
INDAIAL RECEBEU, TAMBÉM, A VISITA DO GOVERNADOR ADERBAI R. DA SI VA. E TRIB - H

CONSAGRADORAS, QUE EVIDENCIAM A CONFIANÇA DO SEU POVO NA AÇ10 A D M I N 1ST R A T I V A Do.', ILUSTRE

GOVERNANTE

io in icinda em largu escala, se o 'Cousulho do Segurança, em sua reunião

NA. Assr.M·BLEIA,r', LEGISLATIV'A�_;' �í:.;;,;;�;:.�::i:.;;�'�;:,;��.�;;:'� �,::���"l:l;C�"�:".I:II�O��:��.�.'I(��;��L\C���h(��':l ���:�
;:;, ,I I ' !(rllf' nau iudiqu« qual a acuo m ilitar a ser tornada pelos holand=-es,

O orador que primejrn usou

dalce-lirll'l'
j'ld'll",(, R I

' I, LI';q ínrt.ca L[lH' õpsl-es di rigirão uma ofensiva contra Jogjakarta, ca-

_

Ib ,]'F a. I�COl) leCla ve1'- der udemsta . ,
.

'.
.,

.

. ",. - '

�;n,la\'l'a, na sessao de ante-ontem. darlen-o LJ prohk-rna de hahitaoão O, ',' l j
" ]l1tfll ria RCPl'.!)' 1:'1. Alguns oirculos dizem que o rell1JC10 das acocs nu-

,

',' j' 1 eqlH'J J111l'11 o I o \ 1lCe-illdcl' ." ".

'

1�m o de.plJlta,cJ.o pessed,j'5't� Alfredo l'11L1'e lWS. }la:�, l,,(,C,Oj�'hp,Cla ser L�m- udenista, dejJulario. Bulcão VIana. lill�,I't'S da Indouésia. poderá IPJ'O\'Dc,aI' a rl;UPLull'a da gabllJip[e, de CO[1-

Campos, segundo secretário da Ca- béml Cis!,.,e mesmo prohlema motadofOlaprova.dolmalllmemenl.0.� z:lO.jll.)]ICJpalmeLÍ(.entreo;calolIcos.SeIsto "efetrvamUll'J.· suceder,
,

PI)) Dr O o mundo ,llJotad'anWl]ue na O r:l ) 'I' 1 J l C -"
..." '

sn. Disse este deputado que con- Ing'latei-ra Em J�c' I' 'I' " r
Il'l II J( O popu ]IS a .arnoso rla então scrú roi-mede na Holanda, '1.1111 novo gabinete de emergencaa. Sa-

, e. ,e C1".,0, [J,8JleCe- Veiea anda zangudo e muito E' .' "I' h I d'
.

f
-

Inst.a.Jo. \'llnlJa Lrazer ao conhecl- lhe rSllat' um lanLo l�nlgall:1Jflo Bon) de '::In ", t 'd I) t ,:,
DI'-SD quI' (> l)oderm;o l'arLId. o CaLO no o an es e avoravel;l IlIna ;�I'a

J '

'. - ;:,oU JUlZO ,ri' SI 'O o a1' .]'1.10 de ' .
'

"

ro,allLo da Casa, o falecimenLo, an- ?f1J dea.do gle �parles de ;p�rLc de Reqmesentação Popullar esbllilhado ]Jolallc!C:-:\ 211, gr'Ml.lt; 88cala. A malOl'lfl do segundo gran i, l<u'LHlr: (>

Le-()f!lLcm, na cidade cio Rio elo Sul
seus ,co].c.gas uíl'emsl:Jas, s. IS'. se ,es- na con&lillli�i1o da Gomi�são PEH'- cc,nt[[lllfl a (',<la l:lrli'üa
lOl'ca por ['csponrl'f�-IÜ's o qll'O COll- m' p tO' 1 1

do vseu(lra,l1ido lJr31silmro Sl'. H'e,- segUJ\1 brilha.n�(}me'l1t,� mo lo
a,leu1 c, 9UPdTK o 1)01' ongo tem- ---------......----------------------

nJlnmbe'l'go P,elizzleltl; que, nãlO obs- qllanto ac u<el'l�s em' I

!r:men e 1)0 a abe?,çao dos ,seus [Jal'els" s. 1'>,

O ''''
..

'I" t d' t d1,anl,o 1H1>\ci.clo na ltáli'u, grande e aJ'n'l1wldo eJLfll1e;n s'e'n I (J�I,e'rlll� 101 desoI1'V'oh,eu O' scu pon[,o ele VJ'SÜl e e Inllvamen e erro a osproJund?,sempr'e fOI seu aJITIor ao p'l's<1,das Il11iUHalS a' �/�[ta�d�s�e o su�Len�ou com arglllme�1110,s Ij)ró- ,

BrasJ!. lCJto s,ua pátna pela gran-' madCll'U ' ,,::i, a I açoes e prJ�s, Os doC'[l�ILalr]us IldrlJI$das qll!f)

Goeza d-e ,sua gC.'Derosa 'e grande al-ldm�l e�la n�:d:C:,�ll{}O::iOll{i�l,e �l��CrL��; �,ee-,lll'aCoeeloos pro,Jlllc��C�,dO�, ;asoj '�J�eja Assu)\(:;'ío, 202 Cc. P,) - O Go- ord,em em toelo' o teJ'1J:i,Lório ela Ite-

ma. Cidadão bónrac!o, -

ima vida (o, , ,: ,

'

" " .. ,

" ", 'r o poa v u'(' \ JSLa e ° 1 U,5-

s'mnlll'e roi o['Jel1ltada no ,s,eJl1tido da í��'�';I;�ll��, e tId,hal�lu�lol'�I� 1l0'bres:1 ll'e lIdeI' [Joplllitsla. como �cn1tPr(' e vrl'no anll,l1cioll (jlll' a gTlerra civil pública.

gl'anrlpza cOllstal1'Lp dA. nO<Ra Pá-
I tC'1 t<t\ ellml (nct,l e de se \ eI val'a o IkSVHlI'lJlll tio a,;' unto, cons-

.. tf'l"ml nOll i:Ol1l lima an�quJ!adol'a A lLúLa contra ü gOi\'êl'no do ge-
"

I ql1C o c rpu aro Ol'l'l'a cünsrg1.lJLl l'lutC "
"

I
' I ,..

" , '

l1'1R, e rIo nussu po"o. I .. '., , "

' e "l1H lluO O C11 oun( am com apa"- VJllíl'ia" tla,s rorça,; qlle a,püJaJ11 onera ,vWl'lDlg'O Ley,e míci,o 1105 dias

E I I' d �' I"

I
[lIO\ill lima ]lO! lima de Locicts as Les nem sempre O'I)[)rtllllOS O

de-j
"

-

"

.

t 't
I

rln ej'll!c en CO aS"lill, pee lU fos�e suas as,'el,\:õe" com que SlllIJSldiou pUlhdo C'1l'doso da yn , : r ' prrSJdenf.e I'IJ,g'll1o MOl'lIllJg'o. O co- SEl.lC o 0.1, o de março, ,qu,allldo ir-

CIl<I1'Sn lar o a asa sobr.p o eil1se,rJ- O <CIl OPO"t -,' I
L L cllga, a lolillOU

't t ronl ,,' '1.1 L \

lnenLo em aLa de l TI 't 1
' 1 llnls�lil))O l lSN1l'SO, não abandonar' o "leu modo de ver ml111JICafln :lJcresc,etlt a que a,; flJU,O- 1!x;U -Slml.lrcaneaanCl1I,e mu r\S-

In�].o' s,el� nas<samenlLo) \0. °doe Cl':��'�I�ez"lalr. <.) r1!ejJL1Laldo pe,\'ebl,,,la Sêwl0 It.a- nem qU'f' pal'<.1. ,t11;'Lo lenha que l; !H!alk," con::;('lg\uh'am l'usLaheleoel' a sllnção c CO>l1cepciün, fol'm a,nd o na

,... ""'" L' - .

- mos OI pe as paoJUVl'f1S do VIce I' T I'
..,.

.

'

ci,u á !'ma ex'emplal' vida, como ho-
e < - J- au ,ue 1,CIal"lO. ,

ala 1'0Yülucion�ria um g'I"l.lPO df:.

me.m e ci.claidã.o. O depl1i[.a,rio llde-

AS' D'E OCRACIAS SE" PRE'VINEM _....'

oÚc.iais do exél'ci'Lo com o apoio
;n i,,,t.a F,err-oira de lVJ,eUo, com a pa- , ons liberais, febr,el'islas 'e comu-

lavTu, cli'sSIB que era de Siua inUc1nsãol
.f;l'woc>r a Ga,sa Lão dolol'o�o ovenLo

nis,La,s.

'lois ollLra COllsa ,não foi n modo LOUId.r'l�S, 22 (lf. P.) - :\ atitude l('j, atiLlllrk essa Cjlllr Lev,l.'. favGl'á- I,l'allalba mali,Lo e r,e'CIebe um miní- Ttellido fraca/slsa,do o primeiro
1]0 nosso dig'IlO pflJLl'icio. Homem acid)ilo'iH ela Ru&sia oj)oll1l(l'o-::õr si,s- v-cl ]'PJi,er,cllssuO mundial, o,nt.ras mo de l'eoormp'ensa. gOlllple ('ln Assunção, os l'Cbeldes se

honesto e rldg11O, Pelizlictli com'l- lJeml1'licame'llt.e a [IOriOS os pla,l1Ü's de nae"" '111 1 L ·t' v POI' I',lld'o J'SSO Lc,'e g'l'all·(l,e ,o J'g'll1.' - ('l]trillll,cJw,ira.r,�nl e,nl COil""pC'.J'on,
oLl'lliu com a sua vida um canniuho I' j

,

1
", ..kS. l.t I o a n la, a .['l'a.nça, cs � t 'o CUU�'-.

,jp JJOJ1,rael'Elz e chgnidaclJe ciyi,ca, O
50]{ anec ade e COOvol'êl(;âo llllliver- E�Lado;; l-nido� e agOl'a o Chüe, t0- ficado a rJpcisão elo gO'Vêl'110 chilr- onde fi,z,erwD1 a sede do seu gov{'r-

sell (lo"olamenLo aos intel'e.B'sP.S de
sal rla� llol,ôncia� ocidenlais e a sua mal'am Ullla �él'ie d,r meLlkJas eH-, no dr ül:'ntllncial' publi<calme,nt,e OS no',e da.Jí clrra,m inicio a uma cam

�a,l1lla CaLal'ina e do B.rasil :linda tOlloslallitf' i.nll.l'I'Jiel'ência nos ne-gó- cazps pa.l'<l rll'hl'lal' a ameaca ma�,. rxp<,c!if'IlG0s rlr;;ol'fleiro� do p<1rlido panl1a contra as fort;:as de A1ol'illi-

perdura ,e IJ('rdUl"ará, poi's faz par- cios (jp outro;; ]laísf's, como a ,Po- 't I
1 c' J -'1' I

L 'I
X13 a r �a vaT', as'sim, a civilizaçãu rOll1iuni,,,1 a. Foi mais ruma vitória go, "o,) a pres,sao e as Lropas ega-

'e UI' ,(-'gl',�nLe da lúsLól'ia do nosso lônia, a ifUl1lgTia, a Illg'Of'sla\'ia IEslarlo, mOl'menl,e na parte alinell-
(' a ctis,tã, vara li;; vPl'rlarlei:eas democTacias. liIsla's, os rphNde,s cvaClllar,lJIn ('s-

il,o :i llossa poli Lica o á 11(J.SSa, colo- Bll!gal'in, as SI lU'; ]ll'o()Y(Jocq.cõc� in- Taul () 'I',ssa� nações, como outns
•• ..._ Ilraf(_\g�came,ni(;e Concepci'Ü.n, e fo-

lliza\:i'íu. Arpo,ianelo u prdiclo do did'l.a,,; ua (JI'rcia, na Cllilla e ]]8 par'(-,c-flm rJiSIPil,ÜIS a ]l1'üN�le,gTli,r 1;1 Insubsistente ! l��il11 ,�cIllLa'r a sorte num gollilO dr.-
seu co!pg'a Alfl'edo Canij)os, lll'flia- Corra, tud(l i,;:'so eSltá cha,Tn,'alJelc·. �l.

.

iJ' J 'I' I ' ) l '" LI l' l 1 I
'" la s.a·].a ])01, Ica an !-ol'X'Lrf'misc,a '

11"ll.I\,0 COl1lIa a ca,JlI a r o ]lalS,
llw '[JIl'I'miô<Sã.o ue �e C01L-:íi,del'ar J

' '

d t
I

so )l'r l) go"erno moscovIla. 11llll<l re- 1)1'00 'a 1 i" 111". el're fi 1)lll"ll1l' 11111a omana {'rt' flml "

co-allLol' elo seu l'eCJllel'in1'P11Jlto de . .

.... '

. I1J ;]1,( I) I aI' maJOI' Cn-nrOl't'1 lIlJII ", U
' ,'l '.' Fi' L c, o ,1\', f"TI- ,i,

hOll11f'nagIC'.l\s á J11ie'l11ória elo nosso llll'h;a, sJSf,em11IICa dI} todos os go- eco'niimico ao pOVO r: rnosü'anclo (le R' 2? (A N) O
. ) l.e, (1 gov(;rno e!'ltEwe amcacado de' li

Í:lll�.(rr cOllterraneo. I vêrnos e po,'üs democráticos. To� ma!:'sas lll'o]pLál'ias Cjllr () COlllUllis-
10,

,

� .

'.
-

�)resl-lllrl'<llel' a sua ca,1)tt.aJ r a J'('yoln- I:
U dl'llLlla,do uelenista. Bulci'ío Yia- cios c.umpr,een'llrm ag'ora q'ue o

. '- dente da Republica sanCIOllOU - 1:' I I t . 'd
I
,. '1 O

� mo e uma llllsao. O que s'e passa· J' 1
�'ao, ",III ]',r an o. POSS'l1ll11 o arma-

na anlyrm ia ou hoje. Clupando oh,jpLin1 do comul1ismo l'UJSSO { '..,.,

.. '

a leI do Conar,esso NaCIOna. ,"
.

a all'llí:nO de sem parri< 1)01' aloOlllls
na Hu�sJa r mlldo dl\'P'l'SO (lo qw" .

b
•

mrnt.o SUIIWlJOJ'. a;; Ll'olla<:; dr :JfO"I-

11"11" lCl Clll' Illlllca lIma Dla b ; que tornou InsubsIstente o de- ,

.

'

milllltos, o yic'e-hder udenista H' I f·.1 < 'e no ra apr.pgoam us srlls agpnle;; Lá n'ill ., lllgo cnllspgUJ.l'am sllllnrtfln' os aCO!1-

al101'lloll o 1�-lrl1to q le ° .lla-o rol(),,�al de imrJrl'ialisIno ,e ql.l·e os I I'
'

' , ,

ereto da reforma admllllstra-" t' tI' I
, '.' cO

. 1 n 5 _ la lhcrda.d<r f' lwm ha ]H'oi-PC'ão r]P • B 11 Kl'
l('Clllw,n o,. en� o a qllmzr I o C01'-

iW]'('CPll terlo.
.

sovicl.s llJof.',lendrm a Lodo o custo qualqlwr ('<]I<'cip ao o[JC'rári;, qu" t.Iva
do �eneral. e. rt,o

{O
Q ll��ll'·enlf' c.omrça

..

flO a

r]Cbanda.da.
rios

O êk;�llllll() com�ntado foi o lJl'O- ll'v<1l' a 'd,eson!pl11 e a :1ll3rqni<1 no gel', pala que o ITIeSmO r--:to� rrhrlrlrs, os eruais fngiratm rm ,I
1111'ma df' li<llnlacaü no ll'o,,:;,SO Esla-I '

-

d t d d
do, ,'xjJol'oialmenle em FloJ'iailóllo- :nll'lIdo" lHld'a, d(',PII1S d,r f'n{'l'aqlw-

,-------- 110e ao gozo e o os os. Ir�I- gT<lllil!l' llUnloCNJ para a Alrgi'lllina.

liso Uiss'C' �, S. que ,a llO:iSa PI'·('{'('i- rr'-ln, porlrl' dominú-],o l'êl'lli,da- O li
·

d t
i os e vantagens da legIslaçao O cOil1JIlllicado, que diz Irl' sido

iura antla tl'ilmü1l1do {', mais do ])11'11'(' e s'llhmelt;-lo ao caliyeil'o dt' rUPU31 eS,�e" p, militar. rliúmaf!a U revolta <1l'mar]a con!l'fl. ':1:qUoc i,,,'�(), r'scOl'clla,mlo com !lesadas sr'll rcgiH:j'c de ol1te,SSlto. 1V1 t 'd' ')2 (
:::.tm'Z....mllJii\&iimlUlJ

lllllllns hl1milües 1111bilações ele
on eVI eu, '" U. P.) - O Por um' t!l nm

.\fOl'inig'o. n50 m('lloCiona as ]\o1í-

murkil'a. cOJ!islnüdas llrw OlH'I'Úl'ios }'.rlizl1wnte Ü'S llOYOS e8,lão ahl'in- presidente Luiz Battle dec1a-' G.B III ria� di' rl'l1;e ai,llirla �e ll1la ül1l al-

})(']lI'('S para <1" habiLar. TI'l'l11Ü10U do os OJllO� (' se J)J'('caY01Hlo com rou à "Associated Press" que Lake Success, 22 (U. P.) - g'11lH sr,1 or,e�. "811:1 r("!<l1llo. na c<1pi
:-<lla,; llalun:l,s pecli1lir!o 111'lJviüen- ))lI'diilu� J)(,�i,li,as cou[ra O� pJ'l- as acusações de,. qú,e o Uruguai O Conselho de Segm'ança das,lnl o,; 1'I'h\'lrles fOTfl111 cfI!lll'lrta-
cia:-< a 1'I'Sll"ito, ]],(lS comunist.a", '1'

I

() di'IJlllado pes;;'rtli,�La, �l'. Ylmal'
aUXL.r;l' OS l'evüluC'ionarios :'�ações Unidas rejeitou o pedi- n1l'n:I' tlp,.;,I,!'llirln.;;, U':l,lo ,; I,) cr'-

dI' \lnlf'lrla COl'l'i\a eom ral'a 1'11'- \. r(l-])1r>�:::r prlo RI'a�'l qne col'1- raragwOlios "são completa- do de ingresso da Hungria por:cl!JlI\\'ado,: n,; �(,l'\i�ll" ]lt' ,iic'·I"

ganeia, l'1',-jlllllfl"ll ao SPU c/Jll'ga \ i- clla II ll<1l'lido cnlllulli�[a f(íra (ln mente falsas".
.,

1 x 1, conl nove abstenções. ! n' tros,

;�J,t;rWltàriH fi D. Qer�nte: SIIl NEi NOCETI - Diretor Dr. R {TRENS Hl<j ARRUO,A RAMOS
')1,. ...... , éll; R�.,çi.l A, OkiM2\8CENO DA SILVA

�_�h • _ -------_ .. _.-__...__ .
.._-----_._----._.-.

i H. 10.107

Os visitantes apreciam, rn erevill d 'f'la os, o magnI lCO panorama da represa do
8.° salto do rio BracinHo (Vide reportagem às págil}as 4" e 5a)

1500 P R I S I O N E I R O S
ASSONÇXO, 22 (T'. P,) - O governo paraguaio, ao proclamar a

ví.tória na glulerra cirvil .qLlie começou a 7 d;j:\ março último, declarou

que suas forças capturaram mais dp 1.500 rebeldes. Os restantes da

forca r,(:�hrl.cJ.p se ncharn ce,reados, ao Iomgo do r.io Paraguai, a, /10 mi

,1!Ja� ao sul daqui. O comunicado do governo diz que Lodos os serviços
de transportes no país se acham normat izadns, que as duas canhonei

ras rebeldes se renderam as autoridades argentinas e que os chef'es

revoluciuna rios se refugiaram na Argentina.

DESEMPREGADOS20.000
:,-\, Paulo, 22 (U. P) - Publicam os jornais de hoje alguns dados

cio inqucri!o ria F,rd,era\;ão das Indusuias sobre o desemprego, i'evc

laudo que () nUI11CI'O de desempregados al inge a cerca de 20,000 tra

balhudores. Pelo inquer-if.o, conclui-SI; que houve pequena diminuição
nas atividados industriais, díminuiçãu 'equivalente a '1% no nível de

emprego lia capital, sendo os ,L'lOl'r5 ma is al.ingidos RS fabricas de:

rayon c sedu natural.

Nova brecha
EE. Unidos e

emrs os
a Rússia

\\'nshi.Il.g:lo.l1, 22 (L P.) - Os ]�SILaclos Clllidos e União Soviética am

plia ram ofl. hl'r{']w ,qlH' o;; sn'[lêJJ'a, uuumu nova troca de golpes d iplnmát.icos,
quarsío ao i'llÜI1'O da ímiusír ia ,ul,pl))[i e á contirrujdade do conlt,roll'e elo

l�xrl'cillil Vorrnelhn sorn-e o por!o chinês rllr Dan-em, a mesmo tempo, que
cp distanciaram, ern 11lllLros prohlr-mas. .\ nol a de ·i\lo".ccl<u pi-otr-stando
coul ra a conroreucía 'nnglo-franco-americilllU de amanhã em Londres

sobre o pl'()VI)�I,() aumento na prudução gr-rrnanica VI'OVOCOU um co-

1111111icallo rlp Doprut arncut o de Esí.ad« uortc-amoricnno de quo as ]li'_'

gnc iaçües, di' qualquer Iorrna, serão dcsenvulvidas. Revolou a acguir
o ])('parLarnPlllo de Estado, que "os Estados Unidos pr-otestaram Jwla
segu nela vez contra o fato da Russia não Ler devolvido Da.irem. no r:on-

11'011' do;:; chiuescs".

RECUMECARft' fi GUERRA
HAIA, 22 (li. P) :..- Uma fonte tidod igna holandesa dr(']al'Ou qui:

"nuu hú a 111P1101' duvida ele qnr: a a\:ão holandesa na Jnrloncsia �(,1'�1

'I

:1
u

,I

li
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2 () 'f?,.�TADO Sàbado 23 de agesla a. '-'.7

min.isuo do Incei-ior, sr .. .l"llrgrl Bor- campanhas de mentiras c iusídias A EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA 1>

lengh i, anunciou que o govêrno disse o >ir. Botlengh i. 1'"3 acresceu- TODOS OS PORTADORES DEl TITULOS DESTA EMPRESA

pl'oilb�l'a. a pubtioação cio semaná-. tou quo certos orgãos dia oposição REGULARIZAR SEUS TITl.,'(LOS:JE ACORDO COM O DE·

rio radical "Províncias Unidas". ultraoassararn os himites em seus CRETO-LffiI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE

I Esta manhã, o govêrno revelara,
I
atacues ao govôrno c que, no caso ACORDO COM ESTE REGULAMENTO.

.

através do ráddo, que seriam t0111a- cio "Provínoias CL1JIclas", os exces- PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS �EDIMOS O ,ES
das medidas enérgicas contra os sos ,c:lleg'al'ilo1Jl a extremos mLo,lerá-' PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRIToRIO CENTRAI

jornais da oposição que persistís- veis, que tendem a criar um cli-
I
DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT. EDIFI·

ASSINATY«AS I
Na Capital sem , emcamparshas cle mentiras e ma de subversão e descrédito po'r; CIO AMÉLIA NETO.

be . C'" "._ i,Olsídia.s. O sr. Borlengh i aca'cscen- parle cio povo ao regimo dernocrá-
lelIl_trtl Crf 45,30 tou que o diretor do periódico tíco 'e de normas legais. O refeaido

=����.:::::: ��: 2::�: "Províncias Unidas", seria subme- orgão af'Irmara que as despesas cla O NOVO HORA�IO DA VARIG.
li....ro a'ruls8 .. Crt .,-CI.. I ido f1, um processo. i\-I·ecl.i'das se- viagem da sra. Peron na Tlábia, 11a-

No Interior lhantes serão tomadas contra toda viam -sido pagas pela embaixada

h. . .....'< ••••

'

Cr' 118.oe pUlbli,ea,ção sue- illlsilS-Lir em realizar Arg'enüna em Roma.

=?::��L::: c; =':LileãTSífTrãilspôrtêi-lIéreOs
_Alteloll mediante eo.trate I SEGURANÇA _ LUXO - CONFQRTO - RAPIDEZ

o. originais, mellJllo ai. I .

r

H G R Á R lOS
,ablicados. não serlo

I
; i?LORIANÓPOLJS --CURITIBA- _:_ SÃO PAULO - RIO DE.

".
devolvidoa. I JANEIRO SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS

... direção não se rN.,•• -

,abiliza pelos coneeltol I
PARTIDAS ÁS 7,30 HORAS

-

.mitid,os' nos artle" FWRlANÓP0LIS - PÕRTO ALEGRE
asslnadoa - SEGUNDAS - QUARTAS - SEXTAS-FEIRAS PARTIDA

ÁS 11,30 HORAS
AVIÕES "DOUGLAS DC-3", PARA 22 PASSAGEIROS E

"BIUSTOL" WAYFARE-R PARA 36 PASSAGEIROS - O
MAIOR AVIÃO EM LINHA COMERCIAL NO BRASIL.
UM NOVO PADRÃO DE CONFORTO E SIDGURANÇ.A.
VOE PELA "REAL", PERFEIÇÃO SEM IGUAL

AGJl)NTES: O L I V E I R. A & C I A.
RUA JOÃO PINTO - 18

Telefone - 1.358 - Endereça Te:legr'áfico "VIA�ÂL"

o ESTADO'
a..... e 8iiGiaae l ... I

Pi_ .. S

lJ.ketor: RUBENS A. lUM••
......rl.tirio e ••..Qel'....

SIDNEI Ne€:MII
DiretClol' de It�:

A. DAMASCENO DoA ULVÃ
Chele de Pa"'''o:

FIlANCISCO L.UIioU QUJIl
Chefe .e I_,MIIIIií.:

IO"QrW CAlIlUL :DA filILV..
RIl"rese.tante:

RAUL CASj._.MATe"
SUCU-RiàAL DE
A. S. LARA

... Senador Dantas. 40 - r
andar

'1'--.1· -22-5924 - Rio di'! JaDelr.
DIla Felipe de Olheira. 21 -

80 a.dar
TeL 2-9873 ..;_ Sã. raat.

=&!!N�� ..����.. �����.�I::�;
� lO,.
""""ia O. P. Soçial 1571
lIIIaternidade 113'
IrMpitaI 'Nerêà R_OI ••.•• •••• 1i1
..... €ua : .••.•. lU6
-ClIua de Saúde, S. Seba.dIo """ 1UI

, :�a Municipal ,., lHt
....pita! Militar .••••••••••••• '.' 1151
Ir li. C. • 15Jt
lIiié Ab-e.i,

"

.. • • • • • • • • ..' 7..
P li. I. A. 'c. .•• •.• 15'�
�a dOa Portal ••••.••• ,•••••. UM

R.. •••••••••••••••••••••• 1611
p_oli�iá1 •••••••..••..•••••• 1211.1
,ina •. ••.••••••••••••••• uu

INdo· ..... ;............... 1031
... Gaseta- •••••••• _. •••• •••••• 1'5ft
MDMriO da, Tar'__:::- ;.... 157'
... B. A. 18"
.... lIF-'ris Orti,wa •••••••••• •...

farmácias de plantão
E'st«rio de plantão, durttnte o

mês de agosto, as seguintes
Farmácias:

2 - Sábado - �armácia
Nelstm - Rua Felipe Sohmidt.

.3 - Domingo - Far-mácia
Ne15eu - Rua Felipe Schmidt.

� - S®bad!J - Farmácia M0-
dsrna - Praça �5 à-e Novem-
brll.

'

10 - Domingo - Farmácia
Mederna - Pra-ça 15 de No
v'AIDbro.

1fi - Sábado - Farmácia
fito. Antônio - Rua João Pinto.

17 - Domingo - Farmácia
Sto. Antônio _ Rua João Pinto.

23 _ Sábado _ Farmácia
, -6aJtarinense' _ Rua Trajano.

24 _ Domingo - Farmácia
·(:3Itarinense - Rua Trajano.

3Q _ Sábado _ Farmácia
Ra'llliveira - Rua Trajano.

31 - Domingo - Farmácia
Bauliveira _ -Rua Trajano.
e serviço noturno será efe

mado pela Farmácia Santo An
tônia, sita á rua João Pinto.

1 Dr. Lindol�o A. G. I
Pereira

Advogado e Contabilista
Con.tituição de ·.ociadadaa.
Plenos contabeis -. Organiza
"õe. �- Pareceres e. serviço.

correIa too.
Rua Gal. Bittencourt nO. 122

Florian6polill
Da. 1'7 horaa am diante.

,-
..." ..

DOENÇAS NlERV'I)'iA.b
1Co1lll o. pr0ltrtll)8801i tia lIilMielá..

lIto1e, .. doenç88 neTVOSIIS, q-:ami\llce�
_taul.. em tempo, !!io 'lIIlalilllil til ...",
fG1tamente remediáveis. O CRrllln"oIll.
dtllII:o, frato da iporiDela. IÓ lliIM.
,ntjiltUcar 08 indhiduOB afet&tlOIll di
W. enfer'ÍIlhladn. O &r..-Ico Na.
lIki1l1Dal de Doençal! mentais .U.,l1llt
li& .... .Ambulatóri3, qlle atoDtle Iilrl'M
:m.,tamente 08 doeateu ner't'..&CG ii..
�\�'iJa_ .a _.a DNlIore II. cIlu "
� 11 :l\G"1IIlI.. tlariallll....

Restrições à imprensa na Argentina
.

Buenos Aires, 21 (U. P.) _ O

Dr . Henrique �Iodiec·k
ADVOGADO

. \

Rua Felipe Schmidt21, sobrado-Telefone 1()62
!
(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

AFIADATll
(onfere
Diploma

Correspondencia
Comercial

DIRE<;Ao:
Amélia M. Pigozzi

. c
METOOO:

Moderno e Efici·ente
r
I

DE CARVALHO •. 65RUA ALVARO

Rua

CONTA CORRENTE POPULAR
Jur'ol 51/t a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com chequei

B-anco do Distrito Federal S.l.
CAPITAL: CR$ 60.\)00,000,0(J
RESERVAS: CR$ 15.000.000.00

TllaJano, 23 • FlorlanóDolIs

COMPANmA -ALIANÇA DA lAiA'
'atlatia NS 1111 � 1U1: B A I A
m{jlllnIO� III 'l'lU.1l8POJtn,

Cifras do Baranco d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
RespoD&1sbilidade-e
Recetl1'
Ativo

Cr,'
Cr$

80.900.60,6,30
5.978�401 ;755,97

.

67.053 ..245,30
142.176.603,80

«

SinistraI pagos 00111 ultlmol! 11) I'lIOOil

Responlsbilida<:Jea •

98.687.816,30
Ui. 736.40' .306.20

Diretores:
,Dr. Pamphilo d'Ul·rl Fre!7'e de Carvalho. Dr. Francí5c·o
de Sã. Anisio Mal!lo�ra. Dr. Joaquim Barreto de Araujo
e 'José Abreul

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

_."'..__.�---'--_
..

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

_---"'.�
QUfR VESTlR·SE COM CONFORTe E ELECiANCIA 1

PROCURE A

Alfaiataria . �ello
Rua Felippe Schmidt 48

V IS

------,----'-

DE PION E IR OS
A SERV!ÇO DE V.S.

/
I

J

2M. - De Flor1an�oIis para Qur.itiba, São Paulo e Rio de JaIDt&Jl"O.�

Decolagem áJS 10,40 horas.
3.as. _. De Flor-ianópolís para Porto A1egr,e. Decolagem ás 12.30'hn.
4a.s. _ De F.lor�a;nó.poI-is para Our-ítíba e São Paulo. Dooolagem,

ás 13,00 horas. I

õas. _ De Flori·anópolis para Porto Alegre. Decolagem ás 10,20 hr-s,

6as..- De Florianópolis para CUl'itilba, São Paulc e Rio de Janeiro,

Decolagem ás 10.40 horas.

Bab, - De F'lor-ianónclts para Porto Al-egr-e. Decolagem ás 12.30 hi'�.

PASSAGEIROS - GORRE10 - CARGAS _ V.<\Lo,RES - REE.l\mOL�'
- FRETE A PAGAR _ SERVIÇO DE ENCOMENDAS - CARGAS PARA.

EUiROPA PELA K. L. M.

FlLIAL V A R I G _ EDIFLCIO LA PORTA - PRACA U; DE

NOVEMBRO - TELEF,6)N]1: - 1.325

T(CHICOS
O Brasil para seu

ds.senvolvimento
neceaaí tu de técnicos.

em todas as

p'l'ofissões

Livros Té€nicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Ru'l Deodoro, 33 - Fpolili.,
Atend9 pelo Serviço
Reembolso Poatal.

...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



í

• I{irADJ-S"acI� 23 ...

l:ira '-ífeuis Clube-Dia 23, sábad., graadioso Baile de Gala com a iaaugvs

.çae ;da' ala ••va .. Reserva de mesas Da Joalheria M,oritz" a partir do dia 11.

'Vida 80cial «DIa do Saldado»

)

'Continua O ESTAmO ftJ.z.n'Il\'iari.H
Manr-r Rodrigucs I'ilha do

dO distribuições.fI ..edioeos li- '51'. :-;,uba�tiiio Monor e �\.clélia Mo-

ivros, inclusive r.mances mo- i ner,
.

.trlernos, entre as I�S�O�S q ue j Do Osvaldina Machado. Jidha elo

4�nstMm de seu Ufill-S;ro se- 1 ": G{),l'�ldino E;';PiriLo Santo 'e El-

-cial. i pídíu .:&:Iha E:s'P�nto Sanlo.

As pesseas 'fue Minda não l
Jta;lilm preel'tcltido o e.up.n ,D. PJlUDI1;;\ICIA ])A COSTA NEVES

«!Iue d_iàriam.nté publiea.n.s I Ocorreu; dia 16, em Lajes, o pas

..IfIoderao faze-lo, agora, haói-' samento da exma, sra. d, Prudên

"litando-se, assim,.a concorre-I cía ela, Costa Neves, esposa do 501'.

,zam a tão interel!�ante inicie- Ma.l]bf�l AUglli�tÜ Neves, 'acatado ín-

,ti�a realjzada ,<'5.11) o patroci'" dl1!�II.Hal;�t.a. 1.
'

euo da LIVRARIA ROSA. oi :FiLha de tradicional Iamilia S8r

,JJeodoro n. 33, nesta Capital., rana, li extinta desfrutava doe am-

,

, / pio ctrcu lo de relações conquis-

AH"\.O Clí�HA {ada,'; com seu gen io afável sua

Passa li�)je mais um .aníversárío g:mnde . bondade e sua COot;'sILant.e
ALo sr .. �.l'fio Cunha, aHIJ íunc ioná- dcdicaçâo ao próximo.

.l'!O,da �a&a Hoepcke. ,I O numeroso il,comp.a.ruhaJneniLc

Cidadão de destacadas vir! ud'es. que teve seu enterro, ao qual com

. _SOC'lfl.IS, eonquístou em nossos pareceram 1HJSSOaS do maior des

mel�s v1aJSLo círculo de. amigoo e! taque soe ial ·e eoonôrnioo, traduzru

�1lJdrrlJJra,dor.es pelo 50eu .g,enio ,afav'l.\,jl bem a o(�!süma que cercêl:va/ a dis

pe.la, sua a:l'llação em Lodo,;; ú& 100-1 tinta clama.

vi:�,eJIl!to� de ulLel'esse Sloei�l. I Á 'famÍ,Ii l', enlutad'a. rwssiis since-

As ,e1uslva,s manifestações de

I'
ras condolprrrias.

.

.apl'eço que hOjl8 lhe serno jwcsta- .

"das, j.ullLanlos o;;; nos.sos ,si ncer-os
w_·.....- ....,........-.-.........._·..

•...- ...MM••__

,clJll1l!pt'im,enios c-om volos de cuns-I Puro 08 pessoos de fino

.tanDes f.elicidades p.essoais.
paladar 4- afé Otto é

om-mtlVIORAçüE::; A. SEREM HEA-, C) - Retreta no .Jardirn "Ol ivai

LrZADAS EM O PHóXr'j\W. DB,- 25 ra Belo" - LOCai!: Praça. 15,:

DE AGOSTO DE 1947 - "DIA DO' 19,00 horas - Banda de Mrus·i,ca

SOLD.t\!DO" do' 1'10 B. C,
fa P'AlRTE

�UTZ A's 411z. e 711z horas
1 ) - Noticias da Seunana

Nacional;

20) - Deanna Durhín - HOÍ}8l't.
Paige - Akirn 'I'am iroff
- em:

VIVO PARA CANTAR

30) - Lon Ohaney - John Car
radine - Líonel Atwill
- ,em:

O RETIRO DE. DRÁGULA
Censura: - Até 1't (quatO'rze) anos

Preoos,:
. A'� 4lh horas: Cr$ 11,40 - 2,49.
- As 711z horas : Cr$ 4,40 tmíee,
... , .

itO"XY' :_:_. A'�
.

4 ih
.

h���,�
.....

19) - Cinédía Jornal - Nac,
2 ) - Dennís Morgan - Aml

Sh€I'irdan - Alexis Sllnitll
Jack Carson - em:

KVTRE DOIS CORAÇõES
30) - Deauna Dunhin - Robert

Fnig:e - Akim Tamil'o.fl
- Ellll:

VIVO PARA CANTAR
,Censura: - LI\ffi.E.

.Preços: Cr$ 3,1:\lil - 2,40.
. ..

'LáOXY':_:_' 'Â'�' '7%' 'h�l:'��"'"
1�) - 'Cinédia, Jorna.l - Nac,
20) - Deanna Durbin - Robert.

Paig;e - ·€lm:

lIllfO PARA CANTAR

3°) - Lüifi Chaney - John Ca,r
l'ad'une - -em:

O RETIR.O DE DRÁCULA

CeTllsura: - ALé 14 anos,

,PI'Ieço: 0,1'$ 3,60 unico.

AVISO: - Comu;nicamos que os

,episó.d:i-os 4° e 50 do
seria.d;Q "O MÜRCEC.,{)"

serão' exibidos 'llJO pró
ximo sáJbado (dia 30).
jUIu.l:mmente com os epi
sódi.os 60 e 7°.

A) - !-\ol'enlirclald,es Mili,Uares

Loca I: QU!al1ltd do 140 B. C.:

8,00 11101'ai;; - Hasteamento

Bandeira.

8,30 horas - Formatur-a do

talhão,

Huno "Duque: de Caxias" - Pau

la Gomes.

Casa elas TL'ês Meninas .. -- Schu

bert.

Guarany (3°' ato) - Garlos' Go-
na,

'rnes.

9,00 hOl'l1JS - Conífrrnação do

Corrtpromisso á Bandeica. - Lei

tura do Boletim Diário, atusrvo á

data. - Entrega de medalhas.

Desf'rle miütar,

B) - lSol'e:nidade.s: Desport.ivas _.

Está/dio "1'e·n. CeI. Ni'lo Ohaves":

Vj urvu. Alegre - Selec,ão - Fr-anz

Lehár,
Valdelma Silva - VaLSa' - Joilo

J, Moreira.
e= PARTE'

La Bohême Fam\Ul!s.ia - G

Pucciní.

Esbrela Co.nfiid!Ornte - Rbman�
- V. Róbandi.

Pr-imcesa elas Czardas- - Se,lleção
- Kálmann..

La Paz - Valsa - V: Gial'cllini

Almérica - Dobrado - H. Gu€e

r·ei'Do.

10,30 horas - Hasteamento elo

Parvihhão do D. D. E., no Estádll)

- Aibertlura solene das atividades

do Depantamento Desportivo do

Exército. - Competição atlético

desportiva ,eTlJtJ.�e as SoU1b-unid'8de,;

dO' Bamathão.

Item

SECRETARIO' (A)
Inq)ül'LanLoe Oil'galliza,ção necessita de um (a) que s,eja' lla,bil du.ti�

lógra1'o (a) e Lenba amplos 'C;QI;JIh!eómentos de cones.pondência comcr

cial. Dá-se pl',efel'ência a quem c-üillheça esle,nograJia e o idioma in

g,lê". ótimo swllári.o. Ga,das [).o1' obSJélqluio para a Caixa, PO'Sta.! (j2. indi

cando idade, €<sta,do ci'vil, habilitações, re±"erências e pre�el1SÕ€".
par.

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

LEIAM A KJ.l�Vl��

O VALE DO JTU

':F'AZEM A;';'QS, HOJE: O
". d

- a S�,L <:I: Célia Campus, 'CS'POS&, concedo a '"

,do sr. Cnstodw Ca'mpos, lent-e cio

Lll'sLi,Lut.o de Educaç.ã'o;; "a fi a- ..
"

- a ;>t�ila. Hilda "ellzolfl, prO'fc8- 6ress O.

:s()I!'a de EldlllJC.aÇ}ã.o Fí,sica em Tu- Quitandinha, 22 (A. N.) -:;--

barão e excelenlie despemtJis.La. o.s Estados Unidos e éuba

- o' sr. JlJ.s,é CU't1iha, agente pos- cl1ocaram-se na Conferência

t.aJ Le],egráfico; o jm'em Norton 1t'Ü-,lnteramericana em torno do

meu üouzaga de .LinlJar.es, flmüi,o-I conceIto de agressão, tendo o

nál'io ela Imprensa Oficial do Es- delega.do cubano, sr. Guilher

tado; o jov,C1m Elgoo'tl Dima';; Hi- mo Belt, e�igido que, no con

heiro, ·CS:[ LvdanLe. ceito de defesa contra a agres-

- o menino Afonso, filho elo sr. são, fosse incluido qualquer

Erasini :':;a.le';;; Gallni'do. ataque à "i'nd'�penaênda eco-

-- a sf'ila. Mal'ia. H'e.!'ena Bcr- nomica". Enquanto is·so. OIS

m:l:1'cle,; filha do sr. José B-e'r,nàl'cl,es Estadüs Unidos insistem na

.J'rs. cownel'c,üLnLe. ma'nutenção do conceito efni

- a meltina l'Ian['a L'Ulci,a, fi.lha tido pela Ata 'de Chapultepec,

,doO :!"1'. Irajá Gomide, da Casa

HOP-r
encara.ndo Gomo agressão a

·,.nkc. ação de forças armadas. O d'2-

- a Jl1C1n..ina Ana Marli, filba do legado de Cuba perante a Con-

&1'. Ai'g'E'imi,ro ISHv,ei,ra, 3° Sfll'gC''1ltu ferênda, sr. Belt, apresntou

da Policia Militar. formalmente uma resolução,

exigindo que fosse resolvida a

questão controvertida a re5-

Gom a gc:nül Sl'i,La. Mari.a cla Paz peito de
" agressão economi-

Silva, filha elo se. José Sebas.Lião da ca".

linda catastro'fe de -Cadiz
Cadiz, 20 (U. P.) - Calcula- luz elétrica. A Capitania do

se extra-oficialmente que mais Portõ notificou a todos os na

de quatJrocentas pessoas mor- vios que estejam próximos de

reram na explosão aqui ocor- Ca;diz que venham até a cida

rida na noi,te passa;da. Os fe- de para prestar auxilio. Teme

ridos sobem a milhares. I se que numerosas peS'3oas es-

Servilha, 22 (U. P.) - Tre- tejam. soterradas entre escom

menda explosão ocor.reu em bros, ao longo da baia de Ca

Ca;d'iz, onde o fogo se alastra diz, onde se supõe que tenha

a:pÓlS ter ido pelos ares a de-I oc:orrido a explosão,

poÓsito de torpedos da Mari- ..-M·_-.· -_·
- M_ ·M........

nha; ôntem á noite. A a;gência
i () 'fALE ati) IT·A.J.U

de noticias "Cifra" informai
Procarem na A.gêncla

l-I
Progresge,

que a ��p osao.
causou nume-

LIVRARIA 43 LIVRAIlIA

rosas VItimas e danos de "prO-I RO�A
porç,ões des'astroHas". Cadiz se

'

acha isolada em cnns€quência :- •
----.

da ex,plosão que foi tão forte

a ponto de quebrar vidraças na

localidade de JereZ de la Fron

telI'a, a 15 milhas de distancia.

A agência "Cifra" informa

que se temem novas explosões

em cons,equência da propaga-:

ção das 'Chamas. A emissora de

Jerez de la Fronitera diz que

as. autorida:des fizeram
um ape-.

I

lo a todos os cotpas de bom- ----...
--------..--

beilI'os das cidades próximas de

Gadiz, situadas num raio de

125' milhas, para prestarem

ajuda no Ciombarte ás chamas.

TaII\.bém foram solicitados os

serviços de todos os médicos

e enfermeira{3· di-Slpo'lliveis. A

cidade se encontra sem água e

,..·,.-.-, - -'M·' a-A-•• _ ....

Aprf):dme-1iIe maJs de 8'"

amigos e parentes envlaDde

-lhe!1l um nlÍmero da rf'vfsta
VALE De ITAJAt, eiH,"

d·J�a Jl F.�.rian8p8t18

üDJ<}ON - ás 4 hor3Js
- Sessões PQj}ularres -

I - ES'I1RADA DA RrHMANIA

,Com: Noel Maldi,sM 'e AlllIl!a Ma

Wong.
II - LUZ QUE SE A'PAGA

Gom: Ronald Colman 'e Ida L

pi,no.
III - Oi" 'l'AMBOHES DE FU M

•
CHú -001111:

Henry Brallldon. e Glori,a

kli,n.
Pl'e.r]!Üls: Cr$ 3,00 (U!nic.o) - G

l'al - 2.00.
"Imp. 10 aJlIOS".
ODEON - ás 7,30 hO'I'las

ESTRADA DA BIRMAlNlA

Com: N(�el Madilll. e Alnna M

\Vong.
, II - PENUMBRA DO PAlSS

Com: Donald Barry.
III - OS TAMBüRES DE FU

MAN-GHú - com: He.nry Bram:

e Gloria F,!'alThklLn.

P,reços: Cr$ 3,00. - Geral 2,
Imp. 14 a.nos".

«O Estado" nâo deve .se·r

pago em parte al'guma

do nosso Estado por

mais de CR$ 0,50. Nossos
revendedores tem mar

gem suficiente para não

ultrapassar este preço.

Qualquer maiorar11o é·

EXPLORAÇÃO.

NOIVADO:

SilYa ,e D. Maria Mal't�ns. da Silva

cont.ra tau ca,;amento com o sr'. Or

lalllelo Silva dos Santos filho do SI'.

,João Ballj,Sltla dos Sa:ntos e D. Yir

'3Lllina da Si;Jva Sa,utO'i.

Pouco depois, o senador

Arthur Vande;nperg, da dele

gação dos Estados Unidos, de�
clarou que 'os delegados teriam

de ficar mais de vinte semanas

no Rio se pretendesse modifi

car o conceito de "agressão"

reduzida da Ata de Cha.pulte

peco

NA'SC1MN.'\TO:

NILSON

Ac.ha-::;c em fe.sta o lar dó no.Si5oO

,.-disLirlil.o- wl1'tesl'âneo ,sr. Niilo No·

,ceiLt.i, ,e de ua ,exma, (.;spõsa, sra. _....,..,...........,.,.,.,.,v.....M-M-M-.....It...
- __-.__.......

Silrvia. Nocl.'ltti, com. o ad,n,enil.ü ele

um ro'bu,sLo garolinho, que na pia

balismal tomará o n-ome de Nil'son,

x

IMPERIAL - ás 5 e 7,30 hor

St.an Laurel -e Oliv:er Ha'l'dy
PRINCEZA BOHEMIA

Gom: Antõni'Ü Mor,enlO e J

li,ne W'el1es.
.

No [ll'Olgnama: 1) - O

em Mal'c.ha n. 130 -- Nac fmIl.
mes; 2) - () Tocador de Ha

nica - Des ColoI'ido; 3) � A

do Munelo - ALualidades.

P.re.ços: 0,1'$ 2,00 (Unioo).
"Livre" - Cl'ia,nçaii maiO!'

5 anos poderão 'entI'lat' á,s 5 h.

FR4COS.
ANEMICOS SegurosdeIns,petorTOMEM

.. trnsItdli
'�ILVEIRA"

'Roe-a!iza-se hoj-e, no Oa,roL'ól'io l'e5-

plectivo desta capiLal, o enla.ce ma

trimonial elo sr. AlbEJl'to Silva com

.a sTiba. Li,l1Idomar Vi'éira, dilDta fi-

lha do ,811'. J,osé ViBilra.
. • .. •••• • .••

- ,elo SI'. Alvaro A.rlindo Tl'iI.lla e "Quem extraTfar oa inaWaar t

AlJJgL�sta Ma.c.haclo, esta filha tlo sr eertifieado 4e alitHamento pqari

João Ma,chado.
IIlllIta de 10 a $O erazeUos, oua...

Á Praça G. Val'g.a.:s, n. 31', COll- "im inenrrerá em meU. de 29 a 1S.

tra.i,l.'ão o sr. Carl,os Ca:n]]éü'ü ,e a erulIeirns aquele qu extl'aviar ..

srita. Vaillina Lobo ela. Silva. inutilizar o Certifieade de Benr·

Uma ti.s maieres e mais conceituodas Com p4lnhio.a hrosileira.

i••eguro (ramol elementar••), tem vaga para um inspe.tar no Eatado

de So_ta Catarina.

Ordenada e comissões .. DeEpesas de condução.

Carta., c m detalhei para M.ACHADO & CU\. - Caixa POEtai,

31 .- Florian6poli•.
ae D. F •• O•••••••••••

a EII
__

'••••

Grande Tanlco:

VIA.JANTE
p,'.ci,amol. pera o E.tado de Santa Cat!1rlna. Ramo: Inleticida

e prolÍi\ltps q'uímico,.,
Ordenado, 'Jomillões, Dacpe�ag de co.nduçã.o.

Cart••. com detalhes. para
MACHADO & Clo\. -- Caixa Pc. tal

-- FloriCi.ópeli...
vista",

xxx

FA.LE.crMENTOS :
(.A:rt. 121 d. Lei do Serviço MW 31

Ooornu, ontem o fal,ecimento de tar·).

Clube ,Doze de Agosto-Dia 24, domingo, soirée em homenagem à

Atlé·tica Barríga Verde pela passagem do 8- aníver�'ário de sua fundação
.

com inicio ás 20,30 horas.
. -

Ciaçao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A visita dos
-

re eotantes do povo à presa do 8: Salto do Rio Bracinbo
>

ewpreendhuentos firam· dados aos ílastres ,'i dtautes apreciar.-·Postos em evidência ica' de nossos engenbeir'os e. a capacidade' de trabalho de nos80S operários especializados.
Alv8 das mais inequívocas d"mõnstra�ões de júl1i1n 'a �iDâlDica e empreendedora .admlulstraçãtt .fh'aGilian� N.egre-iros-Vários aspétos da visita dos deputa.dos ca,farinenses às obras da Empresul

Ooruí'orrne noticiemos arnplsmen- "Annaldo : DOil1'a,L". ao local do 80 convite dü deputado Artur Müller, �:; gem aqui entrooisadJa, ouve esta 20.358, de 8 de fevereiro de 1946, presul espera ver terminadas essas

te.uma comissão de .Iepulucos ca- sallo, unrle toram executadas asl da U. D. N .. a cornitiva rumou pa-
'"

.prece : "RElCONCILIADORA DOS a ampliação da usina ,por mais um obras, e o maqumár ío em nmcío-
tar ínenses, jornadistas e outros <ii-, grandes obras do acumulação de ra Ja raguá do. �Lll. onde foi rece-

'

PEGADORES", ROGUE SEM CES- grupo .hidro-elétrico de 7.000 HP. IlIarrnooto, num prazo de 2 amos.

tos fU.llCl,}:l<l 'i'JS ViS:I:P'),1), ;1) dia águas. biela pelos mais l'r.prese:ntativos ::lAR, PELA GRANDESA DESTE 2) kutorizaoela /p'elo decreto n. Como se depreendo desta leítu-
I 17 do corrente, a CO>IlJVite do sr. ceI. G) V1SfTA A n.EPRESA "PJtE- eh-\mrnLos daquela l'LlitUl'OSa cidade. EiSTADO, PELA I5AUDE E FEl.I- 20.357, de 8 de janeiro de 1946, ara, í.rata-se Ide uma, realiznção de-
Graciliano Negreiros, digmo Aduu- SIUENTE DU'rRA" No CIL1'be Baeocndi foi ofel1ecido � CI,J)_..\DE DO SEU EMINENTE GO- derívação das águas do r-ío cio Ju-l grande ímpontancia para o futuro
nístrador Fede'.'l� .ia EJlIJH'ti,�a :::ul (altitude 850 melros) um "cock-tai l" aos viaitamtes, VERNADOR, POR 'l10])üS OS ME:'\1- lia ,para a bacia do rio Bracinho.] de toda a vasta região.
Brasileir-a de Eletricrdade r:". A., A's 12,45 horas: Visita ás obras (jllllalnc[lo fizeram uso da palavra os BROp DA ASSEMBLÉIA, POR '1'.0- por meio de um ,t.ulll·el de 1.020 m.! A Empr,êsa Sul Brasileh-a de Ele-

• j' ' ,._ ..•
.

DOS OS P,RESENrrnS E ]i�X?\L.!\'S. de compr-imento. f tr-ícidade ,S. A. ufana-se de possua-
FAMILI.t\.S," 3) Ern estudos a instalação d-e!IlJ�ste período <ele grandes desenvot-

um segundo grupo de 7.000 HJ> e a vímerrtos l'ndustnaHI o anerno de
eM ,]YElQUENO REL,ATóRlJO consu-ução de uma represa de acu- realizar <IDIIa's de tal porte que, em

Anexo ao magnifico progu-ama rmrlação de ca. 25.000,000 m3 para oonjunlto, repr-esenta um dos mais
da excursão, o SI'. cel. Gracil iano armazenar as águas do rilO Brací- iJIl(por;larubes sistemas hidro-elétrt
Negr-eiros apresentou aos senhores nho e do rio do Julio>, no lugar do cos do sul do, rp'ais.
deputados um pequeno relaaórío, 5° sasto do rio Bracímho. Ino qual rpI'ücurou condensar os da- 4) Em estudos "a construção de,
dOIS :pl'mclpaJ.s. sobre o ap I'OVCl La- : de um tunel ,de ligação de ca . cle

n�,cmLo I1ld.r?-el,et,I'lW dos r�os B�'a-1800 metros de oompr-imernlo .entre
, F�rn�eirmemll? d� energia eMLri�a

unho, IP irar, J'\J!I�o, e Cubaíão. E o a Represa "P'11c,;idente Dutra" e a a Jomvibe e ,DIS'trlibmdoras _ (Sao
segumto o relw[,ol'lo:' represa cio 50 salto cio P rraí.

I
Franoisco _ Araquarí _ Bananal

"A Empresa Sul Brasileira de _ Jaraguá _ Conupá, _ Nerêu Ra-
FI,ot r icidade S. A., ,COlTl1 sede em I l ) GSI:\TA PIRAi: 'rnos) - (Campo Alegre _' São Mi-
Jo invjle. coucessionáa-ia dos sorvi- a) lonsLalacões' atuais: I guel _ Serra. Alia _ OX'f011d _ Rio
\iUS punlicos de aletr ioidade em 20 DC.';'llÍ'vpl uí.ilisado : 320 metros. Negrinho � Mafra _ (Canoínhas
locu.lídados do E'sla,do de Sa,nlJa Ca- AClUIl1L�lação de águas: 431.500 - Rio. do 1',esLÜ' - MaS>Slaran1cluba _

larbna e 3 no Es'[,ado do Pm'wnlá, é met ws clllbi;cOR Pümel'ode _ 'r,ti·�to Gr.nlra I _ NOVia
hoje uma da� maiOl"es o,rga.n�za- l'qnirvaknbe� a 290.000 k\Vh. Tr,enlo _ Cwnelillllh.a _ São João,

/ Notàveis

re

J
....

O ceI. Negreiros explica aos presentes como S� abrem
do 8.''' salto do rio Sracinho,

as no['áveis Ü'bras ,que aquele enll-

noote �mge,n]1,eil'o vem l'c"\'f,é\!JLlu
na poderosa empresa.

"""

ROl s'ua 'passag'em ,por Ua.JU,1 10.1
li comitiva r'ecepcioITK1,d'a pOl' gl':1a ..

de m.umeJ.'o de amigo:, i) <lun'·,"119,l:'a·,
da ll1a cmlf.or[,ável l:e�idcncia du

.de):JUtado HeHor Libc:'(LL'J, �"lil UDl

fi'nlo, llul1Icb,
A oht'igruda ·em Joinvilc dou-'S:c, ás

13 hotas, ,lendo s,ido a, comItl"tl
a,guandada IRa Prill1ci,pe Holel, pc
lo ISr. ceI. .Negreil'.O:;, ga!. Lobato,
dir,eLor da Empl'esa M'e�al'l1TglCa
Nacional, sr. Geraldo \V'eLz·et, prc
feito de Joinvile, sr. Aclcmar <1ar

.eia, Ipresi,deTIile do diretório
.

il1lLl

nici:pa 1 do p, ;8, D. e outl'OS ele

mentos de desLaque ,1105 cll'culos
soeiais, politioo�, induiSLri,ais ,e co

merciais .cI<a,quela Ilwóspel'a comuna.

JANTAR íNTIMO NA HARMONIA
LIRA

Co.�ncidimdo· a visilLa ,ela comitiva
áls obras do Bracinho ,eom, o a111-

versári.o ,do depulwdo GUIlherme
Urba,n, ,este, mão ,quere,nd'o pl�e,lu
,di,car .a progTama Ol�',a(1llzado H

considerando, ainda, 'a.char-s,e epes
soa. ,de sua úmnilia ,e·nJerma" ,of.e

receu, no sábClJdo, na Harmoma, L1-
ra um j'ClJnrtar intimo a s,eus am,lgo,s,

cujo oC1wdá.pi,0 .foi eprimo;rOlSlam�C<Ilte
-Ol',ganiza:d.o, aip'ooar do seu es!];nrrLo
ImmO'ristico. ,

No dia imediato a ,caravanla V1-

s.i'to,u as obras do Bracinho, obed·e
oend'o ao programa que, em s'egtu

da publicêUmols.
I

I1R:OG:ftAMA DA EXCURSÃO
O 1P1'0gTa,ma ,da exoursão 'ás obras

da EIlIl(p-l'esul 'IliO BracinJho, 'es,tava
assi:m organizada, vendo s�do cum

prildo eeli,giOlsarrnemLe" com ,exeep-:
Cão do T'egTess'o a JOlnvJ1.e, qu,e fOI

aLte1'ax:1'Ü :

1) PARTIDA
Ais 7 horas de Joinvüe, ·em auto

móveis,
2) 'OHEGA,DA Á USINA B�ACENHO

,

Ais 9,30 horas, ü<Itue SOl]:a servIdo
caf,é "reforçado".

3) VISITA Á USINA
(alÜ'tu<de 85 rne[,ros)

A'ISI 10 .horas: Serão vista,s as

ilnsLalaçõe>s das unidades de 7.000
BP., .a ,estação Ilrainsform a,cIora, elc.

4) V,IiSI'I:A Á 'REPRE.SA iI
(alltitude 400 meLros)

A's 11 h<OTas: O acesso sel�á Jei
to 1P0r meio do funicular. Na casa
·das .férias Iserão ,s·ervidos caldü:S',
",oocktails" e. "sane]\,vis h'Bs. "

5) PAiRTIDA PARA O 8° SM,TO
A's 12 horas: Viag.em. e.m cami

nhões da Empl'esul, p.ela 1<Js-Lrada
'-

as cJmportas 'd:J. Iepr'!sa

Com a palavra o deputado Braz Joaquim Alves, do P.T.B.

(ia ,barragem. da torre. dl' tomacla
eOim a co.mponUt .eLc" df'IJOis dr uma
()�posiCão que o SI', timonei Gl'aci
liaDo ;'II'egl'oiros fal'á ;�o,lJl'e os Ll'a
bailIOS realiza,dos.

7) ALMOÇO
A's 11 llQ>l'ru,;:, Almu!;!) na c.wnti

n.a {I.a Repl'e.�a ",P ]'e'sirleulle, DluLra.".
8) ,REGH:ES�O A CSJNA

A'" 15 ]lo,mi': Part ida lia 8° sallo
em ca,mi,lh])õPS.

�r�. Tanu'es ela CUlluha, !\feIo, agl'a
{lec'elldo, em ,numc ela pOQ)lllaçãn, a

\'i<sita, e o .r1eJ)'lltac1o Bulcão Yia
Il1Ia, ao "cpck-tail",

.fi;m fac,l' .cIe,,!;a yisiLa a Jal'a,gllá,
() l'elgTCi,s,;o a .Toi n \'Í le rte,u-se cerca

ria::, 22 1){)1'�1;';.

1'101)]r. dr Slla� lJa,ncadas (1'. ;), ?\. o'
P. '1', B,), o Sl'. cei. Gr',l{'iliano \e
g'l'rÍl'os pl'of.eriu u segui'fl'Le rliscur
so.;
"_ Pl'oclaros me,mbI'(}� da A�

scmhl<óia Lpgislat iYa üo Es>tacl'Ü L�e
:-:;'anla Ca.tarina.

RI', Prefeito Munidlpal.
I:)rs, com a'flld'al1 Los do 13° e ilLO

Ba,la].}lôes de Caç-a.dore's.
:-:>1.'. dr. Jlli� de Dú'ei'Lo l' mais <lll

Lol'i ri ades.
Mells '5'enl1ore3.

*

ceI. Negreiros seu m'it?,nífico discurso,

flinlbo-rne 11fano e d,esvanecido
com a ]lreS(ll1ça rle Lão iluslres pa
Cri,eio:". 1iC}JI'Cs·e<1ltan.lc.::i c!o� glialndps

I

paI',t.ielos qu'e nOol·team a Sel pollllca
rref'tLe grande Estado, porq'ue cal(Ja

lJJm cios pl'es('�lles sahr do 1'er\'o<r

I
Aemmulação de ág'uas: r

c,om qlle o preclal'o PresidenLe cio Represa 1: 200.000 metro,s cubi-
Esl,a.clo o ·ex,mo, sr, dr. Aclerbal Ra-. coso '

'

mos da �ilva, ini>Ciolll e prossegue \ Repl'es·a "Presidente Dutra"
na gTélJl1lde ob1'a de aiplI'Ü'ximação de 6000.000 mEStras c1.�bicos.
todo,s OiS e:spirhtJos s'a{] ias, para que I ACilllmulação tnlal 6200.000 meLros
ria i.rllbegracão d,e tOldo;; os seus e,,- cU'bi,cos equival'entes a 4.280.000

fol'ClYS cada ve·z mais fllJ.guTem e, kwh,

re.spla,�decam • as nossas gran,jes i POtffillci.a insta.la.c1a:

pos,sibili(la<deh� inlclUlsLriailS,

,a,g'J,'1CC.-j,
2 tUfibinas de 3500 HP cada.

�a,s e COmeeCIaIS, em benefICIO ex- 2 g·era'CIo,res <de 3,500 kVA cada.
DI1.1'siYO ela ,nossa gra.nde PáL,·;a. cDerusão gerada: 6.000 volts.

• * * T.e;nsã.o de üransmissão: 3,5.000

Agl'adeoendo a Lão memol�j,vell volts.visita, i'mploro a N. S. da S:lldte, b) Amrpliações p,ro'jcl,ad'as:
nossa pac1;II()úra <:rue p-ela SiLL'1 irna- 1) Au!rorizada pelo d�cl'eto n.

Esta n.ll�'Vic·iosa Yisila, (juiz
Deus, que s·e reali'zasse em época
O\llll'['luna P IJi,stól'ica, OpOl'lluna
pOl'qlHi os i I llS [.r os repr,c"5'p,nlwntes
j)odel'ão ohseTvar no local as gran
cl<0S pus&ibiJi.d'a,cI,es <elos nmnicipios
sc.ryirf08 pela Emp�,psul e q'ue de

]Je,lldem em pall'tiCl]jl:al' do Governo.
Histórica, por ,&e ter realiz:aclo na

Semu.ll'a ,lo Solrclad'o qll·e é l) pream
bulo da �'rlmal[1a ela Pá.Lria. inicia
!la 'fI,q uela, n cio �o]'dano, com a

j]]l�1 ala;;ão' ela CmlJel"elllCia Intm'
!I,..mel'ioa,na do Ri·o ele Ja.n·e,iro, cm

Pf'jlJ'ó]Joli�. oncle e",t:'lo reunidet" 20

:'ia<.\ões cio ContiH011ILe Americ1l1c"
r,e,[J,['es'Ülnfrucl<as pelos s'euls maIOres

eXipop.nk�, com a fillalklade c!0 el,a
)JO'l'ail' >U1JIl l,patado de defesa e 5·e

gmança do hrlmis·fpl'io ocidenLal.
T.,'mos, vai;;, r[.e"e<res sono", a

cumpril' no .allllal mome([llo. que O

mundo aLn.vcssa, e, o nosso lhil�il
cmnn j)ab lideI' da América do :::'ul
sa:LwJ'á hüJlI'�.r S<O>t:lS �·P'111L·jmell:,G� cli'-

,

!Tloor'ó,Lieos e pacifi;;tas, [JOl'qUf' ('1:1 r
L:O'a llul'U, COTllflOl1 a Latl'eIa de JIJ'j-

,'

o'i-lo ao s·e'll ·])en0rnérito .fllbo: _

Gl]�E1L\.L F,lJHlüO G.t\;:':PAlt })u
TRA.

D.!\iDOS iQOIMERJCIMS

O DIISCl'!i:-:'O DO GEL. NEGREI.ROíS
_�Ü' almo\:o, 'no qual fiZel'aim uso

ria pala,na, j{l pal'a agTa.cleoer a,s

o.S nos'so� mai,ores agl'.a,r1ücj,]llCll-
1.{)� por lão hO[l,I'O'�la visita 00'U1 a

LllInl 11m deslumibnllnle j)Pl'icloo 110-
\'0 sr a,bl'il'á vil'lualm('nj,(i ao I er'
mo elas pl'odilg'i,os·as exrnrsi'ies Ja
i,niciadas pelo ben'emérito governa
dor dr. .<\'d0r])a1 Ramos da ;-;ilya e

]Jl'o*,r,guida,;_ agora pÜ'lo� veldaclei
I'O'S l'e,pl"ese<1JJbalnl;es üe's.te grandfo;;o
J<::s,lalrto, exclursôe-s 'essas quo visa,m
II S'P II j) l'ogre'i:lso inüus Lri,al, 'p,ed1'a
,.t.llgnl a!' '(j o ;; e u C,llIgTa:nrt e.cimlf' 11'l'Ü ,

O
* * *

�\. lei não porte ..i'('1' uma abstl
Cão, pl'C'ci"amos honl'a-la �e.mr
na pp,�,�üa rIo;; M'IIS ]rgi'litn{)s f\

cutn]'1'", 'rJ�lcg'a(lo;; lllJ�SO,� e ria Il

;;.a c(l;nl'ia,llC8, qUi' são a YOi]]lade

gPI'�l d,a..< :\fll;:f)'PS, Iwln 110S

UI'a P !Jplo d�{'!l1'\'olvimento
a in,duslria !' e(Jll1rl·cin. em

pplo a,IJl'oveiUtl11c"ll,to rle to-!IOssas riqu{'za;:; lIalUI'ai� que
Cilm [J ll'j)SRU ca.brdal ele culi Ul"a

e rom o� 1',eCl1Jl'SOS JOl'nPI;Jeln3 ])<'L:s
1l(}SSaS ['i.CJllc�as nal,urai", e, e'Jm

l'ma peq.lIr,na ajudfl monel,ii!Tl pe]o
(�O\ Pl'no 'lJ'lIlnl'.Clmo::; f;oluClOl[)ar Lo

do� os rw"·so,, }Jl'ulJl'elmas l'rglÜinal�,
E' Ulnlla. g'l<aluüe s,a.tis ração para

mim CJl:DlO di.ss,e, a vi"i.l!a q,ue a 1108-

�a Ass·n:IIlIbléi a Legisllativa faz as

11 ()',,�a� obl'a,�,
�ão 1)(\(:0 qUl' mr l).plaudam, mas

l[\IP Llb.�l',r'\',P1m-a I:'m .todo8' os seus

detalhes ,r me indiquem os erros

panl eu c(J.l'I'igi-lo,,, com ;;atislf�{ção,
�las. vr�LJ rte C'Ol'a�ã(), que apOIem

Sfll11 J'I:'Slwvas o 1l0S�0 ,pru'Joto e, que

]lo]' ludo� 0':' mei o,; pr'o'C'Ul'em com

I}rg'r.n.cia, dr quwl1qu('(' m 0'r1o, facIlI
tRI' asna "(i.alização, para q,ue a

indll&Ll'i:J de",t·fj ,l>ublime pedaco bal'-,
"io'a-ve:l'dr inflo s()fl'a na S,L1a as

�,l��lid:lmcia vel'biginosa, ]wla fal'la _ela
t'llpl'gia elélrica vara a,s a;m!ph'a,-/oe'?
tão descj,aelas c n+\CeSlsarJa�, Ja
iJ1iCÜllda" ea.m g'l'a11lc1es de.spocslas lW
li()� inll].\1süiais c,um RC]llisit;:,ã,o de

maquill1<úrio" para 1l0YêlS j,liJd·ll'&tna.s
e aumento da,g exis.Le.ntcs, lllellsp,p,n
i;á\'E'i� á c1rfe·sa cCOllomica O mIlI

tar da Jlo�sa g:1\anel'(:' Páta'i·a.
. . .

-A's 16,30 horas: Oheg:acl'a á Usi
na, onde serão servidos .caf.é, "san
dwiiS'hes" e hebildas.

9) ,R.])GRIDSSO ii.. JOINVILE
A's 17 ,horaIS: Par,lida da Usina

Braci'lllho, em automóveis.
A',s 19 horas: Chegacla em Join

vUe. - E,n�reLa,nto, atendendo an

ho.menag\e:rns de q'uo eTClJm alvo, j'á
para. -enabteoer -os l1lnLáveis emrpre
elndime'll,tos qu'e "i,1JlhClJm Sffilldo re.a

lizCiJdos ,na'qcl<ela Í'egião 'V·elo ISI'. ceI.
Graeilia.no Neg'I'eiros, os- ·sr8. de
put aJclO's Nl1nes V.ar>(�la, lideI' cio P.!R. D., Artlur Müller, e Braz J.o<a
qu rI]1 Alves, l'esventivamelllt,e em

ESltamü:S ele falo dml.tro elo es-

plendi}l' d'e ,Ulm sol 'na;;()C'll.tc, sol
dI' S:1lNte. rOl'C'a e cle id<ea.!i<!'imo, i.l'

l'ompi.lio }1(1 l)OUOO pa'l"a ré<le,mperar
as !lOSSla,S P'OSSa.'])ltc,S: J'rs,',rva,s LI e

(iJIPl'gia� (' d'e cOIJJia.nç·a 11<U nos:;;o

rlrsli<ll-O.

CJ'eruram-se, 1{J00nla,Il lu. pa I'<t nós

1'('"J)O]1'�':1bi lida.c!es e 11>01''111 eiS, a q IH'

rl{'V'flJ110S a todo ll'aIH;.P, s'allrl' clll
mdhol' 'mo.do ho-nrá-Ia's,

B\'irl<c!1lte<l11E'nl�'e: a lwu"a c1i�1 o é
(',".[Ia p'xprp,ssiva visita, q'U{' hoje
p�pOTl\l,a.llIeamenle l'eali,�ai�, SIl'S. (1('

J)lllILa.clos,
Eu 111e l"ejubilo mllÍlli�,�il1lo, 1)01'

CJli,c vejo que os cuidado,,, quI' tislilO
,.;.cndo pof'tl·os na rxecur:ão dO<':: no,;

::<o� i'rI,e,ús polit.icns. visallirlu a cun

Cúl'dia, disposlos s·empl'e servir,
n,nLr-;;; dr lurlo, ao Di,r'eMu P <Í J U.�

tica, scrão, pO'I' forca, bel1<('mél'ilo�.
'* 10, '*

Assim gara01;(Jimo<� a .aJmo�(e.I:a "

badi.a do nosso la,]', ]1al'li,nrt�t) 'ele

ll'ma 'e.dncação e'>'Imel'a,da qllc se

prolongue fOlia 'cla casa do �ll,ILivo
,;isLemáJLioo de todas a's vn'lll:des
j)1'Í\'ada,s r eivica1s, rm be�llefllcl'Ü
fio ,municipio, cio E,s:Lado c ela Re

pu bUca,

Quan.do ,todos os elo� dc,ssa ca

(J.eia d·e O'll'ro se ape1'1lar,om com

efusão nos nOS8'0:8 cnr,ações, o nos

so progresso .tão ambj.cioDad�. ppla
comunhão de lO'dos n:6s, csl<aJ'a :[mto

c a paz então 1'e1na1'(\, g'I'a,ça,s a

Deus I\eclinüc!.a eh:: 11 a.ixõ p's e ·e [·I'OS.
,

* * *

O culLivü esmerado ,do 'se�üimenLo
na,cional é c será s'empre uma con

dição indi"pf:'llisável 'e l)lleci�l1a pa
N1 sr al,cançar ess·e l:felo Ü'bJellVO.

* • •

confiaiDlCLl, da :\'u()iu, pal'a que,
orcl,e.m j I1l'id ka não \,.f!'I1,ha JRIIl
a. sorrel' lla sna ("i',t.a.hi.lidacle,

'tOOOB 3,r1<111i I'Llcl;l;S P cllbiNl
,. Dara at i Ilg'i'l'mos ao ici'eal
'Ia] nec{>3sitaJmos clr. IUl'ça; o,
li' ,nos [J['oclignlisoll l'xlllle
ente Wm ,flS mag,r.sLosas cas
Iie Ol'Dn111 o IW,,'SO \'a:ilo te1\-

o ,pro'g'I'OSSO
ullimos lempos

Cl'rio 00<111 s,egura,nçca que a As

spmllléi,a. 'Esta.dual, aqui lão cligna
tnE"l1IlJe re<lwes'enLacla, cnvia.l'á sem

j)1'f' os ,s('us l1lielhore,s csJ-nrços, 8,e

gui'lll[lo :J Slua marcha, c.tll llnlla reLa

!leio caminho dig'no que oscol1hml

para <percorrer e que YLsa o, en

gl'ande-oimen:t.o dest.e gra.�le].r T',f;ltarlo,

oaminho est,e onerrl,twdo l}elns (11-

zerps da nossa ba,nc].cil'a : _ ORDEM
E PROGRESS?
Todos nós sa:bemos q'uc a Orclem

é a has,e do Progress'o, PorLalnto, nas " mar' e 'ln

Naçõe& oooe não bmr\'er Or<dcm não I Bl'a'S'11 exiF'e qu'e seus fj]I1ü'<;alb� ,nc,iU� nos f�I'l�ec'eIl11 com

haverá PrOgiN?&SO. �ara o engran-ll:JeUlham-.s,e umdos e ()oe�o's ,e ade � 18 lé extra{]!I'dI:n.a1'la, e em

decimeruLo' da nossa PáJtria é T\Ieces-, conduzl-lo, com, sUJ)r11.orld Ol'{}� �(é .!�nlcas l.nve.JayeIS, a

sário que as 'nossas insü,Luições se-' Yistas pelo camml10 ,lISO clad "de tflarIa PrIma rprrclOsa para

Jam ,edi<ficada,s na rocha viva da lei. para que possamos OCUIP3J_:'b' !dg (lhatel' _ A ELETRICI-
'* * * Ll lugar cru-e nos está de� Hl

enio COlll1 se,g'll.l'a,nça, comu clis
::;0 no pat.riot ii:lU1<o r Si,llceri<etacle etc

Lã:) dDlbla Assemlbll�i'a" que Lodos os

SI()1lS esIclI'C,os se'l'ão para a p1:u,nta
l'P:11ização cio 8011Iho dourado dos

IlllS,�U'S incllus'Ll'iais:
,

"Com efickmei a p l'egu !.a;ndad·e :

i\L\.TIS EbE'DllTCfDADK
* • *

çõ<es nacionai.s de ,ex.plomção '(:]e .Pül>ê.ncia i11'sLailaeTa: y'.
Bwtist.a e Tijl1'cas) ineS/te Estado e-

s·m:viços des'sa naliurez:a no stJ!1 do G tu;rbi,nas com: 2.420 1-1"P.· I Rio Negro _ Lapa e Campo do Te-

paIS, I G ge1'adol'es com: 1.880,kVA nemrt.,e, .fi.a E&lado cio Paraná, de
A."l ,sua,,; linha.s de <lràJll'smissão 'Densi'io g'erruda: o,000,.'\'011s. 11940 a 1946:

u1tnl1passam a. oi·fra e!e, 500 km" I Trmsllo Ide. >lra,nsmi�são: 35,000! Ano
aIJmn!1.[cI,clas por 3 usmas hldro-, voHs. . 11940eJétl'ilcas com 'uma potencia :tutall b) A,mpliaç,ões projeLada.s: 11941i'llsLltlada IrI,!' 9510 1\VA. Conslruçãu de uma usina nova 1,942
DADO:-; JJ,]UNCIIPAT<S So.BH]� O no laldo opost.o da exi8�elnGe com os ',1943
APJiJO\'.El'l'AMENTD BIDRO-ELÉ segl1Í<IJIle.s (Ia.dns: 1944
TThlGO nos mos BRAC1NBO, PI- Deil'nivel ut�lisado: 487 meLros. 1945

RAí JUJ�IO E CUiI3ATÃO .\<Ctul1ular;ãó total: 7.000.000 m3. 1946
f) lJ.SIN.J.. BRACINHO: Pro[.el)!ci:a ipI'o,jetada:
u) T,n:sLalações atuais: :2 gl'lTpnS hid,ro-,elétl'i,cos com um, DOS R<\iLAiNÇOS GERAtS DE 1942
Desnivel 1.1ülisaJdo: 310 melros ln<lal de '14,000 BP. A 19(16:

kwb
9.827.449

10.894.1167
11.866 ..208
14.709.627
15.360.901
17.589.065
18.693.304

C.r$
2.400.616,3a-
2.604.680.,10
2.918.496,80.
3.339.240,50
3.620,161,80
11.092.671,10
4.70-2.509,5(}

eml
em

em

em

Aumento do
19!13 ,,:., .. ,

19ft![ .. , "

1945 .

1946 .. , ,

pa.trimôn:io
Cr$ 1.104 ..659,10
Cl'$ 1.75ft.757 ,4a
Cr$ 2.305,267,50
Cr$ 2.623.392,00.'

Gr$ 7,788.07·6,00

O reléclltório em apr·eço vinha
a.cOiill1ij)<a,nhado de drudos· gr,á<fioos. 'e

ma!J)as elucild'aLivos <CIa� r€epresas
atruai.s ,é J)l'oj,eIJadlllS pela Emrpresul_
IMIPIRESSôES DOS VI,SITA.N'DES
Nosso eavirudo 0Sipecial J)rooCul'oQ

co].]1,er imp.r<essões' düs c[.ÜJPluJtados
que visi,tarmm Ü's ,eIl11,pro'o'lllc1irnentos
J.pva,dos a ,e.f',e·i to pel].o 001. Gr.aciUa
no NegTeiros,oblendo as s,eg'l"i.fit�s:

"As obras de Braci,nho, em JOlll

vil.e, cnm os Ipl,anos traçados repre
s,entam a vi[,ória de uma gramde

(

fôrça de vontade digna de admira
rão. Ali a inte.Ji'gencia humana epro
jeta-se 'f)om toda a ·sua exepre&são. A.
f'n!genharia dOlffiina a 1lla'blhl'€za da'
maTIleira S'Ul"Pree.n.den.le. O Corone,l
Graci,aliano Negr,eiros, com a sua.

extrClJnrdi'l1'ári.a carp'aciclrucle cle tra
ba,�ho e inO!ligônda é 1.1lill dos he
róes do magnífi'co ItrabaJlllO tão ntiI
á economia ca,tal'inense ".

(a.) Ntulnes v:.a1�el�.

Conclue na 7a pásina

IfI) EM .ES'l'UDOS:
a) Construção de uma usina no

va no ,dia OUlhaiLão, com a.s seguin,.
tes ·cal'acteri,sLicas:

DCiSll1iv,el ·t�lilisado: 600 melros,
Potência prod'elaida: 2/1.000 BP.
b) Lig-a.ção do rio CUlbalão com

o rio cio Julio. .os 'trabalhos concluidos ,e pro
Jetados peLa Empr,es'lll, pelo que
11105 foi dado observar, gTaça.s a ca

tivanit.e grmti1esa cio opero.so .s'll;pe-
1'i�t,endeIl't,e Coronel GrClJci�ianü Ne-

IY) .QONCLUSÃ!O:
Uma vez eucomeJ1lclaclo o maqui

nário, materi,ais e todo o ·equipa
menta nooessári,o ,par.a a am!J)lia
ção <ela ,usina BraJcinho, j·á aUltori
zado, e a par<t.e já inici'ada, a Em-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JÁ SE ENCONTRA, NESTA CAPITAL A DELEGAÇÃO DO FôRÇA E LUZ, DE" PôRTO ALEGRE, QUE AMANHÃ E SEGUNDA�

-FEIRA ENFRENTARÁ O. PAULA RAMOS E O CLUBE ATLÉTICO. O PRESIDENTE DO GRÊMIO DOS PAMPAS DEVERÁ

CHEGAR HOJE, VIA AÉREA.

COM UM PROGRAMA ESPORTIVO CAPRICHOSAMENTE ORGANIZADO" A VALOROSA E QUERmA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
BARRIGA VERDE FESTEJARÁ; AMANHÃ, O TRANSCURSO DO SEU 80 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.

FOGO
--�------------------------------------------------------------,-----------------------------------------------------------------

estrela

liretã_ ele r.RI PAWLO MAl.....
--------------------

Sensacteuabze a temporada do (Fôrça e

AmllDkã O cboque com o Paula Raillos-Frente ao Atléti
�o a, 8�gunda exibição do vice-líder gaúcho-Verdadeiros

-ases- em desfde no estádio da' F. Co D.
A cidade rOOl)(WL1va corrtínua e111-

I
lo conceituado "coaeh" Arpar'ício nítica frente quadro do For-ça e

POIIgada

..
C(YU1 a próxim� oomp.o,rad.a li

Viana o tSi·ly;u, Vel'18IlHOS elleme-nt,os. Luz na pugna marcada para a pró
do ,Força ,e Luz, v�oe-hde:' dia cer- de gl,andc, pnoj'eç�o do s?ccer gau-!
tarne de Iutehol da metrópole do oho, como : So:rcl1, Fassina, Hugo, I
Rio Granel" do Sul, onde desfruta Olaudío, Povonovo, Alegr�tti, Dor-I
de ÍlDlvej-áViel p�'reJslígi,o, vah,r,'Ü, Jcnónímo, Lál'ia'l'O, ALa,ide'lA temporada co oíube rajado,E"ógosa, Detef'on, NilnlO,'Nadil', Viana

e De Carnilis, todos oxím ios rnes-

1.1'e8 na arte de jogar í'oot-ball,

:";0 Paula Ramos [l,j)f',eCial'emos
'1',],1 Ú, () a,l'(j;llll'·i 1'0 da s p egadas im

pressionaan.es ; I'lo.r,n.'[,f'Olli,
°

po,nJlolalto elo ataque: :Vla,udlco, o nlR11S

OI)():.�I�llnista; de todos: Cétl'iO.!lli e Lá

zar-o, ·l.;.�na ala dn-eíta per igosa e

i,ntf'li'ge:n te;' C ll'OCO late, Jair, Nenern.

Minela r Ivan; ,.:lé(l�o.g et'icaz-c.s; _OS

excelentes z.a.glueil'ü,s'· J�,llÍID!ôs, Faté-

co e �a,k"i; o extrema cs'_:';l,crdu. br ea presença Ido "playei-" catari-

nense '11e:i.xeil'Lllha nas hostes de
N]y["la'l'do e o ceneru-avanto Ca-
I· t

1
esquadrão de proítssiouats do Bo-

IX' o,

O CI.lllbe Art1é'tic<o possue bons

'-

l\U'o.lg'o de Futebol c HegatatS, Lia

Ihiu de J'ttnU:!il'tL

Cariof.ui, que éôill J,áz!ú'()- iõr�r ' A, imprensa falacl'Cl e (',;,cl'itltl da

murá a alUi dÍl'eita do jjJ,aque mei(;l"oiP.�'�.'- b1'.a\Sllelil'a �e ocupa ,de I
paularamoellse <l:59lUlllO, reMI'll;:df?-S,e e.::}glO';wrlJoenlCltximla

�'egllrncla,-I:(l.il'{1
"Dia cio :::lo,i- �úblle a" mu.gn. i.

:l,(!.as' pe'r oriInan-.
dado",

'

c'p,s" d(j 18x-defeIl&Ü'I' do Palmeiras

Forllel�olli, illside-Ie.ft do Paula
'

O te'c,'·
.

·:i (. ii'"]: .. ,; '6" 1i'l11"t"a na de iJiúltu:f''OOiil d'e'sLa,c.a,ndo�o lSi8lill.1we
Ra.mos

.
> ,lCoO �OS'8 nJ'Jell' CC' l...·

.' .

t
., ,'..

1
,.,

.

,'., '1· 'P'áula Hall'l:os" !)IYnldo, Oi}- Clo.m-o Llm dÜ's mellhOl'es e,!lemle[1 qs
".

. ';"�-;'�':'_- \lcOlIa U7." -"

..

'

r'� "0'1 " ""'''' pr.élios :trravados
í gwüé.bô bjtll éC";'n

'

.
,

L d' J till&O' á' Ilos:sa N"lJ'o'rtagem (l.,) "OlWStO .n.�,.,

_ _

UI ini�io maJ'c<1JdlO l')a'-
t;'m, , :(':C' a: . .." ;. "

'.

'"

,'[ ,ai _ na em di.,tIlIU!La do c,pü'o máximo do fu-

ra alma 1
- CJ lle crPA'" 'PItl'jJh(l,t": t<e e.ncon 1 ,ITJ1

.

,,'

( ,'<-U: la; no. 'estáJdi.a. da 1",. C,. D, t l'hL " "1'
'

"·"i).�íÍve,1 ,ti' irão' ti [tetl,wi da Cap·iL'Ct! ,d'á' Rerpuollca, 110

e Is,e l1a 's'eu ti >'1"'811' á
.

'mie· 0.1. ,o 11ma 'J,
,. - L

.' t f
.
., .1" rn'''''''. e'n,tI" I. o.s

,. 'l, ,s, no o valloroso e .1 L
.

1 fiill'é (J,erf;(,illll:J.endo qUtal o Bo ,a, ,alg.o .Ib�·nv , '-'

destwc.wdo "["an'l" d P I
'ula CI}:1IStC1IOS :(,8 ,,_

. " '

.

't D" I" '''''Dlto's q"'€
"

"u o 'a:u n f{n '

.._ "I " I ,., ";."l::iil'i'iO' c'Ülntri-. líd,el'e,;:; l'lWIc.' 0<:, os se IS u'" . ..

E,IC, v', ·I'd'
, .. ,mol::;, a� COle� llICOOllE',� 'C'

• I ,\ .. l'elClel" 'ad-

"
'. 10C- I. €lI .11) eam:pemraLo I b " 'ri '

" ,', 'l'.i',�..t:í-ki'(l do o alvi-Jl,c,gT'o ,manc 0\1 ê'� . '. �
,

illmaJdorJJsta :ckl. ·CaipiLa'J... j
UIlI o pata matOl 1, .

1" 'ári.a;s dtoi� fo.r.alr'n· ,c,o,lltC!'ullstad'os
.o S I

J"llltellol ban'l,o'a-vcrde, ,

\ EISc . ",
. ,'� ,'-. d 015

, "

'leg-ulltC o C.OlffiprOJ)'j.ísso dos t O I
':

d ('l De' �:\f"If\líco IJÜ'I' TeixeliT.lnlha, que se,gUD\ o '

g'clllll(')hos soení conll'a o
-

,

('squa,( rao I o .. li
.

_ J . '�o 1: .

,'" is r� a,s e:mi:s:s,Otl'as .()ariüclllS'·

val'or
IlHO menos f 1'('a1J.ZJOIll 1!'Pllnos �,Ol11 g11...1I'1....

lf p.l. i." ,jOllld"
I" l'd-'�s "';a'"a f'I''J'u-

.� (]S!o ,eSCjUlaod1'i'io do Cl h ' r"'h<�.· PO""IUe gTa'nC'Els alp II o"" {J a '"

I ir; C t
. < "U f, Atle- ( piLo, Todos 0',0. .a.Ue-Licall!us ,J""'- '.'� I'

, , _ ,

'

!> '0 .a' aI'inense, qu'e OC'lllpa O 30'

().
c'

-

" 'ilória';' r\l'l' Clom des[ta.que rem qL1«.üq,uer po doe HIumemalu, c da. 's,cl>eção caLa.t'l-

p O IS IL o cio' I
'

��se COD:l'l?l111 t.iêS na \'. .'
- _ .

d sue l]m Ia,-

I

.
. 'mentClOtnado 0el'ta� _I :fI:,a,.''''' ,:,. , eo'n a maior ausiled'adte' D ,,,,,irçfuo do ataqille, s'cn o e

.

'lJ1IeJ1SB,
.

'

_U8, Com a'lJ'ena,s 'Inm Donto abaixu .,i ngw !.tlttlltD
..

"

.

" I da I d/á') earo no mlLlIn:dlo eSPQlrüvo. NOIJiC.i,as que l'BOeJblemos fl([) RI",

Dro 'piWLlJla Hn<ll,o", I

"
" t TLe ]JI,SêH' no g1'am,atf ° . -. 'd'," o

'
. 1.)""...

:J� JJ1.(Jffl\
n �." " .ravar

combate\
.Pela COJllq11.lJltSta, cio, extl'aor

J1'tan revelam q.ue no EllliSalO de)' .pv.'" ..

PoltS 'C',Slepuwd:rões '00nlsiti,buidos por) I R''(,fi'd:;&
'o(�a.IU' a palra]l 'all"'h'l' rutacà1filt\'e que [0'1 flglllra dl1iS m.aJS

glo aULe-10ntelnl :r,ealt:lad:")'r CO'

t!xcelenlte d
,.,.

.

'nodlerOisa a anO'·e· g
.

v <, ,

I 'ad ta
,.

'I' nll�
.•

r.

:iS MeiS, O pebo! iLhéu irão TâtlÍJ" 1)' soberbo . C<lmi1' '. ',' ,

': .,' , '_ l'CiSsiivas nos s'e emtOU .os;coa -

a ron.i)o para o Jogo. t t�' ama •.

;a IIij.t,a, Cl�iltL!?s do vevlor do conjunto Ro
arqueIro

..
do.

ji� al�, lnfhOts��s 'Pal.'�lcllar� nlrDlt.:���o ��eDtSI�s ,o técnicio' ,Qtndi1l0 Viei!I'a c;m () 5ã:0. CI'hstl,óvão, (.)� titu�ar�

dos �namlpa
Paula· ",mos

i"
\ 'le se .aV.IZl(l,larl ' L,

L "ne'llILado '",
' :t'�

,
"". 's, ta;dlHíiúil I!ll �" .. 1 ' rti VOS tem sido vi.vaJl'ne.n -e eLllmpml r J' V\eIIllC,8I!'31m OS aSit:Jlr.\lin.LleiS p81l '. -

�,

T,e-ramos dI t d
l 'os cHcn '()� esiPo

d' t do chl!be da I des"a�T I' (J
, ras aI' ·8os oopol�Livas eleUTlIefllllDs,. rCOI ,. � .

. ,'..
e<fD{p'úJ1;g'llJln/(lJk '10I01t8lverud,0 ISlJ.liperloLa,r Pielas 1'amls � ,

�J1e 'ores,. _

a,pa l'ecooido, com l"e� _ ,:'t '".�. ''.
,de .gala, wssi,sLiJll1d:o peleja,s de gran- n' JT, [

,

mo. Cll1'J. u, Bl'Ilto, Iva- da' Ca.p\i'I"lID [plr;n a;�'s,is,Lên- le:s'ln.'e'La ISiO[,�ta.na, Co.n\Slde:raido c�
e:xtrE'JUk'1l :dmeIila 'De!]Xe1I1rüI.:ilJ, [tu_

de 8llllV"r d
I, \c], Chl)],S A.lUO'Lt!';·tO M h I

" r !<' .c, ".LI, lllna , ",. "

. �<"<> T-el- "
� tr'''!(p,

"

v g'fJ, LIDa, 'Ü'lllde slerá dado]i"
'

." 'tO' L', l ac' ado, I o �áJdTü' �lla' , ". . '-tE'ov'e rc- mo lllma ve-rdaclreJ,ra pTOl11'e"",u.,., ma;l'OOllL ,nada menOls ue;, ,H'

flipa'elmar as lD1:wginH'icas qua,],]Id!ades Il�l�,�S:��'til�:l�;(II!Z,hIO, :\,1;>aCII1'81eo., Miri-�c,i:t\ ,66 c;oill1Ij]J�)à 'd"�:i'���oe:lIO �Uté- Xlei.riplla vê 'slJ.ltbi,r ,cada v-ez maIS o\SOCilllcl'Ü (} OIltfJro t81lit.o e01]Q)IJ�'lt:ui:
diolS ipebolllslba,s sulimo,s tr'E'ma,dos P€_ 11a t'sL r

",I" lco,{au f' ,Cape- lleUli[e ã: lW'C'"wfl,À ;11Iei:IIO, SI8.lH "c,a:lILatZ" oe Tlo.s, OS c,Ültannen-
iPor Hel:enlo, .oom'o VlemÜ's, tJU"O

Jogam hOje Cllb;" 4fléucüg- êa df�o
d.\

�re'nse ;:�l:,�:��:!=::�I;';:;� W"I �. :::=:=-
A 'a�,la da -"'n, mi"';", de

du, ,"rum,,, o',b"

.

oom mi; .....
,gDe� "0& ,"cá im- :o��;,;;::E}";:=�� qU�númJ.á�::r:msef:�:::

fUlbeboi 1D1raI'CIa para ai Lande de hÚjle I mamado para ás 13,30 horas,
Ü

� I p_1elJ_,�' ,��I,'�"� o,. tl:trJl1�llJ. L�S" (I d�o corrente aiUO, íIio
ü cOIIlfNmLo .(J:Jrulba. Atlét'i.co u"ens'lliS"

-------
.__

..

I ela as 1;),3..
1')' fi'Jl»f.ws, ..------ tano o

l t "e me' I'xel'rinha é de tu, aguardam teu aDI, P"

F'
,

" 'L'

eh
.

--_ - 'O 'COIn'Ta o <.lr .1.1"
-

1.&.__ so-
·1:g'ueJ.r.el1JSle,'·Ull1 joS'o qtllle €Ist.á 1'a- eg'

.

f' FA
'''_'-

-_

, .UZ)) rI. que possaPl VOIGU •

d.élJ,'clto a ag,T,ard,.ar ao pU1blitco, !I"azão
OU Onem o « orca .e

... aipE'_UarS ti merSleS,
cieclade. Colabora all Cam-

cla:s b eh
II' •

' E,:v,,-,il'<1do o p,razo temos c.erLe- • • -lo

"_ oa'8 11.,m'forn1a'II'oes" que os
.

e,gou OiltB'ill, .ás' 12': h'oras .' ,,' y�'"
... -eHa e -'\F rt p--La Dró RestabeaeameiWO I

.dO!' d I d tos e ReI M] N za de clu'e o campeão de 1910, C,INJ: e iillJl1'

� eg a, JalnLes vêm 0Llmprinclo, a Aesta capital a embaixada, d;. "

. ,'10 1 >tror Pel o

'ti-I" \ Saud � L'
lP�eveu:do_,se, mn dlelS'8.n.rolar be:.m Força e Luz da cap,'tal i

amda o sr, sargento .Toâ
'

dars grrunde'S possll�i,lilCiade's de se,u d. e «o uaro_:_____�
dISlJ)'llÜlIdo, _ j cha que aqu'i e' f'

1
. , gau-i nes, do Atlético. am- 11I0VO dl'ffmSOl', frura o máxltmO pos-

S
- .

" n ren.târa em A él'l
' \ ovar (> S(}ll (;.tll�ll'aLu, A'� m\!111J1�er�4Q.I e nlao .slO>frerem mod:ifi.oaçõe.s

I
sensacionais

c,
onten'd' b'

.

'lU,l,pe da betrra fIlos p
1da SI\'reJ ]lal'a 'I'en'

" .Pi.�" u II 9 ....... �

os dOIS C
'

,
'

I'
,

as pe 0- pas foi r'd'al Dr \ '1''''lxelrrn11a' ai:nda
é JOV'etm e qtUla.n-

_)..(,

,

. Oll<JUllLOS aiP'!Ies!enlar-se-ã,o llstlCas as aguerridas'
' I gamente aloJ. u .. ., m

.assIm fonmados: do Paula Ramos AtI'ceqUlpeS no quartel do n0 BCP. u lo :mai,� t,effipo perma\�ooer no, soc- pr,-};es};a
'tardes d'''' am'a.,nhea- e deelCO, naS g,-entif c5felYecfm�nto 'do" s'�., \ c,el' orurJOc.a irá adlqtllll'Jondo :orma \ Pulo 22 (A, N,) ---),'

OLUBE "segun I t
v

'ável olassi,fic.an:lldo....se ent:re uS S, a , merosos
"

.

A'l�É'lirGO: � CUT,rú, Ida-Vieira �próxiITlja,' r;es eotiva-- I us re c?lTIa:ndante, tenente- mveJ<, • companhadas de nu '

o

Bl :lo e IVa1l'l; Pa.lcibteCio:, Fomslooa

el
mente, p. rcoronel Nl}O' Chaves Teixeira'l

,dtlol'es jlog�a,do.I"e!S do paIS,
L 'I d putados esU-vera.m onten1 ��

Al'l GIl' Capeta M I' ih A
PC)(UiClOS tOir"aro os Jogadores ca {l- el

.' � EI1'seoS J1)31

'".
" 'c, r·, ,eCIID o, Niltinho, 'e,nllba'ix3Jda gaucra" .' .

'o, ,,' ,
.1.

o'nlolM rtll�e com,s8Jglukam brllhar Palamo CctffiipO -l'�t';:3 per-
l.\'hlrmho e Mach,ado, acruardada no E t" ,

era HOJe, as 9·,.ZO horas o onze
' , �<AI " . .' d m sonhoras pau 1", "" ,

"

b
.,

S :r eIto, pelos gancho fará l' ,
'

'

graiTldes cemil.ros flJ.]tebo,llstlCQ.s, ,e oe 'v
,- d' � l\InlhC

F1�GUEJiH:&1\/SE; _ Mi.

--BOlelhOI
�r�, IraJa GO��de e capitão I

to, 'no �St4diou:. Lgelro apron ,riu
.

'iri'nha fói ao Rio, V\iu 'e ven- tencentes, a,�mao q�:'" fora.lJl
'(, Dlia!Ill�:nLLllo; MOlltgui!ih0lt, ,Jairr e �sva�dO VareJao,

PU'€Sid.eiltéS/
O,''Estado E: Fti ,C, ;?, nOl'> reiS ,Demo�ra ;CÇl.S-, ",;verYladof

J)III1'OO; Poli, �odinho, A'llIg,I,lISILo, Ni- r�s!pec��Iam R;mos € A�ético, da os renOm3!dot�,ü::�ks "sadu- 'I1eiiX'l :ché qUle ilustra esLa págnla I r:rotestar J'tin o a� ':' ,rescia,
n6

('IQlIWU e Ha:mJ!.tO'D, ,a e!he, e srs, ]orna- terra de Teso ,',
. a ceu,

') va,lorolS'o ",pl.aY'.80r" <qual1l�o \ d�, �stado contra ,;I. \.,a

.
Prelimi.nar: entre l0.S ,a8!])i.r:mtes

lIstaIS e.SPOrtlViOS Aribaldó 'p(5- do felÍz estad
urmna, auguran- O d, do Palmell'as, bl-c.tml1c,lo vLJa,

. voas, Waldyr'de Oliv,eira San'
, "

1"
a em nossa FIo- m.�tm \

,
. - nanQlPo IS

' '(��fen,s.O!l-�

SIMBOLICO
,0\ memorável prova de reoesa- çrandes {ilhas, cujos [eitos, san.

merüo -, Corrida do Fogo Simuó.! (l'ue e uula, em pá(linas ele ouro.

lico de 1,947, em homenagem' à I
gravaram em nossa História, áu

nuuma data da Independência do I reas datas. que marcam a oitorie

Brasil. vario buscar o Foqo, aceso na i de nossas armas, a. braoura estóica

chama da brosrura, heroismo e a.r- e, o tieroismo intrépido de nOSS«i

I'ÔjU dos I1OSS0S bravos soldados, çetüe,

que dormem. tranquilo» (I S017(1 dos Cooperar nessa (lI'a.nde manifes
vencedores, no Cemitério orasilei- fação de cinismo e de bl'a.s'ilida.«t:

/'0 de Pistôia, na It.ália. ,

é liqar a vida. 'ao ideal mais em.

A proca olinipic« dêste ano, se polgan:le que um homem possa. ter

rereste de motivos que aumentam A tocha. flamante, passada de mü.

o se"u »alor. pois, l'eVCl'enCiLl feitos em mão na. arrancada para 11,m dos

niemortiueis ela nossa »ida militar, extremos da Pátria, erguendo tU«

no seruiço do. Humanidade e da e. noite o seu clarão e o seu calor

Democracia. é o simbolo da. unidade nacional:

PCl'C07Te'l1({o' na llália, 401 kms. não apenas da. unidade territoruü

u "Chama Expedicionárin", aira- nws da comunhão uerdadeira ádJl
:ve,çS{l o Atlântico em demanda. ao sentimentos e das enerçias dum

Rio de Janeiro, e =. 1''tPI10 !). PÔ1�- (po�o. viril, que pode clesfru�ar ._

lo Ateare. onde estará a zero lurro

I
[elicidade de. pensat e sentir dlif

de primeiro de setembro, . mesma maneira. em tôdas as lal'i-

Através do Fogo da ».u-;« as

I
tudes de sua. imensidade geográfi

ram-íli�as dos, her'ó�s t�'YI,I,lJados, 're- c�, refletindo mna só alma. num

ceberão a ?'ISlta. sw�bolu;:a de seus so co f'tJO , ,

ContiB.a brilhando a bôa
de Teíxeirinha

Ma,relu 3 tentos no treino do 80t810go
Muito ,s.e ,tem dito e escrito sô-

Luz»
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I visita dos representantes...
Conolusõo metros cúbicos de água, obra esta

F"ei'["{)ls, constibuem leg'Himo orgu- que 'patenteia o esp íril.o i-eal iza-
1Il0 dos nossos patrícios. I dor dos engenh eí ros e operários
Reul izações desse jaez, pela sua brasileiros". (a.) Braz J. Alves,

,éonj'cm, gr-andeza e arrojo, deve- i • • •

riam ser visitadas por lodos a([ue-I A .gliganLeslca obra que o Sr. Co
les ainda descrentes rlas nossas l'OINll Grac iliano Negreiros es'lá'

) ,

•
\

o deputado Artur Mül!er, da U D N., enaltece os

e snpree rvdizneri to s notáveis realizados na região
do 80 salto d» rio Bracinho

Pl'Ópri<J;S Ipussibilida;des, porque,. as j'·pa,],Í7:al1lclo em "Bracindro" ilJ11lpr'E's
.bras ele Bracinho são, sem qual-j siona pelo seu vulto e diz bem da
�uel' sombra de dúvida, d€lmons-I prodigiosa capacidade pl'a.fis�ilH1al
tr-ações Jnequívocas de quanto po- daquele iltislj·.(' png'cnhrÍro 'mtl itar,
fi'em rea I izar a nossa engershar-ia e Com a conclusão dêsse ernprc
ti nosso operár-io, na construção ele endímento, a "l'iJmfpI',esul", que já
manacia.is para proga-essn certo e possue um notável sistema ]lijLlro-\

o deputado Nunes Varela,
com o cel. Negreiros pelos

efeito, duren r« sua

índiseutívol deste extremecielo tor
rão pátrio", (a.) Cid Ríbas.

• • *

líder do P.S.D., congratula-se
empreendimentos levados a

i}<>.<dão, na Ernp res u l
elétrico, será, no genêro, uma fias
maiores orga;niza.ções do Brasil
Meridional. (a.) Alj'r'cdo Campos.:

* • •"FhlL1 ei vívamon te Impressíona
.·0 com Ludo qUB me foi dado apre
oían-;: [willicipalmeThle no que di.z
l�eRpeÍilo ao ilimítado potencial hi
dl"1ÍJUllir.o .Llaqll,ela zona.

... A impressão que se tem da
notável obra de engenharia, tüo
s'll,]Jel'iormenLe slep,el'vÍI;iona,da llrlu
CU1'rmel :\fr:greiros, é (/,r ]Juro cle�-

Acionada uma minú"rlJla r have, a á!}rta ;orr« espumante
E o meu i.ntrrêss'e foi, ainrl,l 11lIm!)!Nmf"ll'lo. Em dias fUil.uros a

maior ao sabe:r que com a consL.ru- llo·L.ú\·,c,1 l'('aliza�'ão cle B]"arinho �,e
ção ela J'c-pl'·esa do Rio elo Júlio é wnsü[uiní nlO'LiYl) d·f'. orgulho paJ'H
jlIJ,:-;i\,pl a J�mprpSlll fornec-er fô1'- torlos os calarÍllens'es r cOQ,perará
ça á Ilos"a capilal, reSo.l\'Cil1ldo-se, gl'utllfl'enwnl,p para a gl'<JJlJr]pza ele
assim, êS�Je angus,tioso problema lln�,;a ,pálria. - (n.) PJ·(),tog1ellps
qne la.alo a['[i,gle os florial1lopolen- Vi,ci.ra.
s·es". (a.) Osvaldo BuLcfío \Tia,na. .Prlas impre'ssões cl)·lhidas, bem

• • •

pôde-sle aq;uilatar o Y'lÜ[O das obras
"Como panticipante da Comissão 1'ea,lizadas na brilhanl'0 a'dlrniJni�tru

(- de Dp')Jlltados qll'C, a co,nvi,he do �'. ç-fío ,(io ceI Gracijia'l1o l\'('gt'eil'()�,
'C(ll'UIWl Gl'Clcilia,no NegTJell"OS, V1- que mui'lo Jlonram a rllgelt.ilal'ia
si LO'll as obras da Em,preslll no Bl'a- 1 bl'asi,leira. _

cdnllo, rlecl:U'o CflW ullrapas's,Qu ai SpgUll<rla-feira, a,ótís visitar'cm
{od<Js as conjeturas por rrlirm f,eillas i \·ál·ia.� fá,bei'cas de JoilJiVHr, onde
o que me foi dado aprccim� "in 1 fOl'am alvo das mais caüva,nl[cs d,e
lüro·'. mons[raç'ões de apreço, ,e ele partl-
Tludo a.li é M.mpre,en'(]ernt.c e gi- ciparem do almoç'.o fllW o crI. G1'a

g'aj�l,psc('., sOI]),res.sai,. tod'ayiaJ, do cilia,no ::\'egreü'os of.ereceu, no

conjlunlo das nbras realiz<l!clas, a Princjpe E):ot,el, a comitiV<J ]'.rgres
l'e·pr.r'sa Presidpll1rLe Dll't,ra, sit,nada sou a Floriamópolils, trazendo COll
a 850 m. dr alLi'Lu>dc, com a ca,paCi-! sigo :1' mais inelelévpis e gratas
dade de acumular 6.000.000 CTIl impressões.

Seios tOUlemlraUvos
Rio, 21 (A. N.) - No dia da·

chegada elo presidente Truman,
o Departamento dos Correios e

Telegráfo's, porá ém circula

ção, como homenagem aos Es
tados Unidos, um selo comemo

rativo da visita do chefe go
vêrno norte-americano ao Bra
siL

O selo, que é de 40 centavos,
será confeccionado na Casa da

Moeda, a�in�indo a um

milhãoja sua enllssao.
�

U.M ANALF.iliETO
é um cego, Não deixes teu aJllig.

na cegueira ela i�norância. Dá-lhe
a luz da instrução, levando-e a UM

18eqDisi�õe; de

I fU!p'i�lD�I�� - o presi-
dente da República recomen-r
dou aos ministros de Estado e

dirigentes dos orgãos autôno- I
mos que determinem provi- ----------------------------------------_
dêncías no sentido de serem]
evitados requisições de funcio
nários pelo artigo 35 elo Esta
tuto, para que não fiquem des
falcadas as lotações das respec
tivas repartições, bem como a

prorrogação do prazo de afas
tamento dos que, no momento,
se encontrem ausentes. Somen
te em casos excepcionais e pa
ra àtender. de fato, ás reais
conveníências da admini,stra-,
ção, poderão ser encaminhados
pedidos de requisição de fun
cionários.

Maqvina a vapor
Com Yf���8E;.��arca Iingeza. �------------------------------------------ �

Tratar com o sr. Aparício
Cordeiro em Ribeirão.

Vende-se uma- à rt.�a

Bocaiuva.
Tratar a rua Alves 138

\

.....�.r.i.t�.. �.o.. �.�'........ D DI�HmH� n��n ������O Precisa de com-

I
Faca com que o seu orar algo?renda bastante .I"
o leitor deseja obter uma Falta-Ibe dinbeiro ,renda :nens�l, semestral o� Procure então Crediário Knot.

anCual'f?' raza� de 12% ao ano, ..que mediante a módica percentagem
ou le entao os seus nego- _ .

.

C d'" KNOT á
de 10 por cento, resolvera o seu

CIO_S ao 1'e larlO ,ru� prOJblerna, f3'cultando-lhe a com.,

J?ao :into n. 5E, qU�t ,e� �om prà da mercadoria que v. s. necessi�

b:I��Ç�o cAom LO 'ASCLTVJ'EorSlo mo
tal', pelo preço corrente da praçabl lano .. O em-

DIARIAMENTE ' . sem qualquer outro aumento.
::-..... ._ preg�ra, proporcIOnando - lhe

CiREDIÁRIo. KNOT.
ES BOM BRASILEIRO?

com Isto uma renda anual, se-
Rua João Pi.nto n. 5 _ Anex@ r

Então coopera na campanha fIe gura de Cr$ 120,00 por Cr$ ..

Redaçã'O de "O ESTADO", Teletfe-
aMabetizacão ele adultos, fazeRuo 1.000,00 empregado. 1022
que os teus conhecidos que não sa- Melhores informações e de.

ne .

I
bem ler nem escr�Yer, frequentem talhes nos escritórios do €re-

...............................•

os cursos noümnos de alfabetlZa- .,. T KNOTção: Hospital ele.Caridaele ou Gru- dIano KNOT, ou nesta reda-J orne �
}la Escolar Allellleta. \ çae. .

- .e 9aww

Francisc. MiY •

Senhora

Atencôo
Vende-se a metad � do Prédio
situado ã Rua Felipe Schmidt
n, 2, (Lado da PP'!;'! isi.

Tratar co n Carlos Richar-t
Avenida T ..ornpowsky 52

Ne-ts
..-_-_.._-_-_._..._-..- ...._..-.-..-_-_-_-_.,_---......"

Costureira
Aceita r oupn de creanços

e s8�hr.ras.
Ruo ,Silva Jardim n. 258

Vendem-se
Tre. (3) 0080. de material, de.

co".truçSo recente, por oonjunto
ou • poradamente, aos segui .. te.
preço.: 2 ao valor de Cr$ 18.000,00,
oada uma, e a outra por

Cr$ 10,000 DO, oompreendendo 08

respetivo. terrenos, em ponto pro
ximo do centro.

Tratar ne.ta Redação ou à Rua
Tiradentes, 42 A, oom 1, Frainer .

.. ;. ..... .... . .. " .... .. ...

RESIDENCIA

I DR .. SAULO
RAMOS

José fernandes Neves e

5eallora
partioi'PQm a.. p..._t... e

amig.s e ..aWDte d6 _0-
m·ento i. ••• �a MAlHA
EIIoOY sara o S"r. Franoi.ce

M,.:; Filal1.
Florial'lépolis, 15-1'41

--I
Muia e Fnnciscl

I.oaiirman

I

porti�am a.. p.._t.. .

pe.soa. ont.i1V.S • ..ai_t.
d. _msllllto à. ..u .lh.
FRANClS4S0 •• :In a \ Srita.
Merilll Eloy !l.an.r N••••.

Barra do TreM.ui., HI-I-S47

Especialistl.l em· moles
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.
Horário: 9 às 12

Estabelecimente GráiicD Brasil
o E

NICANOR SOUZA

Papelaria e Tipografia
M.hrim.l aS�GICJr 'e de escritório.

'Livros e 13ijeuterias.
Aceitam-se en80mendtUI,_S

Rua Tiradentes, 1'.
Irn proesoa em geral,
Florianópolis.

Nome � �--__�--------_

..

Rua K.o _

idade �[stado .

_

Para { 8IH'urS'H,Esltldl.IJ:lS 011 Federni«
(/!. Exame.s de Admissão

Estude por CerrespoDdênoi,Wl
Português, Matemática, Ciências I 6eogl'ofi.,

His tória do Brasil, eté.
Inte:o:e.sa-o? preel'lG:ha este cupô.o e rem&t",,·o ,àl'a c, Po.tal 33�

FL@RIAN0P6.ItIS - SANTA C�A
-

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

Adquira TUDO de que neoe••tta.,
4e U.A. SÓ VEZ,

p.......40 p'A.B,CEL.AD.&�,
..m .. VAlV'TAGZ!JS da compra'" 'f'ifIta.

MrVÍndo-s. do
,

CR"EDIARIOSISTEM" KNOT .:>

.1IIlII8'
.........

.

'

"'.1,
IUdl.,
G.I.d......
Bicicletas
J6IH

u."os
a..;.e6••
InstaI lIitrI ..
Artll� ,.r ...

PeI..
CaMcM
Quel.........

1NDOsT1UA, cOMáao I SEGUROS KNOT S. A..

1....., ..... II tt ... t4., .. Ia.

REPRESENTANTE
Precisa-se, para a oid:1de de Florianópoli. -- para trabalhar oom

artigos de grancle prooura e fDci! oolocação.
Cartas indicando reierencios, para E. COLLI & CIA; LTDA.

Rua MendeD Junior n. 160 -- SÃO PAULO.
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11Á DIAS FOMOS CENSURADOS PORQUE NOTICIAMOS A RECUSA DE CREDENCIAIS AO REPRESENTANTE DO DIÁRI(J�,
NA CONFERÊNCIA DE PETROPOLIS.

QUE DIZER-SE, ENTÃO __ DA MONOMANIA DAQUELE óRGÃO DE TRANSCREVER SISTEMATICAMENTE ATAQUES:
COMUNISTAS AO NOSSO EMINENTE CONTERRÂNEO, DR. NERÊU RAMOS, íNCLITO VICE-PRESIDENTE DA REPúBLICAt

E CHEFE SUPREMO DO P. S. D. ?

Dr-- Alies Oualberto,C 6.' A" A·
Da Capital Federal, em On1"erenCliJ econom.ca;�

companhia de sua gentiltssírna ()"]'j'A"Df'"H'" ,),) \ ") T" h, l' I "
,

�'ll t Rt O'
�u ., ., .�,��."'.", -L,IllCl.dllOe,el :hllloamel'H:-UllP.qU8"LI la, s a. u e regressou an-

I'
-

í' , 'ri I
t t "1 t

' per lU nao esse o "CU nome mrnctone 'o, reve ou a este cnT'l·rs.Jl.Qm:.lenle�
e -on em o nosso 1 us re con -

'
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" " , dr A G lb que u-eze pa rses amertcanos, incluindo os. Dstados L nidus, COlloorda--
l,e11 an'eo, SI. ,I, _....nes ua er-

I'
_ "

-

t
iam com a rr-a izacao tI,e urna conflel',r1!em eoonumica f'Xll'nol'riinaria, a,;

o'T do Jd R'
. rca.lizar-se nu segundo u-imesu-o de 1948,

en. o 1 o ao 10 assumir ae
'

elevadas funções de diretor da
Estrada de Ferro Tereza Cris-

�1�i�O p;�� � ����o�:r�o�if���� ,I libra esterlina no nosso comércio,
ça do Exmo. Sr. Presidente' da'
República, o distinto enge
nheiro conterrâneo, ao regres
-so, reoebeiu e continua rece

bendo efusivos abraços de seus

inúmeros amigos e admirado-

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

o candidato a prefeito de Videira
o sr. Celso Ramos, ilustre presidente do P. S. D. 0111 nosso ]�sLado,

recebeu o seguinLe telegrama de Videira :
Rio, 22 (A. N.) - Acaba de cambio estrangeiro, já não te

regressar a esta Capital o mi- râo o direito autornatíco, como'
u istro Correia e Castro, após presentemente, de trocar esses.
um repouso de dez dias em sua esterlinos por dólares.
proprledade, situada no muni- O esterlino, contudo, conti
cípio de Itararé, I nuará a poder s-er trocado -e, na
Imediatamente o titular da verdade, as novas medidas que

Fazenda pôs-se em contacto tornaremos, permitirão um uso
com seus auxiliares diretos, I muito mais amplo do mesmo

procurando saber o andamento no intercamblo internacional.
de vários processos ligados á O: ministro Correio e Castrw.
sua Pasta. E, desde logo preo-, em virtude dessas declarações,

Dr Celso Fau"to cupou-se o ministro com .ai p3JSSOU a estudar o assunto-
• �� questão cambial, príncipalmen- com a atenção que o caso re-

d S te devido ao discurso ontem
I
quer. E:sIJ)8Ira-se, assim, que-

e ouza pronunciado pelo Chancelerj surja uma fórmula de compen-'
Está enl['«' nos. dr' rogtcsso do dto Erario inglês, sir Hugh saçãó.

Rio rlt' Jarx-ito, o sr, ri!', Celso Fam- Dalto�, o qual. de,cl.aTotl ql�e ---U-'í\--r-A--N-A-L-F-A-B-E-'T-O----
to de :-iOllZ'l. 1·t'Cr1l1-ll0meadu Ari- a partir da mera-noite de hoje 'é um cego, Não deixes teu arnigemilüstl'aldorl do Porto de Lagu na, haverá uma suspensão tempo- na cegueira da ignorância. Dá-lhe'

Concedl�do poderes espe'cl-a-,s
cargo para o qual roi honrado com ráría de muitas medidas atual-Ia lt�z da iIlJstr.ução, leVa'llldo-8 a umr

fi escolha do i,l'. Pl'f'si'd:e!nte Gas- mente em vigor que permitem!
pru Du l ra. que o esterlino seja trocadolln'ernadcs 110

AJprese,nlal])1o/i",!,bes \'Ot03 de fp]l? em dolores e qu isso siznifíc I
C! rrtiaao 22 (U P) AI chileno sujeitas a uertzo de '

., : e ::, "" 1 a

B ' ·1""a 1 b , ••
-

y � esla'rla entre nós. que, 'eon1 excepção do que é, !'��lCamara dos Deputados, por 82 ataque externo, comoção íntes- lU!

votos contra 29, aprovou na tina ou atos de sabotagem con-

R
' .

de
denominado "contra america-I Rio, de Janeiro, 22 (A. N,)'

madrugada de hoje o projeto tra a produção para impor o,' enUD�Cla lU
na", as pessoas que recebem - Um despacho da "Asa-:

,

1" duzld I E I t d d iti rt ester1inos, quer dizer, libras p1'CSS", de Ponta Pora-, anun--([e el, llltro UZI o pe o xecu- es a o e SI 10 em par e ou na

ti.vo: ?edind� .poderes exír�o�'- to�aUdade do tellTitório, porl secretários inglesas, como consequência cia que dois s.parelhos rebeldes,

dlnarlOs polItIcas e economl- seIS mes,es, para suspender as,
ele suas transações comerciais chegaram' ele Pôrto Pinasco,.

.cos. A Gamara ôntem 'á noite, ga'rantias individuais de liber- Buenos Aires, 22 (U, P.) -
com este Dais ou em conse- da re.giã.o do Chaco., Quatrí(

tevle duas sessõe� especiais p'a- dade pessoal ou de impr,ensa,
f O sr. Rolando Lagomarsino quê'ncia de negócio's com o oficiais rebeLdes, que viajavarl\'

Ta cUscutir o pa:-oj'eto de tant1t no prazo de seioS meses, para renull<C'Íou -o cargo de secre-

4 I.
,- nes.se.s aparelhos, foram inter-

urgência. O Senado vai consi- 'refundir,' coordenar e r:eorgani-' tario da Industria 'e Comércio, . S e elçoes nos nados peJas autoridades brasi--

derá-lo, amanhã, segundo os zar os serviços púbI.icos e ins-j Esta é a segunda. demissão •

d· t
leiras.

tramites constitutCio'nais, Os tituiçõe,s fiscais, semifiscais e, que ocorre no gabll1ete de sln Ica _ OS --------------t-

deputados conservadolI"ies libe- autonomas, prura nüs casos de, Peron �m dois dias, O ministro Rio, 22 (A. N.) -'- Noticia- " caminho
rais e radk.a.is de uma facção comoção intestina expLorar" as' da Agncultura, s,r. Huan Car- se que o Milüstro do Trabalho,
democrática votaram em favor industrias

e,ssenciais, con'1O oolloS Picazo deixou o cargo ante no decorrer de setembro vin- de Paris
do projeto e os comunistas, so- do cobre, caJr'Vã-o, salitre, ele- ontem. douro, pub1.icrum o ante-projeto Nova York, 22 (U. P.)
cialista-.s, falangistas e radical- trieidade ou outras cuja ativi-I contendo as instruções para Alvaro de Albornoz, o nova
democratas cO�ltra. O p�eside�- dade p;ossa ser paralizada pela Cc fé

. <?tto bem p�eporodo a, re�lização das eleições nos primeii<o ministro espanhol no>,
te Gionzalez Vldela pedm tals greve Ilegal. L>ehclo seu convuiado! Sll1tdlcatos. de, empregados, el exílio, chegou a esta cidad€"
poder'es extraordinários em empregadores.. procedente do Méxko e a ca-'
virtude da existê,ncia de um Novo' convI-te ao sr. Osvaldo Aranha A divulgação se fará pelo minha d-e' Paris, onde vai for-
!pIano atentatório contra a eco- N periodo de trinta dias, para mar o novo gabinete. Decla-
llomia naci'Onal que se traduziu Rio, 22 (A, N.) - Como in-. entretanto, que se achava em il"eceber sugestões. TaU ele que as forças subterra�-
,nas numerosas greves ilegais, formamos noutro despacho, o

I
uma crise de consciência, não Expirado esse prazo, o sr. nBas na Espanha estão se tor-'

sustentadas e atentadas nos embaixador Osvaldo Aranha, I tel'Ldo ainda resolvido se acei- Morvan de Fiigueiredo convo- nando mais fortes e que
'

as,
,principais centros de produ- no exercicio de' sua profissão taria ou não. E;m meio a essa vocará, uma.:. mesa redonda, Nações Unidas devem tomar'
ção". O presidente pediu de advogado esteve, hoje, no palestra, afirmou que teria para cllscussao das sugestões. uma ação imedi3Jta sôhr;e a

espe:eificadamente autorização Superior Tribunal Eleitoral, Ipossibilidaó�3s de ser reeleito E, e,m seguida, baixará a res- que,stãio espanhola, s,e quiserenút
;p�a. declarar zonas de ,:l1,le-:-; onde patrocinou a defesa do presidente daquela assembJéia, pec�lva po,rtaria, o que ocor- 'pôr em pI'á'Uca uma transfe
genem as partes do terIltorlO senador Euclides Vieira:, nos porem o Brasil perderia o en- rera em outubro, dando o pra-, rên:cia pacifica de poderes.

embaI1gos por este opostos á seja de ter outras po,sições na- zo de novoota dia.s para a rea-

l,
elecis,são daquele órgãJ da jus- quela organização, acentuall- lização do pleito, Profissão de
tiça, que cassára seu registro do qne elevemos fortalecer a sr ,CONSiEGUIRES
como candidato por S. Paulo nossa política,dada 'a proximi- Que Ulll teu amigo (]lU c(i}lllhe- economista
e, consequentemente, seu man- daele da Conferênci,a, elos Cinco cido analf'albeto, fr,equente um CUIl'- '

dato, de vez que fora eleito e I Grandes em Londers podendo
so notur,no par a aPrender a ler e Rio, 22 (A., N.) - O sr. Pe-

,
',' .' ,

' a ,escrever, prestaras 'llm grande droso Júnior apresentou, na
Ja estava de posse da caelelra. mesmo colocar-se como sexta serviço á tua Pátria. Catedral Me- Camara dos Deputados, ontem"

I
Num dos intervalos da ses- potencia mundiaL Assim, en� t.ropolitana ou G�(!) Eswla[' São p'l'ojeto de lei regulando o exer

são o sr. Osvaldo Aranha teve tendia que deveria seguir, em José.
----------___ cicio da profissão de econol11is-

demorada palestra com os mi- seu luga.r, o chanceler Raul Pre� (1,n O moto rl·s ta ta, que seria privativa de ba-
nistros Rocha Lagôa. e Sá Fi- Fernades. ,,,, ehruréi,s em ciências econômi-
lho. Vários políti-cos e advoga- Finalizando, o sr. Osvaldo Rio, 22 (A. N.) - A policia ,cas e dos que, exercendo pordos acercaram-se do grupo, a Aranha referiu-se aos seus acaba de prender o motorista mais de 5 anos a profissão, ob-

I
fim de ouvi-lo. Nesse instante antepass3Jdos, que eram natu- Mair Mariano Silva, autor do tivessem o titulo ele provi-sio-,

referiu-se o sr. Osvaldo 'Ara- rais de Campinas, aproposito atrop,elamento e morte -da me- nado. ,nha ao convite que havia re- do caso do senador Euclides nina Maria Alice Almeida Definindo as atribuicões eS
cebido do governo para conti� Vieira, que é, também, natur'a,l Reis, neta do deputado Mario pecificas da profissão, � proje
nuar na Organização das ,Na- daquela cidade e que o esco- Brant. e sua "babá", Diva Mar- to estabelece obrigacões para,ções Unidas, como chefe da lheu para seu patrono no jul- �ins' Nogueira, de 16 anos de as empresas, na adlnissão de
(lp]pgaf'ão do Brasil, frizando, gamento de hoje. Idade, quando passeavam de profissionais, e estabelece pe-

bicicleta pela Avenida Epita- na, que vai de mil e dez mil
cio Pessoa. cruzeiros, para as empresas�Desde o elia em que se ve- fratoras,

'

rificou a lamentavel ocorren-

cia, Mair Mariano Silva reco-�=.;JtI;f-
lheu o seu auto de nO 44.308 AHSOLDO SUARl::Z CUN:E10
que dirigia, ao quintal de re- Clinica Odontologia
sidência do seu sogro, e nada NOTURNA

disse nem à propria familía Das 18 ás 22 horas, �om hora
,

. _' marcarIa, a cargo de abul!w,do p1'O-'
20mente ont:em, devlCl,o as

cles-l fissionalconfianças do seu sogro 1'esol- Rua Arcipreste Paiva 17'

veu revelar o seu delito. Telefone. 1.1.27

"Cormmico ao j,lmslLl'e c/lllP,f(' a oscojha (lo nosso ardoroso eorrel i

gtonár io Angelo Ponzoni, como !lOSSO cancl idalo a ful.u 1'0 rll'rfei lo elo

município".
Ao finalizar o Convenção Municipal. pai-a a oscolha rlo candidato.

foi levantado urn bl'inlclp eh' horn-a ú pessoa ele Y. Exoia. Cordiaus sau

dações (a) Mariõ Lopes, prr,sidelllc do P. S. D.
res.

Este jornal tem a honra de
felicitá-lo também, augurando
à sua administJração, os

maiores progressos para a

ferrovia sulina.
DI Du SOLDADO

CONVITE
" O Comando do 1'(0 B.C. (' Guaru ição Militar Jp Florianópolis.

convida as autoridades civis, militares, eclesiasí.tcas e li l)OVO rm g/?

['wl, para usshsl.irem a,s �ol(�nili;li " em comemoração a6 dia 25 de

Agosto - Dia do Soldado. qu« i :'1'.10 logar no quartel desta Unidade
com início ás 9 horas·'.-

Cornelio de Castro Pinto, Major Cornandante.

I
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Comercio e Indú.tria
GERMANO �EIN S, A,
Filial Fiorianópolis
Rua Tiradentu 9

�M!.
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