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Nomeados 26 ei-
" ;4;ha'Pfi'��
RIO, 21 (V. A.) - o pre

sidente Vargas acaba de as

sinal' decretos nomeando
\

mais 26 ex-combatentes da
Força Expedicionária Bra
sileira para var ios cargos
do Ministério da Justiça.
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,�.,
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BLEIA PARA AVI' �I" �. E COl\1 O P.R 50 VAR(�lI�\,
.

O Legislativo Catarinense passa da palavra á ação 1
'

\
cada Estado (Paraná e Shnta Catar%>. as adm.inistra.jlüciamdo providências que visam objetivar soluções Colaço de Oliveira, que já se acha no Rio assentando pro- ções da i�portante� ferrovia, estaremos em caminho de

muito reclamadas. ; I
vidências cem o Chefe do Govêrno, examinará do ponto uma razoável solução, embora ambas permaneçam, C01:10

Ainda �ntem, pelo, B�ndeirallte da �AN�IR, seguiu 1 de vista do interêsse deste Estado, a situação da Estrada convé�. �ul?el"Íntendidas pelo Ministério da Viação a

]Jara a Capital da República, onde se avistará �om o Ex- de Ferro Paraná-Santa Catarina, cujos serviços não cor- Obras Públicas.
.., _ ..

mo. Sr. Presidente da República, uma Comissão Parla- respondem, de há muito, às mais sentidas necessidades Perante o sr. Getúlio Vargas serao e�lbldos farto �

mentar Especial, ,composta dos Srs. deputados Ylmar das prósperas zonas de :Nórte e Oeste. elementos em abono da tese, bem como sera entregue U'1l

ünrêa (líder do ,PSD), Cássio Medeiros (lider do PRP), incisivo memoriai historiando o caso,
.

:Fernàndo Oswaldo de Oliveira, (PSD), Francisco Neves Há um congestionamento na produção dessa zona, A paternidade dessa idéia corre' por conta do Ilustre
(PTB), Oscar da Nova (PSD) e Romano Massignan afet�lIdo '08 madeireiros e cerealistas, devido à falta de Deputado Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira, que, ao

·(UDN).
. -

vagoes.

I propô-la, recebeu aprovação unânime da .Assembléia Lê-
Essa Comissão, presidida pelo Sr. Deputado Volney I A 'Comissão entende que tornando autônomos, para- gislativa.

-------------------------------------------------------------
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Chegou ao Rio, o Cardeal Spellmani
s. Eluinel1cla, declarou ao 'pisar 'O solo braNileiro �l,

«No Brasil estão as idéias cristãs de vida.
liberdade p, felicidade»

,50 CENTAVOS

d 'A"" d' G "
e ,çao e : raça�

A data de hoje sé grata ao mundo católico
apostólico romano, por i ranscorrer o "Dia Inte
ramer icano de Ação de Graças".

1\1a Capital da República, com a 'presença de
"ilustres e eminentes representantes da Igreja Ca
tólíca, entre os quais suas Eminencias Cardeal
Francis Spellman, Arcebispo de New York, os

Cardeais de Ottawa. Quito e Montevidéu; os Bis
pos de Guatemala, Honduras, São Salvador e Ni
caragua, S. Eminencia o. Cardeal D. Jaime de
Barros Câmara, do Rio de Janeiro, o Cardeal D.
Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, Arcebispo
de São Paulo e outras autoridades eclesiásticas
elo Brasil, serão realizadas as solenes comemora

ções' do magno acontecimento.
�

Além ele Solene-Te-Deum, na Igreja da Cande
lária, com a, -participação de Cardeais e Antistes
'(tas i'i"édc-s 'êll'q'tl'1episcopa'is ?.l'as' sedei �e ,dez na
ções americanas, cujos representantes eminentes
se encontram, 'hoje, na Capital do País, outros
atos religiosos assinalarão o transcurso dessa
.data de confraternização interamerfcana.

Nesta Capital, as comemorações serão . .rea.liza
.das na data de 25 úêste mês � "Dia de Santa
Catarina", com o seguinte programa:

1 o -- Solene Missa Pontif'ícal às 10 horas.
I

2° - Procissão com a Padroeira Santa Ca
tarina, às 16 horas, com a participação das enti
dades e instítuições católicas e fiéis.

T�I fCIOAME:NTO

RIO, 21 (V.A.·) Che- - "É com alegria que ticas entre os Estados Uni-
gou, ontem, às 11 horas da volto a visitar o monumen- dos e o Vaticano. O cardeal
manhã, o cardeal Speflman, to de Cristo Redentor, que Spellman assim explica o

de Nova York, que foi rece- é uma demonstração da fé caso:

bido no Aeroporto do Ga-l católica do povo do Braail": '
__ '-'Este é um' problemaleão' por altas autoridAdes: Depois da saudação houve

que dificilmente será com
do mundo civil e religioso. :muitas palmas,. preendido pelos brasileiros

.

O chanceler João Neves I Sua Eminencia explicou que são fundamentalmente
la estava, tambem. acomp�-I depois à reportagem que 'a- ,catolicos. Só mesmo quem
:nha�o de ouh�a� p:r�_onah- qui,est��?,a ell,l 1�39, ten do I conhece as

pa.r.tic,u�al:.i<la.- ,!.
'

dades da administração fe-
porem, feito questão de .. que -des des E,stá-€lus' . ...,unl(lús, ,'

deral: Logo depois que '0 a- sua visita passasse desaper- com sua formação e seu ca
vião aterrou, assomou à cebida. Um jornalista lhe I rater, pode compreeender a
porta do aparelho, sorriden- pergunta então que acha-ria titudes como esta".
te, dom Francis SpeIlman, atitude dos representantes No mesmo avião chega-
que dá a impressão de so- d te-amei-i I

.

I A' d Vo povo nor e-amencano ram uom
,

. lex�n re a-
zar magnifica saude. contra ás relações diploma- Continua na 3apag,Símpatíco, o cardeal nor- 1 --"--------

_

te-americano foi dizendo à

R·d M·f
N

dl�por;'�:�l� � pouco eu ia- UI·· usa (1nl esta'çao e
I!�=. :�:;ae;�� '�� p��,��� E�tudanles, DO PalaCio das Agnias,

gues". Tirou o papel çlo bol- "ESPEREM E CQNFIE)"I NO PR�SIDENTE DA RE-
.so e leu: . PÚBLICA"

.

- É com o maior pra- RIO, 21 '(V.A.) - Ohegou as mãos do sr.- Getúlio Var
zer, que revejo"o Rio de .Ja- ao Catête o célebre projeto gas. Promoveram ruidosa
neiro e seu hospitale!ro po- ,15,�49, que tanta c,eleuma manifestaçã� ,'nQ Catête, I FORT�LEZA,21 (V.A.)

I t�, trucida_r:do este, sua es·
·vo. No Brasil estao as esta causando no selO dos I sendo recebIdos pelo sr. - Na CIdade de lVIombaça posa, um fllho e uma neta,
iiléias cristãs de vida, liber-! estu,dantes de farmácia. Os I Lourival Fontes, que decla- ocorreu monstruoso crime. de cinco anos, exterminan
'(Ía-de e �elici�,ade". . Fal�u �c�d�micos, numa passeata

I r?uclhes: "Es�erem e COl1- Um grupo d.e ba�didos as- do, assim: toda a fam�lia .

..em segUIda, Ja em mgles,! medita, acompanharam o Ílem no PreSIdente da Re- saltou a resIdencla do fa- Em segUIda, os bandldos
'ÚU6vamente: I andamento do ;pl'ojeto até pública".' izendeil'o Manuel Evangelis- roubaram 700 mil cruzeiros,

Há para os que se empenham na luta pelo Bem
e ,pela Verdade, convictos' do caminho que trilham,
buscando em cada acidente, um pouco de saber, mo
mentos incomparáveis. de deslumbramento.

.

É o deslumbramento que"nos vem da luz prodi
. giosa das IDÉIAS.

Fôrça em ação, elas representam, na yida,. o

:princípio de tôdas as cousas criadas.
No entanto, para que surja e perdure o deslum

bramento e as IDÉIAS magnetizem, é preciso que se

projet.em sem ódio, com a beleza do amor universal,
destinadas a esclarecer, a guiar, a construü.·, a mós
trar os caminhos da Justiça, a set.a Yerdade em mar

eha.
Que não representem nunca, o extravazamento

de fôrças negativas, de ,raiva incontida,' da paixão,
ou de uma' deseducação r,efreada! ...

.xxx'

�e�tes cas_os, as IDÉIAS são frutos de instan
tes .em �qlle faltou à criatura, o domínio sôbre o seu

mundo interior,
E isto é, antes de mais nada, lastimável, pro

'fundamente lastimável. A primeira e máxima vitó
ria do homem está no vencer a si mesmo.

Se não é senhor de si mesmo, se não sabe go
yernar o seu mundo, como poderá governar o gnl�'f1
.que lhe fôr subordinado?

XX 'i:

Por isto, as idfEas Pr: deslumhram e iluminam e·

Dasaparecido um
{(P3UUSUnha»

I RIO, 21 (V.A.) -- Tele
grama de Manaus informa
que desapareceu proximo a

1 cidade de Humaitá um avião

I "Pau listinha" da ifrota do
,

i Aeroc1ube do Amazonas. O
'aparelho saiu de Manaus
!
com outro. numa revoada

I para POl't� Velho, Guaporé.
; Seu piloto era .José Souza

I Cruz, tendo como passagei

Iro o jornalista .José Cidade
Oliveira, de' um jornal da
capital amazonense ..A ocor

rencia está causando gran-

Ides preocupações, sabendo
se que a região onde desa

i pareceu o aparelho é asso

Ilada constantemente por

I temporais;

I OJ r�so da cidad.. :::
·1 B101 8'," I f;:::"I:
,�rÜ'7

t

1��1,/1u�:',;�
\ � I . I:.��� l�l!íffjicJt ,;::'t'-;-;- �·'Y.;;>'I"'1'�/i'M�j1'1' ) i �N��::' i���.
--� l ..,� • �':��}��:!:I�

;çr'--=:!r:'_;;
-

�,'

_: Meu pai, o sr. Pessedi·
no, manda-lhe dizer que
sua filha, a srta. Opo
sitina, não aceita fazer
as pazes a trôco de 'do·
cinhos e bombons! Ele
quer que o sr. se retra
te dos desaforos que
fez.

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

(} dever de auto-domínio cresce com a. pl'ojeção
sodaJ das criaturas.

Descontrolar-se é manifestação de fraqueza. E
os que estão no alto, pela visibilidade a que se ex

põem, devem ser fortes, para viver a lição imperecí
vel do exemplo .

! Farrapos de Idéias I
I MARIA DAI_L_H_}_\_-"
j têm força e séd;ução, quando bro�.tm dmn ooração

educado.
,

Só a educação, não nos cansamos de repetir, po
de higienizar o ambiente e estabelecer o clima, onde
todos se entendem, porque o sentido das palavras é
crista lino e inalterável.

E, para que gestos e palavras á'cusem êste clima
'superior, não se escolhem instantes, nem sociedade.

A educação' não é uma máscara, nem uma peça
de l'oup'a «te qu.e nos despojamos, quando queremos .

.

. Assim,�um cayalheiro é, sempre, um cavalheiro
e uma pessoa educada conscientemente é, sempre,
educada, quer se refira 'a uma senhora, a um homem·
ou :l uma criança.

xxx.

Nfi,o argumentamos, nunca, com os compoda
mentos postiços, em que se escondem o!õ! deseducados.

Estes, alHm?s se.sintam impotentes para () auto
domínio imlispensá,·d ao'equilíbrio, dentro da vi
da social, espUTxamam-se na linguagem e nos gestos,
que, 'se espantruJl, são uma tl'Íste re.velação do. seu
EU.

xxx

Nestas colunas, nós nos prometemos só dizer a

Verdade, como a mais alta 'homenagem que possamos
])r€.8tar aos que nos lêem.

E, do cumprimento <{essa promessa não nos .afas
tamos até hoje. Vivendo os nossos dias. a culpa não
é nossa. se tudo nos falta, para louvar a Paz, a Jus
tiça e a Harmonia, que não existem.

Se, algum dia, o tmtusiasmo ou uma visão imo
. perfeita dos 'fatos nos levar a Um êrro, cordial;nente,
daqui nos penitenciaremos, quando disto nos éonvel1-
cermos, para que a Verdade e só a Verdade triunfe.

Mas, se alguns dos nossos adversários não nos
.entendem ou não sabem vir discordar dos fatos qué'
apontamos, com a elevação de linguagem própria de
pessoas educadas, estaremos ,diante de u� caso de
pobreza anímica muito sua, que não nos cabe ded-
haL

.

O que afirmamos, no entanto, é que não acom

panharemos, porqu� não devemos, os que assim se

desmandam, não que no.s faleçam argumentos, mas

porque colocamos os nossos FARRAPOS DE IDIÚAS
n�m pIanô ql_!e a maldade dos maus conscientes e a

lingúagem dos deseducados não podem a�,iuglr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Diiatol' da Ilaternidade • m6-

Uco do HOllpital de Caridad•.

CLINICAS· D. SENHORA�
CIRURGIA - PARTOS

lSSISTENCIA AO PARTO a

OP.RAÇOES OBSTaTRICAS
Do.nças g18ndula�e., tiroid.,

"TArio., hipopi.e; .'C�

Di.turbio. nerVOlOI - ••tad-
------"-----�--....,....--_. ---_.

Iidade - Reatimu.

Oltmca exclu.ivament. de erí

flnça•.

Rua Saldllnha Marinho. !t.

I
TeIefone (M.) ·711J.

:aadloterapla por anda0 �u)'ta.·.letroeoall'ul.çlo "aio.. Ul'cra

....l.ta " Infra Vermelho.
.

. I D' A I df;ollallltóri,o: .Rua Trajano. 0° 1.. l' andar - .difielo do .onw- r. varo e
.;.

Carvalho .

DU. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
;E

DR. ANTONIO DIB MUSSl
Médico.

Cirurrla··Cl1nicll Geral-Partol
e.r'ti,o eompleto • eapeeialiaado da. DOENÇAS D. S.NHO·

,

.... f eo.as modernol mét<>do. de diagnó8tico. e tratamento.

• '1 LPOSCOPl.A _ .. HISTERO -- SALPINGOGRAFIAr-' ".• rASO.
LISMO BASAL

.......
lI.r&rIO' o•• " ... 12 hor•• - Dr. MUIl1.

n•• li t. 18 livra. -- ['ra. Musai.

•••ulencia -- Rua Santos . Dumont. 8. Apto...
----_._--_,------------------

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
. "JI�clali.ta efetivo do Hospital de Caridade, de diver.oa

Instttutoe e Caixa.

--0-

OUVIDOS, N.ARIZ e GARGANTA

. Tratamento e 'Operaçõe8
BRONQOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

"tirada d. eorpcs extranhos de Pulmões fi E80ta&0..

-0-

RAIOS X

....rno aparelho para r,adlograflal da Cabeça.
Tra••U.ml••ção. Dara conllróle d. cllra d... Sinn.lte.. I.fr••

......IIl...
---o-

HORARIO DAS CONSULTAS

Con.ultóno: Rua Fernando .a
dlado, - Tel. 1."81.

Ii••id. R. 7 d. Setembro - alllif.
Orus • Souza - Tel. 8"'.

-

---- -_...._----.��._-

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Doenças
.

de Crtança»
Consultório: Rua Traja

no a/n. Edif. São Jo;:-ge �

10 andar. Salas 14 e 15.
Reaidência : Rua Brisrà

deíro Silva Paes. a/n - 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diãrtamente dae

14 hs, em diante.

DR.ALFREDO
C�REM

CUrto Nacional d. doença.
...ntals.

Bx-diretor do' Ho.p!t.1 Colonia
hnt'AnL

no.nea. nenos.. • m.nta!••
·

Impotencia Sexual.
Rua Tiradente. nO toO

.

Contultall da. 16 ,� lt hora•.
"ON.: I. 798.

/

(P.la manhA ;_ Hospital de CariJade). R••. :Rua Santo. earalTa, .4

(À tarde - Conllultório Viàeonde de Ouro Preto, n. J. (Alto. - ••treito.

.. o..a BelIo Horizonte).
ae.idência Felipe $ehmidt 101. TelefQn. -_ l.fj60.

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

,
. .

DR. A. SANTAELA I(I'orm.tlo pela "aculdad. Na- ,

DR. I. LOBATO
'. FILHO

....1 ...edicina da Uni....r.i- Doe.cu'o .l.arêlho re.plratórl.
..... 1110 Bra.U). TUBERClJLOSa

a64lco poz: concul'lo d. Ant.-

".d.a a Psicopata. do Di.triJ;o
.....ral.

Formado pela Faeuldadll Nado-
Clrarcla do Tc.:t&T.

Dal d. .8dicina. TilioIoci.ta e
. Ih-lntarno .0. Ho.pltal P.I- Ti.iocirurgiio do Hospital Nerlu
tillliátrieo ••anicamio Judiciário
Ia Capital P.deral.

Ramol. Cura0 de' ellpeciaUzaçlo
pelo S. N. T. iX-1nterno •• :1:

b-lntarDo da Santa Ca.a d.

IltMric6rdia do Rio d• .laD.iro.
&lIIIiltente de Cirureia do Prof.

UlI'o Pinhe;'ro GlIimariel. CRio).
Clt·niea .6dica - Doença. N.r- Cont.: . Felipe Schmidt, a8.

�_..

Con•• lt6nol "diflclo AméUa

.... - l3ala t.
a..iclbci.: Anni(a alo Br.lI

.... 1".

Consultaa, diànamenta: III!,. 11
b 18 hora•.

Rua Dom Jaime C§,mara,
20 apto, 2 •

Fone M-. 802.
lJon ...Jta.:

Da.,U
la II )lor...

,. ,.
Telefone: .

-

-----,.---------

Oonl.It6rloI 1.1.,1.
DR. ARMANDO VA-t..tdlnclal.1.181.

LERIODE'ASSIS
O.. 8efTf'!)o. d. Clínica lafaaUI

MEDIC'ODR.".NEWTON
D�AVILA t. Aaalatência Maniclpal.• BOII-

Drareia ceral - D�enç.. ti. I... . pltal de· Caridade
altor.. - Proctoloehl CLINICA •.JlDICA D. 9:RIAN-

, aletricidade Médica
.

ÇAS • ADULTOS
Oons.ltório: Rua Vitor ••lr.-I - Aterele _

... a. 18 - Telefon. 1.607... ConlnltóQo: Rua Nune••acha-
Coalultas: ÁI l1,aO horaa •• '0, 7 - Con.o.ltaa da.a 10 .,. :!.J

...ri. da. 16 hora. em diant.. a da. 11 ti 17 hora". I.'
...idlncía: Rua Vidal Ramo., ".idlnci.: Ru. Iarachal G�-

- T.I.tone 1.'21. 1Il..'m., I - Fon.: - 781.

o ESTADO
Administraçlo

Redaçlo e Oficinas l
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Te}. 1.022 ;:- Cx.' POI
tal, 139.
Diretor: RUBENS Á.

RAMOS.
Represent'-!Dte: .

A_ S. LARA
Rua Senador Dentas,
40 - 60 ander
Tel.: 22-5924 - Rio d.

. Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveir.

nO �1 � 80 andar
Tel.: 2-9873 Slo

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . • .• Cl" 100.00
Semestre .'Cr' 60,00
Trimestre. Cr' 86.00

No Interior
Ano � ... � .ICr' 120,00
Semestre •. Cr' 70,00
Trimestre . Crt 40.00
Anúncios mediante coa-

tráto. "

Os originais, mesmo

não publicados, riio s&

rão devolvidos .:
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítídos DOII ar

tisros assinados.

I Credito Mutuo Predial I
I .

.

.

'

'.' i:'o mais antigo Clube de Sorteios dO' Est�!!l� .

SANTA CATARINA.
•

Fez entrega de mais um prêmio em Pon.ta Gi"��- �'.,
sa (Canasvieiras) à Exma. Snra, MARIA JNÁ(::!A

IDA LUZ.
INSCREVAM-SEr

Façam sua inscrição hoje mesmo; prool')},� �JS �

agentes mais próximos, ou seu escritôeie- na PRA(!A �l:
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar '�(AHoo R'es�1i<;;)- ti
rante Rosa). I]Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., esta·J"ã(l> h��jn-' J
tados .a concorrer ao sorteio à realizam-se dJa'� thl !
OUTUBRO, que está aproxifnando-se. f:jiCr$ 13.500,00 distribuídos em p:rêm>Í0's t�-G·�

,t'�.j,meses.

FAÇA U?tM VISITA à;.
FABRICA DE MóVElS

DE

Dr.lntônio Moniz de Dragão
Comunica a seus clientes e, amigos que rei

.ieiou a clínica nesta Capital •
CONSULTóRIO; � Rua Nunes Machado;

(consultório Dr. Oswaldo CabraÍ) - Das 15 às
17.30 horas,

.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva. 135 - Tele-
fone M-714.

I

Rodrigues
& San1os,

'!i'IUZ) I"IMA & lRM�OS
Cons. Mafrl\;' 37
Florianópolis.

Dr. Rena·to Ramos' da Silva
Advogado

Rue Santos Dumont, 12 - Ap. 4

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150 .• ltajaí·· Santà C��rlna

t se- ITÓRiO DE
A9VOCAelA I Materiais de CtmstlTução•.,

DR. M A R IODO SOLICITADOR WAL

IBeneficiamento ,em

G,
eral,..

WENDHAUSEN DIR CAMPOS . Madeiras pal'a t� .(Il'"

CUnica médica d. adulto. • Advocacia tllP geral Fins, Aberturas, .As�jlma.-Ó,
eria�ça.. Funciona junto a08· Inati· Forro Paulíste, �I!t'? .fii-

Consultório - Rua Jolc> Nnto, 'tutos e Caixas de Aposenta- ras de Pinho, Lei e Q!�Hda-
111 - Tel. I. 769. doria. Acidentes do Traba de.
Conllulta.: da.4 b fi hora.. lho. Inventários. Sociedades Escritérie, �i:to.·i!!"
Re.idêneia: Rua ••t.v•• Ji- Naturalizações. Oficinas - Roo 2'4 d$ .�

lli4I'r U. Tel. 812. Escritório: Rua VitO) nO 777 - EstYe'it� - �n..

Meireles, nO 18 - 20 andar. nópolis .

- .......------

����,I"� -

�u.o Mo'ltchol D«odo,o"J4J, ,J�O CinJo, '''-V )"'i(l\
fONE,S.., .a..ZAi 41JB Cou. P�,!ol. 545

CURITIBA nUC......A, PR'OSEBIIAS *,ARA"''' ,_
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Estreito - Florianópolis

..-

Viagem. com segurança '.ie rapídez' ,fiIsO NRi�IDóo�:sôL�sBBA8ILEIBO:
DO ,I

Fbri:nópúliS
- ltajai - Joinvme' -

.cUri:tiU,,1Agenci.... Rua Deodoro esq\il!ma tta .i
. a. Rua Tenente Silveira ' i
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ATLANTIOA RA010
�li os MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!
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RADIOS - ELECTROLAS -. AMPLIFICADORES ·TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS. AGVLUAS
ENCERADEIRAS GELADEÍRAS - LIQUIDIFICADORES' - BATEDEIRAS, VALVULAS ALTOF.t\LANTES - R.&--

�. \

SISTENCIAS· CONDENSADORES.
I

O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - FlQrianópolisAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3Plorianõpolis, Quinta-lei ta, 32 ,r.e Novembro de 1�J1

Foi oportuno, 'por isto, o aparte do deputado Elpidio
_Barbosa, quando lembrou ao nobre orador, o numero de
,GrupOS Escolares construidos nos últimos 20 anos.

rreTminando, o deputado Jlu.l..cão Viana Tequereu fos
'se submetido a votos o parecer da. Comissão de F'inan

ças, que opina pela transformação dos referidos projetos
"em mdica çôes, afim de deixar ao Executivo, a iniciativa

-de criaçâo e Iocalização de casas de ensino.
Não concordou, porém, com esse ponto, de vista, o

,,deputado Wilmar Dias lider em exercício do PSD., o

"<lual, depois de alguns comentários, desfez as criticas
'feitas pelo deputado Bulcão Viana aos últimos governos

provando que o número de grupos escolare's por eles edi
-ficados, sê eleva a um total de 'extraordinária significa> Incêndlo nas'
,ção, porque n'ern de longe foi atingido pelas demais uni-

'

",,, ...

.dades da Federação, guardadas as devidas proporções, foi removido da area, como

Acrescentou o brilhante orador, que as inici;tivas medida de segurança.

,pal'lamel1tares visando à' construção de grupos escolares Explodiu Uma Bomba No

'só atestam um fato: que as populações infantis cresce- Ministérío çda Aeronautia Espôsa, irmãs, sobrinhos, sogra e cunhadas de' Ju- SR. JABES GARCIA

rarn e que é tal a eficiencia do ensino pelo atual sistema BUENOS AIRES, 21 (U. vêncto Paim, vem, com o presente, externar os seus agra- Transcorre, hoje, o an i-

de grupos escolares que todas as populações reclamam P.) - Uma pequena bomba decimentos, aos srs. drs. Wilson Mendonça e Roldão Con- versá rio natalício do sr. Ja

tais, estabelecimentos. explodiu na madrugada de son i, as irmãs de Caridade, ao Presidente do Sino dos bes Garcia, funcionário pú-
Diz mais o orador, que os projetos criando grupos hoje na entrada de lima das T'rab. no' Comércio Armazenador de Florianópolis sr. blico federal e pessôa gran

<escolares partiram de representantes de todas as ban- Secções do Ministério da Demosthenes Tzilikis, a sua digna diretoria, a todos as-

!
demente relacionada nesta

-cadas e por isto não procede a insinuação do eminente Aeronautica, na area resi-! saciados. e ainda a0'S bondosos sócios .Antônio de Oli- capital.
•

. líder da situação, quando disse que tais iniciativas esta- dencial da capital argerrti-, veira, Altino Dealtino Cabral e Fernando do Espírito O ESTADO cump rimén-

riam escondendo segundas intenções, I' na, A policia não contentou Santo pelo desvelo, ckdicação e carinho com que trata- ta-o.

Essa acusação iria atingir os próprios colegas de o incidente, mas soube-se rarn do seu pranteado marido, irmão, tio, genro e cunha- SRA. TOMAZ ';VOODS

bancada de sua excelencia 'e não é admissivel que esses que resultaram apenas pe- <10, e ainda aos que acompanhasam à sua última morada, Ocorre, nesta data, o aní-

'apresentem projetos de leis com' segundas intencões. quenos .danos materiais' -é Ao mesmo tempo convidam para a missa de 70 dia versário natal ício da exma.

O deputado Bulcão Viana, em aparte, esclare�eu que ninguem foi ,ferida. que pela alma de Juvéncio Paim, mandam celebrar dia sra. d.. India Fernandes

:falara com completa isenção de animo, porquanto se ma- Esta é a terceira explosão 24, sábado, às 7 heras na Igreja de Sant� Antônio, Woods, digna espôsa do sr.

.niíestou contra iniciativas dos próprios correligionários. desse tipo nfl-s ultimas se- Por mais êste ato de religião e amizade, antecipada- ! dr. 'I'omaz Woods. .

Parece-nos que o digno representante da UDN. não manas. mente agradecem. ,

,

_I
A distint,a.dama, qt:e des-

'foi feliz em Suas criticas 'iniciais.
'

--I ' fruta de sólidas amizades,

Quando admitiu a possibilidade de haver segundas M
· 'CI-oe O," a' r-lo nesta Capital ver-se-á ho-

'intençôes na apresentação de projetos de leis criando lS',Sa I'." . m�nageada P�10, ;asto círcu-

Grupos Escolares, só podia ter-se dirigido 'aos- deputados
,lo de suas relaçoes.

do P.S.D. . \
' RITZ' O ESTADO cumprímen-

ANTÔNIO VIEIJ.tA MACHADO Ás' 5, 7 e 8,45 horas ta-a, i'espeitosamente.
No momento não se teria lembrado de que também '

IMPERIAL FAZEM ANOS, HOJE: f

-deputados udenistas teriam tido identica iniciativa. Viúva, filhos, genros, noras e netos de ANTôNIO SENHORES:
Só depois teria notado a inoportunidade da afirma-

VIEIRA MACHADO (Sanford) , ainda consternados com Ás 7,45 horas'
'"

a mort d
. '1' .' , A �OMBRA no POENT'L;

- Cap. Tyrio de Souza
ção e dai a sua explicação, de que falava acima de preo-

- e e seu mesqueclve esposo, paI, sogro e avo, con- - li }::..

I Brito.
'

eupações politicas,
vidam os seus párentes e pessoas amJgàs, para a missa Noticiaria Universal.

I
de 10

. " .

t'
-,

•

I "Cinelandia Jornal. Nac.
_' Duleir Cunha Carrei-

Foi o que mostrou o deputado Wilmar Dias, o qual,
amversano que em ll1 enç;;to a s,ua a ma mandarão I rão, funcionário do L A. P'.

em seu magnifico discurso, provou que a criação de Gru-
celebrar sexta-féira, às 7 horas no Colégio Catarinnese. Cr$ 6,20 e 3,20

1l0s Escolares é colaboração- das mais oportunas, para
Desde já agradecem a' quantos comparecerem a éste Imp. até 10 anos. I.

I'
. ato de fé cristã. ROXY

- João da Luz Ferreira.
'que o �xecutIvo caminhe ao encontro das as'piracões do SENHORAS:
110vo.

' ,

" II Ás '7,45 horas

O tema desperta grande interesse e o debate se co-

t ACiRADECIMENTO'
Programa Duplo.

loca no terreno elevado do bom senso e da sinceridade,
O GAVIÃO E A FLECHA

,

-e

'

PIONcEr'$I,R50,oSo'DeD003"2COOLORA-.entre o orador e os deputados Rulcão Viana e Elpidio
Barbosa, e q problema de instrução pública em Santa MISSACatarula é examinado ampla e superiormente com o úni- Imp. até 14 anos.
'co propósito de melhor servir à coletividade barriga-ver- Família Kalafatás e parentes, profundamente sen- ODEON
de,

"

'sibilizados, vem ,externar seus, agradecimentos a todos Ás 7,45 horas
.

No final ,de suas considerações, o deputado Wilmar quàntos enviaram coroas, telegramas, flores e cartões NOITE DE TEMPESTADE
DIas lamenta que o governadqr do Estado não alimenta por ocasião do falycimento de seu saudoso espôso e pae, O GAVIAO, E A FLECHA
(IS mesmelS altos propósitos do seu lider, pois, basead'o em sr. SIRIACO JOÃO 17ALAFA'rA',S.

..

:\_

l
A Marcha da, Vida.

Tazoes que n�o são economicas, vetou a lei que criava Outrossim, convidam amigps e pessoas de suaó}- 1'ela- Cr$ 5,00 e 3,20
Escolas Reul1ldas em Bocaina do Sul, municipio de La- ções para a missa que farão realizar dia 23, sexta-feira, Imp. até 14 anos.

jes.. .' , às 10 horas, na Igreja Grega Ortodoxa, sita à rua Con- IMPERIO (Estreito),
E.m virtude de emendas apresenta&s, os projetas I selheiro Mafra n. 43. ,-

--d 1
As 7,45 horas

_e e� que criam grupos escolares em Àraranguá e TU1'� Agradecimentos a todos que comparecerem a éste ato ABUTRES HUMANOS
'\'0. de fé cristã.

,

.

Cr$ 5,00 e )3,20
"

la ASSEMBLEIA LEGISLanVa Chegou a- Rir
� I.'

ehum, cardeal Arc(',:.,po de

Otawa, Canadá, e T'om Lui:

E.rháves y G_onzale�, arce-IIbispos de Sao Salvador.
.

O embaixador dos Esta
dos Unidos no Brasil, pa

lestrou, logo depois, com o

cardeal Spel1man .

Sua Eminencia tomou de

pois o carro da presidencia
da República ladeado pelos
senhores Lourival Fontes e

Castelo Branco, seguindo
para a rua Cosme Velho,
303, resldencia do' sr. Ro
berto Marinho, diretor do

vespertino "O Globo", on

de ficou hospedado.
VISITOU O PRES, VAR-

GAS
RIO, 21 (V.'.A.) - O Car

deal Francis Spellrnan, de'
Nova Iorque, visitou, � ite:n
o preaider.te Vargas o chan
celer Jnáo Neves da Fon

toura e 'o Prefeito .Joãn Car
los VitaL O cardeal 3pell
man permanecerá '10 Rio .a

té sábado, quando embarca
rá para São Paulo, Quinta

.

feira, depois de amanhã, o

Cardeal Spellrnan oficiará
na Candelária, solene "Te
Deum" em comemoração ao

dia de Ação de Graças.

""s' para criticar os governos "anteriores, aos quais ca-
-,tl\'''' , . .

teria li cu lpa l��la falta d� es�abeleclme,ntos �e enamo

rnD'i1llS 10ca!Idade§ cio interior.
-

em
Na sua dissertação, o ilustrado porta-voz do gover-

nã.o qUÍs por em evidencia o muito realizado nesse se-
lIO, N

> R' I
1 r nelo govel'l1o .ereu amos, Õ qua , com seu grande
Q , 't ••

d b,dC!\Cortino de admin istra 01', sou e sanar as lacunas an-

.,teriores ao seu governo.

Ninguem nega, que a construção de Grupos Escola-

-:!'es exige muito dinheiro, mas isto não impede que se

-eri-em essas escolas.
,

Criar é uma causa e construir é outra. O governo

jrá executa,ndo :0 q ue1 o Legislativo determina, aos pou-

COS, cOTlforme as finança", o permitam.,. ,

O que nào se justif íca é que a simples colaboração
dos depufados para que o Estado de Santa Catarina te

:nh;:� Dl:Ji, casas d e ensino venha ser aproveitada pa'ra
,,-critic[�':: a um governo que se enalteceu precisamente pe-

10 [IDlpal'() dado a instrução pública, tanto assim que no

:govel'l1o Nerêu Ramos, Santa Catarina conquistou por

.:assim dizer a liderança em todo o Brasil, em matéria de

,en8i'no público.

Máquinas·d. Costura
:;J.f(f-E.STILO MODERNO.

o�eLos,
de

.

1951,
PRIMAM PéLA

SUA FINA

.APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE

I
' COSTURA!

,

VENDEMOS COl\;L GARANTIA E COMPLETA AS·

SIST:íl:NCIA TECNICA
MANTÉMOS' COMPLETA OFICINA TECNICA PA

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
LIMPEZA -'PINTURA - REVISÃO GERAL

.. , .ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO,- FO f

NE 1.358'

PEREIRA OLIVEIRA & era.
RUA 'CONSELHEIRO MAFRA, 6

Agradecimento· e Missa Vida Social

Eduwirges Souza.
- Felicidade Júlia Ra-

mos, digna espôsa do sr.

Domingos Ramos.
- Cecília B. Macedo.
- Maria Marennes Cam-

pos, contadora.
Sulamita Bonnassis,

filha do sr. Oscar Bonnas-
siso

-'-dllal

DO ZE-MUTRETA ,. • 4t

IATE CLUBE
De ordem do Senhor Co

modoro, levo ao conhecimen
to de quem interessar pos-

I
sa, que, tendo sido vendido
o barco TABU, e não cons" ... -:.._�"""
tando o nome de seu novo

proprietário nos registros
do clube, notifico que, a re

ferida embarcação deverá
ser retirada do galpão den
tro de 10 dias, a contar da

presente }lata, não assumin
do a direção dêste Clube ne'

nhuma responsabilidade pe-
la mesma.

Florianópolis, 21 de no-

j' vembro de 1951.
Cristiano C. Pereira

! SeCÍ'etário. .

_

l\V'ENTURAS

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-fei ra, 22 de Novembro de 1951
-----------�--------------�-_._,._ .. ,'--, . ,.�,_._-_." ..,------------------------

festividade -H Santa C8ttrila,1�o -!'lu-mie 40'
ii Virgem Padroeira da Arqujdioce�8 radIO epo?�NI�
Edital de CONVOCAÇí\O fal de S t C t

'

.'
- No próximo mês de no-

an a
"

.a arma, vembro, deverá ser apresen-
- Revmo. Clero, Páh.r; Canto- t d 'CA d V' d

D J.
.

D
.

.

, .
a o a amara e erea 0-

om oaquim ommgues res, Bandas de Música e '

ds id d d N 'y k
de Oliveira,' por mercê de Povo.

res a �1 a. e e. ew OI'

D d S t S'"
'

.
um projeto de lei estabele-

eus e a an a e Apostó- I Antes da supramencrona- l'
.

lica, Arcebispo Metropolita- I

da hora as refertt.as .,_:;;_ cent( o �s ndormas parl'ha a ma-

. .' .,
, _', ' nu ençao os apare os de

no, Asststente ao Sol1O' Pon- ciaçoes e entidades, se r e:.. -

TV A d id t b i
tifício, Conde Romano, Dou- ! niJ'ã� dentro e rio adro da It" tmeb I] a em po� o je-
,! , IVO es a e ecer um SIstema

tal' em Cânones, etc. Catedral, aguardando caaa

I d f' Ii
-

t
.

Aos que o presente Edital j uma o lugar que lhe :or re-
' e ,Ibsl�a lzaçaot qU,e pro.eJa

, 'd -

b 1 .,

10
pu lCO con ra serviços

VIrem, sau açao, paz e en-
1 eervado e competir r.c pres-}, d d

,t
d

ção em Jesús Cristo. tito.'
ma equa. os por par e �s

,
. _ , companhias que.vendem re-

Fazemos saber que, de a- Cada Associação devera t' d televísã, ' cep ores e e eVlsao.
côrdo com a praxe estabele- �r,resenta1'-se cem t,,3 res- A' t I

-

d
'

e ida e piedade dos fiéis; ce- r-ectivos estandavres e d is-
t m� ataia� _e um .re-

Iebrar-se-á no dia 25 do cor- 'Üntivos, çe� or e .e eVIs.�o, para �ue
t f

.

d t d 1 I I' "d""
seja perfeita, exige conside-

..·en e ena o es a uai, pe o O présttto est narx �'nn-
'I h' t t". ,

"

. .' rave con eClmen .O'S ccnl-
decreto-lei de 12 de Julho de tin ua, lenta e in interrupta- ,,' t

-

1
1938 f t id d d S

., ' cos. Acon ece que a gumas
, a es IVI a e e an- mente, isto e, sem quaisquer f irrnas mã

ta Catarina, a Virgem e paradas na marcha, pequent�s, Irmdas nao pos-

M ti P d
.

da Aroui O f'" f 'I'
suem ecnrcos e comprova-

ar Ir, a 1'0eI1'a a rqui- s reis e �r11 la" que d id d
"

diocese � do Estado, pelo r<io puderem acompanhar a
I
a .c�pa�I a e, ja q1tl: a. te-

d
'

t
. -

f'
-

"
evrsao e nova, e os ecnICOS

mo o segum 'e: procissao, rcarao nos pas- .

d
-

10) Às 10 horas solene seios das ruas ':10 trajeto, aEmt a sf�o escatssos e carosj ..
M"

'

'f' I'· , 'I s as irrnas eem em a-
issa. Pontí ícaí, para asststirem a passagem. did

'

t'.

20) ÀS 16 horas, procissão O préstito obedecerá ao' guns casos, v.e� 1 o recep 0-

P d
.

S t C
. ., "

C t
.res de televisão para os

com a a roeHa an a a- segumte itineràrio : Ja (;- , . - id .

,

L f'
.' I' quais nao po em proporcio-

tarina, para a qua icam dral Metropolitana, Praça ._

convocadas tô. Q' (L d d P I'
.

')
nar nenhuma mstalaçao e

umze a o ') -a acto
"h

.

d
das, as entidades e institui- Rua Felipe Schmidt, R. Tra- n:n �m ser�Iço e manuten-

ções católicas desta Capital, Juno, R. Vidal Ramos, R, Ar-' ça�
a edq�a dO� Ih

e nela deverão tomar parte cipreste Paiva, Praça Pe-
t 'tm dOIi e .a

t
es, impor

designadamente pela seguin- reira Oliveira (Lado do
an es

.

o Pl�J�:�'te �qu�.e
te forma e nesta mesma or- 'Ipase), R. Pad1'8 l\<liguel1- q�lel �xlge af alI. açaot °dI-
d . t" i'> A 't G "1'" !�; A Cla, com orneCImen o e
em. n.,f"K, nla a•. ,ut.u., \.

t' f"' I
Cruz pl'oGessional, Colé- J::-:d!io Luz, R. Fernando �a� eIra tro .IssIo�a t rar�

gio Coração de Jesús, Asilo J',taC:,!1Jlào; Catedr::li M,etI'OlJo-! '� ,0SD0\ e�lllcos e e tV1-
de Ol'fãs, Congregação da':t !

sao. es a orma, quanc o o

Imaculada Co'nceição, Con.
I! ,dO'.l;pl., 1" 1

,individuo compra um rece-
.

.. n a 10 sera, earreg:H o I
t d tI'

- t' d'
d N S h

" . . \ P OI' e e eVlsao em o 1-

gt'egação e ossa en ora pelas menbsslmas Auton-, 't d d' d'
.

d D A·
-

d
'

1
' reI o e pe Ir as c.re enClalS

as ores, SSOClaçao t dr.des, espeCla merll,� COnVI- d t'
. ..

t
.

C' T
.

h D d'
.

. o ecnlCO que o vaI ms a- '

,'anta erezm a, amas e dadas. Para a soltm� pr;}CIS' I '

t I b Caixa postal, 239 VlNAGRE DE PUttu
Caridade, Apostolad,o do são convidam-se todes os

ar e mau e- o em oas con- Vl-

dições de funcionamento du- T&I�f n' 1607 NHO
Monte' Serrate, ,Apostolad·) fiéis e a p,opulaçá) em ge- � � O e"
de �ão Luíz, Áposto1ado de rRl, Para o maiol' brilhantis-

rante o periodo de uso. Os

SALADASão Sebastião, Apo�,tolado I mo do ato.
receptores de televisão, em R J

.

geral, necessitam ajustes ua eron.mo rN'OF�ENSIVO '_ AGRA-(1e Nossa Senhora do Parto,', Sendo' costume, aliá:-s mui. C Ih I'" -

Pe,riódicos para que funcio- oe o 14

}\postolado,da.catedral, Or� I'
to louvável, e pied')!",o, '�;,lfej- ,

' DAVEL - SABOROSO

dem Terceira (Senhoras), tarem e ornamenta.rem os
nem nas ,melhores condi- FLORIANOPOLIS NOS BONS ARMAZENS

Aç�CJ Católica, AJw'go dos fiéis, ruas e praras em c'r- ções possiveis. DISTRIBUIDORES: _..: IN-
, o -r.ovo pro�ieto de lei

CI b O d a IMenores, Colégi'J C<.tarinen·lcunstâncias semeihantes" :J

também. cO,n.sid,era a posi- U e oze e gos o
TERMEDIARIA CATARI-

se, Congregação eh Nossa, mesmo se pede ,� espf'l'ét por _

NENSE LTDA. - FLORIA·

h B r' çao do mdwlduo que cem-.
'

'I8,en ora d� om�,onselho, ',C'casiã0 d.a procís';<l) oeSan-, NoPOL S

C
-

d N S' C t I f d p�'a um receptor de tele"\l',�-_' I
- � TEL 1251

��lg_J.'�gaçao e j ú::sa ,e- i t� a arma, g .0�lOB't a 1'0- -

d f' P g
�

d N b
.' ,

J' nora do Dester1.'f;, Irman- eira' da Ai'q�udlOcE;:�e e cio pS��su! u:,�ab��'�:d�u;in:71� r o raTm a pa.ra 'o mes e ovem ro
dade de NosSà Senhora do Estado. D MINGO D 25 C t 1 d t d 10
1\.onte' Serrate, l.L'rr.'andade Flol'l'ano'p lI'S 1" d N'().

ceira e que pode, portanto" "h
V - la .

- oque e ançan e ,as l'lI'ERIDAS,
REUMATISMO;

.� . " o " '" e
falir de um momento para

as 1·,
_

nras, -

." _. _. '. Il PLACAS j SIFILlTICAtII
de Nossa Senho}'" da Con- vembro de 1951. T�d d f

-

t'f
ceição, Irmandade de Nossa De comissão l'2,p!�cial de ��r��mde!�:l�:;O 0p:�;7::��= loas ads sedgun asdelras Ssessoeshcmema °Bgra

Icas

I HI!Xír d� Nouueira
Senhora do Parto, I"manda-, Sua Excia. Revma.

1 "man a e o en or om I( di I ldU
de de Nossa Sennora do Ro- Mons. Frederico Hobold, na. ..'

e caç o au
_

ar ao tr...

,.

I d d ::l E
,.

V'
"

G I I tameato da .um.
sano, rman a e ,o spln- Igano era.

S C G Jesus dos Pasc.os
.

to Santo, Irmanda1.e do Se- José Renato 'le 'Souza, • • rao,a- .;] _

r'hor Bom Jesús do� ,Pas'so'!, Provedor da Irmlwda'(j(· do

.&V'I-88
'

Irmanda.de do S�ntíssimo SS, Sacro del"r""'� da Ilho:)' E Icristia da Catedral lVÍet.co,'

Sacra�ento, Orrem Tercei- . Heitor'Dutra, Secretário .,"'"., 'fT- HOSPITAJ., DE CAliIDADE IPolitana, às 15,30 -hor�s, a

FESTIVIDADE DE SANTA fim de revestidos das in-
l'a (Homens), C,m'o Triun, da Irmandade do SS Sacl·. CONVOCAÇÃO

Convoco para dia 23, SeX-
CATARINA signeas da nossa ll'manda-

ta-feira, ás 20 horas, os srs. de, e à esta encorporados

Diretores e Membros da Co- Realizando�se no próximo fazerem parte de préstito

missão de Trabalho, a-fim dia 25, às 16 horas, a .Sole- em hpnra à Nossa Padroei

de se processar o encerra-
nissima Procissão de SAN-

- I m'en't<;> da apresentação de TA CATARINA, venho soli-

1 projetos, desenhos e maque-
citar, de ordem do sr. 11'

I tes, para o proximo Carna- mão Provedor, a presença

vaI..
dos Irmãos e Irmãs, na Sa-

Fpolis., 14-11-51.
Jairtl Callado _ Presiden-

"A GATA BORRALHEIRA" (Cinderel1a) - é um Illença-ofilme admirável, para velhos, moços e crianças, Para 0& '

'velhos, como um conforto pelo tempo perdido em tantas
coisas ínnteis da vida; para 'os moços como um exemplo. A DÍretoria Regional dos I,de beleza e realização �e arte; para as crianças, como Correios e Telégrafos' deste Procura-se firma do ramo desta praçá com capaci
'diversão sadía, bôa, oportuna, lorige das revistas das his- Estado solicita o compa1'eci- dade financeira comprovada para importação direta de

tO!'ias de quadrinhos". men.to, no Gabinete do Dire- carros alemães de marca mundialmente cOl{hecida, tendo
"TRIBUNA DE IMPRENSA" _ 14-3-51 - Danilo tor, do Sr. Luiz Maurício garage, serviço e organização de vendas, Oferta com re-

:.Ramires. Alvez, para tratar de assun- ferências bancarias para representante Rio de Janeiro.

RITZ, 6a FEIRA, EM PREMIÉRE! to de seu interesse. Caixa Postal, 1450 -End. Te!. Dospoll - Rio.'

SEUS INTERESSES NO

Rí� de Janeiro serio
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALv.8
advogado

Av. Rio Branco, 128 -.Salas 1303/4-
Tel!. 82-6942 - 22-8005.

te.

DIREITO Cr$
Noções de F'inanças e Direito Fiscal .

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. .

Normas .Iurtdicas de Contabilidade .

Comentário Cód. Pena] , , .

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva

100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

Ribeiro Pontes .."
Él'i«o Maciel FO. . .

- Roque Gadelha de
Melo . 65,00

40,00

O Divórcio ,' , ..

Teoria e Prática do Processo Fiscal .'. .

O Suicídio ,., , .

ROMANCES
Napoleão Teixeira

Dinheiro Graudo , .. , ,.- .

Manhattan 'I'ransfer , .. , .

John dos Passos '

..

John dos Passos ..

John dos Passos ..

John dos Passos , .

John dos Passos ..

- John dos Passos ..

Joshua Liebmam .

André Malraux ..

45,00
45,00
50,00Aventuras de um comunista \ _ ,

3 Soldados ' .

Paralelo 42' ,." _
-
.. "

1919

50,00
25,00
45,00
30,00Paz de Espírito- , , .

A Esperança , .. , .

BIOGRAFIA
30,00

Augusto dos Anjos .. , .'. .. .. . . ..•. .. .. .. De Castro e Silva. 25,00
Pedidos para Rep[esentações A. S. LARA LTDA. - Rita Senador Dantas.

49-5° --_C. Postal1268 _ Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou
....."... I

cheque pagável no Rio de Janeiro.

(ompre pelo !"e-!Pianos usados
nor prero da clda- I .

�
• I Encontra-se nesta cidade

de o seu refrlgera- UfD. senhor queprocura com

dor NORGE, mo- prar pianos usados, qual-

d "I 1951 quer marca. Paga-se bom
e o

.
,com �a- preço. ,Atende-se chamados

rantta real de à domicilio, .deixar recado

5 '

anos
-

no Hotel Magestic, pelo fo�
•

ne 657, ou falar pessoalmen-

080" 6am,a & CI-a'
te com o sr. Abrão, das la

J
às 13,30 e das 18 às 19,3tT
horas, no mesmo hotel.

MlNISTÉRIO DA
NAUTICA

AERO-

Quinta Zona Aérea
DESTACAMENTO DE BA
SE AÉREA DE FLORIA

NóPOLIS
ra.

Consistório, 19 de novem

bro de 1951. Levo ao conhecimento dos
interessados que se encon

tra nesta Unidade a dispo-
sição de quem as quizer
consultar, as Instruções de

Licenças e Certificados a

Tripulantes de Aeronaves e

Pessoal 'de Organização de

Terra, aprovadas pela Por
taria Ministerial nO 64; de
27 de Janeiro de 1951.
Robe,rto Brandini - Ma

jor Aviador-Comandante.

Luiz S. Bezerra da Trin
dade - Secretário.

Distribuidor ,de au

tomóveis a'e'mães
SABE DA ULTIMA?

CHEGOU
MARTINI

Vermouth de :Fama Mundial

- ,

,

"VIR<iEM ESPECIAll
CJA,WETZEL§ INDUSTRIAL-JOI N V {L L € (Mllra�t' 'Q' •

ADE'" da
TORN�

�

"' ROUPA BRANQUISS1

I
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OpeI - o carro europeu mais pro

curado antes da guerra ... nova

mente ao seu dispor! Modelos

Kapitan e Olympia. Sedanete /

Comercial e Caminhão O p e 1.

Facilidade de peças e serviço.

______-_"..;..... :.-....:
Elor ianépulís, Quinta-feira, 22 de Novembro de 1951 to::

J
--

�

il

__

1festl d-e eseer
�'a.&Dto

Terá lugar, sábado próxi
-'mO, cem início às -21 -horas,
'110 Clube ""Dilze ;,cile Agosto"

-

por g"elltileza d€ sua Di�'eto�
--.ria, a grandiesa -FESTA DE
-ENCl!.""RRAMENTO da Tem-

- porada nespf)rtívo�Universi-
etária de 1951 promovida pe-

'

.la- Federação Catarinense de
, ::-Desport()s Universitários
(F.C.D.U.) - a entidade dos

'-.'desportos 'un'iveraitái-ios ca

-:\íariç:enses.
Esta, atraente festa de

,.cunho eminentemente so

-cíal-universitárt», será abr i-
1hantool'1 'pela explêndida
-orqaestra de aristocrático
-elube da rua João Pinto.

-� certa altura terão lugar
'l'8.S seguintes solenidades:

1't - Proclamação dos
-"\7eneedol'es, dos IV JOGOS
iL�VERSrTÃRWS CATA
-'"'RINEN'SES,

2} - Entrega solene aos

-mesmos de: troféus, meda
lhas e díplcmas,

. Os economistas, formados nando Machado. Prof. dr.

, 3}, -- Entrega solene de pela !a?uldade de Ciências IAbel Alvares Cabral e Prof.
DIPLOMAE DE BENEMÉ- Econômicas de Santa Cata- Carlos Büchele Júnior.
-RITOS DOS, DESPORTOS ��na, no corre.nte ano, cola- I Os novos economistas sã,o
-uIIt"1VERSITARIOS CATA- rao grau no dIa 9 de dezem- 'os seguintes:
':RIN�NSES aos srs, drs. bro vindouro, sendo o pro
_.Aderbal Rarnos da Silva grama organizado para as

'.Adalberto Tolentino de Car- ! festividades, o seguinte:
--vaJ.ho e Renato Ramos da Dia 9 de, dezembro:
:::Silva_ Às 10 horas - Missa em

4-} - Entrega de flâmulas Ação de Graças, celebrada
--o.ruversitárias da FCDV _

na Catedral Metropolitana.
-eomemcrativas dos I JOGOS Às 20 horas __:_ Celação de
-Ul'\('1VERSITARIOS SUL- Gráu na Assembléia Legís-
-_BRASILEIROS às autorida- Iativa.
,...._;:es e pessoas que colabora- Às 22 horas - Soirée no

"ram na erganizaeão desse Lira Tenis Clube.
-eer\';ame-.

.

É patrono da turma o sr.

-5} - Homenagem às can-
Des, Henrique da Silva Fon-

·didatas ao Concurso de tes. e paraninfo o sr. Irineu
""Miss I JOGOS VNIVERSI- Bornhausen, G,overnador do

,

'TARIOS SUL B.I!.'.,s1LEI- Estado e homenageados os

-XOS'. srs. ProL, Flávio Ferrari
(Diretor). \:;:>rof. dr. jorge
J '

d S
.

"'--"0-ose
, e

'.
!luza t'f�retário).

Dr. Hypónto Gregór-j..n Pe
reira (Inspetor). pr6t" dr.
'!'elmo Vieira Ribeiro, Prof.

'Precisamos para venda dr. Clamo Galletti. Prof. dr.
'>de Breu - Soda Caústica José do Patrocinio Gallotti.
_' Tubos Galvanizados J_ Prof. dr. Nicolau Pinho de
Arseniato de Chumbo - Ge- Oliveira, Prof. dr. Robérto
-la.deiras - e outros artigos Lacerda. Prof." dr., João

' '\
'de nossa importação,

_

/

,Baptista Luft. Prof. dr, Lin- \ V
_ ,Soe. Com. � Exp. NEBRA ,dolfo. A, G. Pereira. Prof.' SABE DA hTLTIMA'!
,LT-?iL,- Caixa Postal, ... dr. VItor Lima. Prof. dr, Os- ( CHEGÔU

COURA CASPA.
QUEDA 80S CA·

BElOS e DEMAIS

IIRII::aIR �::R�CC�!�U:' '�
;,:� 1 ;�td�::::l:��;;r��)�:!�����n'1",,;�:f,,::':�,,:l:�,:�:::::��::{::�:�e�:

R d 11'1 para -o pobre corno par.i to das famAliR-
esta e a·,.

'
-

d"
,

10
rico. ponerosa . a C'l",,_

.....__;:--
Todos os prefeitos proce 'Iodos sabem �Ô'..,�Ift';- .

, I i nerarn de molde a defen der paasa, menos o PI ef.elto, ·FL�

_

-, em. g�rl c zelar pelos sagrados int e- nunca demonstrou interesse
19:>1 -

H�aosotado r--sses da coletividade tuba- outro !Jor assunt� tão bem

Aac€{] , rcnense. Hoje em dia, 1;0n-! resolvido e solucionado por

!Veí ra)
,

I
o predominia nefasto' e ex- outras comunas, em benef'i-

�ol-'-
_-

?iUidvista da V.D.N., esses cio das massas trabalhado-

•••••••••••:.s!e OU I interesses foram renegados Il':U;. ,

'1 ,rm ao esquecimento � abando- Para que serviu o apres-

'i '_ \níl, com. o aumento absui.'fi�)
\

�.-ado e.1 con:raprodu�.en�t�\ , se da carne para C_r$ :_2,OO o pl'OnUnCIamen�o. do eleIto;l:;-
de material, qUl10, sem: autor izaçào da do da bela teria de Anita,

nforto, sita à Comissão Estadual de p,'p- no pleito de 3. de ?ut�bn.
�rlos, em São ços, entidade criada, pelo pensando que Ia vitoriar o

Govêrno Federa:l, para exa- I p.( vo com as lenda� e men

nadarta "BEI- minar e -estudar os proble.l\tn.as da celebre e improde
mas relacionados com abas- tiva Coligação?

,

v mesm,a rua. tecimento em geraL Do Correspondette.

AGENTE LOCAL

I

I
�
j
"

'I

OPEL

Arí Kardec Bosco de Me
lo (Orador). Arlinda Maria
Machado. Altair Coutinho
de Azevedo. Antônio Ko
'walski. Erasmo Rodrigues.
Eugênio Doin Vieira. Hend
Miguel. Orlando Lyra Seá
ra. Ruy Carlos Baptista.
Saul Oliveira. Theresinha de
Jesus da Luz Fontes. Vival
di Garofallis e Washington
Luiz do Valle Pereira.

\.fj't,\*ô.S 4sSqf/j .

�;\fj 1IlqS
POLVILHO,

ANTISSÉPTlfO
'-r. GRANADO. .-

e.

r'ifJ;.� .. ·lfjoa
. ��. SUO_res \t\� '.

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

J
ii
':1
� ':ir

:�1"1;

Transportes regulares de c�' 00. f

sio fRANVISGO 80 SUl, oara NOi4 fUGI
. Irlfo 'mocõ." a,mo* A:;el!)nt�:o

'lu :D6P�IiI-C.rl0' Hoe;>::keS/A :""Cl- Tete!f'Je.l,2)2 ( End. teleg Iao l:'anC1ICO do Sul-C.rlol Hoepcke SI!, -- CT - Ttit'!lone ti MOOREMACf.
----_ -------..;__-----------,--�_ ... _ .... _.�,.

Qualidade alemã num produto tradicionalmente

DO BRASIL S. A.

1\1. G.--5a. R.M.--5a. D.I.
Quarj�1 General,

EDITAL
TRANSFERtNCIA DE OFICIAIS DA RESERVA (R·2)
DAS ARMAS PARA A RESERVA DO SERVIÇO DE

SAÚDE'
Estarão abertas, de 20 de novembro a 22 de dezem

bro do corrente ano, nó Q, G. da 5a. R. M. (S. S. R.), as

inscrições para o exame de suficiência para' a transfe
rência de oficiais' da reserva (R-2) das Armas para a

Reserva do Serviço de Saúde do Exército. .

. A matricula dos candidatos será feita mediante re

querimento dirigido ao Cmt. da Região e acompanhado
da ficha de inscrição a ser preenchida pelos requerentes
e cujos modêlos poderão ser solicitados diretamente, ou

por carta, ao Chefe do S, S. R. - Quartel General -
Curitiba.

Para- orientação dos candidatos será f'eito, sob a di
reção do Chefe do S. S. R., um CUl'SO Preparatório, com/Io objetivo de prepará-los para o exam� de suficiência.

Calendário:
Inscrição: de 20 de novo a 22 de dez. de 1951.
Apresentação dos candidatos ao S. S. R.: dia 19 de

.ian. de 1952.
'

I•

�í_��O__c:,:_CU:':_':_Pl:eparatório: dia 10 de fev. de 1952. I

- a mucosa estomacal
fica irritada e hiper
sensível, exigindo o

uso de um alcalinizan
te como a Magnésia
Bisurada, para prote
gê.la e prevenir a

hiperacidez. Magnésia
Bísurada - em 'pó e em

compri
midos.

Magnésia
'Bisurada'
Anuncie n'''O ESTADO"

'PARA OS MALES ,DO
'. ·FI'GADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

,H E P I C H ,O L I N

r.briaaDt•• dl.trlbuldol'•• da••famada. ao .. ;

e.ag&•• -DISTINTA- • RIVET;�Po••u. am .ra..�
d. .a.tlm.Dto d. oa••mira.. .tloado. " ••Ial

bODe • baleltoi; algod�.,. ·mo.lnll·••"Iom...tol
paI. "'fal.'.'. que r.ceb. db.tam...t.,. '0.

'.'GI.at•• cio lat'.,lo. DO ....tldo d. "Ih. fo,s.,.m ·.m*

t!�., II'jFILIAI8-.- �h:-m.ncu -�LQiat;.
�-

- -1F'!'",.."..--- "
-

� ���...,s...iN.�tcmr_�������n:.-

aumenta os glÓbl'
fraqueddo, É de ;
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A J' I

o
'

't J' A'f J O PLDeslig 1U de suas Fileira��
ncenulu nos OPUSI os ua· anuoga pe�e����;'::���:!I'���,:l����t���m}�:�
Explesão .de� uma bomba' .ne MI'nisterle d-a Aerona'utíca representante da Paraíba, na Câmara Nacional, foi ex':-,

pulso dessa agremiação partidária por não seguir no par-
BUENOS AIRES, 21 (U. Buenos Aires, à medida que dos depositas de gasolina foram enviadas sete arnbu- lamento a orientação politica da agremiação do sr. Raui

P.) - Os' depositos da AI- os bombeiros, nas primeira", vizinhos. Adicionalmente, lancias para a cena do si- Pila. O representante paraibano fora/advertido pelo Paj-,
fandega incendiaram-se 011- horas, viam-se imposs.ibil i- contudo, as edificações es- n ist.ro, mas' que apenas dois 1 tido Libertador de mudar os rumos da sua conduta, an

tem, após uma serie de ter- tados de atingir o centro do tão cercadas por pesados operarias forem suficiente- tes d�quela decisão e::trem�. Pois, .de quando �:n:quan_riveis explosões nos arma-, incendio. As fontes oficiais muros de concreto em vir- mente feridos para requere- do, afastava-se da onentaçao seguida pelo líder Raul
zens 'de acidas, reagentes j �evelaram que, elp virtude tude do que o fogo está li- rem hospitalização. 1)s de- Pila para votar de acordo com a maioria, dirigida pelo,.
quimicos e solventes. As da natureza perigosa dos mitado, aproximadamente, à positos da Alfandega encer- I sr. Gustavo Capan ema.
primeiras noticias dizem inf larnaveis, os' armazéns da area de um quarteirão. ram, inclusive, alcool, aci-I Advertido, o sr. Pereira Diniz não acertou a advsj-,'.
que foram hospitalizadas Àlfandega foram isolados A policia informou que do sulfurico, amoníaco

e!
tencia, dirigindo uma carta de despedida ao Partido Li-

cinco pessoas. Os vizinhos .acetona. As explosões tive- bertaâ�r. Não obstante, a direção' nacional da agl'emiaçào,,,
dos depositas da Cornpa- ram inicio nos toneis em parlamentarista, .ontem .reun ida,' resolveu declarar o }'e-

. nhia Estadual de Petroleo, que ap substancias qUimi-1 presentante paraibano, - q,u� é um do� de,dicados ami-
do governo estão aparente- cas são embarcadas. Aos de- gos do governador Jose Amenco - desligado de, suas fi-
mente fora de perigo, duas positos da "Standard OH" de Ileiras.
horas após o inicio das, ex-: New Jersey, do outro lado --------'------------------,

l'losões.' do rio, estão a salvo, mas I terpelada a Ino�l:3tDrPesadas nuvens de fuma- um de seus navios-tanques n,' , UI .;.1� l�', r. ra,
;::ntee�c���·;��-�o�:��!�t:� --,F-I'o-r-i��-óp-o-li-s-,-Q-u-in-t-a---f-e-i--r-a-,-2-2-d-e-N-o-v-e-m-b-n-,-d';ig-.5-1- Continua"'" �"'i,, Sobre a Uniãô da Europa

STRASBURGO, 21 (D,P.) de continental. Olhando na
__:_ Congressistas norte-ame- 'direção do sr. Robert 1:100-
r icanos desafiaram os con-] thly, conservador inglês dis.
servadores ingleses a forne- se: "Espero que o Reino.
cerem uma declaração ine- Unido forneça uma declara,
quivoca da pol itica a ser se- i ção sobre a sua atitude �'AR datas que recordam fa- c-

tos vividos pelos 110SS0S an- guida pelo sr. Winston I sobre as modificações que

tepassados, cujos nomes re- Ch�ll'chill .relat��amente .à podemos espe�'ar. em, favor
lembramos com adrniração unidade europeia, Na PrI- 'dos nossos objetivos",

Expediente meira reun iao do Congres- Na reunião de hoje tive-
O expediente constou de: '. carinho e respeito são co- .

memoradas com verdadeira so europeu-norte-americano, ram lugar os seguintes a-
- Oficio da Cia. Telefon ica sobre ampliação de seus 1 t d H d lU i' t '1,) L defusão da alma.' os c epu a os owar vv , contecrmen os: i - OI'

serviços, dizendo que tal melhoramento será realizado S ith K th Kes ting e Lavton l iberal inglês dÉ que, rememorando os
rmtn e enne a -

"J , � c
", e-

tão logo ehegue, ,da Alemanha, a nova Central adquirida . .

... delegados clarou que o Reino Un idmaiores feitos da nossa hís- xlglram que o" h, "

,L
.

..- (' o�naquelepaís.,
tória pátria, rendemos ho- europeus informassem, à se juntará ao Plano Schu-'Busto de Ruv Barbosa J 1" 1

.

1 ,'"
J

menagens do nosso reconhe- Assem) ela qua o apoio man, ao .consorclO para as
A presidencia comunicou que o sr. Ulisses, presi- ta oderia esperar industr-ias cIo f'erro " do a-I cimento e da nossa grati- que es . p n .

L -- U v

dente do PTB., de Tubarão, ofertou à Assembléia, 'um I
'v· _,

dão àqueles que, pelo seu
dos seus respectivos povos. ço.: e ao exernp o unif'icade-

-�sto de Ruy Barbosa, o 'qual foi entregue pelo presí- 17 ti b tê pe 2) O dep tadamor à Patr ia, tudo deram . s.ea ing o servou que a e euro u. '- enura o-
ente do Executivo daquele partido em Santa Catarina. I 1 t te

.

H 'EII th d E t"
. de civismo e de altruismo agora a ng a erra em Sl- .. anIS , swor , os iS a-

A Mesa agradecia a preciosa oferta. d iti d d t r dos Un idos acusou as no,

pelo bem do Brasil. o CrI lea a por na a e ti vÓc '0 , , , «-

Agencia postal em Campo Alto
A data de 19 de Novem- feito em beneficio da lInida- ções européias- de estarem.

O deputado Siqueira Belo deu conhecimento à Casa
bro, que assinala o Dia da

J
.

C b I
procurando fugi.r 'ao estabe-de um 'abaixo assinado de comerciantes, -índustrtais, fa- I n I

"

t d
'-

Bande.lra" si bem não seja .880. ,Im a ra eClmên o a organlzaçaozendeivos e agricultores, 'no qual se pede a instalação de
.

d 'I para a coop�ração economi-
'uma Agencia Postal Telegráfica em Campo Alto, muni- De S�la viagem à Capital eon�Ide�a',o mais. feriado Regl:esSOt;, ante-ontem, cu. continental. 3) - O sr.
cipio de Joaçaba, visto essa localidade estar muito �fas- da República, onde fôra a naclOn,a "e, tOda�Ia: deN�o-lvia aérea, do Rio de Janei- Paul Henri Spaak, da Bel""
tada tanto de Caçador como,da sede. do seu municipio. .

t t' I ,memolaçoes esco ales. es- 1'0 aonde fôra em goso de

I
. .'-. ln eresses par ICU ares, re- ..

d' d d' ..," . r •

'

glca, encareceu a, neceSSl-
O nobl'e r'epresentante de Caçador, que de maneira se la, gran e la, as lepar-

.

mereCIdas fenas o sr. Joa- d d d ,-, I E t"d 'gressou, ante-ontem, o sr. t'
-

'bl'
. , ' a e o ampalO (OS S a 0"

tão eficiente atende às aspirações da coletividade do oes- Celso Ramos, ilustre Presi- 'l5foesdPu I
Icas, as assoc:a- quim Cabral, chefe de im- Unidos aos países que re-

te catarinense, requereu fossem transmitidos telegramas dente da C'omissão Exec'lti- ç�es e c as.se, as assocw.- pressão deste diário, Iv ram r d laa ar--, >
çoes desportIvas, os estabe- ' S? e po e o p.ao Ministro da Viação e ao Diretor Geral dos Correios e va ao Partido Social Demo- leciment esc 1 ' �

I at l1IPS
clalmente a sua soberanJa,TeIégl'afos, no sentido de ser concretizado o justo desejo crático, em Santa Gatarina. quarteis,oshastei:maI�s'Pa:i�. nquprl " no t\,.. •. em favor da :lI1�ão europé�a.dos moradores de Campo Alto. Ao seu desembarque, no lhão Nacional, após as 12; RIO, 21 (V.A.) _ O Mi- 4) - O s?(;]ah.st� alema�Os telegramas são aprovados por unanimidade. aeroporto da Base Aérea, horas nistro do Trabalho encami- Carl Schmld eXIgIU a conh--

Homenagem a Dom :José Baréa "d" _

d T Ttcompareceu creSCI o nume- Mas, no corrente ano, há nhou ao presidente da Re- nuaçao o anjo 10 mI, I ar'
.

O deputado Walter Tenório Cavalcante prestou ho- 1'0 de amigos, admiradores e' . norte-americano, a fim de't"es dl'as passados" hOllve públ.ica as mformações pres- '

menagem p6stuma a Dom José Baréa, Bispo de Caxias, c 11""
L '\ ., '

d
Rio Grande do Sul, e falecido há dias.

arre glOnanos, quem obsérvasse que o tadae pelo sr, Cavalcanti, di- Aevlietmala' Il0hdaesaamPaanrehca_í.mento a.

O ESTADO, cumprimen- mastro de alguns estabeJeci- retor do SAPS, sobre a si- •

O nobre orador exaltou a vida do zeloso principe dà ta-o, cordialmente.
Igreja, grande não só pela Stla citltura mas também pe-

mentos se encontrava sem a tuação financeira daquela
PleVD,D Obtn, Ia

'

las suas virtudes cristãs. A DI·sta-n'c,·a
bandeira do Brasil hastea- autarquia e nas quais dá fi (, U
da conta de graves irregulari-Ao terminar, o deputado Tenório Cavalvante con-

. . .

(Im II 1\ tilduiu requerendo constasse ,em ata um voto de pezar, o
Para o ano, procuraremos elades na administração' an- 1/" ,-

que foi aprovado. pO Pa ss � lio percorrer todos os estabele- terior, ih�l�sive ? pa�a��n- I PARIS, 21 (U.P,) - ai
Dia da Ação de Graças cimentos p�ra. anotar ,aque- to de

.

credItas lma.gll�anOS i primeiro ministro René Ple-
Continuando na tribuna, o ilustre representante de Juvenal Melquiades de les que, nao hasteando. ,a d: �e_I�a de,

um mllhao de

Iven cons,eguiu manter-se"
(;uritiba.nos referiu-se ao Dia da Ação de Graças, que

Souza, qu.e conta j� com rem em lamentavel e crmu-, CluzelIOS. . com seu Gabinete, no poder.
hoje se comemora, {! disse que, hoje, mais dq que nunca,

vanos hvro.s �ubhcad.os, ram em l�mentavel e crimi-! � sr. Sega�as VIana su-; ganhando, hoje \ noite, um'
se torna necessário indicar ao povo o caminho de Deus entre os qU,�lS "Esque�ldo noso procedimento.. . i ge:lU ao p.resIdent: a ::b�r- I voto de confiança da Assem�
pprque só assim haverá paz e tranquilidade· so.cial. ' . I

dos �e?s,e�, e Front�Iras i
tUIa de ngoroso mquel'lto I

bléia Nacional, com o apoio
,

Concluindo, o deputado Tenório CavaIcant ... apl'esen-
da Ml,se�la , acaba de.ofe- Dep TenÕrlaO "no �APS. Aprova�do a su-J dos membros do Movimento.. 1 t t t J. J gestao o chefe do go

-

tou requerimento, também' subscrito pelo .deputadv Ene- Il'ecer a .1 era .ura ca al'men-
a I ,,' '. -

verno ,Popular Republicano, e dos
'dino Ribeiro para que não haja sessão, na data de hoje�

'se A Dlsta�cla do Passado, Cavaleant. ! exa.:ou o segumte despa-! pequenos grupos conserva-
Foi aprovado. com sugestIva capa dese-

I'
cho.

"A ',. dores. Os socialistas se abs--
nhada paI' Amaury. -

'.
� .

.

- provo o mquento, Itiver'am de votaI'
.

Homenagem a um op�rário
R' t' : SeguIU, ontem, para Cun- embora os que foram deter- I' .' _

'O deput.ado Otacilio Nascimento ocúpou a trib,una eunIU o se� au OI' vanos
tib

.

d
'

d' ..' Com a reafIrmaçao da
co t s 1 d anos, e que e 19no le-, mmados a Cluase um ano a- .-

para prestar homenagem ao operário João Farina que I no, pr�ce( lOS. P?r Cal",
" t t A bl"" _'" " confIança em seu governo, ,tas de El'lcO 'verlsslmo e

pI esen a11 e na , ssem' ela te agora nao apresentasse'n '
,completou anos de serviços prestados a firma Hering deI.

" Legislativa, o dep. ,Walter I conelusão". '
c.

I'
Pleven obteve tam.be�o en-

Blumenau e requereu que ao mesmo fosse transmitido Montell:o .!-,oba;:o, que emI-
Tenório Cavalcante do P. t '

, dosso ao plano delmeado pe-
telegramà

çle, congratulações, sendo'

aproo
vado.

'"
tem opu:laO sobre a, sua

S. D.
'

I !

N
'

J.
10 -Minist'ro das FinançM,•

Pôsto de Saúde para Curitibanos persona)Ida.de de� escntor.
? nobre P,arl��e.ntar, que I OVOS. DiZes .Ren.é Mayer, na sexta-fe:i:�,O deputado Tenório Cavalcante justificou aom firme

A sua leItura e re�ome;n- vaI ao seu mUlllClplO a mte- I Pa ra a f1 Ao

t I I �edmdo �esados cor�es 118"

argumentação, o projeto de lei que cria um posto de Saú- ! da�el aos que amam as hIS-
resses particulares, estará uO r e. lmportaçoes que 'serao con-

de na cidade de Curitibanos. Como, entrétanto, ó mesmo ! tona� leves" em que são
de regres. so na próxima se- de H� -,a

traJadas de forma a -aumen-
não tenha sido submetido a exame na Comissão de Fina11- I focalIzados trpos dos tem-

gunda-felra. . {) li yer pediu ainda um aumen-
ças, foi adiada a discussão para que a referida Comis- pos �em que VIvemos..

PARIS, 21 (U.P.) _ Por to de impostos equivalente"
são lS'e manifeste a respeito. Somos gratos ao exem-

N
-

H" a duzentos bilhões de fran-I d' t'
. ao avera 1& votos contra 5. o grupoG. Escolar Dom Daniel Hostin par cqm que nos IS mgulU 1..3 cos (,aproximadamente 601)

t latino"americano da Assem-O deputado Wilmar Dias apresentou emenda ao pr"-
o au ar.

Descont milhões de dolares inclusi-'t {) bléia Geral das Nações Uni-
.jeto de lei que cria o Grupo Escolar Dom Daniel Hostin 's

· d " 'das designou o jurista uru-
ve uma' nova' leI sobre os'

em Pôrto União, o mesmo fazendo com o que cria o G:: p'fv,cn.p, 02",3 .

Não sofrerão o de�conto .

U d'd � lucros excessivos).
E 1

IJ '" gualO gon, para can 1 a cO
'1

'

sco ar. Salgado Filho, em Caça�or. POl: e�te motivo, os O diretor da Diretoria de 'proveniente de emprestimos ao lugar de juiz 'da Côrte --�------,-'----

respech,:,os pr��essos voltaram as Comlssoes para se Caça e Pesca, sr. Mário Cou- no Montepio dos Funcioná- Internacional de Haia_
pronunCIarem sobre as emendas. to, foi designado para par- rios Públicos ,Civil de San- Por outro lado, o mesmoNovos Grupos Escolares ticipar da reunião da Co- ta Cata�'ina, nos �êses de grupo exprimiu o desejo de<) deputado Bulcão Viana, depois de salientar o nú- missão de, Técnicos el1car- novembro e dezembro deste ver o jurista brasileiro, sr.mero grande de pro]'etos de leis criando grupos esco]a- regada de apre'senta� Sll- ano. os 'fUl�cioná1'Íos esta- Levi Carneiro ocupar o lures, dis.se que isto v,inha ,traduzir as deficiencias do 'nos- g�st.ees ao projeto d? novo I dua'is e' municipais, segun- gar do jurista brasileiro Fiso apm elhamento escalaI.

, COdlgO daq�lele SerVJço, a, do o Decreto nO 162 de 19 ladeIfo de Azevedo, recente-
_ .Erradamente, o nobre lid�r da U�ião De:Yiocrática realizar-se no Rio de Janei- j do corrente, public�do no mente falecido, até o fim doNaCIOnal quís encontrar no numeI'�. d:�s�� ��O.l�t�.s, mo- :0, com início a 16 do cor- Diário Ofiéial de ante-on- p.eriodo para? qual este (ir-(Cont1)�ua na 0 PU6l11a) ,lente. ' tem. j _ !tImo fora deSIgnada. L

NI ,ASSEMBLEIA' ,LEGISLaTIVA Celso' Ram-os I Procedímentõ
Criminoso•• -BUSTO DE RUY BARBOSA AGENCIA POSTAL J

HOMENAGEM POSTUl\lA - DIA DA AÇÃ9 DE GRA
\CAS - NÃO HAVERÁ SESSÃO, HOJE

Pre�idiu a sessão de ontem, o deputado Protógenes
'Vieira.

\
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