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Os acontéclmeittos políticos, ; '1.U'((. l�nta��nte' ev.,.. Dos 'fatos; a dedução indica, ser essa a pólítica do
. v�",� piedade, &l.itta· Catàdna c�ihe�á f:';lltos amarges e

l� em certo sentido, _DO Estado., . pre:dpitam� na sifuaeionismo em nosso-Estado.
.

,.
.

.'.. .
_ f�m;�ítçõeS' tt"érilebdas: -

.

.

esfera na€ional.. A U. D. N, enrna a sua oposi- Enquanto, na Câmara FedenlJ, 0$ deputadôs ude- Mas, que fazer? A tenta.tiva: honesta, mas neees

ção ao sr, Getúlio Vargas; tomando-a siste�ática, apesar nistas fazem o bom moço, opond�se ao goXêmo, o sr; .!'mriamente 'r�de, de abrirmos fJS olhes da situaçãu para
'.

• ea�telosas !ifirntaçóes em rontt:ário. M no Coo- lrineu Bornhausen .se� exaure em rapapés a êsse mes�o êsse primitivismo polí�ieo, que não �capa a nenhuma
.

;gré8so, sempre que o interêsse do Presiden.te da RepU.' govêrno..
.

candura infanti� emprestar�'pOr .aÍ. avestruzmeute, a
Mica seja eonhecidÔ. a favttr ou eootra determ.inada pro-

. .Pare reallzar·os seus pontos de. progrà,mà, o

pr�··1
finalidade de 'tentativa de intriga com o-sr, Getúfi.., Vat'-

posiçã� a atitude udenista. de ·imediato, se. fixa' do latlo" sidente da RePública préêisa de votos no COngresso e gas.' , .

�

-

.

.oPosto. Em recente entrevistá à imprensa, o se, Danton não de 't.elegramas utilitários,. de falsa solidariedade de '; QUe o arrependimento não venha tarde "11 que o

Coelhc,J. Ministro do Trabalhe e, presidente' do P: T. R. um govemador necessitado' dos 'maiores auxílíos fede- recuo ainda sejs oporttmo pára ii' defesa dos inferêsses
assmalaVa Das definições da U, D, N. o evidente empe-: 'tais'. ",

.' " .

catarínenses, -são os nossos votos.
-nl\.o de cria.r todos os embaraços possíveis ae govêrno" Dessa política .íngenúa e provinciana, tida talvez

. �entrat Nas vésperas da votaç�o dos adicionais, o 'Chefe por genía], mas, na reaíídade, ele um simploismo< fJ.�e Ie-: RUBENS DJ!; ARRiJD� RAMOS
,de Govêrno interferiu diretamente no seu partido, para .,..· • • w_·�.,......,..w w -,....."...... ;:. • • -.,........ w

;
- ;.,. ""'"�_

=��� �g���!ãie:i�::�:o:izose�e!�t��:e:et::��:e;â P8.. ral,·z·8··.�O-'· O'.' '8' .Y.',··8·'nç,'O," n' a'_" C
.: r 'lSânta Cata�in�' "J

éomptometidos nos seus votos, à renúncia das posições orea Filatélica
tIue tinham no' partido e em função do partido. � que,

.
.

.

exposta ft. situaçãO' financeira do país, o govêrno, posto
' '.

/ Em homenagem. ao 25° a..

'reeonhecesse a justiça da concessão d6S' adicionais, com-
.

. niversárlo da. Ponte Herct-

provou a impossibilidade de, no presente, a Nação poder TOQUIO, 31 (D.P.) "não quero deixar a impres- xêrcítos, segundo os melh�- Iío Luiz, entre as comemora-

arcar com os encargos, calculados em um milhão de eon- Fôrças comunistas de reta- são de que o inimigo já. não res dados' obtií;l6s poi' nos- ções oi;ganiza-dtls e levadas
.._.

•. A eoneessão, na palavra ef'íetal, desm ....onaeía todo"
.

. ,.
. a: efeito, nesta Ca.pita.l, há

.,..., '"
, • v< guarda, 'que protegem cinco tem capacidade para uma 0- '80 serviço secreto, exércitos d t

'

:o prõgrama de ação do govêrno, PO'StO o problema nesse exércitos comunistas chíne- fensiva. Ele conserva decí- cujos efetivos exatos "des-:
a es acar, com justiça, a e

pé, f Como agiu
-

a U, D. N•.catàrfnense, que aqui tem o ses, contra-atacaram e con- didamente, mau grado a ím- conhecemos, Todos êsses dição 'especial de "Santa Ca

govêrno do Estado na dependência administrativa do seguiram retardar o avanço portante' e severa derrota cinco exercítos estiveram
tarina Filatéliéá'\. sob a di-

.... --e�r�o. da Repüblicaf ' .. reção do dltr ,,:Júao Carlos
uvv das tropas das Nações Uni- que sofreu, a capacidade de em contacto com nossas for- R

'
' "

.

É sabido que ,a baneada federal udenlsta votou coa- das para a principal linha empregar cerca. de cinco e" ças, mas não recentemente. ,amos. ,".'
....a o sr. Getu'11'Q Vargas, a quIem os'r. Irhreu Bornhausen,

, O númerp cem q-(l.e esse or-
,u' de defesa, da qual os vei'me- -..............W........,.............--.._......·_·_•........-..;.M.,.-oI"_� - f�' I'" Á . ,

.

-com aprovação do partido, hipotecou a.pôio ,po.lítiC6 e ado
.

, .. , . .
ga.o (} lCla ail . ssoc-laçã'o Fi;

ministrativo. ���.�a��P�:��:i��'{�es;:('=: !l7' I.�rfmrin:"'-�' : ...�.. � ... ., Ó1.� "'. '�.q �J.�G;f�S
Mais uma v

..

éZ � e.t.llf,º�{ja n�lano naci.·on>l) _�-.;:i.
. � .,
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'1 ..c rt d->-«m-cton1"'UlV úif�u.... - ..."" ,.' "U�'�.· ,. "'.�� .'
. ,',' '. � � m')s'- O ESTADO - De itrogado qu.e e.."{onerá pe ó me:nl9rações e ·.la a. o(l-U�

�. ''Del'1fue",v�leip, .ao Presiaénte da' :Q:�J_jÍJblica, as juras s,}b a chuva até 19_ Km.oda
SOMBRIO _ Comunico-vos simples prazer de exonerar. m,eiltação ilustráda, gas vâ-

..:te solidoadedade .política 'da situa9ão catar�en.se .sem, os grande -zona de concen�ra-.
f

.

s fases pOI' que passou alU
_' 1 .

t d Ch 1 que dia qüinze Ul exonera- , -
. « ALZIRA

na '. . :."
'Votos da sua representação na Cal,Rara - umco VeICI! o ção comUlllS a e orwor,

dá apos cinco anos serviços Saudaç,�es a) .

,; Ponte durante a sn.a cons- .

,dessa solidariedader De que vale, ao Chefe .da Naçao, porém agora tropeçam com

pr'e'stad,or-, Estado cómo _p'ró- OLIVEIRA DA ROSA. '. tru,ção. '.
"

..•

d' d d" t tl'va dO' governador de um Ea- tenaz resistencia dosverme;-.. -,

a solidarle .a e a mlms ra
� '. .? .. _ f E, pOIS, documentár1\) de

·tado que, quaSe nada podendo dar, de mUlto pree)a�.. ÜlOS, que se tornaram fort-es '................... 'G'.� , ,

N
valor e nós agradecémos '0

. f'
-
áa e palavras em cO'ntral'lO' n.rIm verdadeiro labirinto de

U DEm que pesem a Irmaço .." ,
. -

.

O t a' � exemplar 'com que nos di:;;'-
'.3 U. D. N. catarmense., do que possue ?e seu para mate- tril1cheiras e poslçoes .�ortl- 'an 00 acusa �

.

• • • tin u·rm.
.

:rializar o apóio pol�tico e administratI;vo que prometeu ficadas. Os soldados alIados .

.

. , .

.
.

. '1 � 1 fi ,

�

.:ao. sr. Getúlio Vargas, tem- usado sempre contra o- sr, Ge- têm ainda. que conquistar I '.

'" _ '.

túlio Vargas, Deste,' a promessa de apóio ,político,e ado de 5 a 7 quilômetros de ter- DECLARAÇÕES QUE OS' "TRABALHI$TAS DA ·EXECUTlVy
O rll'ls'o da c'-'dad'0 •.••

·'
.

-mnustrativo ao sr. Irineu Bornhausen, !Ta a reclpr�a reno para chegar ao ponto LOtAl CONSIDERARIAM PECADO u
,de uma ''''roomessa igual. A solidariedade do sr

•.Ge,tuho mais adiantado de seu avan-·
-r

.
• .

..
d d V A ) 'A te funcionalismo, devem ces--

Vargas ao governador catari,nense, correspon �na a SO°. ço do l11êS passa o. .. RIO, 31 ( . .

- n -

t
II"darJ'edade do sr. Irineu Bornhausen ao Presld�nte da Diante dêles .en,contl'am-' ontem o minis.tro Danton sal' quaisquer ar�UI�e� o,s

\d 1 d d d ou comprom'isios . mdlvldu- �República. Se essa solidariedade, como parece que. a ��- se agora, prO�egl os. por �u- Coelho, na qu� I a _e e pl:e�
tende' a U, D, N.• daqui, fosse apenas pes�O'.al ,ou ,mdlvl- merosas, a.çoes .dIlatorIas ,sidente do Dueto.rIO NacIO- ais.

b d'-;' �.:
I' te ' h A disciplina é a ,ase e \"'. -:-,"

.:lIual o seu registro fugiria do sentido po lhco e somen

-1
cinco exerclt,os c mes{!_s re� nal do' PTB, aSSIm se ma-

.
"

'U , ,

d
. '" d f 1 um partido. dernocratlCo,

ereceria r�ferências no carnet social. Se a eClsao e la.tivamente 'rescos, q,ue, nifestou sobre a campan la
d:restl'gl'ar o govêrno da U.nião, de.u. 0, sr .. Irineu �ornhau- segundo palavra;; do coman- 'dos lideres da 0.�osição par-_ Convém repetir esta ver ·a-.j

r � d d ONU I . d de tão simples e evidente;
�en a finalidade de obter o p,r:est,l�lO, .,do gO,ver,no a dante das. forças _a ."

.' lamentar em Ia. '.01' ,_a con
."

- 't t·,
-

d . não será agravand,? a infla-
União para a sua admi�istraçao, e ObVIO que somen e. po- g�neral RI�gWay, .

em eCI-
! cess�o do� ad:c�onal:; �os cão que iremos melhorar as

derá esperar o prometIdo se, de sua parte, cumprIr o. dldamente capaCIdade p�ra I funClOuános ClVIS aa
..

UnIao. . .

d .

N t f condfções de vida do. povo e

� prometido, Do contrário re�valaria para o terreno
.

a o:1'tra o,fen�lva'd� u�a :n re- "Considero. um crIme �-
do func.ionalismo. O gover-

:Stiedota e da esnerteza, qual a de, procurar enganar o VIsta coletIva e, Im�I ensa.f _ zer d.emagogIa com o sacrI-
dr f 't d t d t d t A var no, tem <) rumo traça o para

sr. Getúlio Vargas, dando-lhe nada em roca e li o, realizada por mo IVO. as �.OT ficio do orçamen o.. gra <

.......w".__- ..._...._...._....._........._...,.,.-..-....................,...,...·�............. memorações do "Memonal o deficit para quem tem fo- enfrentar a tremenda crise

Day" (Dia dos Mortos pela me seria expllcl:\vel. Aumen- economico-financeh'a. Quem I

-'C.'.om'
.

c·l.n·CO' tlll roo;/"S Pâtria), Ridgway afil'mou tal' a infração'pai'a permitir não quiser ajuda-lo nessa

. que os vermelhos sofreram que l:\lgumas pessoas que já' .dificil tarefa ,que, exige a
l'

"importante e severa de:-ro:' têm o 'que comer possam, boa vontade, a firmeza e o 'Z6,.
.

'

'�d'/'-�O�' Ir.
�',

ta", porém acrescentou que por exemplo, comprar auto- sacrificio é porque é se� �� ,,�à

assassinado. pelO de,uta o sues " móveis, isto seria imper- i�mld'go ���i;'ge!�,� o caml-,
GOVERNILDO - Que é

..

dld t
. doavel. Além do mais, essa nuo as.· "

iss� Uden'ilda? Qnê chô-

'Cardoso O .,x.. ,can a ,0 88 Grêmio pessedista questão, de adicionais está
ro é êsse? ,

A j li ««Amaral Peixoto» sendó' . transformada, num .

I

ENADO' UDENILDA - Então nãQ

,goVli'rnO , ,8" agoas PORTO ALEGRE, 31 (V. golpe politico da UDN, .�U� COND '.

,�abes? O Luís de Souza"

MACEIo:,31,. (V.A.·.r ;t.:Âs VI"N.'GANDO Á, M.OI�.TE; DO A.) - O depütado Miguel '�s rept;esentan�:\S u�:nn�.:s O dr. Juiz�de Direito da eleito d�putad� pe)� U,-.·
. Moreira recebeu ontem um apro,vem essa lluson�

-

2a Vara da Comarca desta D. N., vaI ao RIO, r�pr�.;.
primeiras horas da tar/e de

" �AI telegrama do major E��}clio Ihn�'la, compreend�-se, :II'aesr' Capital, em sentença de on- sentar O' P. R. !� catar!-

hoje, vf)rificou-se nes�t
ca- MACElo, 31

.

(V.A.)
Fonseca de Rio Grande, co- est,ao no seu ,pP.Jlel de cr

tem condenou a 2 anos de nense na convenç,to desse

P· 'ltal vI'o,lent'a·c·ena d san- Momen.tos de.pOIS ,de d�sfe-., "

d'f' Idades ao governo e' \ t'd I-
.. municando a fandação, fla- I ICU

. _ r.eclusão celular, a ser cum- par 1 o.
,

_gue, da qual foram P, otago- ch�r cm.co .tIros sobre o sr.

quela cidade, do "Grêmio fazer co� que a �Ituaçao na- prida na ;Penitenciária do GOVERNILDO - MB;s I,S80
.

nistas o deputado estadual LUlS Telxen-a, o deputado
Pessedista Amaral Peixoto", c�onal p�?re. � fl1� de q�e Estado, a Adernar de Frei- i não ,tem importânc18!, ,O$éias Cardoso e p �r. Luis Oséias Card?so declal'ava
destinado a defender o pro- possam tiraI partId.o. ll\hJ�� tas, por crime deL roubo na UDENILDA - Te� sun.

c -Camp�s Teixeira, pr�sidente que estava vl?gando a mor-

grama do PSp e. a linha de
I
nenhum d�pu.tado ba�a.• IS residênciá do .dr, Aritônio íi:le nunca podera, s�r, de·da caixa Econônyiê'a e ex- te de seu paI recentemente

conduta política traçada pe-\ ta tem? dlreIto �e .se:vII de
t Dfb Mussi à Avenida Trom- mitido de SecretarIo. Se

candidato �o gov�rno do Es- assa�si.:n�do n�ste �sta4o. . la Convenção Nacional. O \. instrumento .a�s mlm�gos �o powski, hã dois meses, mais brigat:, ir.á p�ra a �ssem•.
tado, '.' {

.

De?.?i� d� !en,do, o �l:. LUl� d t do Migllel Moreira povo e do preSIdente GetulIo

I
bléia C' tirara maIS um

O sr, Oséias C�rdoso des;. TeIxeIra fo;a COnd?Z�do. <

a r:�:O�deu a esta cOIDllnica- Vargas. Diante. da decisã,o ou

Om��()s: ,

se acha cum� I deputado nosso� Por!lue
:f.eehou cinco 'tirbs no

sr'l
Casa de,Sallde� onde f�receu

ção, congra,tulán.do-se com sagra?a d? partido, que, teI� rindIOe�1. Jl�ena naquêle 'pre- f você não pensou msso

Luis Teixeira quà�o·�mbos às 19,3�, horas, e� ,.vlrtude. os fundadores da novel enti- �onscIencla _

de que esta fa P'd" � antes? "
,

.

se encon,�raram. dia)�te �a �a gI'�;Ia..ade dos fenU1ellt�s dade.
.

zendo e não -quer enganar? SI' lO,
'\ $to

<J\'ssembleui- Estadual, leceblUOS. ,

.

. \
..

'
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. M A R I O AVENlD,� !l!M.lRO RAMOS\ 3 to!etl 66 1.2 � 4� pre.. �

WENDHAUSEN por CSM\ latI! . , .•.•.•.•.•••..••.• , ..•••.•••.•

Ctiniea llloê.i!ca ce adultoll _ RUA RAFAEL BANDE1HA, Z lotes 5'IlJlw-!! 4e W li. �

( ..reço dos 2) " •....... , .••

'

..••.••.•••.•••... - •

RUA>FELlPE SCHYIDl'. 11.111 lote de 11,5(} :x 3f1, ,::Nnte
.

li A\'-enida de IlOntono .. l'onte He�«i}jo L= (tu.pr

D(i�ncal!. ne:rvo�s' e lnenta.i•.

tn:wotellcla 'lSll%llcl. trla!ll;ll-s.
J.l:�1l W.i.r:a$!lte1l n" e. C®sultório - Rua .Tolin p(iI-tQ.
G61'l.S1i,!tas daI! 1-5 ,Ás 19 hora.. l6 - 'reI. M. '(60.

.,ONE: Id. !198. Cotl.!lulta,s: des 4 às 6 ho.rlllS.

l
de f'u<tnro) ., '.' •......... , .....•... ·c············

'04 n ',,,, ,'a' R"G Esteves Jp' CO·QUEIROS, um terrono com 8 área de 21.&�,oo\ll.� .,

�.B. Ru-ll Sltntl)s Satah<a, u.. "'ell......,n"l. ,,� ,

'. Estreito. Illior 45. Tel. 812.

't
CAl'OElRAS (um terre.no CMl! a área de W..<iIJO.,(lI.lm2.

-'-_"-_�'''T''__��'' �'"'-'----�-'-- '.. extrema.ndo <:-o-1l1 utl�a r.ua tloS tU-l�dos. com pElSs.lbi-

I tidaoell da I-o-teamon-to .

SEUS h�TERESSES .NO j' l\ERRE.�O Ã VENDA EM l'liRS.TAÇ<1ES

ARLlNbê"OOmdAefOOe.rlálU&STQosPAOfLVES ! T'eYn'o� sem"-- '-terhO.�" � c e
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�

�

�

_ g ...-'� ....
.

�.__ ...Oa v!Jl omprar CasaS', .a�·!?'l1n;C!J,. �_ ..

ca::.I!'oe SitiOM.

adWggt!O
Av....Rio Branco, 128 - Salas 1303/4

TeU. 3241942 - 2'2--8005.

\

(1 1Ht�;ldM��ES I:1 lJ1��r da Mat;"rnidade e Ol-tÍ·

'''lé<) do Hospital de

..

ca.rid-a.d-e.

CIJ::UCM DE SlilNHOSAS 4..1cm'UR("1:,� - PAll'tOS
. !.SSIS'!BNCLo\ W PARro li

� ) OP'ii!RAcôES OBSTETlUDAS

I !J.olónÇl>!. td�lldulll.res, ti;-.;ide.

tJrit'i�s. tllp6plS&, etll.

Dist1lrbios netVQ�oll ._ E'�t�r1-

i1-C� - Reg'i;llte'3.
a�l�'tiD� au. F'etnnd., .5-
*"0-, ..... 1'l1: 1.481.
lenid. R. 'J lie s�ma.:t& - .dil.

unta • Soa:a - ·'.1'.-1. 346.

\0 ESTADO
Administ.raçlt),

Rf,dação e Oficinaa 1

rua,Conselheiro l\lafl'a, .

nO 160•

'reto 10'2.2 - eX. PO!i�
tal. 139.
Diretor: I{t,IBENS A.

RAMOS.
Representante·:
..f\. S. LARA

RtJ.a... S�adBr Dan-tas,
4-0 - 5.0 anc1a.t
'fel.:,22..-5924 - Rio d-e

Janeil'Ó .

RAUL CA"SAMAYOlt
'J "lfua':Nlpe' :de'OJiveirt

no\ 21 - go an(Ü\!'
T�-L. 2-i9S?3 - Sio

�.
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ASSXNATtmAS
Na Ca.RU&il

t\.1l0 • _ •• Cti 11)(},.DQ
tJeme.stte ." Ct$ se,Ge.
Tcime&tre. Cl" $5,08

Nó interior
Ano • . . •• Crl.-�OO '

SàUlest.re •• CrI 19,00
T�tre . Ctt 40,00
Aat\nt..>lOS tIledi&nte eee-
trito.
Os o.rl$inais. mea.u�

não pttb1ie84os, aio ....

rão deovotvido&
A d.ireçi-o nio s-e res

poo's-abiliza petO$ �D"
c#..os emiUd� n08 a1'

tii:OS assma.dos.
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.

Da ANTONIo DlB MUSSI
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CANTI
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fUI�. _

$\1fJI, s.ilb:o"ca lhrí'l:l:ho. 1'.
'l't.1'iIDtl� (JS,.) 'i:W•

........ . .. ��.... . ... t .......

Dr. Alvaro de
Carvalho,
� 4le Criall\"1ls

.

{"�n&nftarlo t·}W.a 'l'!'a.3à"111;0 s/no Billf. São J.o� -
.

lQ aSl-dar. SMas Mo e 15.

pue&iaettCià.! R.ua B.J1�.1
dci.ro ffih?2. Paea. s.tn - 30 i

:�!f." (<!lIôe

...
'> <ln Es

.. pa--I'Ate.'nd..a 8'iit.!·i.&me.nte d:m
-_14 h'S. em dioow.

lJIt.,ALPREOO
cilEfmM

;CAta0 Nlltiinnal à. doenJ;U ,i�tlÜ"
jb'..dintt\r do �<VI'pita.l ColG-!\rll

�i.ll:li1Ana.

Ci1't7rp-CU�� C!<�H'Mtl,Ja
��r"',-�.l ce!.!lfJl�;;(J -e tJ&Jt�-,:,;s.:t,'" dM oo.:aNOAS Da SORO-'

u-s.; '-":;'<10 tt1I)\ii!Nl1)� !.U'ftc'lloo. doe o�'. ',M.c}!tt,iços iii t��.
'{ioo.J!U;jCOPIA -- f!1S'l'EItO - B�i.�Pl�!"",- D'l'.$.BlJ...

, L:rs.-t4-0 'B,;l.8AL
,�

Boa4i()J;et:�lt 1m!: onrlaa çU�9('!Q11gAl�� Raia. u:Jl;ta

,,� • Ill;f-ra V&rmelho. .

�j,o.: lI:ua T�ja,no, ri' t, 1� ..nd.r -- J�ciQ �& JilOll.t...

".o. .

Rodna: Dal! 'g AlI 12 hot.a9 ..,.; Dr.. lIIcói.

llt.s lS Ks 18 hora-& - Pr... lllu$i.
a..illeneia -c- Roa SintQ! DUlJl.Gnt, 8. Apta. 2.

�- ..

ini. DJALMA-itOELLMANN-----
m.tNlCA 'NEUiWt.o-GlCA til IIE 0'L86Z- � O-\JVID0� NA&{Z •

(lü�AN�A-
..

CASA DE SAlWB S10 SOAS!Ol()
Sob .' direeão do dr. Diabu ..-n_à..

'

COm o
.

eeúCllno &t up$&t.a. 0IIllJl tam'a lIJll"�ti..

_mflt ,katamellu .O'imo da..�a...ae �tate:lll.a n��.

DiapÓstktt • tratamento eotnP11ltO /ta. jljól�U8 <lua i)llro·. -"

pYidoa - aaril " prpnta.
Apardhagekl IllodendsliÍil3l·a irt(po't'tirda cíiretame.n'J:e de SllilP).

Couul'trn na Cir�!l dê fiQúdê 'São Set:afOti'io d'O i horliS ia lO ."

',.. 14.1s 18 &leras di�i'&mEln-te.
Telef<me 1.15S .... LaJ.%o Si!) Seba$tião.

,n01'íau:óp6fra - Salita Cata.tína.

, :::

I

I
1

...�._ ......�•. .,..__tf_ ..."S .;..._.. .._....-- .... ........._ .... _

José Vs
•

feIraDr.

ADVOGl\DO

.

Urso Waldellira Cascaes

J

CASAS A. VENDA

RUA S. V�CENTE DE PAtU.A, :/; jjlllutM-. u.Ia 9te-;

I·
terrene 2-0 :l> 33 .(Cr$ �O) íína.ndaoo ••..•• .;

AVENIDA MAtinO ftAM{),.'3, CQm tnt}.o collfOi'to, 1

quaxtOlt, gl1l'I1;ie e-tm,' teueDG la I: 40 (filóla.&ciadiO
.

})ela Cah:a cI Cr$ 53.oofJ.p!l) , ••

RtlA CH-APECO. fl I1UIll.'ÍQ8. agu·a taz e!gow., e-i.c,.., caM.

de :mnd-eil'a, . .toda p1V t41da a .:H-��. ahl.i:atia pctr

Cr$ 40\\09. • , :
.

-

'RUÁ ALMIll-AN'TE �/� péq'uenn Ca'&&!i.o e�'lu�

truida6 ett! fim <W M :t 10. 6two l�ca.} p&�"" �p.�,'
&«J> .�>, rundo. p4'�a II' Ul'1U' �

.5EJI,VJP..W FR-��m, .2 I1n�t�" ta.r-wda. cw.ío.ha.
. ch;r'reiro e!.ê. ter�M IlfiÍO 'li 3,r" (fi.lWtcta-!8 p»
'M�tenío � ,ú:!.COO,.I1-O} , •• , •• ; ; •••••••••

OOQJJtUROS ('-IUI Pf>lP. l'edro Eilva�; 1) gua.t-to&. b-an�

nh!ll.l'l1fl. ('.ópa. toáliO � ta-ntu. 6�""" �(I viaitá. pq.

rie bab�tattJ1. de�sito etc� ten·Úro 1*..:1. 60,�
t10 Bel' vendhlo ,!li l"tea ft��a pera. C�in

'Cr$ 48.(1-nt\� •..•••• � :•••• �
.

E.',1.'iu;;'lTO �"'llna }li dI! J.:l.trei1'oh usa de ��,
, .. qlm-f'li.os• 2 tlaltE� .cu;:}c,'b-a. e&1:Q-tG, tQila pl,�u.dà
• õlil6, te-Jreno 1.9 J 3!J., •••• "' •••• "1'

.

EBl'n:F.JT'O (&me de N.-.;g. a F-&tStIla). p-p'êi'lillf:kaàa,
11 �)lCl.l:t.oS, lIala, ee2.iÍlJta.,. �1'!.'lHtlrl) etC'. teTre'Uo

tf5!f.31S .1

nUA CRJSPiM MIRA. '8 qlllUtIMI,' saln. \"ua-il.'là e-tl:'. �.

Rua FELlCIA.�E) NUNES�, 6 q��, &:aIs,

etc. etc. .

' .

SACO DOS LL'40ES ($ "'qua.l't,o-s. etc. 'SIftVê ttam.-i)Il�
para comercio (

�

RUA MACHADO (Estreito). ('.asa de �(fl.lil� com It

'itlJj�;�.>:;

���
, ,

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

ADMll"J1S't3Aç..\O DE PliEmos

IUPOTECAS

M(·diant.e r.3t>diea c:oluis!<ào. aep..itnll-\OcS pxocre'ao;ão. pl<.t1l. .�-,-

Iliistl'a.r
p'rédio, l'cceb-e!!tio l!:tuglleJ.,.

Pl4i<.
and·" em.postos etc.

CBAC,\P..A

I sÃo.
J�:É '(i!g.tra:da do ro�ado) 2UlOO,oom2. a'rvot:es

LrutlLcl'ae, caia e outras bemfeitol:ws ., ..•.••.•

FAZENDAS
Uma pe'f.ucn,à íIi7.CI!.d:1I em Cannilv:i:eiras, com frent'e' á

:!'a!1)osa })l'�ia dó IllCgmO nome, tendo 4..344.7-2tim2,
casa de, reBíll�nc;ia. ellgenhc>s, local ótimo ptll'S a·

griçultura; 8.vicultul'J1 et.e etc .• . . . . • . . . • . . •• . • • IiOo.ooe,*
INFORMAÇõES

Sem comllroooi;e;o, pan .; cliente, damos qualquer infol!'w*.
dos lIet<e.;,"iêr!l il:liob-i1i-ám�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I!�S���!�!I�I�� LE�!���!�� �::�o�:?:::::�::1Cine:!iárioFOME -- OUTRAS NOTAS
DOS DO BRASIL ÁS 5 e 7% heras.'Depois da leitura �) expedien- amparo e amplltude aos meios

te da sessão de ontem, que foi de transportes mari timo s de San- SECÇÃO DE SANTA CA· "SENADOR INDISCRETO"
TARINANo programa :

pres idída pelo deputado Protó- ta. Catarina, o que se poderia
CAIXA DE ASSISTS-NCIA 1) -- Jornal da Téla. Nae •

genes Vieira, o deputado Ylmar conseguir com o restabe lecimen-
DOS ADVOGADOS 2) - A Voz do Mundo.Corrêa, líder da bancada do P. to da linha regular de vapores

ljiiI _ SD' Recebemos e agradece- Atualidades... 'g _ m -
.

._ .,/ ." referiu-se ao oficio da As- entre Laguna e Rio, com escala """

- �:us 4 4y Preços'A.NIVERSARIOS· sociação Comercial a qual pede nos demais portos do Estado, moe: .

..n.

I
Iracv Silveira, Florianópolis, abril de c-s 5,00 e 3,20urgencia. para discussão do pro- Paratlzaeão do Põrto de S. Fran-Sta. Adélia Grams -- Fernando Gerber F'i- 1951. "LIVRE" Creaneasjeto de lei que cria a Bolsa de -cisco do' Sul -

/ Ocorre, nesta data, o a- lho. T
' atisfacão de le- maiores de 5 anos poderãoValores do Estado de Santa Cu- O deputado Francisco Masca. emos aSI,

'niveI'sário natalício da se-
.

-- José da Costa Bento, var ao conhecimento de V. entrar na sessão de 5 horas.tarina. Acentua o ilustre parla- renhas deu conhecímento à Casa ODEON'nhorinha Adélía Grams, au- Senhoras: , Excia, que, eleitos pelo Con-mental', que regimentalmente II de 11m apelo dos Siudicatos dos
xilíar ''la Gerência dêste Blandina Laus Bayer Ih d O d d AdI

-.. <. • • Mesu não pode tomar conheci- Estivadores, conferentes e mari- se o a r em os voga-
-diário. - Ernestina Ribeiro de 40s. secção dêste Estado, osmento desse pedido, mas como timos do Põf'to de São Francisco '

A aniversariante, que há
I Barros.

.

se trate de matéria realmente I do Sul, dirigido ao presidente da órgãos 'diretores, cujos
anos, vem prestando a sua .- Eusa Faria Rodrigues, '

I membros se empossaram emímportnnte, ele requer a mesma Rcpúbüca, no sentido de urgen- .,.

colaboração dedicada e in- - Maria B. de Oliveira. 27 de abril corrente, da Cai-urgencia, porquanto a Bolsa de tes providencias que venham sal.
teligente à administração Senhoritas: Valores muito viré beneficiar 'o' xs de Assistência dos Advo-

"'-' u , vá-los da fome de que se encon-
-de O ESTADO, receberá, no - Zilda Sartorato, gados, ficaram assim consti-comércio do nosao Estado ,,' tram ameaçados pela' completa .

-dia de hoje, cumprimentos - Maria das Dores Mou- Esclarec€ o orador que o as- paraÚza�ão daquele porto. O ora- tuídos :
.

-de seus parentes e colegas. ra, aluna do Colégio "Cora- DIRETORIA:sunto não envolve qualquer in- dor tece considerações em torno
"O ESTADO" .felícitan- -

d J ,,,.

P ld t d T 1çao e esus.
, ,

teresse politico e ne51;.,'1S c<lndi., do grave problema e requer se
reSI en e - r, e mo

-do-a, cordialmente, deseja- - Helena Spír ides. - ,

de' C '1
- Vieira Ribeiro,

'Ihe tôdas ao," fell·cl·dades.'
çces espera o RlW10 a asa para

I
aseocie a asa aqueje apelo, e,

- " - Socretário -- dr, Vital' Li-I' '"

.

_
. I o mesmo.. . nestas condições telegrafe ao

..Acadêmico Carlos Bastos CA..'iAMENTO. J
Ainda na tri�1.In" () Ilo))'l'e dep. j Ohefe da Nação. ma.'. Ás 7%. hrs.

Gomes DJas-Arelas requer um voto

eong'ratll'latóriol Grupó Eseolar em Garopaba TeSOU1'eh'ó � dr. Nilson

I
CREPUSCULO DE UMA

"Transcorre, hO.ie, o ani- C' 'I Ii
.

t V· i B GLORIA',IVl e re 19lO.samen e pela passagem do 37 aniversário' O deputa-do Ivo Silveira -re- H� ra ol'ges,
-versârío nataficio do nosao .

fi h- 40
'

CONSELHO F-ISCAL Technic 1consor.cla.m a an �, no da sagração episcopal de Dom presentante de- Palhoça, enviou' :. O or

.' prezado conterrâneo, aca- S b d t t d T d d Ef 't' d Altamí No programa'
.

u - IS 1'1 O, a. rm a e,. o Joaquim Domingues de Oliveira, à Mesa uma Indícaeão no sentido e IVOS - r. amrro .

,dêmico de Direito Carlos d 1 D f
Y

1) C' I di J IJovem A' Q1 to las, uncio- Arcebispo Metropolitano, de serem solicitadas providen- da Silva Dias, dr, Nicolau - me an la orna .

.Bastos Gomes,
,

nário da Diretoria da Pro- Salienta o orador, com admi- cias ao Govêrno do EStado para. Severiano de Oliveira, dr. Nac.
.O natalíciante, que e ele- dução Animal, e a distinta rá'Vel eloquencia, o trabalho ln- t'

-

d b d G
t Wilfredo Eugênio Currlin. 2) - Atualidades Warner

zmento destacado no seio da A . ,

" con muaçae as o ras o rupo
Pa h' At l id d '

senhortta Zulma dos nJos cessante e nobre do. insigne p re- Escolar de Garopaba, as quais
.

Suplentes - dr, Alvaro at e. ua I a es,

,clasljC; receberá, hoje, por Areias. O noivo é filho do lado, pelo bem estar. espiritual
I

há muito. se encontram paralt- Milfen da Sílveíra, dr. Hípô- Preços:
'-C-En'''''), homenagens dos seus - .} M 1 F'

.

D' ,

I' GP' d J é F Cr$ 500 320...... casa anoe irmmo las do povo catarinense, tmbalho

I
zadas. ,

íto . erCll-a e r. os e- , e,
,c'olegas e amigos, às quais e d. Helena da Silva Dias .'

r B b'd "Imp, até 14 anos",
• que o tornou mer1X:edol' da est.i. Estréia o dep, Fred,erioo Kuerten Ipe oa �I •

_

.

_
�nos aSSOCIamos, e a nOI'va do casal Álvaro -

. A t d IMPERIAL
, • ma, e da veneraçao de t'Hlo,9. Du j Fez sua estrela parlamentar, .proveI.amo no� n

a opor
Senhora .Tom 'Vl�dl ,

.José Areias e d. Tereza La- maIS o orador que o emlOentc ontem., o deputJ;do Fre*rieo tUUldade para apleoentar a Ás 3% e 7%,
.

Passa,
. h.o.Je, o anlversa-

f ma"'que Areias, pertencen- A b I. j ., V Excl'a nossos pro'testos CHorario especial devid'ó
.

• rce ispo, pe .... S'La cnltlll't\ e pc- Kuerten, representante do muni-' '.' .'·no nat�llClo da .e�a .•�r�. tes à tradicionais familiaR la e1egancia de sU,a palavra quan- f cipio de Araranguá, .
.
de a.lta es!lma .

e espeCIal a grande metragem).
,do �al'la Passanlll W 1l.�J,

I
daquêle distrito, d� defende pr�!lcipios doutriná-l Historiou, o nobt'e deputado, COlílSlàl'l�ç_�Q:

.

• ,

E O VENTO LEVOU

'�poi:!a do dr. T?� T, \VII- :r'araninfarão o ato civil, nos lhe conquistaram uma alta" passagem da sua vida, Vindo d.a Telmo VU�lra RibeirO, Dl- Technicolor
'dI, c?nstrutor CIvll. pelo noivo, o sr. Hercílio a<trniração pessoal, pois R, EXCia'j! humildade e do trabalho, sempl'E reto:' Pres.idente.. No programa:
A lll,lstl'e. dama, que goza S"'al'a.s Nnscimento e sua � V t t Iltna Dll'etol' Se- 1) - Noticias da Semana..V< v - Revma, ,se vem cóndu21tndo co,Dl I pautou suas/atividad,es em pl'\ll

••
I, O .. ,

de sólidas amizades na 80-
e posa Mari" Cabral do t i Nac.

1 d
'.8 ,_ a seremdade de um verdadelro t do bem da s·ua tena, orient.açi'io Cle ar 0..

'Ciedade local, set;á a vo e Nascimento e, pela noiva, o ( 2) - Fox Airplan News.
h

'Chefe de Estado, que manterá comd rep1'eSe!ltante-expressivas omenagens. sr, João Gregól'lo da Costa Apoiando o requerimento, em: do pov�. ' Atualidades.
"O ESTÃDO" 'cumpri- e Slla eRposa d. Maria Iza- ' I Preços:

't t
- nome da DDN, e em inspirmlo I l�n seguida dirig-iu umn :;au-' -

,menta-a, :r;espe! osamen e, bel Cost.a e, o ato religioso, improviso, falou o deputado Bul� (. $. dos Aposa.n- Cr$ 6,,�.0 e q,20 •

J
.

t Á'1 d Luz dação H todos os seus pares, aos � .
.

. . J<'
• acm O VI a a terá eomo testemunhas, pe- .ta'cr;o·'�s'--x"""""e";'Zo-r- .,_".- ��%:,��,2()- 1l11réu .

....no ._l .....-�. cão Viana. c{1.le eJ'}.altte<!-e'll �,-�I'- -r::.:(;'CiJJ11{tTh,� -

.f, cc:ngrdt-ulou":se � ftl."Fa:& anos. lH�S..... ua...a, fi IO'noivo, o sr. dr. Lauro "Imp. até 14 anos".
.

l' d L I
sonalidade do· Chefe rlt. Igreja COIll a Mesa llela, maneira.. afiei- dos

'

:sr. Jacinto AV la a UZ, a· F.Ol·t"s Bustaman:te e exma. ma DOMINGO
.

d P 't
'V em Santa Catarina. entissima

.

C-Ol110 vem dirigindo N
.

d
..

d 10 d Ji:o funcionárIO a em eu- senhora d. Dalila Clotilde ,

i
o p-€.l'lO o e e a- Simultaneamente,

_,.

d E tad d
Solidários se. manifestaram, 06 trabalho.s. Conclmu C-Oll1 pu- • '31 d

.

d 19"1'Clal'la O s o, exercen O B.ustamanw e pela noiva, o � ,nelfO a' e maIO e ", RITZ - 2; 61,4 e 9 horas.
f

-

d d l' por sun vez, pelas respectivas lavras de exaltaçao ao distrIto
f 1 d (1"')

.

'as uncoes e. guaI' a,- lvros
Sl', Licínio Teodoro da Silva a eeeram oze, ;.:; SOCIOS ROXY - 4% e 7% horas.•

C tab'!'dad
bancadas e em frases expl'es·si- de Braço Elo Norte, onde nasceu.

I' Jna Secção de on 11 e
e sua ex'ma.. esposa d. Maria

e 'onde resI'de, .
CUJOS pecU lOS a.canç.aram a HAMLET

vas, os deputados Cássio Med·ei-
daquele estabe.lecimentdoú·' Al'eiaR da Silva, 1'05, Braz Alves e Teixeira Pinto, Ainda os transportes

cifra de d�ze.s.sels mIl sete-
._--,--_..

Muitas serão, sem Vl- centos e oltenta e nove cru-

da, as homenagens que os
Hequerimento aprovado O deputado Cabral, oCllj)(\l1do zeiros e cinquenta centavos,

"F'ol wiróvado, por unanimida· .. tr'l'buna l'epo·['tou se aos .J-ba
seus colegas de repartição .,,' '"'" ..

(CR$ 16.789,50).' I.de. o l'equel'imelüo do deputado tes da vespera em torno do P!�o-
e amigos lhe prestarão na Foram excluidos em

• • Bahia Bittencoul't, no sentido de blema dos transportes e decl-a·
passagem do seu al1lyersa-

< ",' igual periodo oito (8) socios
serem solicitadas providencias rou que o a.ual governo catan- •

l'd ('11)
.

l'io. , e mc U! os. onze. .

.

. _ "0 ESTADO", cumpri- para que o IAPI abra a sua ear- nense está vl�am.e.nte e�11penhado Peeulio-s pagos: _ Aos
:menta�" " de'seJ-a'-lhe' fel;" I' -

teira imobiliária, no município em atender as necessHlades da
h d' d

.

H 't-v '< .....
"

t
e1' en'08 ·os SOCIOS, el 01'

d
de Itajaí. econonnll catal'lnense, Era em

C 11 d L' t·da es. _

"

ape a o lvramen Q, .,.

FAZEM ANOS, HOJE: Toma posse o deputado Ma.c Do- ll�,�� d:sse gove1:'!l\l que COl1lU-

CR$- 1.725,00; Ten. Hercilio
.

J O N I C A . A P E R IT I V A.
Se h Id C .

.

nIcava a CS,sa que o trap.sporte S"l' CR$ 1 S5(1 00' Dn ores:, na a�so.

I
de tri o havia sido condu ido na I

I ya, ." r.

- Cid Silva, funcionário 10 DE JUNHO O deputado Buleao Viana <l0- .

g
f El'1CO Ennes Tort'es, ... , ..

d Oh P' data e que. daqui por diante Tda Diretoria eras u- A data de hoje record.a- municou que se encontra na Ca-
_ .' _

'

CR$ 1.500,00; en. TOi'quato
bl' d ··d .. �

.

D
.

ld C
serao forneCldo.s vagoes para es-

d M t L' 1 38" 00 dlCas. nos que: sa o epu .... o lUae Olia. a- a ° a lroa, . v, ; e

� ú-sóri.() Tolelltino Ma�
_ em 1513, Jel'ôn.imo de ruso, convocado em substituição

co.amento d'a restante produção loão José Rodrigues C.or-T
catarinense.

-------------

chado, Albuquerque exw1sou os 110 deputado KQnder Reis, e re- rê'd., CR$ 1.275,0-0; de Per-
-'- Capitão Augusto Bo1'- frances� do Mar$hão; quer se.ja o- mesmo convidado a

Não haven.do outros oTadores, cUio Si.lva, CR$ 1.170,00; do

g€S Nogtleira, do Exé'l'cito
_ em 1565, Eslácío de tomar posse,

o sr, presidente. ence'rrou a ses· Ten. Pedro Gomes Caldeira, ,,............-.iíí....�:Nacional. Sá. no Anafai de São Se· Intl�oduzido 'nO recinto (los tra· são. CR$ 1.575,00; de Jovino Eu-
.

I

- M,ário Alves Guima- bas,tião, repeliu um forte balhos," novo representante da eebio Pacheeo; 1.500,00; ·de
rã.es. ataqu.e dos francezes; UDN, prestol'l () compromisso 1e- fes'a 'da JQã.o Barbosa da Fonseca, .. 1�A�VT�O!l!M�O�';,�E�.,S�......-Iii••
- Luiz cf.a Silva. :._ em 1817; nasceu no gal; sendo saudado por uma sal- CR$ 1.31.2,OQ; D-os S1'S. Hen4 C .... 'NH<:)ts

- Cdstaldo Ara.újo, tele- Rio de Janeh'o o Visconde va de palmas. Amizade rique José Garcez, Virgílio! CA...,lNHONET:AS

grafista. de Sailta'-IzabeI, Luiz da Bolsa ,de Valores Fl"anC is-co �avier e Ten.l
FiUZA' LIMA & IRMÃOS

- lnamá Pinto, Chefe da Cunha. Feijó;. O deputado Osvaldo Cabral, (PRO FUNDAÇÃO
I LAUREANO) �anoel. Peretra da Cunh{t, a

. GODS. Mafra, .37Estação de Rádio da Cru·
- em 1822, os Procura- depois de, diversas conside:r:ações, du-etorIa aguarda a e!lt�'ega I FlorHmóp6lis�eii'os do Sul. dores das Provindas, fe- pede ao deputado Ylmar Corrêa A Comissão organizádol'a dos documentos eXIgIdos, .

.

• 1
, ram convocados por decl'e- que suspenda o requerimento de da festa, avisa que as me- para efetuar os respebvos! _.......;_ _

:[''Na POI'IC·la to do. Príncipe-regente; ul'gencia para o projeto de lei sas estarão 'à venda na Re- pagam-entos. I1 .

". _:_ em 1822, o Presidente criando a Bolsa de Valores: até lojoaria Moritz'a partir dás Presentemente o CEN- "Camisas. Gra;vatas, Pij".
; ; .

.

Gel'vário Pires' Ferreira, da a Comissão de Indtístria e Co- 14 horas do dia 1° e no sá· TRO SOCIAL, cOllta com mes Meias' 'das melhores,
O sub-delegado de PoU- Junta Provis.Qria de Per� mércio se pronuncie a respei:to. bado à noite, no Lira Tênis trezentos e setenta e quatro I pelos men.ores preços só na

.cia do Estreito, fez apresen- nambilco, foi fúrçado, por O deputado Ylm3r Corrêa, es- Clube. I socios, (374): em pleno goso C,ASA MI.SCE.LANIA - Rua
-tal' ontem, à Delegacia Re- um.a sublevação em Recife, clal'eceu os motivo,) que q 'leva- A 'Comissão �de seus d,ireltos. '. ,onselhelro Mafra, .

gional de Policia desta capi- a reconhecer a autoridade ram a pedir urgencia, mas que

·tal, às 23 boras, Araci Oli- do Principe D. Pe�ro, como diante das explicações prestadas

·veh·a, brasil-eira, de c·or 1'1'e- Reg'ente; pelo representante da D,D.N,

·ta, solteira, -com 22 anos de - em 186.9, os paraguai{)s concordava em retirar o reque

idade, filha de Antônio Ma- foram desalt,)jados dos des- rimento de Ul'gencia,
noel d� Oliveira e de Maria filadeiros de Sapicaí pelas Transportes Mari-timos

Florinda da Conceição, re- tropas brasileiras' do Gene- Ocupou a tribuna, o deputado
sidente no lugar Coloninha,

IraI
Jol),o Manoel M€nna Lecian Slovinski, o qual, como

.

ll,aquele distrito, por se ha- Barreto; representaute
.

do sul do Estado,

ver emp€nhado em luta cor- - em 1928, foi fundado justifica um requerimento no

-porol Cem stl.'l ti.a., Lucí FIo- I no Ri{) ele Jalleiro o "Lux- senti.do de serem s-ulicitad'a-S pI'O-

l'inda à�éConcej,ção, su.ª, Vi-! .Tol'n,al"., vh!endas ao presltlente da Re-I.:zLh�. Andr5 Nilo Tadar;;co púhlica l'elatiwnnenté a maior

= • F2? -_

t _�
��t. �C,t��, _

..

-'1

"Não haverá sessão Cine
matográfica".

IMPERIO (Estreito)
Ás 7%, hrs.

O ULTIMO MILAGRE
NOVAS AVENTURAS DE

DICK TRACY
13/14° Eps.

NOVAS AVENTURAS DE
TARZAN

1/20 Epa.
noxv

INGLESA
[ii ;'t'�Ii' 1111
NAS tONVAtESCENCAS

COllftA cas,
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o- ESTAf'Q-,SextaAefl'a, 1 de jUi'np. de mal
---_..�-_._---�

�Nc>. butidorcs dO.mtl!1d� i lale Clube Floriaoópolisl-----;;;;·-:-
. o .Borb.ll.lho-, d,�l·, Stl'rldtt� , 1 A.:!�E"'1nI"'!A ('VI'>�·L 0'0 C '_'t' D 1�·_ ti' ao

• J. . . �fi'§". , t'UO".,J "a' ,u, ,,Z!. l:Iw .. .tl.

n·I.A'i'lse_IlO
encera VO pai' ,

.

Por At Net.o I C'::mde pa,a; ��()::: bo:1!.� 1 ' DI�ARi.;:\ , o período de .hmho .?e 1951, 1/ ,,'

As baixas n.orte-amenca-! i5?1":,,,!?� \y.,que a China dls-l, De OI:dem do ST. Com':,doro a }'Il!lho, de 105-3. Nao !ia-

'*' ,__" ��
n�? na Coroa Já ex�ed�m <13! pn: ':,:1, J;� c.urarn 1108 campos :

C.'
de acôrdo com o <u�t . .;,O e'l vend� numero legal, para o - ()tJIJjJ.J((E rODO DIA

,

l>at.."(asdetodoopnmelrOa�,d(;i'ütalnadaConm. ;§ 1° do art. 31 dos E8tatU· funeionameuto da ID!'!.SII(.a, / '- nOe I/IIJ')I::-'Ol:.
1

fffi da I!a�·ticij)ação dos .Es- i ��;w l'z6.. tung pode mau-. toe, convoco os [t8sociad�s I hav�rti uma �e�nmda convo- t" ..., '"HHI... fJ .:J
tad08 Unidos na ultima

I dar l'�fol'ç,ot', porem são tro- j clf.'ste Clube para se reum- caçao para mela hora apôs

'\J;.,'*
ltUerra muz.ltU;al. ,pa:' n80 t� b?ID treinadas � rem em ASS�MBL�!A G� eo� qualquer numero de as-

•D'"
, �

. As estatíeticas

refercntes,'
co�'1.') �.S prrmeiras. i RAL ORDINARIA, a. reali- socíado presente, - '" '

� p�'i..neíros nove meses dó I';
.

si as Nações Uni.das 7".'tr-�e na sêde soc�isl,. à rua Plortanõpolls, 30 de mai9 � o) 'ii.. �.;7 :- ,!o. :
eenflíto coreano mostram COi;:::nUI:ll"erll a matar ehíne- 1 Frei Caneca nO 14õ, dia 3 de de 1951.

. -;. 1JIA
'

que as baixas norte-sroeeí- se" no ritímo presente, apre- i junho (lo corrente ano, às 9 'Félb:.sehaefer, �ecretá. .. .....
'

'" <AI ',l. _OI'

�
,. ., ,ttÍ,

"canas elevam-se ao 62.799 ho- xírca ..2e CI momento. em que, horas, afim de sei' eleito o do. . ". , ,

'"

:�.::-J��t�o_p�:;;:, :�:�::�:;,�:áv:!�:�1 ··I'e'�re·S-eDla�ote--Dells''1·18# rl�.8 caFIATIS
:&no, da partlCl}}S:ÇUO norte-r gu�l ra, l"·" '

i

.a::'le,rjcllua nã gue::� contra I� ��s e�olàs de guerra, ,ela; .,' 1ND�;A RAPnAFlL, �us:tp:rn, S...�
,

de 810
,!htler. 'foram de &8.547 ho- China nao se podem compa- 'Pa.u1-o. í-ábncJU.ltes e..�hlSiv'OS dos C6kb6es de móiaa
l\tells..

, rar com as da maioria. dss 'EPÉDA. de renome Internac�I!-8l. cencese \a I'epi'ooen-
.Istc de-ve dar a V. uma N'fl,';Ões Unidas,

'I taçj},o com' e.xellls.h.� pala ·ven.c.bls nesta Pi'tl,ç& à O'r..
idéia do que é o eo-nflit� co- Não bltam homens ao di- fJ&llil!'Jb<.1\.o idônt'JIo e especializada na Pl'Oln�,o � ven-
i'eauo. t.&(}o}.' ehinês, n'las muito em das a domicilio. '", ' ,

,

'

Si bem esteja. se d;8&lll'Q- bre�� vão 'falt�l'-lhe bens I Correl'I}}O'ndêl1.da à. Cai-xa P-oat�l 1�4, -- São l'au-
lando numa região distante. soluadas... ; to. �

"ij.!\lma pequena península @"...
,

aiâtica, a guerra da Cores é I _ .. ,'''_�.''''''''��__� '__,,_u.,' _ .. • � ,
,

nma _lrUerrn de grandes p!'o-' ; '! f
A te.à.as es

tJeS.1l$.,'
sqne �1J;v-t.arJ!lU Q, r�'f.ll.'te lk�b:G

�ções. ' t � d'eVi-tia.me.ttte� se1:â mmef.tfb> em Cl1'!tRQ frtillte-
A guerra da. Corêa é uma'] 1 ! ft:ado q;IoIe p�clGnal'A·3Q tm�'� !)'llm' tmr..

trUel'l'a que nos afeta a to- f í I te1v inteb'a.ltbeh't"e GRA'fI'S, ire a-m l'il'I:Uo tl-?Vo d� fi vaM:t..
.dos nós. 1 I 1mB de reyu-tada roa.i'Cl1..

.

"

Quando ta:r"tos estão- mOi'" i j ;

! CQ.da"pes.soa. pOderá .C4\n.c:or�er t:m,ta.s vez.eg q-�ll;1l't()'a
rend9 num l'fneão do munôn, I I t'eeortes p:ret:'.nch� e:tlVlfr!"

por mais nmlÚ'w que -êl:;: sc-1 � À Sociedade Pr-o:p&ga.n.da �':E:B:Õ"
ia, a paz de todo () ,mundo!ti' CaÍxa Postal, 90."

; ,

.i!oxre perigo. I \ t Florianópolis - Sta. Camlin.a..
Eu lhes eitei os alB'ads-; j I' �c'id�adee�(:f':

, . . •. ., , ..•.•..•
,

moo refe,rentes aos Estados Li I
"..., , •

.'< ..••••••• ,",
-

'Unidos pOl'ql�e são 00 nort<:.... lfI'" , - ......•. .., ......•.•

�medcanos os que - depois li f Bstado . . . . . . . . •. ., •....• ". ., •.•.... ' .••• ,

aos pl'oprios coreanos ata-j1 I Nota: Junto Cr$ �Gº em s.elos pan a l'eaf,lúi;-ta.
eados ...... estão fazel�do a i i !

" _...,_. ....,_

mai,or contribuição em Sl1n- i I I 'V1EU;.. á caus:t� da ltibe:rdadü: I! 'f?���rt... ('4'.;n.\k)lt"O'f.-:fl -«4õ C:c.: Di) ;' (� ia�:)e.m Cllm s"tm,J.ruaç'a.luas mUI'o ou reli'! na(:).H�8, ! 1" I
a 6l!i,

�stão tambem fazendo sà'cri� li c�lif ,11l�: i1�I",ca D�l illt �1.'lt'1 ifPV I y�lRI .' . f,!
�fiei(}s de san�ue nos

caal'POSj'!
il.lLJ' \!1Ui�):V �ç' �.; .I' tll!!��( �, t�(L' 'i, ";;,,, ,'� l e rapi$.f.\�;?�

d� batalha da COl'ea, i it){l�'t�tí.<h,t}�'. cx,;,m.-:.,� A�'$t.:t� t I ,,:in NOS CONF<J:fU'A'\lE1S �ÚCRO-o.NJIjlJS DO ,

AGrã-Bretanhajá,nel'deu ; ji' ':"';'�'J:;.u;-'�-� C� H�,�,tt1,S(A - (1-, 'le!4j'Í\'tl.',j 'll') ( Et;Ai; tqJ;��.
I ...

'

mals ;:st�!�i!�o�e;;;-�ca. a,,;·
; o" �I'�'l':t.�.'(:;z :!'-O SQi�-C:,.t�� H<'��')�k� 1.'1(\, ":" (�.t ..... 'r�\e<t:::;M ii \�Cú.fiEN,A(, 11;

� I !il.?1 '��S :... ASlIt.m );r

:!��:a'q:et����u��r�;op!!
�.._---_.-.' _.' '�--:-----�._-�

.. �

11 I
Fiul'ianópolis - I��_:-J01.nvi.Ue "-' {,;'tlfW�fna frente coreana tamhem I �

. FERIDAS, REUMATISMO I\!"fe�i'..c·i ,-... fi.u..! �iíl(w!) WGitrJ;oa da

têe:ms����� �:s����!a�:�: lI',.. ;ltI�CdA� ������i�;� � ',4'S '.j, �.f',. Rua Tenente Sih(êi!1�.

ª��ª :i;:;:;::�r�:!!lrJ���""�;�Nis" CLÜBE �i�����'�' L U G .. S�
de?a��n:as:���� PO;:�e���:1

'

Programa para o mês de junho:"';_ Dia 2 _:_ sábado CASA IA' Óplim1� ,�ilN18 RbU C2'�n!��'d:muito mais. Soirée Pró-Campanha Laui'eàno - organizada pelos Aluga-se uma casa à Ala- :a,ça j ue ('1vem �o., . '!II AO. e·r., i),f
,

As mais l'ecentes BstatÍfl- Funcionários do Departamento de EstatístiCa e ol"ienta- meda Adolfo Kondel' nO 8. I (eltas do ReJt.t.u�-ff� R.fJ-�).ticas, revelam que os comu- do nela srta. Olguinha Lima' _' Grandes 8ho",,'; de mU- '1' + AI I
'

_,.. , ... 1'8,oar na mesma ame- >

T, '
,

i '�Il1istas sofreram até agora sicas para dançar - cOln a coopemçiio de diversos can- da nO 2. "tar no me$mQ �º�<::r
900 mil baixas. tores e o animado conjunto de Luiz Sal)ino e seus

Esta cifra representa um Cuban-Boys - Haverá reservas' de mesas.

se:rÍo problema para a China. Dia 13 - Quarta-feira' - Dia de Santo Antonio _.:..

É verdade que Mao Tze- Dia dos namoràdos - Grande reunião dançante, com be�'
tung tem muitos milhões de 10 e escQlhido repertório de musicas a cargo do m?-estro
homens nas super·popula- Al5t\Jardo Souza - Uma Soirée para "Ela" para "Ele"
das terras chinesas. - Para "os naniorado,," - Mais lIma realização do
Superficialmente; poder-! mais querido.

t'le-iaJ dizer que o potencial 'I' Dia 16 - gábado - Soirée Pró Asilo dos Velhos -
'humano da China é inesgo� Uma soil'ée diferente - com variado show e apresenta
tave1. I ção de numero:> il1édItos de danças executados por se-

Pelo menos, seria inesgo-I nhoritas do "C1ube da Golina�' - dança em dupla do '

tavel
em. comparação com Ó

I
Baião em Paris - Animarão as danças Luiz Sahíno e

']!)Otencial humano dos pai- seus Cuban-Boys - Haverá reservas de mesas. .",

g�li..Jivres. Dia 23 - sáhado - Dia de São -João - F�sta no IEntrctanto, a verdad� é Arraial - a maior festa do ano 110 gEmera :_ Tradicio- ;

-que a enorme massa hu,riíana flaI pejos seus grandes sucessos alcancados - A 01'- !
-de que Ma'O Tze-tllng dispõe quçstra do Lira s�b a l'egencia de Abela�-do Souza e obe- l

I

tem valor muito relativo. deccndo a orientação do maestro Carmelo Priflco já es- j
Isto é assim porque nin- tá escolhido um repertório de musicas joaninas - Muito 1

guem nasce sendo um

SOlda-,
já tem dado que falar a Festa do Arraiá - Grandes I '

do. E ninguem se h'ansior- preparativos entre' os convidados para o casamento e; Ima em soldado do dia para como não deixará de faltar - Queimada - Pinhão -,anoü& 'Amendo��DançadaQuadrilba�daRa�cirL �������������������������������_.����

�_ ..�---__.,_._,-------------�----

s t- .lf-A'3

"V
'iii EM �·ESPE(IALIDA

l-
I

I

,
-

fOGOES f fOGAREIROS
EUTRICOS D KO
Inl�ira.mente esn:wJtado

ou exe1.ente p�nWl'a a Vuüo.
em, porcelana

I
t

�f
!

A:pesa,l.' do ba!xo .Iu'e;'o, te� �x{;elentes
caracterisíwni> me':am-cas e eIGtI'lC:tY;,

08 dH cor:; 1_;,létr-lços DA..KO de Qualida
de insup�rável, são do üpo de resfsWncia
elétrica em?mtida, prensada em ffiatetial·al
tamente isol'9.nte com grande -concentração
calormca.

E" da
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! I

(::�t::�f:sj���' incêndío na Fábrica de:
A Direcà; do "O Estado" I Velas em ItaJllal#>;:a:n��e::oà�r����:�'s rã!;;. "

"

. ,Na madrugada de ante- às pr ímajras horas dá ma- Ontem, à noite, o CorpOf
seus assinantes de São Jose,
'entrou em entendimentos ontem registrou-se, à rua 13 nhã de ó�tem, quando o f'ô- de Bombeiros regressou a

com o sr, Benjamin Gerlach de Maio, em Itajaí, um In- go já havia sido, por popu- esta Capital, após as provl.,
. cêndio, para o que foi soli- lares, debelado e isolada a dências que lhe cabiam na�

para a entrega dos jornais
citada a presença, ali, do pilha de madeira em chã- quela cidade do Vale do Ita-,

por intermédio daquele se-

Corpo de Bombeiros desta mas. jaí.nhor,
Assim, solicitamos aos Capital. �>'-'(�)"'()��)""'()�I'_'n'_'(.,

nossos assinantes de São () fôgo teve início em uma

José a fineza de, a partir- do das pilhas de madeira, 1()C�
dia 5 de julho próximo, man- Iízada no Cais, àquela rua,

darem buscar seus' jornais que aguardavam oportuní
no café ..Gerlach, ao l.ado da dade para embarque, sendo

Igreja Matris.. 'qu� as' châmas !::le alastra-

Os senhores, assinantes vam, rápídamente, nas de-

d mais, pondo em perigo a Fá-
que não coneort arem com a

b....ica de' Velas, e,< ainda, vámedida adotada queiram, •

,

à rias residenclas circunvísí
por obséquio, comunicar
Ger.ência pára que possa- nhas.

mos . atende-los, remetendo O Corpo de. Bombeiros,

os jornais pel-o Correio. tão logo recebeu o pedido
para atender+ao íncêndíô,
cêrca da meia noite de ante
ontem, seguiu com destino

â.qneI.a cidade, lá chegando

E aqui?Nada
PORTO ALEGRE 31 (V. temente do Rio de Janeiro.

A.) - O Secretário da Agri- O objetivo da reunião foi
cultura dr. Manoel Sarma- 'discutir as bases para o fi
nho Vargas, manteve ontem nancíamento da construção
longa e importante

.

confe- de silos para trigo no Esta
rencia com iÓdustrialistaa do e de um novo entreposto
franceses, chegados' recen-: de leite.

.

S. PAULO, 31 (V.A.),,-'
Centínua em foco o pro.ble
ma da falta de açucaro O re

presentante, do comercio' na
Comissão Estadual de Pre-

ços denunciou� hoje as refi-

C'lube' ·00'zenaríaa como responsáveís
pela falta do produto, em

virtude de não terem conse-

d A' tguido o aumento pretendido. e gos oEm face da gravidade da de-
'.

nuncia, o representante da AVISO
Secretaria do Trabalho na- Por motivo 'de força
quele organismo apresentou, íOI' deixará de ser, realizada,
uma proposta no sentido do no próximo domingo, dia t\.

lUi el "as� governo, estadual intervir a anunciada soírêe,

IDa. .'..
nas refinadas para resolver! A DlRETOIUA

Seringueiros do sul do I --

Amazonas ameaçam suspen-
der seus trabalhos, ante a NA (AMARA MUNICIPALameaça de um ataque dos'
índios Urubús,

No expediente da sessão de ante-ontem, da Câmara
(Dos jornais) M" 1 f líd di f" 'd r Pr fa't"·

. - tI?" umcrpa oram 1 os tver'soa o IClOS o B • e. '"

.

S1 sao boatos, que a

t'A MunicipaÍ, em resposta a pedidos de informação e a in-
Sempl:e tra,zem �s es orvos,

I dicação remetidas a êle pelo Legislativo.
As COIsaS Ia �helran! mal, . .

Do mesmo expediente constou uma indicação do 81'.
Fazendo atrair os corvos .. '1 Vitório Cechetto relativa aos trilhos que atravessam .a

.

estrada de Coqueiros, logo além da ponte Hercílio Lua
. ,

os quais precisam ser melhor colocados para não p.re-
Serão, talvez, tristes côres,

judicarem o trânsito.
.

-

Pintadas em seus meandros, Na ordem-do-dia foi aprovada a redação final de-
Mas tenham calma, senho- .

[res.] projeto-de-lei que considera de utilidade pública a Soeie-

r ' dade de Amparo aos Tuberculosos.
-

Pois são Urubus ... �alan- Na Comissão de Financas foi aprovado o parece]":
, i, 1'08].1 gôbr� o projeto que isenta d; impostos as granjas, e axa-,

e
minado o contrato de 'um taquígrafo e de mais :uma ��- "

_____-�,-��_......-_� "'-'_<._.__,_ lografa para os serviços da Secretaria.
"

I

, �

CONVERSA0
. O sr, prof. Milton
Sullivan, esfor�do ii
retor do Instituto ce

Educação desta Capital;
acaba de converter-se
ao catolicismo, haven

do, ontem, compareci
do, pela primeira vez, a

11m ato Iíturgico da sua

. nova religião,
'I'ratando-se de uma

figura que se projetou
nos ctculos educaci ....
nais na Capital, a sua

decisão de abraçar a

. doutrina da santa Ma
dre Igreja Católica,
Apostólica e Romana,
foi rece�ida com viva

, alegria pela família ca

tólica de Florianópolis.

,< "'Ff,o�a!n6pofis, � 1d;Junho,de 1951
'��" ".�� :.�.,__

.

� ".'"

.

t'

«8 IOl"_:<8Itll1llr4·:., slluação de
deslglílltla:de', 811r8; ',servldores

. '�;'·X:�j1Iylâ:',,8 'mUltares»
'

.

RIO,' 3i.'(.Y0-.) -- Ai1}d.a fi€41 Co.digo de Vencimento e

em torno -dâ." baw.Hl;1 de �(H� Vantsgéné, aqueles viram
cíonais, t�vàd.a Q.P*�: DQ', 'negado o beneficio equiva-
plenario dÓ 'iâiado Tíra- lente. I

<lentes, alguns jornais tecem Este é o que é o aspecto
hoje uma seríe de comenta- delícado do problema, ao

'rkls e ol.!tro.s.: �i>i()Curam co- qual" e�ramos, que o go·
lher .ínformaçõee .

com o li- vemo ..)eute. procurando
der Gustavo Capanema so- dar. uma solução que ponha
bre os propositos do gover- termo à disparidade sem du
na em face da disparidade vida injusta para com os
agora existente .entre 9S ser- servidores civis".
vidores civis e militares. A reportagem do vespertí-
"O Globo", por. exemplo, .no "A. Vanguarda" procurou

escreve: "Não foi' dificil ao hoje ouvir. o Iider da maio
governo, em que pese o noti- ria sebre o� planos oficiais
ciaTio em contrario de al- com respeito as revindíca
guns orgãos de nossa im- ções de melhoria do funcio
prensa, 'vencer, com os ele- nalismo civil, dele ouvindo
mentes de que dispõe na Ca- estas informações: "O go

mara, o que se convencionou vemo, por intermedio do 01'

chamar "Batalha de Adício- gão proprio, que é o DASP,
nais", E o funcionalismo pu- estudará esta questão logo
blico civil da União, a bra- que permitam as condições
ços com tr.emendas di,ficul- .fínanceiras do país, a fim
dades que ass6bêrbam a es- de reorganizar os quadros

.

perança de melhores
.

dias do funcionalismo dentro de
{>elo metlos,no momento. As tres cl'iterios principais:
razões invocadas pelo gov. técnico, social e financeiro.
da Naç,ão, .:.:.:.. não poderemos Não pôde calcular o líder da
deixar de reconhecer - são maioria que tempo deman

ponderaveis. Para conceder dará para que o DASP pos·
os adicionais, ele teria de e.:.. sa concluir a importante ta
mitir agravando a inflação refa que lhe será confiada.

,

que procura' combater nem Assegurou apenas ao l'epor
sempre com me<Jidas à alt?-. ter que o governo colocará'
ra da gravidade clà situação. o problema, em equação, de-
Nem mesmo os mais ardo- sejoso de dar-lhe uma solu

l'080S partidários dos adicio- ção satisfatoria.
nais não conseguiram, du�

l'unte a discussão da mate--·

ria ontem debatida na 'Ca
mara", fugir desse dilema em

que se encontra o Tesouro.
Feitas essas considerações,
não há como deixar de reco

nhecer, ao mesmo tempo,
que, com a deGisão de ontem,
a criar-Sé \lma' situ'aç,ão de Correrá a mesma, dQmin
desiguilldade entre os :fun- go próximo, na Rádio Gua
cionarios civis e militares;, rujá, à hora do programa

!lois enquanto estes tiveram
. �nfantil de Galouros.

•

assim

Aqui ó remédio é -fila

Em sua seção, sob o título acima, insere o Diário

Popular, de ante-ontem, o seguinte:
"Êle é assim mesmo. Com êsses pequenos olhos em

buçados, a testa alta, o queixo grande e grosso, a bôca

fecluidissima. A bôca é llma referência física do seu tra

ço fundamental, como político: nela não entra môsca e,

principalmente, dela não sái nem um _p�um zunídol', ,;las !
horas em que a reportagem acha que e mteressante ou

vir Neréu", Ouvir Nerêu, uma pilula, que êle nãq fala, a
não ser as coisas que qualquer outro poderia falar; vão

até êle esperando a "manchette" gorda e barulhenta, e

saem com uma notinha modesta de sét�n!a página, des

sas que entram na compotição para tapar buraco, ou

saem para dar lugar ao telegrama de última hora.
Mas há uma coisa que deita por tel:ra tôda a

más-IIcara de severidade que Nerêu carrega, e que ainda fica

mais terrível qüàndo êle fazia com "aquela voz que Deus

lhe deu",' expressão pela qual andam discutind_o 110is

ilustres cronistas parlamentares. Há·o sorriso que mo

difica tudo, o rosto e a psicologia aparente, e que, num

minuto, revela tudo o que êle, esconde avaramente: o

senso de humor, a capacidade de compreensão, tudo o

que é humano em Nerêu. Talvez por isso. Nerêu ria tão

pouco, e sempre tentando prender o sorriso, como se ti-
-

d f-I
'

vesse vergonha de der�apar publicamente na humanida-.

ao regime as I as de, como se preferisse que o julgassem sempre uma pe-
'.

.'

' •••
dra de gêlo" máquina fria executando um r�gimento.

As filas do açuéar, ao' Assill1", àlém da fila do' O Regimento t Durante cinco anos" 11Q Senado, Ne-

que parece, 'Vão vo)tar., O I leite, . it).stituida pelo atual réu foi seu guarda inflexivel e vigilantissimo. Nunca

povó vai ter; s�' não for pro-/ GO\lêrno, q'Úe resolveu 'inter- houve exemplo de sah' peí'dendo em qualquer questão de

vide�lcjado, ,�.m ,tempo, o su: .fer�r em -assunto já norma- ordem levantada por um senador; o presidente sabia de

pl'imento 'dêsse "artigo aO�llisado pelo seu antecessor, cór todos os artigos e parágrafos; e respondia tão de

comercio, mais uma triste I teremos que enfrentar, co� pressa e com tanta segurança, que dava a impressão de

l'ealidade, que relembrará, m� se depreende da escas- adivinhar cada manhã o qtÍe lhe ia ser proposto à tarde.

tempos idos, na dura fase sés que se vem, de ontem, Agora, na Câmara, está acontecendo um fenômeno

da guerra. sentindo, a do açucaro interessante. Neréu continúa duro, inflexivel, imutável,
De fito; á escassês de a- Tudo vai. bem, rriüito bem, na aplicação das regras gerais a cada caso, sem distin-

ç'ucat Já se- está sentindo no porque restabe-l�cendo há· �uir entre o' lider Capanema, ou o m0desto Coelho .amacom'€tdo' vál'êjí'sta da' Capi- bitos 'que, por fôrça da últi- zonense. Mas, aquela escondida e ne�ada humamdade

tal.: porquanto o d� pririi'ei: ma guerrâ, fivémos que en- que O faz sorrir a certos apelos veementes de TenórÍo, l'e
ra qualidade 'esta 'sendó ,su':' frentaÍ'... " i solve� adoçar.. em beneficio geral certas arestas regi
bstitu:ido, 'à falta de mélli"or, Mas, ó poyo, que sabe que 1mentais, criando oportunidade para pequenos discursos

poelo de terceira, sujo, con- a Coréa fica muito longe, e inadiáveis, através da ampliação do conceito de "expli.
tendo fragmentos de pau e que ainda não estamos 80- cação pessoal".

'

O'utras impurezas que têmos ii'endo reflexos déssa situa· Nerêu não é tão 'ruim quanto quer parecer. Mas não

que procurar, ao nos ser-I ção bélica, extl'anha, e com· podia, não pode ser tão manso quanto deseja o OsvaldO' I
�il"mos ao eafé. Além do

I
muita razão, a instituição Orico. Não pode permitir que. a presidência da Câmara

Imais, Q que está sendo ex- das filas � do leite, que o seja desprestigiada e desrespeitada por um deputado.
posto à venda, apresenta está atormentando e, possi- Mesmo porque, se isso acontecesse uma vez, nunca mais
oor escura, denotando a pés· velmente, do .açucar, qu� teria autoridade para resolver os PIloblemas regimentais
s-ima qualidade. t vai ser de ama�gar...' que surgem em cada sessão".

Pró Casa do
Professor

o problema .que �flige a PtN
.pulação•. �( proposta prova-c
velmente será debatida ama....
nhão,

Foi vendida, pelos escola
res, a rifa de um rádio, em

benefício da Casa do Pro,
fessor.

Ft10Gflanao
Que o exemplo não pegue nem contamine;
"PARECER - "Estamos no século da lúz. E só

por uma manifesta incapacidade dos .Poderes PÚ

blicos, poder-se-á admitir a vida em escuridão.
Uma cidade, uma vila, ou um simples povoadô"

sem luz é um inferno na própria ferrea. A vida seD!

luz é a' imagem da morte. O grande mal da huma·
nidade é tatear às escuras. A luz é a bussola que;
conduzirá o homem ao· seu verdadeiro destino. Dê

se, pois, ltiz à Vila de Cariri-Cirim ensejando aoS

seus habitantes viverem às claras e felizes.
.

Pela aprovação do projeto é o nosso parecer.
Sala das Comissõe�, em 30 de abril de 1951.

(aa) Justino Alves - Presidente e Relator -

- Veneziano Vital - José JOàquim da Silva Filho <;

Alfredo Leite".
-

.

(Do "Diário Oficial" de Pernambuco, de 3f.lcé-
951).

. ,""'F
ÁGUA

"A�reditamos_ que a Assembléia Legislativa.
dando meios para o abastecimento dágua daqueI!.!
rincão sagrado, iniciará um capítulo novo para li,

sua história, que se dividirá em dois períodos: an

tes' e depois do grande acontecimento. A minha fé
no Poder Legislativo é tão grande que espero o mai
breve passivei inaugurar esse Novo Testamel1to d

progresso, em cujas pág-inas Barreiros· se afirmar
com forte personalidade pela ação construtora do
bons

-

pernambucanos e para' que eu possa l�.
as seguintes fr'ases de Bilac:

"Por ser de minha terra é que' sou rico!
"Por ser da minha gente é que sou'nobi'e;
6 - E se com esta idéia, nadá eu puder fazei!

pela minha querida terra, espero no menos que 'Deu
me conceda a graça excelsa de sonhar com a sua!

felicidade, embalado numa rêde_ entrelaçada entr.e'
os penachos esmeraldinos dos seus, coqueirais, a.

.contemplar as alvas e romallticas praiãs da ·sua "Co-,
rôa Grande".

Sala das Sessões da Assembléiã L-egislátNa do,
Estado de Pernambuco, em 16·de ,maio··de 1951. (a)
Miguel Mendonça".

,
_

(Trecho de um parecer' apresentado à Âssem-
bléia Legislativa do Estado. Diário. OfiCial. dá 17"'5--
951)".
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