçiio em Flo-j
tos entuslastIcos do Partido 80- rtanópolis, e que nao houvesse

c:

cial Democrático, está sendo nenhuma! As escolas que se ' ,;-.-.r;"

proveitoso no recinto da Câ- abrem em toda a parte dão já --_._-------- A--';""
mara. Hão de.' os u�en.istas;- a um clarão estupendo �ue acen- neta· em Londres' - i T�m dínhei ro 1
cabo de bracejes estéreis, con- de as almas num brilho eter- nll ,U I

If.i 11; ..

vencer-se desta verdade: San- 110.
_ 'I Londres, (U. P.) ___.:_ O sr Deseja empregar bem vosse.

ta Catarina saiu das mãos elo E, sejamos sinceros também, G.il Robles, �lm. dos auxiliares capital a juros compensadores-
............. , , . . . . . . . . . . . . . . . .. último Governo, dessa podere- traduzindo um lJOUCO 'de in.spi-' duetos do p1'll1Clpe D. Juan da de 8, 10 ou 12 por cento?

l1armá"'; d I t-
sa e culta personalidade que é ração poética que se infiltraIE.spanh�, s� encontra na

.

ca-I Procure hoje mesmo 9

r lnaS e p aD ao o dr. Nerêu Ramos, hoje Sl1S- pelo coraçao da gente, aos pital bntan�ca tratand� de as- Departamento Imobiliário fie"
1,.

J}starão de plantão, durante o tentáculo do País, na qualida- céus e mares convidativos des-] suntos rpart.ículares, fOI o que CREDIÁRIO KNÓT que tra

:::::: de julho, as seguintes farma- de d.e vice-presidente da Repú- ta ilha poemátlca: não interes-! in/formou aos jornalistas, esta balhando em combi�ação co_-

5 Sábado _ Farmácia Solo. An- blica, saiu modelada para fazer sa se as lampadas despertam á manhã, um porta-voz do "Fo-
o ESCRITÓRIO IMOBILIÁRI.'

tônio _ nua João Pinto. . faC-3 a um mundo de tranquili- noite nos postes. Deus atirou reign Office". DE A. L. ALVES, firma espe-
fi Domingo - Farmácia Slo. An- dade, segurança e justiça. Con- um sol. pródigo a' essas plagas I

-LE"'IAM--- A REVlSTA- cializaàa com vários anos ue-
tÓIlio - Rua João Pinto. f' l' d' j
'2 S'b �ar, por conseguinte. na ad- e a em o maIS eng1astou e·stre-. pratica :»lO ramo, poderá ore-
, a ado - Farmácia Catari- � I

nens€ _ Rua Trajano.. ministração do dr. Aderbal R. las limpidas, misteriosas nos. O VALE DO ITAJAJ re,cer-lhe a máxima garalüia.
13 Domingo _ Farmácia Catari- da Silva, aclamado pelas ca- olhos das catarinenses... .1

e eficiência nos negócios que
nens,e - Rua Trajáno. madas mais concientes entl'e lhes forem confiados.

1� Sábado - Farmácia Raulivei-

ra20D��i��:jan�." Rau." ,,�u����l:;:�lfaa:�i������ã�l��� Direforia de Obras Publicas P··r·e··v··ê···u·m····�·c·o�·r·d··o·····26
.

Sába-clo - Farmácia Sto. le pTimeiro estadista, seria a (SERVIÇO DE LUZ E FORÇA)
1.1

Agostmllo - Rua Conselheiro Ma-
.

b'
-

.

d
f

precI:pua o ngaçao os s1's. (\ Sarviço pede a atenção p.Clra as penalidades a que eatíio
ra. 127 Bomingo _

"""
__

" " " ,par amentares brigadel'istas lujeitos os con.umidores ne <laso de desvio de corrente:'

t) serviço noturno será efetuado ou melhor, brigões. Õ mais jo� O Codigo Penal Bra.ileiro, Capitulo I Secção IV pr"v�:

p,çla Farmácia Santo AnWnig sita vem dos gove,rnadores, no Bra-
Art. 155 -- Subtrair, para si ou para outrem, coiwa ("'heia movel:

l.rua João Pinto.
Pena -- Reclulão, de um a quatro ano., e multa de quinhentos

.

mil
sil e no mundo Íl).teiTo reflete réis a dez conto. de réi•.
na fisiol1omia esclaredda as § l' -- A PENA AtJMENTA-QE DE UM TERÇO. SE O CRIME É PRA-

f forças renovadoras de uma TICADO D\JRANT,E O REPOUSO NOTURNO.
.

mentalidade mod d' § 2' -- Se o criminollO) é pdmario e é de pequenQ valor a coisa fuI'

. _

erna e lllan- toda. o juiz pode 8ub.tituir a pena de reclusão pela de deten'
mIca. A geraçao que desponta- -

ção. diminui"da de um a dois terços, ou aplicar .omente a

hoje, na promessa de um Bra- pena ele multa' .'
.

sil grandioso, a mocidade estu- § 3' E.quipara-se à coi.a movei a E�ERGIA ELÉTRICA ou qualquer

dI'OS'a dos 1"
.

t't t
outra que tenha valor econonuco.

, co egws, ms I U OS

que dia a dia se erguem e am- ----------------------- ...

----111.--Ipliam so cenár�o I

e.atarinelIs,e, I QU�R VEST'lR·SE COM CONfORTe E ELECiANCIA 1
s�mte perfeitamente o exemplo
\e estimulo, a fé e otimismo que

PROCURE A

derivam da fig�llra d<esse moço ftlfa·atar,·a Mellovitorioso, earater empreende- I Grande Tônico

"i�'b���'t6�i�'" ª!�{�:ir;�;t�L3 "--D---A-_RT-ua-aF_e...liL-pp_e_o_S_éh_m_._idG_t_2_2 S-AO_b_ra_d_O-F·--I-A-_I, I:�:��: 'O 'üeu'erai'
.. '

.. d' T
ainda em maior escà.la do que I

.

Man,ugua, -' (U. P.) - Fa-
�8 10- ecnico-Electron
.'

se nota em Santa Catarina
.'

-

. lEiceu o ex-presidente, general'
Fuuoacio em 1935 onde o município mais loilgi� Juan J. Estradá. com 78 anos

I_
Mc�tagem de rádios, AmpH·

flcadorel-Ti.a_mi••e:r811 quo e inacessível mostra logo Correspondencia Confere vitima dÜln' ataque cardiaco.

Material importod" direto- no p.rimeiro plano um gru!po Comercial Diploma
mente do. U. S" A. escolar da prefeitura, res,guar-
Proprietário d d tIO

Ctomõtr Georges Dohm
3J o :omo um emp o. ra, .um .

DIRE�Ao:

,-
.
Electae _ Tecnico _ Profieaio-aJ G�verno que, sobremaneIra, Amélia M. Figozzi

í
•. cna escolas, esparge' o saber a

'

ormodo r.o Europa
Florial1ópoH. cérebros adol'2scentes, é Go-

�UQ João Pinto n. 29 ._ Sob. verpo que não teme a censura, RUA ALVARO
_____________..:.; o desacato ele um povo alucida-,

Envie ao seu. amIgo distante
um número da revIsta O V:.l·
LE DO ITAJAt, edição dedil
eada a Florianópolis, e ag�·

estar� conü'ibuindo para
maior difusão cultural

de nossa tEnn'8

MISTCDO:

Moderno e Eficiente

i:
(

DE CARVALHO, 65
,_,---..---_._------_.---- ... --_.-.. -.
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o �aTADO - Sex.ta·'elra 18 de JulhO,; de "47 5

�Hoje, no Instituto Brasil-Estados Unidos, -grandioso ceacêrte de ílauta e piano,
Esteban Eítler e Dario D.. Snrín ..

pelos

r

consagrados artísJas argen,tinos
���...���.. �_.. ����=-�����

I cru. de Comédias DR.
/

LI!CAS Ponto de ônibus
'João Bios I MGH..ÉSTI�:U�:'As�NHORAS da Agronômica I

A Inspetoria de Veiculos, em
Con tin ua O ESTADO fazen-I .

.

FIGADO EST0MAGO-IN'l'JilM'IN0 ,

. . . _ "
Em vtrtude do. agrado que I Ce.s.u}tss das 14 às Iii iteras. combinação com a Prefeitura ,,- , _

cinema ...

«do dls.tC'lbU1?oes de ve Iioeos Ii- tem despertado os espetáculosl ....
ua J.;:;'" m.:lltn a. 7 Municipal, deliberou fixar o

t �af? l;,avera sessao

I ma I "" g"'..-�...,
Ed'rf" IPAS=

.

t d ogra ica
�'IIros, t tic USIve ro nces mo- da Cia. de Comédia João Rios, ('S.brule) • .1 ICIO .lê1 �ara pon o e

I II P E R I A L-dernos, en tre as pessoas que a mesma deliberou r'ealizar ônibus Agronomíca. Local que, .

. o
coon.starn de seu cedeet co SO° .maís alguns atraentes progra- dispõe de-otímo abrigo. e muito As 7:30.ho.ras o 5 sucesso da.

-oiel, mas n0.9 próximos sábado e do- «Vluirraséo da I próximo ao. centro, o

n?vo/' Atlant���TE HONE8TA:As pessoas que ainda não mingo. ponto da linha _ agronomica, .' . '.

",ha;am preenchido o coupon Sábado subirá á luz da ribal- saudade» alem de cooperar para o des-
.' �om Oscaríto - Mário Bra-

djue diariamente, publicamos ta a comédia _ A MULHER I congestionamento do trafego. SI111. - Wanda Lacerda - An-

,.poderão faze-lo. agora, habi- ATÔMICA _ de Marques F'er- Promovido por UJ11 grupo de ainda atende ao ínteresse dai t�lllet� Matos e um grande
.JUando-se, assim, a concorre- nandes, e cujo enredo está des- antigos alunos do Colégio ca-I coletividade, merecendo 'àS-' e eNnco:.,

.

"1 o" d-am a ta-o in teresse n te inicie- .

do
'.

h I' .' 1...,
•

f I no I .o oroeraraa: maeens O....,
. tina O a causar grande i a- tannense, reanzar-se-a na sim, rances ap ausos a 0... r-

B ·l.l!· I:>':�'
fil

�

Fdiva realizada sob o pa troci- ricdade. chácara dêsse renomado edu-,
tuna medida da Inspetoria dei A:>�SII naNc.,lffiP2·9 1 m50es -t l'doX'�I'O da LIVRARIA ROSA <I

., ., '. '" V' 1 'd" -. 1I·.P an ews x a ua 1 a-�,,< ,.. Domingo, as 15 horas, ultima candárto, no proximo (lia 27, eicu os, cuja etermínação] d.Jj}esdoro n. 33, nesta Capital. .

I' trará d f" es

-o- vesperal das moças, com um com inicio as 10,30 horas, gran- en. ra:·a. em VIgor segun a- eI-
Pre os' Cr$ 1 20 200 300

ANIVERSÁRIOS: grande espetáculo. .

de e animado churrasco, a q.ue :.: !):'�::��� u.

? I�). até '14 a�os"
'

Ji'AZEiH ANOS HOJE: Domingo a noite, despedida os .promotores, muito propna-I u���. - _.h h - ��h - -�

]<'U ]llES Dl. SE1IANA
-i

- a menina' Oial'à, fi lhinha que- da Cia. com a maior bola dol,m.ente, denominaram de "Chur- R A PAZ E'. S
. � s: .

. .i-ída do '81'. Osní Or tiga, 110�S() par- ano _ O Inimigo das Mulhe-. rasco da Saudade". 'É que essa
. Do�nFilul:?ROAÇ AO NEGRO· ticlllar amigo. I I = .•

- a rita. Maria do Carmo Paria; res.
, .

reunião tem por ú,nica finali-1 Pre"isam-ge de bens ativos Technicolor _ com Anne
- o sr. Gustavo. Zimmer, alto Todos os espetáculos termí-: dade, cQQgJ;.egar ex-alunos, em . f"} Baxter _ F'red Me Murrav

funcionár-io da Casa Hoepcke ; narão com escolhido ato de,' várias gerações, para relem-] PO�:,.,.s::::ÇObe=Cl .

Bruce Cabot e Smokv
J

- o sr. Euclides Cascais; vari-edades. brarem os saudosos tempos T t
'"

.

J
-

.'

D' 1 k'
J

-o jovem Antônio José, fil-ho do' _

I
ro ar com oao e as 1

:sr. tene.nte João, Benício Cabral: "que os' anos nao trazem
R J

-

P' t 34
- o jovem Rui-José, filho do S1'. 14.D.. la1l. Cürcto \ mais)", dos estudos e' dos fQl-

no ua 11'.10.0 ln 0, .

,Mário Câudio da 'Silva, Couludor lu V' guedos.. _ " SE.RVICO DE.,do Estado: Os. discursos estao terrní- •

- o sr. João Mariano ria Silva, Esteve em nossa Redação em nantemente .proíbido, mesmo METEOROLOGIAIuncíonár-Io públ íco, aposcntado ;
- a srüa. Evangnliua Souza, í'i- visita de despedidas; o sr. Ita-, que est-ejam presentes os srs, 1 Pr:evisõe do te.mpo, até 14 horQ'l

'

lha do sr. Francisco de Paula SOll- lo Gen'cio, consagrado ator da deputados .pesse.distas, udenis- !!lo dia 18 na Capital: . RITZ hoje ás 7,30 horas pr.o-
Ztl, gráfico (lo "Diúrio da Tarde"; Cia. de ComédiàS João Rios,11 tas, trabalhistas e Populistas .. ,j hTempo: ainda instável, suj�,t) Q!' grama exce.IJcional � 10 � Ci-

- a. :;rit.a. Olga Cardoso, filha tlO •

d' c u't'al �,

sr. Oscar ,Cardoso, j)ropl'iet�1t'jo ela Cll}8 nos �elU .agI:3! ece�:. tam-I Uma das listas d� adesão sei Tem�eratura: em elevação I ne Jo.:naI. Informativo 20 _

-Casa Capilal"; bC�I, as 'lefe:,enclas, allaIs me-I açha nesta_ redaçao e outras, Ven��!,.: de nq;rd.lte a sue,te.
.
FranCiS Langfo.rd _ Wally

- a e:xma. sra. Avelina Pedel>-, r�cIdas, que fIzemos á sua atua-I nas redaçose da "A Gazeta�', I T.�pàratura_ e�remas d- onteR1: Brown _ Alall Carney _ V-era
l1riras, Yitrva elo sr. Nicolau Peder- çao na. presente temporada ar- do "Diário da ,Tarde", na Casal max'me 155 m·,n",,.,a 13 O .

Vague.neil'HS;
M.'".[>l'll.a tistica em nossa caPital., ond.el

Am.
érica e na Livraria

xa,vier'l' I
.

NOl·.VAR A VAREJO- a· ·ex:ma, 51'a.. proTa. <I _

PIores Lino, ,espôsa. dó sr'. ])01'1'\7a1 se tem dest�cado pela _smcen-
- -- .. -. ------'

I DR
.

S .. ULO 3° - HUl11p'hrey Bogart �.

-,oa Silva LÍno, telegJ>afisla d·í) DC'I'; drude na mteI1pretaçao dos

S. C d
K.. ... Pl

I Ino'rid Bergman - Paul Hen-
- o jov,em 1a11 Cal'l'eÍr'ão, filho ll'

.,

dT" , .

eCladade at e
b

J.lo sr. Jaime Carrcirão, telegrafis-
1alS vanaaos e 1 ICIelsya'1YeIS. {j n .6, UOS I reidia do DC'!'; Gratos pela defel'enCla, fa- - K A\L....1 CASA BLiANCA

-- o me.IJÍ.U.(l Sa,yas Pascoal Após- :cemos votos pela sua crescente Belas Artes Especialist''l em m"',]es- Censura até 14 anos - 'prre-
i.olo� 1:illlO (:0 sr" :\.l?ÓSlül(�. pa;;;c?a11

gloria teatral..
.

, 1 til.lS de SenhorQs. Iço ún.,ico Cr$ 3,00.
"t' eh sua exma. ,esp(Jsa. Sld. Anas- �........,.�._--.,_-.. ..,.�__...._-�.. No -salão do Clube. Den10cra-1 1"lacin YSIJll'kles Apuslolo, Qu�tro mlelbo-es ta, sito á prâça 15 de Novem:'

. HAorta,Qrl·��,u'::ra?9tttl·2 I'
,

iÓXY 'h�J:e' á,'s' 7,30' h���- í"U bro, sábado ás 14 ho,ras, reu- "" "

.... VISO d t ó· nir-se-ha a Diretoria. da Socie-
.

","y,h �IA'M=lI.T'JcE '

- Noticia,s da semana - DFB
� e I!.lU om "118 __.lf.M. .lii.n ;

2-c - Osca!I'ito - Mário Brasi-
,ti) DR. AUGUSTO DE PAULA

J U
.

Uf
.

dade Gatarinense de Belas Ar- f!!!II---..--------

DetroIt, 17( U. P.) - MaIs tes para tratar dos estatutos e Vl·torl·OSO(� 08 i ni e Vanda Lacerda
"avisa que permaneerá em es- íj

I
GENTE HONESTAde quatro milh.ões de autol110- de outros assuntos de ínt.eresile .

I .

,tudos, no Rio, até 3 de anost.o •

I" t CASA BLANCA15 veis foram produzidos pela in- social . naClon� IS as.............J�'1��� ..

dústria automobilistica dos Es- Convida':"s.e desel1,histas, pi"n-
UOU '

Oensura até 14 anDS - pre"
tados Unidos nos dois anos tores, e todos os que 'venham Nankim,.1� .(U. P.) - .Des- ço Cr$ 3,00.
que se seguiram ao términio ela ter interesse nessa organiza- pachos OflCI::LlS de Tslllam ••.••••........... ,.

anunciam que as tropas nacio-I V dguerra, ao que revelou o sr. ção. en e �eGeorge Romney, diretór-geren-I' Pelo compalreci1l1ento do ma-
nais reconquistruram o trecho

I
-�

te da Associação dos Produtos ior num.ero de pessôas á esse
central da estrada d-e ferro Por mot�vo de viagem, 1 guarda
Tein-T.sin-Pokow. Acrescenta I

roupa de 3 oorpo_. 1 cama de c.-
de Automóveis. c.to que dará á nossa Capital

que os nacionalistas' desaloja-' 101 e 1 penteadeira, tudo de pinh.o

N.O ano corrente, a produção
I
um atestado de desenvolvimen- '. compeneado.

e avaliada em cinco milhões to cuLtural, anúecipa seus agra-
outras forças comulUstas .so- )?,rt1ço único Cr$ 1.500,00. V�r A

de' carros, inclusive um milhão decimentos;
bre O franco e-squerdo da clta- trotar à rua Duarte Schutel 35-

e cem mil caminhões. j A Diretoria ram os comunistas de Taian e
----" e

que estes uniram-se dep.ois a

da via férrea.
"Jõveo tnde"Espi ri ta
de Florianópolis

Arnaldo luz e Senhora
têm o prazer de participar
aos seul parentel e pes.ôa.
de lua. '!'elaçõe" o nascimen
to de lua filha

VANDA
ocorrido na Maternidade de.
ta Cidade
Fpóli." 14 de julho de 1�47.

TEUS FILHOS
aplaudirão teu geá,

qua�do souberem que cela-

I'. boraste pró' RestabelecimeD
to da Saudi! cIG LáZ8I'O.

Aumo Zacchi e Senhora Viuva Epamrllondc1s Santos
CASA MISCELANEA distri
buidor8 dOI Râdios R, C. A

v\tCt,0f•.Vilvulas e DiseQs,
RU1il 6otlseDleh,t;) MRfu

p'3rticipam aos parentes e participa aoa parente•• pe.'A J. B, F., associação d.os
pe.s�a. amiga. e contrato de aoCil!,

. amigos, o contrato de
ll10ÇOS espiritas desta calpital,. casamento de lua filha

. c·a.amento de "eu filho
· fará realizar domingo, 20, mais' NEIDE com o ar. Epaminon- EPAMINONDAS,oom a IIrita.

_

d t d
• daa José Santo. Juni<'lr. Neide Zacchi.uma sessao e ,es u os acerca) Florian6poli., 5-7·1947 Flolian6p�li., 5.7,1947

·de questões doutrinárias e filo-r Aparelh�s pa.ra· s·u.rdez I.sófica.s. Para essa reunião que i �
'Será realizada na Séde da A. 'I EPAMINONDAS e NEIDE d Ih
E. "Fé e Ca;ridade", sita á rua,

Se V. S não ouve. bem, I!xperime:ntê os mo lumes apare oa

noivos. «SONOTONE», OI roaia completos no qânere. Eua. aparelho. Ião
'Fernando Machado., ficam con-' graduado. individualmente. Verifique a aeu gráu de lurdez, fazendo.

· vidados todos os associados e! um «TEST AUDJOMÉTRJ{lO,..
· demais pessôas interessa,das. o Infermoçõel Gel intere..ado., à rua General Bittenàourt. 78

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

AVENTURA,S DO JUCA, KNOT,
'�};r.�

JUC.>3 KNOT é apre-

cíador' de box.

E é wrf' bom

APL�

Oferecida 80S leitores de «O Estado» pela Indústria; etJmér€i� e Se�uros KN()T S A.

CREDIARIO - INDUSTRIA DE BEBIDAS � REPRESENTAÇÕES - CONTA PFÓPRTA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

CLUBE DOZE: DE AGOSTO--Domingo, 20--larde dançante �as 19- às 14 blrls.
11_ z . .<2",_ cm .

� _ _ _. _ _:;:sa:e ===-- _ _ 2!S�..
_ • l!S __5 _. �_ .• ......

- �--""LZ!!! eec2!t!8

eomssxo DE ESW'UD3S DOS'
SERVIDORES P1JBLlCeS

ESTl\.DG
PARECER N. 374/47

Eurlldes Sousa, professor corriplemen
tar ísta, tendo sido removido "ex-offt
cio" da vila de Vidal Ramos (municípiode Brusque) para Centro do Ribeirão
Miguel (município de Itajaí) , pede In
dentzar de despesas de transporte de
ajuda de custo a que tem direito.

2. 'I'erido-ss em vista que sua farní
lia. se compõe de cinco pessoas. sendo
tres menores, e que, segundo informa
o Departamento de Educação, a viagem
foi feita em seis dias, em carreta (170
quilômetros), cabe-lhe de ajuda de cus
to a quantia de Cr$ 840,00. Adicionada
essa importãncia à de 01'$ 2.210,00, pro
veniente de transporte, de que faz pro
va o recibo anexo ao processo e a in
forrnaçãr, da Inspetoria Escolar. sobe ao
total de Cr$ 3.050,00 a importância que
<?a'be· ao requerente, incl.uidas as

despe-,sas de transporte (parágra.fo 20, do ar-
tigo .132, do Estatuto) e ajuda .de custo.

b 14'> f.� "d d'�:s�eê::"Ee180d�oab�ilPd�e�;�. e. .5.,� .�.If!. Ia !.'a .•�.�a;M,if-���.. & ·O.tJl!. pOVOSC..arlo" da Costa Per-eh-a, presidente. ." U U � .t» ._ � fU� la! �:iIJ'U'_ �
Gustavo Neves, relato!'.
.r, Bati1!ta Pereira Lake Cuccess, N. Y, ,(U. P.) - 21 anos di' df�S1.(,l'l'O r-m uma

ilhal que
devido "[I (}("!1SUI'a imposta <1<0

�����d�aI'bOSa O tamoso, c.h_efp .1'elJP,lrle J1lal'l'OQUi-j Iiancesa do Pnr i fioo, ,fOI'HIll cunhe- sxterior" (ela Espanha) o Inundo
7·7·47. no Abri El Kr im 'Ílll'a alo de pie- clllo.'·a,o mrS!110 tempo em que um ainda desconhece .tü,1 situação.
(Ass.) :�:�f��,:·N�aJii/v:7 ::'1'11('<1 'na Assernblé ia ({('I'al {Ias Nu- llOYO 'Comitê de Part irtos (lo Mar-« -------------------------.;...------
Olivério José de Carvalho Costa, prí-. cões l'mr!a� .convocuda nara setcrn- rOC().s noti!f,i.co.l1 .á :;ec,i't't�l·i.<l ..

do
...0,.1·0 N,,'·0···VO HORARIO. DA VARIGmelro ten en te da Po licla MiIi tal' do ,Es- ','

tado .pede seja considerada, para efeIto h1'U, a f 1111 cIr· ex igir do orgamsmo N. 1 '. que 'CHI breve" lhf' el1'YHII'a
de antrguídade, a sua efetivação 110 pôs· muudiul a indepcndccia . dos 7,5 lima ,pel.i��ilo ofic,ia1. 110 snJljiliu deto de segundo tenente, a contar da data
do seu ingresso nas fileiras dessa .cor· milhões dr habitantes do .Marrooos que cessem os ,gO'y,'I'UO,; I'"Pa,I1,b01
poração.

:;I. Tratando·se de mílitar,.foge da al- Espanhnl r Francõs. dI' acor:do COll1le
rances no Marroocs.

çada dessa Comissão manifestar-se sôo iuforrnações ohl idus Ila� c�fel'as IEm carta dil'ig'Wa ao S,',Cl'('Mlrioore o processo em tela.
S. S., em 30 ele maio de 1!H7. árnhos desll' centr-o.

. gel'al,. sr. 'J'I'Y\'(' Lie, o novo cornite
Carlos du Costa Pereira, presíüente. 'l'

- T l
.

".' .

1EIl'ídio Barbosa, relator. .
.'l. po içao dr. .r\bfl EJ Kr in, ';(' 1'01' marroqumo acusa. as .all'WI'lcadesJ. Batista Pereira levada a efei to, encer-rará um ei- ospanhola» dI' JC\'lII'f'Jll a' c'l'rito

Aprovado. Volte à P. M. para dar pa. . . ,_. .

recer por interméclio da Comissão de, elo de 'acontecimentos, que 05 1'("- 'r!etpncof'lS ['111 JllaS�a' r>lT)'1 odo o
Promoções. pr-esentantes do 1111111rlO áraln- U:�m :\larToco� na PPJ11iH),;) nassada. I a7·7-i7. r-

(Ass.) Adel'ba,1 11. da Silva levado ao coruhecimento das :'\acõp,:; rim de aha f'ar as criticas ao uovo
PARECER X. 426/4.

.roao Silveira de Sousa, funcionário Unidas., um após outro. "LiLE'I't'" ali instalado, e acresenía
pÚ!bHco estadual aposentado, pleiteia o Todos os Est.ados árabes I orna- ..................,..,.,.--..............,....,......�-"-»;�_---......,........
pagamento da importância que lhe foi

. ...,
descontada durante o tempo que esteve rum nina "causa prupr ia

'
o ea�o

licenciado.
2. Somos pelo indeferimento do' pe

dido: as licenças concedidas obedecem.
fielmente, aos 'requisitos .da lei (art. 158,
do decreto-Ieí n. 572, oe 28 de outubro C<ULnnO. IHI Assembléia, quando a
de 1041, e decreto-lei n. &80, de 30 de
setembro de 1942).

S. S., em 3.0 de maio' de 1947,
(.'(I.1'los da Costa Pereira, presidente.
Elpídlo Barbosa, relator.
J. Batista Pereira
Aprovado.
7·7·47.
(Ass.) Adel'bal R. <la Silva

PARECER N. 428/4.7
Francisco da Silva Fontes, tendo sido ps!.!' \'erfío, no Con�rlllu tifO Beguexeinerado, a 26 de janeil'o ue 1934, ,da

função de Guarda·Diarista do Pôsto Fis· I'ança. l'r.pre,wllta UIll csl'ol'(:o :)1'<1-.
cal da margem do Rio Uruguai, requer
sua readmiss1ío na aludida funçáe.

2. Informa o TesourQ do Estado que
"presentemente o dito cargo se acha
ocupado por um Guardá·Fisc-al, referên·
cia III", 'e, portanto, não existe vaga.

3. Por essa razão, somos pelo arqui-
'vamento dêste processo. .

'S. S., em 30 de maio ele 1947.
Carlos <1a Costa Pereira, présidente,
Fllpidio Bailj,ostl, )'ela tal'.
J. Batista Pereira
Aprovado,
7·7-47.
(Ass.) Aderj".! R da Silva

PAREC;Elt N. 573/47
Arlélia Luz 'Rosa apresentou, dentrp

do prazo legal, os documentos que com·
provam as afirma�Oes constantes dos
ítens I, II e III, do parágrafo único, do
art. 20. do decl'eto 11. 3.002, de 2 de ju·
nho ele 1944, que regula a forma de
execução do decreto-Iei n. 1.022, de 2e
de maio elo mesmo ano ..

2. À vista do exposto, opinamos pelo
julgamento da comprovação, nos têrmos
<lo § 4°, dü art. 6°, do citado decreto n.
S.G02.

S. S., em 3 de julho de 1947.
Carlos da C0li1a PcrciN, presidente.
.J. Batista Pereira. relator.
Gustavo N ..vcs

Elpíd.io Barbosa
Aprovaclo.
4·7,47.

'

(Ass.) Aderhal R da Silva
Parecer 11. 57·1/47 - Oliva de Loren·

zi CancelLer - Ielem, idem.
Parecer n. 575/47 - Pedro José Hoff

manll - Idem, idem.
Parecer n. 576/47 - Yolanda Pinto

Cabral - Idem, idem.
Parecer n. 577/4'7 - Álvaro José Dias

- Idem, iuem.
Parecer n. 57'8/47 - Rainilda Bunn

Sens - Idem, idem.
, Parecer n. 579/4.7 - Narni Felix Cor·
rêa - Idem, idem.
Parecer 11. 580/47 - Leotílio Júlio

de lI1elo - Idem, idem.
Parecer n. 581/47 - Teoelolina Bit·

tenCOtll't - Idem, idem.
Parecer n. 58'2/47 - É10i Kunu'n BoeU

- Idem, idem.
Parecer 11. 583/47 -' Lilbâhia' Cunha

Pereira - Idem, idem.
.

Parecer n. 584/47 - l\'felício Alves dos.
Santos - Ide111, idem.
.Parecer ·n. 585/47

Raldi - Idem, idem.
Parecer n. 586/4'7 - Cacilda Miranda

}\laser _ Idem, idem. reira . ,. 1-833

Pa,recer 11. 587/47 _ Martinho Wig-
13 - Riêncio Machado Gou: Irt . 1792

gers _ Idem, idem. 14 - Geor�ina Carvalho de Fa·
Parecer n. &88/47 - Angélka Peixo· 15 _:_ JÚX:�� d�'

.

Oii";�ira'
,

c'o'rd�i�'� i���to de Sousa - Idem, idem. 16 _ Maria Laundes ..... 16>97Parecer n. 589/47 - .AJpolinária Abra· 17 _ Agostinho Alves Cordeiro . 2550ham FadeI - Ielem, idem.
'

Parecer n. 590/47 _ João Valentim
18 - Juvenal Tavàres , . .. 2'704

dos Santos _ Idem, idem.
19 - Luiz A!andt ',' . Q214

Parecer n. 5iH/47 _ Guida Ceruti _
20 - Júlio Vidra Z4ü1

Idem, idem. 21 - Joana Melo 4'{3'85

Parecer n. 592/47 _ Elpldio Jerôni. 72 - Maria Bartsch .. ,. 3>0>14
mo G0l1ç'a1ves _ Idem, idtifi. '

23 - Maria Joana Silva .. ..... 2266

C 24 - Alvina GaIvão de Oliveira 19.22ARREIRA DE CONTíNUO 25 _ Suely Machado Cechinel .. 4947CLASS'E C 26 - Leonardo José tia Silva 4718Contagem de tempo na classe até' 31 de 27 _ Alcídia Gonçalves de Oli-
.

maio de 1947 veira. . .. .... 3009LIsta organIzada de acôl:do com o art. 28 _ Filomena
..

Pei,i�g de Oli.43, do decreto n. 2.845, de 6 de ma�ço I "eh'a 3S03<le 1943:. '. 29 _ Maria Rocha da Silva .... 2'5871 - N%�Irta GUllhermma de Florianópolis, 7 ele julho de ·1(f47.
2 _ osva1go .

i::ilitr'a .: :
, " ���� Carlos da Costa Pereira, presidente.

3 - Maria de QliveÍl'il':::::::: 24416 Re�u...,-;,..o�to (l,.snachado� - V�I:ânc�o. dos Santos .... 2471: • IlII: JULHO
;� - DllIa uhano ROdrigues .. 2466 FI

.

,

(J _ "llguel Ono[['e dos Santos. 2176
-!WC1SCO ,,,at<:>b Neves - Dirija ·se ",O

sr. Governador do Estado, (3345�

indeprnc!encia do �Janucos,

da Palestina. que clregarú ao

ponto culminante na re.un iâo

Comissão Invcsf.igudora das Nações
Unidas apresentar suas rccornentla
ções para solucionar o. lcndario

prohlema ela 'I'erra Banta.
o caso do Egito contra a fil'ii-

Bt',planha. quP �p de,llatf'rá ainda

be para sec,cional' o últ.imo 1'10 bl'i
[aniro com o \'êlJf' do .\iilü. pois é

ped ida a evacuação da" tropas Ill'i
i.anicas tio j,cl'l'.ilol'j() pgipci() ('. ;)

fim dI) ipapel dominallLn ria nl'ã

Bl'elanl1a. niJ ,Sudno Ang;lo-});ípcio.
O� l}lano:,; vara o !'p! OI'110 di' Abd

Fil Krin. Ú luta aLiya em faY01' da

RETIRARAM SUAS CA.NDI·
TlJATURA.S

I

li T6ds8 8.11 bebidas, inohlll1'\'� !lA

1 f$Micadu em outros Estt"��

\ "4}ti'l'aram !luas candid$tuJ'u, I
"MM \'t,dnar no" lUM 'éJlt�I·!

t it�WJM. .- em ViMl' da �1"t't:!<II'l-
'

.!Iil1S vifióm' do 8:ptlrithm KNOT

Alba La·polli

7 - 'Alfredo ·Iilc1uarcl0 Pires
8 - Alírio Bernardino de Oli-

.

veirs...... .. .., .

9 - Guilhermina :yve,stphal .

10 - Dadlio Rocha , .

11 - Gervásio Costa "

12 - Laura Maria Vieira Fer·

póis

21172

2155
2143
2099
1802

2a,s. - De FloriaNópolis para Curitiba, São Paulo e Ri,o d,e JaMHro:.

Deoolagem álS 10,40 hOl'as.
•

3as. - De Florianópolis para Poria Al,egr,e. Decolagem ás 12,30 imJ.

4'as, - De Flori,aiIlótpoüs para Ouritiba e São Paulo. Decolagem
ás 13,00 horas.

5as. - De Flül'ianlÓpo-lis para Podo Alegre. Decolagem ás 10,20 hre,.
6as. - De FI'Üil'jaIlÓ'polis para Curitilba, São Paulo e. Ri,o de Ja.DJtriro.

Deoolagem ás 10.40 horas.
Sab. - De FlorianóooJ}s para Por,to Alegre. Decolagem ás 12,30 Drt!l.

PASSAGEIROS - GORREf.O - CARGAS - VALORES - REEMBOLSCiI
FRETE A PAGAR - SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PAltA

, EUROPA PNLA K, L. M.
B'TLIAL V A R I G - EDlFICTO LA PORTA - PRAÇA J5 DE

NOVEMBRO - TELRFONE: - 1.325

Sl'U

VOCÊ PRECiSA COLABOI.Ml
na Campanha Pró Resta
beleeimmto ,da Saude de'
Lázaro.

:

I
t

fie

"

COMERCIANTE: D& Illil U·

'111'0 à B.iblioteca do Centro A.c.·

Mmioo XI' d�E Fevereiro.' Con-
tribilirás, assim, paro 8. fMil\"

ção eultural dos catarinem!�
de amanhã I

("€MftP:mha pró-livro"
,

C. A.. � de Fevereiro).

SÃO FRANCISVO

DE PION E IR OS
fi SERV�ÇO ii)E V.S.

)
f

Tt'ansport�!! rsgulares de cargos do pôrto d�

DO SUL NOVA rOBIpara
Inform ações com 0$ Agen tes

FloriantlpoJis - Caries Hoepcke S/A - €1- Teletone 1.212 ( End, teleg.
São Fran0i8co do Sul - Carlos Hoepcke S/A - eI - Telelone 6 MOOREMACK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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seu problema finam:8Íre II P a r a a m a n -ú t e n ç ã o d ii P ii %

I, Salt Lake City' (De Mm' d 'b' t d d ,lOnge'
do cenário das dificulda-

, .

quan o se e o Je o' e ver a- "

ray Moller, corr,espondente da des .

<1 U. P.) Num discurso pro- Marshall disse, em seguida,

! nuncíado perante os governa- que' "não se deve fechar os

dores dos Estados da União olhos ante o fato de que este

Americana, reunidos em con- país se encontra, atualmente,
ferência, o secretário de Es- numa encruzilhada corri res-

tado, general Geo1'ge Marshall, peito ás suas relações com seus

manifestou que o seu principal amigos tradicionais entre as

problema, nos momentos atuais nações do Velho.Mundo. Ou os

é fazer compreender ao povo Estados Unidos devem termí-

norte-americana os fatores in- nar ,a tarefa de ajudar esses

ternos "que influem em todas paises a se ajustarem ás exi-

as negociações e, portanto,' em gêncías de uma nova era, ou'

\�, .todos os estorços para restabe- I então devem resignar-se a vê-

lecer a paz e a prosperidade no los marchar em direção que
mundb" .

não estão de acôrdo nem com

O secretário de Estado, que as suas tradições nem com os

falou durante o banquete ofe- deste país. Neste ultimo caso

recido em sua honra pelos de- os' Estados Unidos se veriara

legados, acrescentou que "em j ante uma .radical modíticação
todas estas' questões, natural- Gen. George C. Marshall de sua posição no mundo. De-

mente, são dísoutíveís os pon- I veis considerar possíveís con-

tos de vis-ta afetados por pre- I sequências de tal contingência

vendeti. venções, porem é muito difi�i1 deiras provocações e parti-! para a prosperidade e seguran-
W '# €vitar certo grau de prevençao cularmente quando se "está ça futuras de nosso país".

:'SAPATOS PARA HOMEM: �0ite.., G mão. viru francs.lI, lolado duplo' ,

------- -

.".,..
-

F

lolto prateleira, febrie.adGl com material q'UQ axi,t., de melhoi' D,Q(leJe !.Iemn91, llflar Ip�eço a�nl!!.S o-s 15.0.&10.
.

•

li" lA pJ l!JyU
SAPATOS ATAMAN6AIi'ClS: l"roprioll p.... inverno. solado à<l mad.iro � ti.. b i fi Viuv.l Alaide Vaz Viegas
..�speciQl ('1'19 rui.tem cOJ!ltra to.a e qual(1u8.!' humiti.àa. conservando Uem sei utn e ro e /'

o pé sempre f!uapte. resom.nda-se .àpeoialmente 1"&1'11 pea:oa.s que
'

' •

'I participo aoa parentes e pe.-
"traDolh6I'[\ Ciro lugar4õB hUnlico. cujo eQGlho é de cimento e tijoletcu. O leitor deseja obter uaa leal amigos o contrato 'de

Preço opl)na. Cr$ 50.00. renda semanal e eerta á razão
I' calamento de .uo filha VAN-

·GALÇADOS PARA CREANÇAS E SENHORAS: Tem.,. grande eortimente. d.e 12% ae ame? DA. com o ar. Hiran Souto
modeles ".MI05, �rEtç.c1D bQratiil:limoll. 4ie Cru ....lJ'oe :aliO. Gl 101:l,oe. Confie então os seus aegé- Filgueirali.

VeJ;tuofl diretc.mer.te do fcí:hriea CiO CO::lIi1..mi.or.
CASA EARREIROS .,.... Rua Censelheire Mafra 31 cios ao Credi.á.rie KNOT"á l'U3

'João Pinto n. 5, que, em com-

:------------------......--.------- btnaeão com o Escritório 1m0-
biliâ.:Í·io de A. L. ALVES o em-

p1'egará" proporcionando - lhe

. com isto uma renda anual, se-

gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

_--+ipI-!l:!qaH!2lIB__.t9§!_..!II:!"'IlIIIlI!.l!lImg!W_�_31@lI!i,.!I!...!I!rmrm.".'Iil:I.:7Il*'ac.-_IIIIMIIIP.__I!II_�III!IlII___=
1.000,00· empregado.

CAPITAL CR$'O "'... Melhores informações e de r-: 6 .vOO,90v,OO

'I".
,

'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00/ talhes nos. eserttórtos do Cre- Viuva Francisco Qtlirino
IR ...�

diário KNOT, ou nesta re0.a- �I I...

w__ Tr.Jano, 23 .. Flori®ROpoUS l'1ovre .

��:�=��������������.=,__=========__ç_i_o_. �_ pa�ci" nos �us���.

Uma onda de hostilidade ,contra a RúsKia. ::::�1�r!t���ii�?:�::
Acre. 7 de Julhe de 1947,

Adquira TUDO d� que neoo_sita...,
ds UMA. SÓ VEZ,

p��a.ndo PARCELADAM:EM'1'B,
. �iI.n " YAN'1"AGENS da compra à 'ritÍta,

�01L"Vindo-se do
J'

CREDIARIO KNOT .'"

"'pa$
�dOt

.ó,,�i�
iI\if&dlOt
Celade4rot ,

11Uelel.us
J6b.

Uvr05
Ç'u-'�é••

�fllst81�ÇÕOG ..ótrl pt6rliat
Artigos per .

Pelo.
CaM>Cfi
Qual..,., 1IOI'tI...

INDÓSTRtA, coMáao i SEGUlOS KNOf S. A.

......... 1

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

CONTA CORRl:DNTE POPUi..;.AR
Juroo 51/, 8 2. -- Limite Cr$ 30.000,00

Movimentaçãe com cheques

lanco do Distl'1t8· Federal S. A.

�ashington, (U. P.) -1
visa n�gar fundos a todo o país.' uear de contemplações" e q U(�

VaI. tomando vulto, cada vez que se abstenha de "oferecar ".a seguir-se distribuindo mi,

\maior, nas esferas

pal'lamenta-,
seu apoio ao Plano Marshall, 'lhões

d,
e dólares

norte-ameri-Ires dos Estados Unidos o íso- - ., .
I can s quan do tírauetes e d;-

A'

'
• e nao de provas satistatórias ao i o ,

,

' ,!, ' .

lamento economlCO da Russlal 'd t d
- 'tadores continuam escravizan�

, .
. pr�Sl en e e que se propoe a' c

,

e seus satelltes, por,tel-se ne- t' d d do seus povos ter-see-a burla =--------�--------------

gado 'á cooperação no Plano
con mll�r c�,operan. o �ntro. .'

-

.-

Marshall de reabilitação da desse" pl�no '. AduzlU, amda, do �odas as hberdades, pelas

Europa. que,
,

eXlste smcera espe:anç'i quaiS tantos soldados america-

O ponto critico dessa situa-
11 o PJano Mars'hall de nao se 110S pereceram".

ção será constatado, ao pro
duzir-se a apreciação, pela Câ
mara, talvez nos primeiros dias
da próxima semana, do pro
jeto de lei, dispondo sobre B

Iconcessão de créditos para as

diversas atividades de auxilio I

.ao estrangeiro.
O repr'3sentante republicano

Everett M. Dirksen já anun

ciou que apre.sentará uma

emenda dispondo a proibiçãb I
, de aux:ilio econômico ou qual-!

. q�er outro tipo de ajudar ás l�a- J
çoes, que se recusaram a 111-1
cor'];lorar-se ao Plano Mars
hall.

O deputado Noah M. Masou .

.sugeriu, .num discurso prepa-!
rado para pronunciar na Câ
mara, qU3 os "Esta�os Uni-.
dos s:'lspendam as relacões rli-I
plomáticas com a Russia ago-)
ra, mantendo-a isolada do res-I
to do mundo, até que esteja
pronta e disposta a cooperar
para a paz do mundo".
Por súa vez, o deputado re- .

publicano John M. Byl'nes tor ..

nau público uma carta, que en

viara ao presidente Tuman,
pedindo-lhe que desse por ter
minada, sem perda de tempo,
toda a ajuda, dentro dos pro
gramas de auxilias acordado3
ao morrer tIa UNRRA "áque
las nações que se recusaram.
a participar da Conferência fie
Paris sobre o Plano Marshall ,.

Ao fazer suas d'3claracões,
Dick:,en acrescentou que

'

sua

eme11a, que deverá ser apre
, '

I

sen,8.aa ao Comitê d'3 Crédito�! i

�sgua
de

a

,.

Pias

fi

tva

-e

Raa João Plato, 4
Telefon·.

Florianópolis
1114

Maquiuas de E§crever ,., Novas
Dispomos de varias tipos dlls afamados «O IJIVETTI», para pronto

IIfttrega, Expcsi,ã. permanente em nOllll!O ElIcrit6rio e na

"LIVRARIA MODERNA".
Distribuidores oxelusivos:

ALMEIDA, BASTOS & elA,
RuCl Felipe Schmidt. 2 - 1.0 andor. �FLGRIANÓF�LIS

Juvenal Gomes Filgueiras
e Senh&ra

partioipa-m aos po ·entes e

amigo. o centrato de casa

mente.e seu filho HIRAN,
com o. senhl!>rite Venda Voz
Viegas.

FlorioClépolis. 15 de julho de 1947.

1v.:\I� i) .6 Hiran Iconhrmam

Eurico Eugenia Zluhan e

Irma Sell Zluhan
participam 008 aeulII parentes
e pencas de sua" rela9ões. o
contrato de CQliamento da
sua filha DIVA. com o En
ge'nheiro João Quirino Neto'
Palhoça, 7 de Julho de 1947.

I
I

JOÃO e DIV;--lconfirmam
I

I�

'ECHICOS
o BrQsil para seu

desen llolvimen t�

n.5cessita de técnicos

todasem as

prettss6es

�lVRA:RIA ROSA
R14C ]j)e8'dOl'o, 32 - Fpollis.
Atenda pelo Sel'N'iço
.em.J!olso POlltal.

Livrôs Téeni€os
em geral

Tenha sempre em
.

casa uma garraf.lnha da

aPERITIVO (fINOI»,
I
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() F�T4DO- Sex-Ia·'elra 18 de lu""o de '.47

Deverá chegar hoje, à tarde, a esta· Capital, a ·d�l�uaçãoio América,
do Rio de Janeiro, que aqui realizará uma temporada de dois jogos

.. frente ao Bvaí e Paula Ramos.
CAl\'IPEONATO nA ])IVISÁ6

DE ASPIRANTES

Direçã. de p·EDItO PAULO MACHA"

Como esLava anunciado, foi rea- tl'mel\á qualquer confronto com

lizado S'ábado e domingo o LtJrneio rtpm1mLos de fora ria ciclacla (' mes

(1('. classiJicação dos 'el,emrnlol:i ju- mil rio Esladil.
\'t'nis rIo Lira 'l'enis Clu'be. Ap(h ()� jogo� cio pI'l'iodo mui :llal

Os jogos í'oram feitos p-eJo sis- hOlln' um lauto almoço oJe','eeido
tema amer'i,cano, 'Bm 7 "game:;" sa-I ao� participanLes, quI' dc·c.lJl'1' 'i� C'llD

grando-se y,enlcpdor til'bano Sales C'xll'pma conha Jidade,

Filho, após haver empalado em �fl.lld()u-o:f: rln nome (ia ii i re!ol'ia

:pon:to.s com Francisco Sales dos o �JW. clil'('Lor ele 81101'[1.',.; do Lu'a

,fl'ei's, lenelo Ado1Jo lVfa.l'inlJu oh'lido Tfmis Clube, q-;Ie ellaH\�('i:'lJ :t� qaa
a :3a colocaoão. lida"I,E's de 'eomhw(E' t, di;wiplina

COlmo ,p,revíramo,s, .(JS jogos 10- apl'·pserüadns no Lran,:ü!:rso das Seg.undo noticia"A Manhã",
ram intel'e�santissimos, todos dis- PI'OUIS já realizadas. do Rio, já Se encontra na ca-
puLado,; com muito ,ardo!' e somen- A onJem da classifiectl;i'ío g'Pl'al pital do país o ata-cante Teixei
ie Sp definindo.a ,vitória nas última..; foi a �E'gl1inte: 1° llrbal',o Sal('s .rinha, integrante da., seleção ca

partidas. Filiho, 2° Francisco Sale;:; :'iG� Heis. tarinen'se que disputou o últi-
Compareoeram 7 concol'l',entes em 3 AdnLl'o Marinho, /1° ;\milion Gu- mo certame nacional e a "Ta- A" A rR IIC A. XvÍ;�(a dI' 2 insc�:iLos estarem auseD- '11("0, 5° Tulio Gondim, 6° .João Ar-' ça Amizade", cQm os parailaen- fW1 t:. ' "', p

. 114.
1 rR em viagem rle férias escolares. 101m!' Accioli dE' Vasconcpllos, 7° i ses. (')s.· 1'nll'l'c' .O�.·os p·.a1'a o ,1'og'!J A, m'('l.'l·ca, cIo

I
'o

"., -''- ' lUo, x Avuí desLa capi.lal,
Foi esta turma de 1947, i,nega- Werllcr SoheirJ.emanlrll. COlno J'a' notl'cl'amos o nota' l

". _

. ,- a,eham-se á venda no Salão Re,col'd e ,es ão sendo v;enclidos pelos se-

,;('IJ11<en[.o a lJ1JeJ.hol' ,equipp apl'e- Os 'rlOls mS>Cl'llo,s quP nao l\om- v,el "foütballer" b'arrl'ga-verde 't' s, gUlTl (';5 preço :

Renlada pelo Lira Tenis, signi1'i.ca- pa"Cloel"1m p'lca ()Ibtel' clflssil'ic'l f' t t � I B t f,I ',,'" , ,.. ,,- .01 con ra a� o pe.Q o a ogo Cadeira .... ' .. ' .......... ' .. " ........ '.... Cr$ 50.00,
liva, nijo ,só pdo numero ele compe- ção, terão que clis'puLur com [) 111- pelo espaço de se,is meses, re- C ÚArQ'uibancada - . , . . . 1'$ 1 ,00
hdores como, twmbém, 'pelas oon- timo colocado. cebendü a soma de 60 mil Geral , ' ' ' . , . . . . . . Cr$ 6,00,
diçõps lecl1'i'cu,s com que se HJll'e- Os LJ'ês ,prjmeil'os ,culocados COI1- cruzei:ros, fazendo ainda. jús
Sl'llLal'am ,em cam.po. CfuistanlD1, l'cspeclivamrllLr, umn a órdenados e gratificações.
Assim, além dr' \\:ilsoll Elis qU(' l'aqude Fr,alliquini. uma lata, ele bo- Ainda não sabemos se On-

'já SI' firmou no conceito cio.,; lcnis- las l\f,ercm: off'l',pcimcnlo da firma dino Vieir.a Ipretende lançá-lo
{,as de Florianópolis, Lerem

o.s.' den-I
H. O. LigOOk.-i .desL.a ,pra·oa, e um em partidas amistosas ou no

t'l f
' Con'vida-s,e todos os SOelOS para a sessão a realizar-se, sábado di.. ,

ro clt' mm o pouco .Lempo per' 81- tratado de ten.is, ol'el'ta do Lira certame m'etropolitano do cor- 1!! ás 15 horas afim de serem preenc.hidos vários ,carg'os da diretoria,
La I'CJuip,e ini'anlo-juvc,nil que não. Trnis Clubo. _J_,%� ano. Hélio Pürto - 2° secr-eUi.rio.

Encenado o .primeiro turno
do Campeonato da Divisão ele

Aspirantes, a situação dos clu
bes concorrentes é a seguinte:
1 ° lugar - Caravana do AI', fi

vitoria, 1 derrota, 10 pontos,
ganhos, 2· pontos perdidos, 18

"goals
" 'pró e 9 contra. Saldo:

9 "goals".

Desusado interêsse p.ela· estréia :��l!��Hª:�g�:Ê
, 3° lugar - Clube Atlético, a-

,

do.
, -".Cam·peaAlli',0 do CC'ntenaFrl·0

" ;\��i���� !a�������Sp�n::P;::_:
didos, 17 "goals" pró e 13 con-
tra. Saldo: 4 "goals".
4° lugar - Figueirense, 3

vitórias, 3 derrotas, 6 pontos.
O assunto PS,j)Ol'Ll\'(J mrus palpi- tidade "rnater" 'por grande número com. todos os seus elementos titu-I.lOS nas partidas que disPuiarã.o em ganhos, 6 pontos perdidos, 1&

J.aJJ:le de todos I(JS tempos. em nossa do desportistas. I lares, culpe 1"1(·:;: Manéco, Lima, nOS�Ja capital. Vitor íosos sobre o "goals" pró e 9 contra. Sa.ldo ;
capjtal é sem dúvida a próxima es- Rpceipeionarâo ainda I) "campeão i Esquerdirnha, Jorginho, Gri ta, César, COl'�t i,ba, J/ C., São Paulo F. C. e 7 "goals".
Il'ra do Amér-ica P. C, mar-cada ],la- do Gelulcm\rio" RS d iretorias cio I Maxwe n, Vicente, Domício, valtor, Amér ioa, este ulLimo dp .Joiruville. 5° lugar - Colegial, 2 vitó
r'a clÜ'I�ningo DO :stádio da F. C. D,

.

Ava I e cio. Paula Ilamos, devendo Wilt.on, Hi lton, Oscar .f' Iibaldo, au- por <contagens elevadas, os guanu- rias, 3 derrotas, 1 empate, 5
O da,moso gverruo cartoca, que. iSt'l'-,Ulfl oferecido um ,gTaHcle ja�l- têntícos Jl1loestl'PS na arte de jogar bar-ines irão por certo causar grnn� pontos ganhos, 7 pontos perdi-

desfruta no IHlís dl' jnved<Í,w�llpr,es-"tal' pPla "lorcírla " americana em I Iutehol, de sensação na nossa Insula, dos, Jfi "goals" pró e 18 con-

tíg'io� pela T;l'imeira vez e:ibi��-s.e-ú Flol'i.amópo]is, . I Os "diabos r-ubros" da melropo- Aguardern ja estréa do glorioso tira. Deficit: 3 "goals".
•

em I' lor-ianópolis, oude Tema intcn-] O ,América jogal'ú nosta ca:pi-tal III" lJra::;i],ril'(t são os :t\l'ancos tavori- clube ela. jaqueta escarlate. 50 lugar - Bocaiuva, 2 vitó-
50 C11 tusiasmo 'e, inrlísci-ií.ível ínte- \

'

'1 t
- I

F �
-

C t· d O t
,\_ (;mAR.UJÁ IRRADIARA' ()S rias, 3 derrotas, 1 empat-e, 5

ress

..
e pera sua alJnes�n açao, calcu-:

e eraçao a ar,lne.nSb"'" e espor os nontos ganhos, 7 pontos per-
Iarxto-se quo o estádio da rua Bo-I

� ,TO(·WS DO AJ)IÉRICA
dídos. J 3 "goals" pró e 18 con-

caiuva abrigará a maior assistên- A Rádí G
., .

tra. Deficit: 5 "goals '".
cía, o qu-e naturalmente dará às

. 10 uaruja, a mais po-

tnlncterías uma, renda record. C O N V I T E pular emissora do Estado, ir- 6° lugar - Paula Ramos, ;)

Os "diabos J'Ulbros" dia cidade ma- A diretoria da Federação Catarinense de Desportos, por nosso
radiará para todo o país os jo- derrotas, 1 empate, 1 ponto ga-

rarvilhosa {Islão nas melhores condi-
.

t 'd· id .1... Presid d lub d la D·
, - gos. que o América, do Rio, rea- nho, 11 pontos perdidos, 4

m erme 10, convi a ns resi entes os c es a
.

IVJ.Sao, os Iizará nesta Capital. nos dias "goals" pró e 17 contra. Defi-
ções para Jazer J'rel1lle aos repre- d D d F b I R N Tcomponentes os epartamenlos e ute o, emo, atação e ê- 20 oe 23 .do corrente, 'frente aos cit: 13 "go�ls".,�iellta.nLe,; (�), 'l't.l.lebol catar inense, '

b d C Ih R
'

I d D
' .

d -------------

hem corno a .quaisquer outros "'S� OIS, os mem ros o onse O egrona e esportos, os JUizes o (potentes esquadrões do Ava
í

e
,o

V'}' b I d J D d d d P 1 R catarinenses acompanhem o

quadrõcs da América do Sul. ri una e ustiça esportiva, imprensa, rá io e emais autorida- o au a amos.
d 1 d

' .

esenro ar os sensaclonais JQ--
Ava

í

e Paula Ramos, os advel'sá-
I
des civis e militares, para a recepção que será dada ao América ,Essa reportagem da ZYJ-7 gos, que serão transmitidos na.

rio� do América. exercitam os seus' Futebol Clube, 'da Capital Federal, hoje, ás 17 horas, na sé4e da possivelmente será feita em palavra do 'QDP'lllar locutor $er-
;conjunlo,s, apl'ollta,ndo-os para a. F. C. ·D. _ Rua João Pinto, 1Jl. ,32. cadeia com 8 emis.soras e 3 rão Veira e comentados pelo-
llrtr� fllLebolísLicas de clomlThg'O e serviços de alto-falantes do nosso apreciado colega Acy
qu.arla-f.eira próximas. ,! C mpe' n ... I:s4adu·�I de V leI- Estado, afim de que todos os Cabral Teive.

Aman.hã os ca,l'iocas farã-u, uma a Ouil.llt) L.I u (1-
"i"ila ao exmo, S1'. ?r., Ade'l'bal Ra-I bo,I e Bn.'sque"eb4' Imo, da Süva, rllgmsslmo gov,eT'ua-. h, .J I .. ,
dol' Ide SanLa Catarina e a,migo nú-I Conforme tem sido ampla- que S'3rá dedicado á Assembléia
moro um fios despor'Íos na lerra mente divulga.do, sob o alto' Constituinte, .do Estado, pa,rtl
baTriga-verde.

'

i patrocinio q_a Federação Atlé- cipa..rão campeões d·e Florianó-

Hoje, ás H horas, a f'mlbaixada tica Catarinense serão realiza!. polis, Brus.que, Tubarão, Join
(lo América, a,compall'hada do pr().-- dos no ,próspero municipio de vill-e e Blumellau.
.sidellte"cla Ji'. c. ,n, s'r. cmLe. Alvaro: Brus·quB os Campeonatos Ca- Ubiratan e Barriga-Verde, que
J)el'.eira do Cabo, e \'ál:io.� a;ltos des-I tarinenses de V�le.ibol e �as- tão brilhantemente conquist�
portl."ltas locaIS, apreClarao as,.

hel-e-

'I
quetebol, nos prox1ll10s sab3- ram o·s campeonatos c}e Volel-

zas na nossa ilha, e, ás 17 horas, do e domingo. boI e Basquetebol, respectiva-
serão ]'('c,ep'Cio,nac1os na séde ela en,.. A esse grandioso certame, mente, desta Capital, estão

com seus i8squadrõe<s em mag
nifica fOI1ma, devendo ambos

seguir amanhã para Brusque,
em ônibus especiais.
Naquela adiantada comuna

catarinense, o as,sunto 'princi
pal da semana não é outro se

não a disputa dos grandiosos
certames, na qual preliarão os

mais hábe,is' "C:f\acks" de vo

le'ibol e basquetebol elo Esta

do.

.,,'
'

I

II
til

I '

RIO

FRACASSARAM OS ENTEYNDIMEN'rOS PARA UMA NOVA
EXIBIÇÃO DO AMÉRl1CA EM, JOINVILLE

TEIXEIRINHA NO

Um Idos. nossos redatores que p,resellcion .0 enc:>ont.ro d@
ante-ontem �m .101m'ille entre os Américas daquela cidade e

do Rio de IJaniero, te-ve con]H�cimento (le que o Caxia·s F. c.,
�Hmpeão joinvillense, fez uma 'proposta ao clube carioca pa-'
:fa a realizaçã,o de um jog'o naquela cidade, hoje, com a npro-
YI.lt;íão do 'llre'sident.e da )'. C.D,

,

Entretanto, embora se n.ceitasse a pl'oposta fdo América,.
d<;l pagamento de Cr$ 10.000 livre \{le ,deSI}eSas, os e:ntendimen
tv� finais ,ira.eas,saram, -visto o técnico

.

do América querelo
poupar os \jogn.dol'es parn, encontros em nossa .ca,pitaI.

T1ambém foram/ realizadas (lemllll"ches para 'uma exibição
dos americanos em· ilt.aja.í, rrent.e a um .combinado 10�aI, me-

diant.e lO mil cruzeiros, livre de despesas. Até ontem 'pela.
manhã os (lesportistas itajaiense's não havia.m respondido,
pl'enlmindo-se terem ralhado os entendimentos.

O nosso enviakl0 especial, conveI�sando com o pres-id'ente
(la emllaJx�ada Ido América, coube que o 'l'efe-rldo clube deixa
rá hoje pela manhã o próspero municipio de Joinvil1e, rumo
a Florianópolis.

;\.,0 pa.ssa'!" por IItajaJ, o mosso enviado soube' que o -sr. Ce
:;;ar s.tamm est1liv& conseg'Uindo 'meios! ,pa;_r.a a realiza�ão d&

jog'o acima citado. Antes, porém, da deliberação do técnico
��m poupar os Ijogadores paI'a :os compromissos em Flodanó
JlOlis, cremos qué tal jogo inão se realizará, impedindo os esc-.

portfistas itaja1ense de presenc i8ll'em um embate de p·ropor
ºões gigantescas.

TORNEIO DE TEi'lIS,

AVA,I

Clube de Regatas Dido ·luz
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Cadas'!o· ,Soei'al do <�O Estad�»·-Ntr·m.·a-s:-·'--reguialnel1iando . a en'lrada .-

e
.. permanênc'ia

_::-.....::.=-�..:"":;o.o:-.......::=.:
r

de estrangeiros no. Brasil
,� u.tea, o fioamo novo Qad..... SôtHI. Rio, (E.) _ 'O presidente vem apresentar o respectivo estabelecido no contrato Ie-

da Republica assinou um de- contrato. Essas determina- galmente registado no Brasil,
ereto em que traça normas ções referem-se aos, casos re- não podendo as prorrogações
paro entrada de estrangeiros terídos na letra "c" artigo 70 exceder de 180 dias.
em território nacional, quer do decreto-lei ·n. 1.967. Ao conceder qualquer dos

transito, que como turista QU vistos enumerados o estrangeí-
em transito, quer como turtstas 'I'emporãríos TO deverá. apresentar prova
ou em carater provisóri-o ou Os vistos da, letra "d" do art. a que, está autorizado a regres-

permanente. t

.

7a do decreto-lei citado serão sar 'ao seu País dentro de 2
Prura a entrada em transito concedidos somente' pelo prazo

será exigido o visto consular
do pais, de destino e no caso de
ser o Brasil passagem obriga
tória.
Em hípotese alguma será

transformado o visto ele tran

sito em temporarto, ou perma-,
nente. Os turistas serão obri

gados a apresentar prova de
meios de subssítência.

O prazo para permanêncía de
turistas é Iímítado a 90 dias.

ao:.. . _e •••••••••• ,

'"

q .. .. • • • • • • .. .. • •• &t. .(Jiry;i.l •••• III ••••••••• " D��'" !.:�:
I
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�ece ou � •• o ••••••••••••••••• �.� ••••••••••••••••••••••••••• �,

� do P.$Á (1JIi.e) e., lO �
_
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�"o .. � " "

'
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(

....... <lO • ••O!o····�····,.······.··· .. ··· '

Aga�rj.amOtJ, taJD,b6m•• .-me. do n..... de 1lMCimw!«

i'lIUweu:to. e omru, de J)IU'eJltM oa de peaIÓU�.

..------_
..-,-------'---------------'

R. 3!VAS LACEUA
���gtea�1&::'

Pl'''erigéio da lentas de.
'

CiIfOntoto
�IJ.I.!C)BIO - Felipe Bcbm1-

lU; &. DIro 14 às 18 heras.
,_CIA - �llse1helrO 1P.

1I!'JI!P.oJB'O� His ti! 12-04

AU5�H1�e

N•.

-

ARMANDO VALMIO
DE ASSIS

fIÍDI �os de Clf:nica InfantU 'III

�ncla Municipal e d.
Caridade

GI4lROA Hll:DICA D.lil CBIAN(jlM
ADULTOS

�ÓBIO: Rua Nttnefl Jlb.

... 'J (.lildlf(elo S. FIo_cisco).
CiIIlIlwltas das 2 às 6 hor,.
�NCIA: Rua Mauebal Gm.

lberme, ti Fone 783

DR. A. SANTAELLA
Q]l,plomado pela Faculdade Na

� de Medicina da Unlverlll<!4-
]ala 4iu Brasil). Médico por concue

_ -110 Serviço Nacional de Doen

Itl'*e Mentais. --Ex Interno da S&nta

.lII8:ra de Misericórdia, e Hospital
1fIII&G\1étrico do Rio na capital I'e-

deral
DIofIIffi)A Ml!iDIC;,� - DOJilNÇ&lll

NilRVOSAII
_ Corurultóirlo: Ed1f1clo .A.m4Wa

.I NETO
.

_. lRu Felipe Schmldt. COD.JIultul
Das 115 As 18 horas -

IIIa1dênA'Ía: RUIIl Alvaro de Car-n.·
ao n'" 18 - Florianópolis.

ii,:'POLYDORO S. TlHM�n
1lIOdIoo do Hospital de e--alidaCiI

de Flol'lanópoHs
Aslistente da Maternidade

1I!LUU0A �DICA - »1STG1t

mos DA 6KS-'PAçAe li: _

I 'PARTO
81IIeD.ças -1.oa órgãos 1nternos, II.

peclalmente do coração
Z»oenças da tlrolde e, demais

glândulas internas

lft1IIlIOlrERAPIA - ELECTR,OCAa·

IfiOGBAFU - METABOLISMO

BASAL

l!1IMIln1ltaB diAriamente das 15 U

18 horas

.a_ü chamalios a qualqueT
ilIMI!I'&. inclusive durante a nolt>l!.

IIlIOloII8tJLTORIO: Rua Vitor Melre-

les, 18. Fone 702.

�eIA: Avenida Trom·

.
powski, 62. Fone 768

II. M. S.. CAVALCANTI
(lUa!ca exclusivamente de m-Ianç.e

Rua Saldanha Marinho, 1ft
Telefone M. 'M2

��WT2J:�:!I�_
DdenQU d.!)1J IilltestlnOll.l.._�W' •
.... - Hemorroldas. ._ta.meIII,

to da colite amebllfu.a. .

����la
- Infra verm.ellio,

I Vitor Meireles, 28.
IN ti díazíamente às, H,ao hI1
.. (\ tarde, dali 16 hs. em diante

Ri!sld: Vldal Rlun0B, 641.
J'on. 106'7

DR. ROLDÃO CONSONI
OIllitlJBGIA GlllRAL - ALTA Cl
wnrâGIA - lIfOLl1:STlMI D" d
o ••• NHORAS -oPART08 ..

\hI'Dw1o pela Faculdade de M«dI
eIn:na da Universidade de SAo

Il"iavlo, onde foi assistente por '!>'fi
i� Il!lOB do Serviço Clrü!rgloo <ti

Prof. Allplo Correia Neto
�!f1a do estômago c v1l!e III
[ltu'tIii, Intestinos delgado e �Ollíro
tiróide, rins, próstata, bex(g�,

a!.ól1"c, ovãrtos e trompas. Val"loo
InIltl. hídrocele, vartses o bm-n,

CONSULTAS:
ÜG li AI! li horas, à R� Feipo
iSelUn1dt, 21 (altos da CRA l?3

ra180) . Tel, 1.598.
l'l_miCNCIA: Rua 'Esteve. JQj

mor, 179; Tcl. 111 7M

DI. MARIO WINDRAti1D
[)w_ olD Hospital "'Nerê" Ra... (U�
�CLf1rrCA M�DlCA DE ADULTOt;

F. CRIANÇAS
Couult6rlo: R. VillConde de Ou.-.

!!'reto, 2 - e.q. d. Praça 15 de No
� tllÚtOI d. • B�lo Hori.onte-)

TeJ. 1545
Ceuu!tu: da, 4 i, 6 hora•.
&eeidência: R. Felipe Schmldt, JS

- "ose lII&DU&1 812

Dr. BIASE rARACO
D0EN�A8 DE SENHORAS -

BfI'ILIS AF'EüÇOES DA

I
PEL'l!l - RAIOS INFRA-VER-

-

MULHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Vou.: R. Felipe 8chmJdt, 411 -

Dali 9 à. 11 e dos 5 às 7 hrll
Re.: R, D. Jaime Camara, 47

FONE 1648

DR. LINS NEm
Moléstias de senhora

eon.ultório - Rua J01l0 Pinto n. ,
- Sobrado - Telefone 1.46-1

.Re8id.�ncla - Rua Sete de Setembro
- (EdJ.tlc!o r. A. P. da Estiva)

.

Telefone M. 834

DI. PAULO FONTES
CL."nlco e operador

CoruJult6rto: Rua Vitor Melrel-, •
Telefone: 1.405

�útl! OOS lO às 12 e das 14 a.li;
RMildl!nc1a: Rua Blumenau. 2:&

Telefone: 1.623

CURSO DE MOTORISTA
e _

Serviço de Pronto Socorro de AU-lo'móve;s
Ensiná-se iii dirigir automóveiS
Amador e Proflssio·nal

Teoria e prática - cooheci[nento do motor.

Ate8dem· se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO-PRAÇA GAL. C?lSéRIQ, 40.

Ministerio da
Mal'joba
CAPITANIA DOS PORTOS D(
ESTADO D.E SANTA CATA

RINA
1. De ordem do Sf'lnhor C,a'

pitão dos Portos dêste Estado,
faço saber :1 qU<;lm interessar
possa, que se acham abertas

Inesta Repartição até 10 de
agôsto próximo vindouro as "'__o

__.....__..... �----------_:

inscrições para os concursos de

����s�v�� ���::;o d:e ���::: Denlro de poucos dias r
dentes Navais do Ministério da

.

'. . .

11\1
.

1
0s eeus àe Santa €atarlua .serlto cortados, Dela �rl1nelra vez '8}"S.

ar1l11a. '-

C h' '-C i' cl T t A' Lt"
--2. Para melhores esclareci- ,aYlOes da ompan la a ,armense e ratlsper es. er,(!es ",a.

nnentos sobre 0 assunto em «ClTAL»
apreço, . poderão os jnteressa� Viagens rápidas entre Florianópolis - Lagmla - Tubarão - Ara-
dos na Secretária desta Capi ranguá.
tania. Fl0riaFlópolis' - Uajaí - Blumenatl Joinvile.
Capitania dos PortQS do Es- Florianópoiis - Blumel1au - Mafra - Conoinhas - P. gniã�.

tado de Santa Catarina, em FlorianpD'olis - J.A,tjes.
Florianópolis, 23 de junho- de Ganhe tempo e dinheiro víaja�-fào eom rapidez, conf@rL� e s.tt.lrl.v;:all.-
1947.

]Ca
pelos aviões aa

.

Nelson do Livramenttl COR (ITALtinllO, Escriturário da classe
«

.

»

"G" - Seeretár-io.· Cempanhia Oatarine>l.se de TraRspirt�s AGre9s LtQ.a..

Permanência
Os estrangeiros que preten

dam permanecer no Brasil, de
verão apresentar, além do pas
saporte devidamente visado,
atestado negativo de antece
dentes Ipenais (atestado de não
ser nocivo á ordem publíca; á
segurança nacional ou 'á estru
tura dias instituições, dado por
autoridade policial ou 3 teste
numhas idoneas, prova de qua
lidade de comerciante, índus

trial, banqueiro, ou interessa
do em realizações concernen

tes nos ramos de atividade
dessas classes.

Os representantes comerci
ais de firmas I3strangeiras de-

Coceira dos Pés
Combatida no 1.° Dia

Seus pés coçam, doem e ardem tanto
ao ponto de quasi enlouquecê-lo? Sua
pele racha, descasca ou sangra? A vei-�

':r ·,,:':"da'deira cansa.: destas aíeccõee cu.cânesn
é um germe, que se espalhou no mundo
inteiro e é conhecido sob diversas deno
minações. tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" coceira.
V. não pode livrar-se dêates sofrImentos
senão depois de elimitlar o germe ca.utiador.
Uma nova deseo berta 'chamada Niloderm
faz parar a cocf"ira em.7 minutos. comba.te
os gerrnes em 24 horas e torna a pele
lisa, macia e limpa em 3 dias. Nixoderm
00 tão bons resultados que oferece n ga
rantia de eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na maioria dos
caROS de afecções cut.âneas. espinhas,
acne, (rieiras e impigens do rosto ou

do corpo. "'eça Nixoderm. ao seu far
macêuLict/I .. lOje mesmo. A no�sa ga

�1':i_R. ..a«t.__ rantia é a

��uU"'&-iJlllJ !Sua maior

!';ra 8$ IIllleçÕGis Culâne8S, proteção.

I" j

anos.

Henrique !·'�!odieck
ADVOGA])f)

Rua Felipe Schmidt 21, sobrade-e- Telefene 1 ••2'
(Altos da (CASA PARA ISO) - Frotíi.Dé.elis

Dr.

FAPlf\lfACIA e;�PE.FfANÇ�
do Fans.aoêü'feé� L..A.S
H(tje e aDlanU será à' 811a preferida'

DrGias nacionais e eetrangeil!U - 1I.�..pátias :- PeJf1a
Dlari.. - �ir8. d. bOI'T.Mba.

Garaot..... a e:s:«te obtlflrrillela '110 r�ellDrl'rle .écUc:e.

Diretoria de Obras Públicas
Serviços de 'luz

.:

e Fôrça
AVISO

A cobrança das Taxas de Consumo de Luz e Fôrça dos
consumidores do Sub-Distr ito do Estreito, Coqueiros e Barrei
ros, a partir de 1.11 de Agosto em diante,' será feita exclusiva
mente no' Escritório deste serviço, sito à rua Arcipreste Paiva
N. o 8, (ao lado da Catedral)",

ORLANDO ARTUR JUSTUS
Enge. Chefe dos Serviços.

,
"

"'�&�6CdílU& t : ... !JL22ULt�i2t-��Á","�,t1--���IY. .... ,

f rnMPA.NHL4\ c>.WANÇA DA tAJA� I
i IRm«hul" @a! 11'1' -� �o: .� A i k �

1 (.Pi®'XN!HOl"� Mi �U-N�POli:'r:1.í:�
,

, , '-. Cifram do ''Ba ti.mC0 de 1944:

80.900.606,30
5.978Aol.755.97

67.053.245.30
142,176.603,80

CAPITAL. E RESERVAS
Rel:l-ponl!abilid",d�1!I
Recetl"
Ativo

Cr,
Or$

Sinistros pagos no," últimolll II) - anca

Respon�Bbilidadel •

98.687.816,30
76.736;401.306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'lJtra Freire de: CSI:vslho, Dr•.Francisco
de Sá, Anisio Massorn. Dr. ]oaqt-lim Barreto de Araujo
c José AbreuI

Dr, OSVALDO BUr.ÇAO VIANNA

Dr, I. J. DE .SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipej Schmidt se :_ Sala 5
Edifício Cruzeiro - Florion6polis.

I
n

..·"·ejtÇ!.....",..� IIIII:---------- ..__mm:::l.!ll !irl:IIIIII....... Iil:__·:IIIIlII__II:IiIII ........,_�_s:m:mlilI!!ZlllI:e'!III!li!l!lõlS==IIB_ (.

Fabricante 8 distribuidores das cdamCldall con
fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de gassmiral.· risgado.. brin.
bons e baratos, algodões. morios e a'liamento.

para alfaiate. i que recebe diretament.. das
'melhore" f,UJlI'ica.. A Call!a "A CAPITAL- chamo. a ot.ngao, dos Snr.� Comerelentos do interior no .enUdo dCl Ih.., ta.llIorem ':ama

viaita ante. d••fet'!.1ol'em sua. compra.: MATRIZ em Florlan6poUs, � FILIAIS em Slumenau I'li �Laj9 •

'

Mi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o líder da maioria do Partido' Social Delnocrático, na Assembléia _e Minas Gerais�l
____

o foi eleito Vice-presidenfe do Estado.
'

'. .

o mlu3 da 6uerra
esclarece

H.IO .. 17 (A. N.) - A propósito de
urna nolícia divulgada. ontem, por
um vesporl ino (-l segundo a qual "o
ministro da Gueira, Lpm examina
do (-'ll} .,;;pu gahinel e, em d ias su

ccssivos, ist o "'_,. ontem, e ante-on
tem, a ;;iLuação nacional e. também.
internacional, em cumuanh ia de
chefes m il itares", o seu Gahinete
informa :icr a mesma notícia rlrsh
lu irJa ,Jp. qualquer fundamento, f)

qu« flS clwt"t>.s militares que lêm
procurado 1), goneral Canrohert. Pe
'l'e ira da Costa o Tazem em carator
n'OI'ITlH'1 I� isoladamente, [HH' motivo
dl� S'I1J' V iço.

A única reu 11 ião havida no guhi
note do Ministro, realizada a 111 r,

já noticiada pelos jornais matuti
nos de 15, Ludo do corrente, foi por
convocação- do Conselho da Ordem
elo :\lél'iLO Milital', 8.0b a nresidonoia
do ohe:fe do Exército, com a pro-
sença do Miuistro do Ext.f>l'iol·, do'Toft'l. KNO.Tpresidente do s.r. '\1. e 'do chefe I UI'I

f' I·xas �conoAml·CH" rto E. M. K, para tratai' d,e assuntos
--'-_tUa . Ii .

.

" dr, cnndeccrações vara a cer-imónia

O loncêrto' de bOla., VISITANTES lLUSTRE.S Rio, 17 (A: N.) - Instalou- dI! 25 de ugôsto - Dia do Solelu-' leiro. adianta ainoa aquele Gabi.'J• .,
.

.

E t t C tIdo neto que esse chefe militar há majilf·'

. ncon. .ram-se nes a apr a o' I
se a sexta reunião d? C.0112:res-, 114 __

� (AHn re ação ao general Gó.itl Mon-' de um mês ali não comparece.Sob o patrocinio do Institu- hospedados no Quartel do
so das Caixas Econômicas Fe- ...... _

to Brasil-Dstados Unidos, rea- B. C., ?esde ante-ôntem, os, derais sob a presidência dó "hef,·arg a Delegul1a-o ll\Jorte-am·erl- ".80a"Iiza hoje, ás 20,30 horas, no Ten. CeI. Oswaldo de Barros, presidente Dutra. O conelave \J U \I 11 li
teatro "Alvaro de C81rv.alho", Castro, Comandante do 130 B.i foi estabelecído : p e 1 o 0'0- WASHINGTON, 17 (U. P.) - O general Marshall, se-

o esperado concer�o de �uta C" e Major José Domin�ues dos vêrno para reunir perrodíca- cretárro de Estado norte-americano, disse que espera chefiar
e piano dos aplaudidos artístas Santos, do Estado MalOI' da mente os diretores do Conse- a delegação dos Estados Unidos á Conferência Interamerí-
Esteban EUler e .Dárfo D. So- 5a Região Militar.

. • Ilho Super'io'r das Caixas Eco- cana do Rio de Janeiro, a Inaugurar-se no dia 15 de agôsto..
rín, que vêm percorrendo o Aos Ilustres vísítantes o nômicas e de todos os presíden- acrescentando que a composíção da delegação norte-amerí-
nosso país 'em brilhante "tour- "O Estado" deseja bôas

vin-I tes das Caixas Econômicas Fe- cana seria anunciada, mais tarde.
née" . das e feliz permanência em a derais. Respondendo a

\
uma pergunta dos jornalitas que o en-

EUler nasceu na Austria é nossa cidade. . uevístaram, o general Marsrall declarou que o sr. Messers-
Sorin n�a AJl'genti�la, sendo am- Senado'r I·tal,·an.O mith não s'eria membro da delegação dos Estados Unidos �
bos mUlto conheCIdos em nosso � U Conferênda do Rio. .'

eOlltinente, em cujos circulos
.

'I
Rio, 17 (A. N.) - A bordo

artísticos se imllYl1Seram como do Navio "Andreia G\I'itti ,.

verdad,eiros "virtuosos". chegou o sena,doT italiano Vi-
O programa que apl'esenta- torio Cini, que, entrev-istado A coi;;.;} mais (ljJicil, no mundo, é meLeI' qualquer prilÍcíipio elu-

rão hoje ao nosso público está

I
pela imprensa, não quiz fazer mrnLar na ca,beça ude,nisla, Niío satisl:azerrr, llPITI bastam à·,,; eac.hola5

'declarações alegando vários qlle dirigem a minguaria I'alruigr tia U. D. N. Ioeal, a arg'umenLaçã@assim organizado: � fundamcntarla, llem a I'azão ]JUI'a que llorteia a lógi,ca. dos J'aLos. lilm
I P,AIt'l'E: ,'ES'l'AnOS UNIDOS ti

motivos. CO-Il1lIH'nsaí:ão, tamJ)ê.m, (jLLall!l() qua'ltjIWl' COiii<1 pOllf'tra naqn('las cl!- JRoy Harris -- Little Suite I' Na-o honvo) reunl·a-,o
()h<!).la� iluminadas á lâmrpada d-P qLl>PrI1ZrllP, â idéia se a.l-rfll-ga, Cl'1-� 1

fi CÚl'PO �r are� de veracirlad<r, a ponLo de imprc-ssiol1al' os mais il1;cm�t()�"(Piano), Bel1s, �ad News,

I f
. EIl'i'C\Í.ZOLH:;.r, <tgof'a, no coem'lI lo. ndcni'sta, que o f>, """ D. Y�I 1�Chi1drens Plaving, Sulmber. , Rio, 17 (A. N.) - Ao contra- c11al'. Fl'all'camE'l1t,e, diante da lógica () do bom senso, est.a afll'illIaçao .;;0

George PeFle - Suit'e For rio do que foi noticiado ontem, porfpl'tl Wl' cweita pOt' >CILlPI1l não \'.(�m aC('lm'panhando .o _Tll'O'\'Jl1lenl(}
Piano (I-iI-III). não se realizou no Catete ne- polít.iCIl Il:wional. NRO enLm na ca]I('\:a �e llenhnm CI'lstao gue o·

Ruth Crawford - Suite For nhumà (t'eu11lao ministerial. '3;('l1el'al Dutl'a aeeit,e o apoio. da IT, D. N, p l'C-,jelte a cola)1Hl'açaO do

Comercio e Indú.tria r;';D, FUl'Lido que o Irvou it Presidência da Rep.(l'hl!ca.
.

.Flute Alone (I-II-III-IV). GERMANO STEIN S. A. Apenas o "presidente da Repú- A" r1,pclul'ações do jornalista udel1l31a sabem a mrnlll'a �' intriga,'Valter Piston Sonata l-�ílial Fiorianópolis blica r'2cebeu os ministros da flll'jada.s no intúilo rir conf'uJ1,rlü' a opin ião púbJi,ca, TaJlI.o e, velrd�dt;·
(Flute And Piano). Rua Tiradentea. 9 justiça e da guerra, pOT ser ql1f� o ulig'o, ontem transc.rilC) ]Jrlo "Diárjo"� r11Z qne a ljD:N c dl� :rr�-
II PAR'l'E: ARGEN'I'INA dia de seus d-espechos com os lJol'lâllieia vital para dellPlal' dois qllislo� que ohstl'uçm o rleseDvoh'l-

( dois titulares. m('.lllo llaciona'[: u comuilismo e o' (jlwl'Amismo.'Flauta e Piano) J':nhelanio, o I1W8mO jOl'nalhLa diz '(rUe 1):'; enlel1'clilmchLos llão che-Juan Carlos Paz - 2a Com-

N' gam fl ,bom têrmo devido 11 inll'a,nsigêneia cio Dr. Nel'êu Ramos, querposição Nos Doze Sons. ova dissidência pefebi�'a insi"I,1:' no combate sem tré.guas ao comunismo, ln�isle o DI'. i\'-e1'8U Ra-
ESteban Eitle1' -- Sonata

• .... mos ,que a bRse do acôl'(lo pReta {la cassaç.ão cios mandalos comunistas,...8.1.0 PAuLO, _17 (A, N.) -. O senador Mal'eondps Fi1ho, diseol'- llma i'C?, 'que a atiLude do Uovênw ,e cio PSD, que J'ppr'e-se.nLa a. m«),io-J 944. dando da ol'wntaçau J.r;tl;ada velo sr. Gotúlio "angRs. no s,entido de o l'iu, 110 .povo brasil.oiro., tem sido -o de comhate aos partidos anti-clCll1o-Ja,cobo Ficher -- Sonata Op PT'B 'eornIlJalel' por Lodos os meios o g-o'Vel�no do gmwml Dutra. ,pslá cr'á!.ico�. Ol'a, 'a UDN niío aceita ês,tfl ponto de pal'tida; muito ao C01I-
32, N° 1 (1935), ll(j.pl'ando 110VO müvimenlo d'e dissiclêll'eia drnteo do ,partido. Além dis- tl'árill, insiste na manUlt'll(;ã,o' elos mandatos do.s c()jnunistas. Onde a.
III PARTE: nu.ASIL sl'o ao[ qLle Ls,e i l),J'ol"nm, 0 l'eJfe]l)_'iclO s.ell'ajuofl' ,c.d,omPl'ometeu-se ·em '1'(:'ce11- coerência dos .. salva.dol:es ", r.los ",etel'nos vigilantes'''? QUl'l'cm a 'Üoali-
CláJudio Sa.ntoro

,c ·e�1_ l'e'VIS a com ,0 gl'llel'fl. utnl. a l (l e1: er a Ol'dem ·constitucional são pal'a aca'bar com o coml1ntsmo, mas não quel',em 'que oS.f\ !,oqur .nos-- Seis P.e- em .NIO Pa1110., HUCIarlO a:qm ,e �1O sul elo pau; um int·enso n1O'\'i,mento de mandatos comunis'ta.s! Que hislória Á esta? A,fina�1 de (JonLas, o que'ça,s Para Piano. aJlOlO ao preslilpnfe da Hepubllca. I quer a, 1JDl'I? Faro.l, ""muito farol.,. e mais ainda, muito "Jcl'o-Iero"7

Pa��i��a,��e,���' Improviso

Promulgada a Coos'-' .ç'
- mlli.l]�S��n/�'sl�a�:�fct��,;l;(: ·fJI(:��e���t�"s�{����i�;��:�sjl! A UDN com atitu-

Guerra Peixe Melopéias
.

.

I UI ao Ides ambígllai;, jog�lndo co.
ln qJau de duis bic.os, 881'viud fl:. Deus e a.gea-

danrlo ao Ca.peLa, e que l'em a 001'ag,em de ClJz81' que I) PSD val dp';;.ap.a-(I-H-III) 1947.
recCl'. ,Sim sel1iho-res! A UDN, por obra 'I) g-l'Clça do General Dutra, Sel'i1V

H. J. Koelh'euttell' -. Sonata 'MANAlJS, 17 (A. N,) - A. Assembléia LegisI:ativa, em sessão. sDlc- o nal'Liclo Qovê['!1{) 'e I) PSD fe-chm'í_a! Esta é boa, llluito boa!
1939. 11oe, pI'o,mll],gou a COllstiltlÍt(;ão do Aimazonas, Estavam presentes o go- Qllf:l a ljDN mOITa descançacla, lJOlYj\le o P,sD conLill'uar-(t ÍlIabalá-·
- Edino, Krieo'er é nilt 'al v'e1'nadol', I) r,omanrJanl,e das t.l'o;rJa.s du Ex:érci(,o, al1Lorjdad�s civis 'e v-r1 n sua marcha vitol'iosa, so ..1J .a direção de NCl'êll ,Rllmof;, pal:a feli-

fi B ' ('S
b

C· "

UI:
I �'l'an!�e :massa pOpll Lar. Pou�o anues,.. ? blSPI) nom João da-Mata Il�residiu .eidade, d{\_ Lodos quantos 'J}I'Qpug'll1!m pelo C:llgl'andecInlento lHl.:Clonul e-e rusque anta ataI lua) . a sohm.dade .da enLJ'OIllza·çao dt} <Cl'lst.o no recmto da f\"ssemb�eIa. pres-ervaçao cios sentImentos Cl'lstao,sl

'�erá responsa
'Ibilisado .

Belem, 17 (A. N,) - O 'I'rí-«
bunal de Justiça elo Estado con
cedeu. "haoeas-corpus

"
a fa

vor de Joviniano Lobato Mon
teiro, que se encontrava pre
so sem culpa formada, num dos>
xadrezes da delegacia de Abae-·
tetuba.
No mesmo despacho que con

cedeu a I urdem .Impetrada, q"
Tribunal ordenou fosse apura-,
da a responsabilidade por ter
usado mentírosamente do nome

do juiz de Abaetetuba para,
justificar os motivos pelos
quais havia. prendido arbitra
ríamente o paciente.

o caso dos tecidos
Rio, 17 (A. N.) - A Cornos

são do senaelo incumbida de
estudar o caso elos tecidos ou
vira hoje os esclawecimentos
do Coronel Mário Gomes, pre
sidente 'da CCP. Também o SI',

I Guilherme, presidente da oe

tex, comparecerá com o mesmo

fim,

Fiorlaft6polh, 18 de .lulho de 1947

DE' PAGINACANTO

. proceres uelenistas, o sr. Otávio Mangabeira. Na/da'
parece suficiente, porque, na verda.de, não se tra
ta de encontrar soluções pa'ra a crise econõmica e'

social, senão alicerces para uma "revanche" elei
toral no prórlllLo pleito.

Essa, é a, mal disfarwda politica de José Amé
rico, Virgilinho pif�p.af e do segundo t.ime· d.os 'La
cerda et reliquia, não lhes convindo uma "elltente""
insuscetivel de, falhwr a êsse ;P'l'-opósito.

As vista.s clarivide:ntes de Nêl"eu Ramos sobre'
ésse jogo, que é segredo ,de Polichinelo, incomodam,

Se, portanto, a U. ID. N., deseja fazer prova de
..

sil1lCeri<1ade nas
..
seus intuitos de c<,>uperação nos :en-'

cargos; s-em pr-etensão aos cargos, nunca o ço.nse-,
·"'uirá mantendo a tática absurda de s'empre nega'I"b

•

o corpo nas horas cruciais, 'para ver se a_ c;:l!sa .cal ..

No seio dêsse partido há, porém, bons brasi�

leiros, q'ue saberrão pensar ,no' Bra'SU; no ,mom,ent(J-·'.
da suprema difinição.

O Bra,sil não poele d,eixar de honrar os çom-

-:pl'omi.ssos de sua politica externa par� ?om a uni

dade eontinental, 'só ipol1que aos' Uidemstas . que'
vo-taram o parag:rafo 13 do a.rt. 141 da Gc:nstituí
ção, a.gora convém explorar a sua execuç� p·ara

incompatibilizwr o Legislativo' ,�_om. o .T!:�'unal_
Eleitoral deixar o govêrno num 1mbl'ogllO ldeo

lógko de imprevisíveis consequêÍ1lcias.
(Diário Traball1i.sta, dO dià' 15);' . "'.

Zero g reus elo .Curitib!l
...

,CURT1'IBA, '17 (A. N.) - O f'tio contíuúa íntcnsstssimo no P81'a
Há tendo baixado na madrugada de ontem, a "O" gráus cl'Jl(Ligrados. As
mtiquinag em atividades na base aérea, da FA.B na:s proximidades de
Curitiba, só puderam trabalhar

'

ás 14 horas em vírt ude de achar-se
a agua congelada, sendo necessár-io o emprego de agua. quente para
nescongelamento. Devido ao í'rio Faleceram alguns indivíduos dr-sco
mhecidos, ;;eDicto encontrados nas rLias da cidade,

o regreSS1l dnt,sr.
Washington Luiz
Rio, 17 (A. N.) - Sob a pre

sidência. do general Euclddes

Figueiredo esteve no Cate te
uma comissão de recepção ao

ex�presidente Washingoton Lu

is, a qual foi recebida pelo pre
sidente Dutra.

Mobilização contra o comunismo
NANKfN, 17 (A. 'l'i.) - o rniIüsü'o'{]p in.lormaçôes do govôrno chi

nês. Hollíngton TOl]S', declarou hoje que haver-á ordem de mobilização
geral para qma COJ10eJlltrfOio. de todo o .poleucia I humano e dos l'CCLlI'

SÚS da China contra o comunismo, a seria !J.)ruy.avüln1f:'nl,e publicada an

t,es do 'f[m desta semana.

Sempre qUie há negociações entre o PartidoSocial
Democrático e a União Democrática NalCÍoual, esta
leva. gJran�� van,tage� no que concerne á impl'en
tila. E not01'10 que o P�rtido do Bi'iga-deiro monopo
liz� as simpatias da. "inteligência", alpesar de f.alar
mUlto _:ill povo enqua:nto ,

o P.S.D, não grato as
acusaçoes' de sua origem disoriciünária., a'pres.en
ta muito mais larga e ge.ne�osa matriz popular.

F_]is a veilua:<ie, Me�mo' descontando a votação
q.ue o grupo getulitáriq trouxe a Dutra (pela lei
do mal menor) ainda assim teria sido clara e in
discutivel a vitória do candidato I)6Ss�ista. Mas
o reca}o(lue jornalistico acompanha agora o sr. Ne
nêu H.amo�, sobretudo d�p:oi� que o lideI' maj'bri
ühio, fiel á sua natm'eza rica ein es.pirito organi
zador, começou a articular numa agremiação mais
{',oesa as qJ.spersas e dispersadas fôrças pessedistas.

Ainda agol"a o. complexo udenista., d'e' qUe tanto
sofre o ilustre SI'. José Américo, quase tanto quanto
.o sr. Virgilinho do pif-Ipaf, vem prejudicando fun
damente as nobres tentativas de uma considera�o
das correntes 'd�mocráJtÍlcas, para a planificação' à,d:'
ministrativa -e, a solução do impasse paTlamentar
dos mandatos, comunistas.

Neste último p.onto, sobmtudo, não há como

negar que assiste sO'beja razão ao sr. Nerêu Ra-'
IDOS para reclamar da U. D. N., uma difinição in
conful1divel.

r-·_·_
_·_ _-
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Quer ou não quer êsse partido o comunismo
livre no B�'asil? I

Chega dos subterfúgios. que aceitam a cassação
do grêmio vermeLho pela Justi<:a, Eleitoral m�s
sustentalm .a legitimidade da propaganda bolche
vista nos parlamentos nacional, estadual 111U-

. nidpals.
A U. D. N., continua vitii:na,'mor.mente 'sob a

presidência do sr. José Américo, de um mesquinho
espirito de vingança. 1ÍaJrtid�ia, ti)picamellte pa
mibano. A ruidosa f�ç�o �ó' enxerga a sua neces

si:dade de preparar. bases, "p.ara ganhar, em' 1'9'50, o
'

govêrl1o que perdeu, de. gageiro aos ber<ros, em 2 de
dezembro de 1945. 'De olhos fixos nesse ideal, o

udenismo não escuta o bramir da temp-e-stade inter
nacional, ·e vai metendo. o pé nos buracos, onde
poderá trapeçar, amastando de cambulhada o cor

po ainda convales'Úente de nossa pobre, democrá-
cia.

O presigente Dutra tem mostrado para com

êsse partido uma longanimidaide e uma isenção pa
triótica, que entusiasmaram ao mais auto.rizado dos
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