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MA aSSEMBLllft CONSTITUINTE
Retribuindo a visita que lhe fizera, em nome da Assembléia, uma comissão de depu
tados, quando do seu regresso do noroeste catarinense, esteve, ontem à -. tarde, naquela
Casa, o sr, dr. Aderbal Ramos diJ. Silva, Governador do Estado. - Voto de saudade à
memória do Prol. Varela Junior. - Magnifico discurso do sr: deputado Estivalet Pires,
do PSD, sôbre a autonomia dos Municípios. - Reieitada, pela maioria, a indicação
udenista sôbre isenção do imposto de bicicletas, por terir a econornia do m uaicipio,

devendo o assunto ser apreciado pela futura Câmara dos Vereadores de Joinvile.
Antes do inicio dos trabalhos,

visitou a Assemhléia, acompanha
do. do seu ajudante de oro 1311 S, Ten.
Arruda Camara, o ST. dr. Aderbal
Rarnos da Silva, ilustre Governa
dor do Estado, rel)r.ibuindo a visi
ta que, 1)01' ocasião do seu regres
so da zona noroeste catarinense,
lhe f'izerain os srs. deputados Ar
mando Calil, Lopes Vieira, J. M.
Cardoso da Veiga e Fernando Me- ORDEM DO DIA
lo, em nome do.s 51'S. rel)reSen- O sr. deputado Femallclo 11('10,
tanle,;,. da (1. D. 'N .. dissertoll sobre o es-

S. excia., após receber os cum- lado de conscrva(�ão da Estraüa de

pri.mrntos dos S1'S. constituintes, Ferro SanLa Catàl'ina. rC'rerindo-se
com os quais se mante·ve em cor- ao ulLimcí desastre naquela via fér�
dial e amisl asa palestra, se retirou, rea._S. s. ga,guej.oLl muito, na expl�
sendo le,vé1Jdo até a porta, pelo sr. naçao do seu ponlo de. vlsLa, SO)1-
.Presidenle José Boa,baid e os lide-'I eltando da P'l"eslden,cla lJlform�ço.?s O sr. dI'. Aderb::1i Ramos ,da �il-, ".
res rias banefrdas do P. S. D., da' sobre a data E'm qUE' a Cormssao ya ilusll'p Governador do -Estado'"
U. D. N .. do P. T. B. e do P. R. p.1 trará ti pl'enário o seu pan'ce1' so- Yi�HOLl, na Lal'de

.

dc' onl.errí,· &).��
Iniciado" os Lrabalhos. o 51'. Pre- bl'e a sua in'dicação H.esse senúclo, companhia de seu u,.iudantc de or

"idenle José Boabaid deLcrnrineu a lo (Jlle 411e fOI l'f'S,pOndldo que, na dens. Ten. Arruda Gamara, a As

luihiJ'a da ata ,da ses�ão ullt(\rior, ses�iio de ��oj(', o assunto �el'á cie- semblé.j'a ConsLiLuinte Estadual,!
qu,El. fo i a'Pl'ov<1Jda, passando a ser bal1d�. ." ,

'antes du -inicio. qos - braba1h1;Js. .

.

lirlo o expediente do dia, que oons- Apos, o sr. depulado '\<ald.emwr 8. excia., qu'e á parLa do p:Q;ifiúio .

tou de um tel.egl'ama do CeL Gra� ftnpp, .tamlJém l1dcl1l�'lla, solIcItou fôra reepbido pelo sr. {Ir. Jo�ê Boa-
.

eiliano Negreiros, dirigido ao li- llrgel�cJa. para a 801uça:o da sua 1l1- bal.d, PresidenLe daquela Casa,
det· da maioria Nunes Varela, rei- dNlaçao,. so.bre a cobl:anç.a, sem'

........__-_-_.._.:.-..-_._.�-_._.......- ..-_-_._.__:......�.;._••
torando o eonvite para que os srs. rnulLa, do ImposLo ternLm'laL . '. - .:
r1e.puLa'dos visite� as obras .de )3.ra- AUTONOMIA lVlUNlülPAL O I AR IC'EScmbo, no mumCI:J)lO de J0111v11e, e

,so!ilci[ando informe qual 'a data em Com a palavra, o sr. deputado J.

que se verifiea'rú a, visi Ia. J<;sti.valet Pires, da banea'da do P.

•• S. D., em magnifico disem'sa., abor-
VÜ'IlO DE ,SAUDADE À' MEMóRlA dando a Lese d,t aL1Lonornia poliLi-

DO PROF. VAiR.ELA JUNJOR ca e a,dmÍ31Ístrativa dos mnniei-
O sr. rJe;pllLa,do Armando Cali·l, da lliÔS,- ,citando a ConsLiLuiíião Esta

hancada do P. S. D., com a palavra, dual de 91, qLle ateud·ell a essa as

�.omunicou o falecimenlo, ante- Iliraoão fio povo, sendo a;j)oJ-ado em

ontem, na Laguna.i.do Prof. Varela
Junior, requerendo um voío , de
saudade á sua memória, o que foi
de,ferido, a ela sotidar ízando-se a

U. D. N., o P. 'J'. B. e o P. R. P.,
pela palavra dos Sl'C;. deputados
Osvaldo Canral, Saulo Ramos e J.
]\]. Cardoso da Veiga, respectiva
mente.

As Consíifuições, a tese ude ...

Dista e uma verdade
A hallCai(:J.a udenista, pela rbÜ'c.a dos seus eX0g'etas mais autúl'iza-

008, '(jef,entdeu, num'a .das ultimas sl;ssões da AssÊlmh},(,íia :EqLadual Cons
tilUi,llt!e, uma IBse curiosa: as ConsLituições devem sel-' i:l'1�bol'adás sem
as inf1ueueias dos Pa,rtidos.

Já tinhamos visto um depu Lado minorista, aliás um mo(;o de ta

lento, susLentar que as Garl.as politicas deveriam se .essemelhar a Es
tatuLos de as'Sociações' cil\1is, cuidando a:pena·s dos objetivos g'C"l'ais, dei-
:xarlJdo, naturalmente, para as leis ol1d inál' i.as, tais os l'·egimenLos in

te.rnos, a .i,ncumbe-neia de dispol' á cer.ca 'da ongan i.za�ão e .co.Il)rpetr.IJ>cia
dos podares, ordem admi,nísLrativa, jusl,il:.a, ebc., eLe.

De ,sode que, a tése agora levada ao plenário da ASilêmbléla, por
um T'epr,e,senLan(,e minoritário, não nos causou surpresas, an·tes nos

vej·o 1'ürL�üecer a eO,nvi,cç.ã.o de que nã.O existe muita seguran;ça lá para
as bJlJ.lda.s Jande tuÍrrulLúa--a U. D. N., secção de Sanha Cabarina; setôl'
CO'llsti,Luinle Esúaldual.

Não é possi'vel, a não Ee1' dcntro de pmlÜls de vista exccssi;vamú'nte
anacrônicos e reacionários, uma CO,nstituíção deixar de r·efletil' qs idéia�,
os sentimentos, o programa, o color�do ideológico, enfim, da OOl'l'eute

politica que se tornol� majori Lá ria: 'V·ela força eXlpressLonal do ·v9"'0.
Em todas as regiões do mundo em que )l.á organismos partidários

(lom 'handeira def(nkla, p·rinci,pio·s nit,idos e lWOipósiLos uniformes de

.ação so:eial e trabalho planj,fj,eado, esses oI'g'anismos não podem cruzar

os -braços, si, vilori'Üsos, são cha'111ados a dar. ao povo um ordenamento
ju.ri>cjj,eo .ou um sistema politico.

.Q P,artido Social Dem()tel'áhc� 'Lem um pr@gTama, um ideal, uma

eOllsiCi,cooia rio demoeTaJCia' e um eonoei.Lo de vida j,á consLvbslanciados
_:em inu:111eras disposições da Const,iLuiçf!o de 46, para a qual conldbLliu
<le nina JOl'ma notavel e paLl'ióLiüa.

.

Ora, eomo puderá a Constillliçã.o que está sendo elaborada peJa
AssemhLéia, deixar de sofJ'e;r a illfluencia salutar da agremiacãü que
diS{jJõe de maioria e está, assim, rupta para impor a sua orientação, o

5C'U idE'alismo e a sua- kloolo.gia nos l'raJbalhos e no texto ria noss'a Carta

pôliLíca?
A cola1boração de to.düs os Partidos é necessária.
Mas " influe.ueia ria corren I c majori�ária é natural e incvitavrL
Querer que lai fenômeno não lenha lugar, é infantilidUide, excusa.du.

apartes, pelos srs, depu Lados Os
valdo ·

.. Cabral e J. J. Cabral,' ude-
nistas.

.
,

"Concluidas as suas ,palavras, foi
Ó SI'. deputado Esl ivaleí. Pires mui,
to aplaudido, sendo abraçado.
A seguír, o sr. dep, Waldemar

Cóntinúa na 30. págÜ1Q

A cassação dos mandatos
R!IO, 10 (A. N.) - Um matutino afirma que a comissão dei P. S.

D., designada í!.)aTa esluda'r a questão da cassação dos mandatos par
lamentares comunistas, está tentando ,uma solução judioiár-ia para o

. caso. Acr-escenta que a comissão deseja, assim, que a cassação dos

mandatos se estenda á todas as Assembléias Estaduais, onde houver

rell)!resentantes comunistas.

os legais. paraguaios
GLORTNDA, 10 (A. K) - Segun-Ide Pedro Juan Caiba'l'fero, embma

do consta, as tropas governistas Lenham diminuido de intensidade
paraguaias Leriam sofrido uma nas irltimas horas,

.

séria derrota, depois de fur-iosa ba, Seg'L1ndo informações hoje re

falha e que se travou a leste de Ta- cebitlas, os governistas ter.iam mi

cuar.i, onde a divisão legalista sob cíado a retirada ante o contra-ata;
o comando do general. Feliciano que levado a efeito pelos revolu
:VI o ral es .. teria sido dizimada pelas cionarios que a lodo. o custo, pro
colunas r-evolucionarias, que tarn- curam desalojar os governistas das
bem apoderaram-se de grande' siías posições.
quantidade de armamento. . .' .. -

Depois dessa vitoria, os revolto- Df}POIS da qued,a de ?apJtao B�-
sos estas-iam deslocando-se para a do, os .reheldes I eceber am lmpor:
direção da fronteira brjistleira on� ,Iante. re�üfI'çq,. o que fez pensar

de, segundo versões que circularam
' que �11!](Jl.Jmente, os ],e�alls�as con

iusistentemente 11'0S ultimas dias, segurrao .qlle�rar as Iinhas deferi

as hopas governistas realizam irn- srvas dos mesmos.

portantes preparativos, concen- POT outro lado, circulam versões,
irando ali gr-andes contingentes, a.índa não confirmadas' até o mo-

com 'o proposi to aparente de travar menlo, segundo ás quais estaria
.urna batalha de grande el1\�erga-1 próximo

a estalar em Assunção,
dum.

.

': .
_

um movimento subversivo, ,enea
.

Segundo observadores da citada beçado pelos fehreaistas. Ames'con
zuna, as tropas de Mor-irrigo L1'ans-lla-,s·e que Moeinigo, ao Ler conhe.,
portaram p�ta a' -tronteíre nume- cimento do que se estava traman
rosas peças de ar.tf lhar ia pesada do, tomou medidas drásticas e deu
e varias aviões, que realizam cons, severas instruções para que f'os
tantes vôos de reconheoirnento. I sem presos todos os elementos
Prosseguem .os, combates ao sul I desse par-tido.

Derrotados

o -sr. Governador Iderbal Ramos da Silva
visita a Issemldéia Constituinte

Que na cronica da Assem·

l:jléia apareçam patadas,
coices, ,grunhidos, cacare ;os,
c,roc-itos,' zurros, latidos,
.não é de el!!tranhar.

Há um testa-de-ferro
pronto a assumIr a respon
$sbilidade por tudo quanto
ali fôr despe ;ado. E como

quem, comprovadamente,
não tem,Je�po.nI;l�l)ilidade
não pode assumi-la, tout
va tres bien, madame la
Marquise.

*
, * *

A cronica da Assembléia
registrou. ti#! posse do dr.
llmar Corrêa, a presença
de funcionárias:. !lás tmn:
bem o fiz�mos. Vimos lá
funcionários' de repartições
cuio expediente termina
às13 horas.·-Mas vimos"
tambem um . jovem enge-

.

nheiro, udenista, funcioná
rio dlf. liA,. O. 'P. e irtnão de
um q.eputado, chefiando a

claqq.e oposicionista, en

quanto a' sua repartição
estava funcionando. Se
étnfanhã houver atrazo em

tarefa que ê�se engenheiro
deva' adiantar, o mano

- fàrá, uma indicação contra
o Govêrno. Et f:out va tres
bien.

*
* *

A carta com que o Revmo.
Cônego Frederico Hobold,
chanceler do Arcebispado
deu umas sacudidelas nas

orelhas do manhoso Pedro
da Ilha, não mereceu mais

. que a Tribuna dos Leitores.
Sem comentários,

mais ns srs ..deputado·s Nunes Va
l'ela, ,T. J. 'Cabral, J. M. Cardoso da
V'e�ga e Saulo Ramos. lideres das
ba.l1tCladas do P. S. D., U. D. N., P.
R. P. e P. T .•B., res,peetivamenLe.

O 'ilustre go'Vernante fôra 1'e

Lri�u,ir a visita dias 51'S. co�nsti
LUlntes, fei,ta,:por uma comissão
coíúposLa pelos s1's. riepulados Lo
p'es Vieira, Armando Calil, J.' 1\I.
Ca:rdo,so da Veiga e F·ernando Melo,
quando do seu regressü da zona

noroeste eatarinens'e.
·.-.·.·.-....J.·_-_-.·.·.·.-_w.......·_,..-....-J'

«Jararaca» .COR
tinoa mal
Rio, 10 (A. N.) - A re'pürLa

gem foi infoITIlé1Jda que continua
ina:lLe.rado o estado de sarlJCle do
cQDtbecido a:rtista Luiz Calazans
"Jaralraea", cuj,as pcissi,bilidades' de
salvação aumentaram nas ultimas
bOTas. Calazans, oomo sê sahe, fra
turou o craneÜ' ao chacaJr-.se um

bonde com () auíomo'Vel em qlle
Viajava, ferin,do também sua es

posa, I.ev·emente.

manteve condial e amistosa pales
tra,· com os senhores ueputados,
seooo áellmJ)anhado, á saída, por

tarJ�,
RJ.O, 10 (A. N.) - "Boa tal'de, seu Illldrão", foi a saudação ll!com-·

pal1l]1a;da de leves panca:dinbas nas costas, que o sr. Alnizio Freitas

fez a um individuo que .encolllron ãl'l·ombando. a port.a do a,partamen-
t.tl l:t1'T �u visi.nbo no bairro Gl'ajaú. Tomado de' grande sUl'presa, () la

rátpio \"acilott, quándo tent.ou fugir, senido seguro pe'lo SI': A1Uli'zi.o Freitas.

sendo entregue, ,á policia. Chama-se, o ladrão, João Oarval'110, c.on'La 75

anos, sendo velho -conhecido da policia. Em poder do vetarano "profis
sional", foram enconbmdas várias f'erl'amentas apropriadas á :ll:rom-·

bamenLos de sua "especialida:de".

Boa sr., I d
- Ia r.80.

da Argentina
LONDRES, 10 (U. P.) -J Efetivamente, a Argentina

Os meios. de transportes ma-I prossegue ativamente no
.

de

rítimos britânico's mostram-se 'senvolvimento da sua marmfla

inquietos com a crescente con- mercante que contava antes;

corrên.cia da Ar:gentina. da guerra com 290.000 tone-

Afirma-se que os ·transpor- laJdas, ·e pretende elevar ago
'tes marítimos argentinos es- ra para um milhão. A Argen
tão muito bem o.rganizados e tina possui já 27 petroleiros,
têm a vantagem de

-

dispôr de 87 cargueiros, e entrega-se,
impo.rtante apôio finanoei,ro ativamente, à co.llllI?ra de na

do govêrno. Teme-se, igual- vio.s do estrangeiro.
mente, O'S sentimento.s nacio- A co.mpanhia britânica Vi

nalistas da Argentina che-
.

ockers está Co.nstruindo 3 na

guem a po.nto de exigir uma vios de' 400 to.neladas e 4 me

percentagem para que deter- no.res' estão. em construção em

minadas mercadorias arg,enti- outros estaleiros. Também a

nas sejam transportadas em Itália constro.i 5 navios, por
seus navios. e.co.menda da Argentina.

A'. frota mercante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

,
, .

�----_.-----------------------.

o ESTADO-Guaria-felta 11 de Junlto de 1941
------------�----�-==-�--------..---.----------------

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

Clube DQze de Agosto- ..Dia 13
'.

l\1atinée Infantil das

,.'
"

--�- _._-�- _ ..._---

o ESTADO
Pinto n. 5

Diretor: RUBENS A. ltAMOS
Preprietário e Dir.�

SIDNEI NOCB'l1
Direter de Re4a�b:

.Ao D�1ASCENO DA. SILVA
Chefe de Pariuçb:

FRANCISCO uau.UB
Chefe de I_,n.Ie:

IOAQl'l}I CABRAL DA IIlLTA
Representante :

A.i. LARA
Rua Senador Dantas, 4. _ F

andar
Tel· 22-5924 - Ri. 4.e luullro

de Jllbo.
t 7 às 20

Festa
horas.'

(

de Saato Antênín, -

I

E

Rua Felipe de Oltveira, 21 - .

8" aujar
Tel. 2-9873 - São P..l.

ASSINATURAa
Na Capital

, Ano Clt H,..
Semestl'"ll Cr$ 45,••
frimestre . __ . .. ,Cr$ 21,..
Mês •....••...•• Cr$ ',.'
lfIaaer. avulso.. 'Ort, ',50

·N. Interior
Ane ....•.•• _ • • Cr' 10',"
Semestre

.

. . .. . . . . Cr$' &0,00
Trimestre· Cr$ li.oo
Número avulso ..Cr$ .,IG

Anúncios mediante contrat..

Os originais, mesmo nlll
publicados, não, serio

.devolvidos,
,A. direção não se respo.�.

sabiliza pelos conceito.
·emitid.l1s nos artÍll'o.

assinados .':"

��o� (P'�?C��a��s es�!as o���!����1
vôos realizados no Sul, por tancías de algumas milhas do
aviões B-17 do Exército dos lugar onde realmente se acham
Estados Unidos, que a "Tríhu- localizadas no sul. Esclareceu,
na Popular" citou como'

uml ainda,
o cel. Paul 'Sc:hauer que,

grave incidente, envolvendo !pa.ra esses vôos a F'AB ou o

inClus.iv,e
. noss.3;S r�laçõ�� com Ser;iço Geográfico do EXérci-1a Argentina, ja fOI sutíciente- to e que desígnam os lugares

mente ecqplícadc, pois trata-se] a serem sobrevoados, onde jus-
como já se notícíou.. de missões

.

de rotina enquadradas num tamente os mapas ap�es,�ntam
plano de levantamento topo-

falhas. E
... 3Jcresce�to� � Esta,

gráríco de várias regiões do mos rea.llzan�o IDISSOeS, para

país para nossas forças ar- rotograrias �ereas t�mbeI?-, em
madas, sem qualquer signifi- Goíaz, a pedido do g;al. Djalrna
cação especial. Todavia, com o POllJ:" �o.elho,. presidente .da
propósito de situar difinítiva- C.omlssao encarregada de in

mente o assunto nos seus pre- dlc�r a locall.z1l.9a� ,da nova

cisos termos, o "Globo",. ou- capital. O brigadeiro Eduardo
:.... �_� _

viu, hoj-e, o cel. Paul C. Schauer, G?mes, con:� diretor d�� rotas

chefe da unidade de instrução aereas, soltcitou-nos, ha tem

fotográfica da Comissão Mi- pos, que fotografassemos
,

to

litar do Brasil nos Estados dos os campos <;te pouso e aero

Unido's, tendo êste oficial in- portos do
ABr�sll para os casos

formado .o seguinte: de emergencia '. 'Agora, acab?
"De acôrdo com o programa de receber, uma ,carta do Brí-

da comissão, estão sendo rea- gadeíro do Ar" Armando Pi"
Iízados vôos de instrução parai nheiro de Andrade, 2° sub
a FAB e o Serviço Geográfico chefe do Estado Maior da
tlo Exér..cito, compreendendo Aeronáucíca, soltcitandb duas

demonstrações da melhor téc- copias de cada fotografia tira
nica para tomada de fotogra- da de campo, pouso ou aéreo
fias aéreas destinadas ao le-I porto brasileiro. Como se vê,
iantamento' de mapas, pois ve-, concluiu o cel. Schauer, trata'
rificou-se que os mapas exís-] se apenas de serviço normal
tentes ,nO'. Ser':_iço Geográfico I da nossa comiss.ão no .B�asil.do Exercito Sl10 falhos, naoj O resto que se dIZ por ai, e pu
assinalando certas cidades oul ra exploração".

,.

s-r
".

I
,

(,

G4MINOÔES, ONIBUS E TR4TORESr·
SUECOS '

VOLVO

Peça informações telegróficas à, V C L V O D O
B R A S I L S. A. - Matriz�: Rio de Janeiro à
Praça Marechal Hal'mtlS, 5 _. 'endc!reça telegrafico I:' ....BRASILVOLVO _ Rio de Janeiro, ou à VOLVO DO
BRASIL S. A. - F'í lí a}: São .Pou lo, à Rua Odor ioo
Mendes, 326, endereço telegráfico BRASILVOLVO
São Pou lo , ou ainda diretamente com o gerente
da VOLVO DO BRASIL S.A .. que visitatá em' princí.
'Í>iO de Junho, com alguns chassis, de derrion"'t'raçã�,
as principais localidades dos Eitados do Paroná

e Santa Catarina.

DE 4, 5 , 6

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rap,idamenie
Os ataques desesperadores e viclen

tos da asma c bronquite" enveucnum
o I organismo, minam a energia, arru í

nam a saúde e dobili tam o coração. Em.
;l minutos, U\end.:u:o, nova Iórmul.i

médica, começa a circular no snnzue,
dominando rapidâmente os ataques.
Dósde o primeiro dia começa a desapa
recer ti. dificuldade em respirar c vcl tn

o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessár io é tomar 2 pastilhas de Menduc:";)
ás refeições e ficará completufUentc 11 vre
da asma ou bronquite. A ação é, nniito

ráplda mesmo que se trate de ca��)�
rebeldes e ao t,jgos. Me"du<o tem tl(lO

tanto êxit� Que se. oferece com.a garant;��
de dar ao paciente respiração .livre e fáe�1
rapidru'nente e complÊfto alívlO do sofri
mento da asma em poucos dias. Peça
.Mendaco, boje mesmo, em qllulq,:,cr
farmácia . .A. noss_a garantia é :1 sua malOl'

proteção.

MeD.eIac., A:a:�m��m
Agora tambem a Cr $10.00

r��r. Lin�olfo A. '�I
Pereira

.

Advogado e Cnntabilista
COIlstituição ee sociedade.
Planos cf)l'It.beis •• Organiza
ções -- Pareceres e serviços

cO.rrelatos.
Rua Gal. Bittenc.urt nO, 122

Florian6polis
Da. 17 horaB em diante.

DOENÇAS NERY'}'U.b
Com os progrei!8o. ja mMiclaa

!loje, llI!I doençoo nervosas, qaandt
Iratadas em tempo, sio mal••,M.

leitamentce remediáveis. O �lInn4et.
sismo, fruto da ignorância, só ,otA4
prejudicar os individuos afetallo....
tala enfermidadel!. O 8er.viço Na
cional de Doenças -mentaf5 diapa.
'ie um Ambulatório, que atenie 11'a.
tiliÚlmente os doentes Benoao. !JIlo
ii,aent-. na R.a Deotloro u. dai; f
.. 11 -II.,r... aartm.ea�

Não U'avrlrá multa
Rio,. (A. N.) - Logo depoíss

do pleito' de 19 de janeiro quan
do se verificou ter sido alto,
Índice de. abstenção nas elei�
ções, foi agitada a questão da.
aplicação de penalidade aos
eleitores que por motivos In-.
justlficados, não haviam com-
parecírío ás urnas. E se divul
gou que tão logo terminassem
as apurações seriam tomadas
medidas concretas contra os
faltosos já que 'o voto é, por
lei obrigatório. No entanto o

üilmpo foi passando e .não mais.
se. falou nisto, 'senão quando'
ontem oprovocado por uma,
cónsulta do Tribunal Regional:
de São Paulo, o assunto voltou
a ordem do dia.
Ouvido a 'propósito o sr� Ra�

mão Cortez Lacerda, procura�
dor Geral'no Distrito, declarow
que no relatório que há tem
pos enviou ao ministro da Jus
tiça, encontra-se o projeto de'
lei ,relativo á punição dos €lei....
tores faltoso's.

.

Também ouvido, o ministro»
Jo80é Lirihares assim se mani
festou sobre o assunto,: "NãO'

. .:"..
crelO que se !puna mnguem..
Calculem só o que são cerca de:
dois milhões de eleitores q�
se abstiVeram de votar, em to.!"
do o BrasiL Proces'sar toda es

sa gente? Como? Seria neces

sário ocriar�se um outrO' órgãO"
de Justiça especializada por
que, com os existentes e com.
o pe'ssoal atual nãO' será pos
'siv.el. Processar dois milh,óes
de eleitores é tarefa que deve
ser meditada não só pelo vola
me do trabalho, como pela des
pesa que acarretará.

APROVADO PELA SAÚDE PUBLICA SOB N.· 3384

SOlUClO
�(3e

I

TELEFONES MAIS .l'oIECES,SI'fADO�
IIombeir6 ',' , .•••••••• ; .-...... 1su
Policia ..•. ., .. ,............. ....

. ,1OU
Delegacia O. P. Social .; ..••. :.• , •• , ,1!1a
Maternidade. US!
Hospital Nerêu Ramos ••••••••••

' UI
Ilanta Casa .,.................... ,1U�
Casa de Saúde. S. Sebastilío .,.... Hill

. .A•• istência Múnícipal .,.......... 166-
HOlpital Militar ;-•.•_...... 1151
14- B. <;. • �.......... 15��
li...., Aérea ;.. •• • 7M
'l. B. I: A. C. 1591
Capitania dos Portoll •••• ,......... use
,6& C. R 16..
I'Orça Policial ...••.. :........... UG�
Pet>.itenciaria ••• • • • • • .. .. .. .. .. .. 1511
eo Eort&do" 10ai
1it,A Gueta" .'... 1631
·DláriÓ; da Tarde" 151'
r.,. B. A 16.'
lii;"", i'"ner4ria Ortilr. ..' -. ...•. ltll.

QUEiXAS E RECLAMAÇOES
PREZADO LEITOR: 1St o que lhe

illteressa �, reahnente, uma providén.cia
para endir�itar o Que estiver erradc (lU'

.

I
para Que al'!11� .falta do .e repita; e

NAO o escbdal� que a sua recl&maçlo
ou Queixa �erá "'I'ir a causar, encami·

. ueo. á SEC�ÁO RECLAMAÇO�S.
de O ESTADO, que o �o lerá leiaào
te.. demora ao coriliecimento de que..

de direito, recellendo ". I. uma informa·

çl.o do reoultado, e,;ibora em algulII ca·

10. nio .ejam publicado.' nem • recla·
maçlo nem a Pl'ovidênci. _da.

Laboratório
Radio-Tecnico-Elec�ron A-ra,decim.ento,fl e MissáFundado em 1935 --

Montc;tgem de rádio•• AmpH-

t
M&l'ia Bonfim da Silva, fillaos, gen.·ro, ,noras e netos',

I
ficadores-Transmi"Gi-es

Material importado direta- proflJ.ndamente oonsternados p�l. passamente de seu
mente doa U. S A.. esposo, pai, sogro e avô

'. OtomõlrroG;,!,e::;�. Bõtlm FREDERICO MANOEL DA SILVA,

I
Electte - Tecnico - Profi.sional ocorrido aia 4 de Junho, agradecem a todos �or tudo que

formado na Eu'ropa
. fizeram du,rante a sua enfermidade e aiAda enVIando. pesames,Florian6poli.

. -

.

�ua João Pinto n. 29 .- Sob. I telegraml;ls
e coroas, e ta_bem acomçanh�ndo-o E.lté a sepultura,

=- conviiam por este meio a todos os parentes e pessoas de reJa-
, ções do extinto ·para a missa de setimo dia, a realizar-se quarta

--------------. feirá, dia II.dl! Junho, às 7 horas, na Catedral MetrepoJitana.
A todos que .comparecerem a este atc!!. de santa religião

antecipadamente mais uma vez agradecem. .'

- -

A'r)V()GAD()S I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

,
..

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

�SCRIT6RIO: Ruo' FeHpe Schmidt 52 -

Edifício Cru�eiro - FlorÍo.n6poliftL
.. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(l F�"r' 1\( -Quar'ta telra li ce J'unbo de .47

Na A�!!��I,éia... fú�a�!;", o�2ud,��a�c�hcal, num�I:���:: Dum.
.

, estafante exposIção de 90 minutos, apresentou á Assembléia Ccnsti- P. Alegr-e, 10 (A. N.) --=- Aos mo-

Ru,p.p encaminhon a Mesa um re-; tuinte severa crilica ao Estatuto dos Funcionários Públicos.
.

r-adores cio arrabw!de -do Parienon,
querrmento em que _encarecia ur-I Não queremos vasculhar coisas que se passaram não faz

.

muito, 101 dado assistir, as ,PIrlmelI:as ho

gencI� para apreciaçao da sua in- para.. demonstrar que em época recente .Q ilustre representáute da UDN ras d,e ontem, um Impressionante
dicação sobre a coh!ança, sem pensava do modo diferente, e ter íasído capaz de defender o Decreto-lei espetáculo : as cham.�s .destruíeam

multa,. no corrente mes, do impos.,

,que
hoje acusa de fascista. .

; uma d_�s alas do edifício do Hos-
to .ter�·ltol'lal. ,

.
Queremos, simplesmente, chamar a atenção ela val0.r?,s� classe, �.Q� pital .Sao Pedr�. ",' .

Consultada a Casa sobre SI es- servidores públicos cle que o sr. Osvaldo Cabral deseja e f azer mecha O inoendio fez surgrr os mais
Lava apta a decidir, o sr. deputa-] junto ao funcionalismo, por-isso que, as r-eivindicações da classe, muito exagerados b�a,Los, cerca das 3 110-
do Nu_nes Varela, líder ela maior-ia, 'antes do deputadü. ndenista assudir sua ladeira, eram defendidas na ras ,eJa manh� ele on�em.
se opos a essa medida, sotícítando I Cotnissão Oonst ítucioual pelos representantes elo PS1? e do. P_TB! com

.. A" dedícação dos soldados do
0_ adiamento, por 48 horas, da vota- 'fundamento nas "sugestões enviadas diretamente a Presidêncía, .na logo, e ao bem compreendido es-

çao, no que f'oi atendido, tendo o !Assemblr:\ia, pelo Clube dos Funoion�rios Públicos,
-, pi:rito de cooperação e s'Ü'l,idari,e-

autor dá mel�caçao em discussãOI Quanto ao Estatuto criticado, afim de melhor apreciarmos a ex- dade .em que se Irmanaram aqueles
so licitado a devolução do seu re- posição do SI'. Cabral, gostar-íamos que nos dissessem, os ela UDN, .a 'IlOIICI.€tlS, soL�ados da Br.igada Mi
querímento _requerendo Ul'gencia! titulo de informação, se é muito peor do existente antes ele 1930. Se litar e do Exército e grande, nume
para a decisão, ele Loclo não lhes 1'01' possível dar-nos informações precisa, mas não .con- 1'0 de popular-es, deve-se, sem du
Em votação. o pedido do lider \sigam ,encontrar UTn exemplar completo, hastar-nos-Iam os esclareci- vida o não se haver r-egistrado urna

ela maioma, fOI ele aprovado, cll�.- mentes seguintes: verdadeira hecatombe.
vendo a discussão e votação se a) se era pl�visLa alguma penalidade ao funcionário que.

t'ece-j
_E' também de ressaltar a alua-

p.rocessar. d.entro em 48 horas. ' hendo dos cofres públicos uma bolsa: de E'stuclOS. ao estranjeiro, çao decisiva, rápida e inteligente
Em seguida o S1'. Presidente não apresentasse circunstanciado relatór-io ao regressar; dos Funcionár-ios cio reterído es-

Fazem anos, hoje: submeteu a votação o parecer ta- b) se ao Executivo não era permitido, afim dr benef'toiar a cole- tabelecimento de tratamento, que
A efernér ide que hoje trans- vo:'avel da Comissão que se ma-

í ividade de um município do Estado, remover para o respectivo tomaram as mais acertadas me-

-eorre, assinala mais um na- R_!testou de acordo com a indica, Centro de Saude (Existiam Departamento c Centros de Saude didas, transladando os enfea-mos
tal d' O <'1ao: do sr. deputado Lopes Vieira, naquele Lempo?) um médico elo Departamento. sem m-tmen-o que se achavam no pavilhão em

o Jovem scar Martins pleiteando aumento ele vencirnen- saber se a esse funcionário convinha abandonar a clínica .par- chamas, para outros, onde ficaram
Morais, artíríce-auxillar da tos aos juizes e desembargadores. ticular ? '.

.

.

eles, livres da ameaça do fogo .
.

.secção de impressão do "Díá- Aprovado. c)' se era permitido ao Govêrno, sem primeiro saber quais as As causas do simstro nãü fOIlaIl1,
'�rio Ofidal." idéias politicas prof.essadas pelo espo.so e p'elo irmão de uma lainda, pElr1'eiitamente egc'lar·eoidas.

A
REJEfTADA A lND1CAÇíW professol'a, ,c,olocá-Ia a, elispo:s.icão elo Depart.amento de Ednca- presumindo-se que o fogo se ti-

- sra. Armida Cardoso UDENISrr"
_

. . _

1.. "" çá.u, o que ·equivale, segundo nos parece, a uma promoção. vesse ori,ginado PÜ'l' cur:to cil�cui.to,
.- a exma sra. Eleá Moelmam A Il1cltocaça_o apresentada, em Os dois últimos casos fOl'CtIl) vfmtilados pelo eleputado Cabral, na talvez' mesmo de alrgum apar'elho
..a-omes, esposa do tte. Gercino nnIa d�s sessoes do cO!Tenle mês, Assembléia., razão p�l' que dev'e tê-los estnelado; o primeiro também é elélrico, l!a rouparia do Hospital.
Gerso.n Gomes _ a sta. Valdi- p� o _51. dep. Max Colm, s�bt'e a de seu pleno conheCImento. ConstrUIdo para. compo,rtar ape-

. via, filha do tte B,"ll'sarl'r S.an-
Isença� �I.o Imp.osto ,de blC,llclelas .. nas 800 enfermos, o pnédi-O, onde'

� e� JOI�lVIle, .fC;>l, apos aoalorada se veri.ficou o incendio, abriga,
;ios - a sta. Maria de Lour- dlscussao� eeJeltacla, p�la m,aio'I'ia Inspe'tor do Ensl-no SecuD.da'fI-o atualmente, oEll'ca de 3.000 pessoas
«les, filha do sr. João Ferreira por \consllClem_la {',Ol.l'tl·a�m a eco-.. sendo que só na ala sinisvrada se

da Cunha, - a sta, Nair Ta-
n·omla da.quele mummplO, fIcando, a'cha'Vam recolhidas mais de 600.
no entanLo, essa matéria .para ser, (COHeU"rso aberto a,té 16 de' J'unho, na DeleU'acl'a do D.A ..S.P.

-=-.__...._._-_.... - .. _ ....._-

vares, filha do Major Jacó Ta� de futuro, apreciada pela Camara
'vares, de Tijucas - O jovem elos Vereadores. à .. rua Felipe Schmidt D.O ,5) ---__....,.

Roberto Blumemenley, estu-
O S'1', deputado AntenaL' T'l1va,l'es,

$.dante _ O sr. Barnabé Vieira
(lo P. S. D., manifestando o hensa-
mento de sua bancada, ref.eriu-sr

Dutra, Fannaceutico - O dr. á autonomia dos municipiüs, E' d�
Marinbo Lobo, o advogado em fendendo esse ponlo ele vista. lao

Jeinvile, O sr. Darci Garcia; bem esposLo no mag-nifico discur-
so, moment.os antes pl'OfE'rido pelo�O sr. Telemaco Martins costa; seu cole.ga EsLivalet Pil'es, concluiu

o sr. Manoel Joaquin Dutra; por declarar-se cOlltráriü á a'pl'O
..- o jovem Helio Oliveira ,�ação .. --cla. indioa,ção udeni;:ta, que
_- O jornalista Antonio Besse, e�Lava sendo discutida pelo ple-

narlO. Informações:' Coixa.
,diretor do O Albor deLaguna Em 'volaç',ão, após t.ermn os sr's.

.
- O menor Conigua.ri filho Cabeal, lideI' da U. D. N., e sellS

·do SJ". Bo-livar Na:tividfade da_ companheiros de bancada Bu leã(

{josta, funcionário do Banco Viana, Valter Müller', Kondol' Heis
e 'Valdemar RllP'P, externa.do o

.do Brasil. pens'amento elo seu pal'fi,do, clando

\">
- as meninas Maria Anun- aprovação á cit,ada indi,cacão. toi

,data, filha do sr. Angelo Scar- ela, por maioria, rejeitadã, pelas
pa, e lVfarilia,_filha do sr. tte l'oRzÕ·es amplament.e expBI;ldidas pe

los srs. Nunes Varela, lider do P .

..:Gerciano Gerson Gomes. S. D., Antenor Tavares, ESLivalet
P ires e Armando Ca·l iI.
Quando t'al-ava o sr. Konde'l' Reis,

o deputado Armando GaUl, SOl'ri
dente, desf'echou esLe apante ful
minant.e:

.-curador da Perfumaria Farina - ""\7. excia. decla[,Oll que, quan- '

..qu�_ regressou ontem,. pelo dJ).�ra pl'ef-ei'�o, faz �l1ibo;s anos, AGR "DEr"IME'N'TO IaVIa0 da Cruzeiro do Sul pa- _6 SL. Max CaIm redUZIU esse Im- .. n '-'
R· d J

. .

S
posl.o. Pe�'gunto a v. eXClR. pOI'qLle ." t b I d f'd d

-

t I ·tTa o 10 e anelro, VIa . o SI'. Max Co.lin, na:quel.a época,
",,0 res a e eeer a grav.e BIll erml w � que me re- 8've ao el o por

.Paulo. não ext.inguiu o imposto contra longo tempo, cumpro o indeclinavel <cl'ever de, pu,bliiCamente, do fundo

LAR EM FESTA. -cuja 3xistencia agol'a se insurge?
do Cü-ra.ção, agradecer' ás Ipiedosas Irmãs do Hospital de Caridade; ás

Certamente porque, ao enlão, era
bondosas enfermeira:s da.quele Pio Est.a.be,l'ectmento; ao disl-i.nto médico

governista ...
"

. Sl'. dr. Artm Pereira e Olive.ira e, muiLo es.p,e.cialmente, ao natavel e

{) sr. Konder Reis não respondeu. humanitário clinilco ,dr. Paulo de Tarso da Luz Fontes, 'meu mé.dico

E a eliscussão terminou. ass.isl-enLe que, al€m do êxito da melindrosa in�ervenção ,oil"u<I's·i.ca que

Em seguida, foram os trabalhos me ,praticou, empregol1 0 melhor dos seus es.forços e largos conheci

suspensos, mancando, o sr. Presi- mentos clinicas para que me fosse ct'evoJvida a saude .. Esvenrclo meus

drnte, outra sessão para hoje, á agra<cl-ecimeuLos á de.dircada Irmã Rinalda, do citado H0SiPital, pe,lo- des
ve,lo, com ·que me tratou,. contrihuindo, também, com grande parIDela

mesm�_�o.ra. para a minha cura. Agradeço, aiIl!da, á todos que-, por qua'lquer forma,
eontrihu-iram para o meÍl rápido e complet.o re-stalbe!ecimento. A todas,
pois, a IJünilia eterna .gratidão.

Florianó.polis,- 10 de maio, de 194.7.
ANIBAL CLlJlACO FILHO

ANIVERSÁRIOS
Lembramos novamente aos

.nossos distintos. assinantes e

.leítores, que as noticias socia
Is - anive,rsários - devem
vir mediante o preenchimento
-do "coupon" que estamos pu-
:�blicando diariámente. Reco
.mendamos especial atenção na
..data do nascimento que deve
'vir completa" -:- dia, mês e
. .ano. Nas observações devem
"constar, de preferência o ende
.reço e dados importantes sobre
..;:11. vida do aniversariante.

..."

"i

I
o CURSO GENERAL OSÓRI0, em Porte Alegre, manterá,
a . partir d. l.- de jUiBho, um curso especiolizq-do de

preparação • eSlle c�ncur8o, 'sob a direçãe de doiol Ins
petores Federais: Para 09 candidatos do Interior e de
outros Estados será proporcionado um CUI'80 espilIcial
por co.r.J:!es-pondência, com a· remeasa d.às Q,u-los' taqui
wrafadas e de tôda a' legislação cuja 'con.ulta é

permitida,
Fostal 1401. End. Teleg.·; O T A C
Pôrto AlegÍ'e.

:s;

11.-

o'

CAMINHONETE NOVA (Chassis)
CAPACIDADE 1.500

VENDE-SE
Ks:

Viajantes
::Esteve em Florian6polis o

Sr. Stevan Kozoderawch, pro-

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO

Está de parabens o casal do
·,sr. Ernani Faria e sua exma·.

·�sposa d, Os,valdina Faria, pe
]0 'nascimento de sua primo
:;g.en·ita, ocorrido dia 9, na ma

tern,idade de Florianópoli:s,
A menina que é neta do s.r.

-Juvenal Faria, recebeu o nome

de Sauda.
.

LAMINADORA CATAR!
NENSE

Carne fresca•••
de gente
PARIS, 10 (U. P,) - Pare

ce que não é somente na Eu

ropa que �alta carne. Certas,
tribos da Nova Gu.iné estão
lutando contra' a escasses de

carne, e resolveram, recente

mente, reimplantar na região
de Lake Murray, uma velha P rE'c.i&Cl-se de um ou maia
tradição ... Assim é que, uma Programas da H.D.C. Oferte. à este Redação.
forte turma entregou-se á ra-. •

pida 3;ção de comandos em o�� para o BraSIl I�tr� .vlla. onde trouxeram QUAlR'I'A-FEIRA, 11 de junho:
pnslonelros. Desta forma, dU-1 19,00 __Surmári,o -dos 'Programas. Quarto e sala, pod8nd� la901" e

r.ante o dia a tribo pôde comer; 19,05 - Inglês pelo Rádio. cozinhar. Ver e tratar á rua Lau

carnei fresca sem raciona-I
19,15 - Notilciário. '. a Caminha Meira n. 74.

.ment�..' _ Ba1r�fO
-

�IÚsilca Operáthca ·e de '-rOME
.........

·APfRlrlvo·
LE.MBlÂ-TE! A JustIça, porem, nao se·

I
20,00 - Rá,dio-tealro:

.

"A His-
_

hnímefOS serH hUilll88OS, conformou com o velho meto- tória .de Dllas Cild�e,s"! de Char-,K'NI, T () '1'do de comer 'carne fresca. Os les Dllc.kens, 110 aplso.dlO. I 4.
que já feram felizes como

d d'd' t res-I
20,15 - Músilca de dança.

�
acusa os, ��n 1. �men e, 20,30 __ 1) Bol,eUm Industrial' -----·--Fl-'L�HO-S----ta, aguardam teu aOI pa- ponderam: ApnsIOnamos so- Bri.Lâni,c.o; 2) Comérci,o e Finrunç',as,1 .TEUS

1'a que poesellll voltar á ,.. mente os homens, deixando. as: 20,1.5 - Ir'ene Eisinger, sü\pra-I aplaudirão teu ged6,
-ciedade. Colabora DA Cam- mulheres cuja, carne tão Ma. no.

. ., . quando souberem que cola-
b I

. A' dêm:o� á tribo atacada 21,00 - No:tJ-CllarlO.
1

.

paaha Pró R.esta e etwento SSlm,
.

'"

I' l'
" 21,15 - Comenlário por Salva.... J boraste pró Restabe eclDlen-

d SR d d Láza o enseJo de mu üp lCar-S€. elor de Mn,dariaga. d S d d Láza u e o TO.
OS juilJes, como é bem de. 21,30 _ Novo Conjunlo' Londri- to a ao e o aro.

'Camiga. Gravatas, Piisme., ver, não se dIeix.aram cOtnv�n- n02g�OcÜ'rd��dio ....panorama LEIAM .A REVISTA
Mei,-,� dai melhore., pelaI me- cer. com ta. argu.men açao, 22:15 _ Noti'ciário.

.

1,)JIoreq preço••6 tiS CASA MIS a'pllcaram aos apreCiadores do 22,2.0 - ComenLá:ri-o.s ela Imprên- O VAlE 00 ITAJAI
<ELA��A - RI.lQC. Mafra. 6, b:fe :'1C-:;:;'2.!lO S8yeraS penas, f'Ct Bl'itânica.

QUARTOA Cia, Laminadora Catari

-nense, importante empresa de

"produtos de madeiras estabe-
-� 3.ecida á rua çons. Mafra, 126,

'nesta 'cidade, mimoz·eou-nos
"com alguns lápis de excelente
··qualidade, gratíssimos pela
"gentilesa.

LAR EM FESTA
Está em festas, o lar do sr.

.José Ferreira e exma. sra. d.

Aracy Borb Ferreira, pelo nas

'dmento 'de seu filho Alexan
'dre José, oconido dia 5 na

-materni,dade desta capital.

Aluga-se um para solteiro
ou casal sem filhos, a' AvenÍds
Mauro Ramos n� 28,

QUARTOS

ALUGA-SE

""i

$�-�_..

-:'fr� ·

IJII .·fJIJ I.;'?,�•.__
.""do &1pém, ta)·_·e ..,.

t.._ do. ii-llmaçlo� ...._.
lhe, ..... "",*,...el �_ cAUee cio

.

_k>at<t�tlvo KNO'l'.·�
.. V. 9ia.de_",!...�o� "

_. • p>6m'E$TEE 1A11-
�FJMt O I1EU APERITlvtJ

P1WJIJ.,p10I
te:�

", .

Interessantes
invenções

�ª,sNp,g_tQn, ;10' (U. P.) - O De-
..

paJ1Làmentó de" Patentes anuncia,
hoje, nav>as i·nvençõe·s que 3!oabam
(le ser patenteadas. 'r.emos, paI"
e-xemplo, um apareLho que mexe
ovos na' própria casca eliminando
a necessidade de um . vasil:hame
quallqu-er. Também um abrido:!" de
garrafas de novo modelo e muito
uli,l, pois evi-ta que a cerve.ja es

guiohe na [,Ol�pa do fregues. Esta
invenção s·ará ·especi.a:lmente llJP'I'&-

. ciada pelos consumidores da cham
pal1!ha,.
Para os homens há, também, uma

naval<ha que se afia automatica
mente; enquanto f.az·emos a barba,
e as muLheres, por sua vez, gü-sta
Irão de um invento des'tinado li;

·evitar que o ba'Lon p,inte os vesti
dos novos, quando em prova nas

cos-tureÍlras,

I '

�?Jos
TOM'EM

"
..1iI etdtil'
"SILVEIRA"

Grande. T6111co

o ESTADO
Encontra-se no PostD de
Venda da Livraria Basa

DO Mercado Público.
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Lira Teni's crube.--Dia 14f sába4o, com início às 22 horas, a grandios'a
Festa das' Rosas� em benefício dos lázaros .. Mesas a 'Cr$' 30,00, na Relejoaria Morili ..

Atacado por um I'
tigre m'arinbo

'.

hiO, '(A. N.) - Dezenas ele pes.,
soas assistrram ela sacadas elo hotel

Oopacahana a cena macabra ele ala

que de de um tig-re marinho a um

jovem, í'icou f'erielo ele morte, quan-
.

do se banhava.
.I'ais .pessoas descreveram o es

[)eLa,culo como hurrivel na sua

d rama Iícidade, pois viram o mons

tro mar-inho a tacar o rapaz e de

!pois larga-lo, emergir adianLe ex i

hindo os destroces ele uma ela vj.,

iLima, que é o estudante de .cnge
mlharia José Luiz. En.lrentavn Jo

sé volumosa onda, nadando á pe

quena distancia da praia, quando
grilou 'dramaticamente por socor

['0, �eu� irmãos Hel io C LI'o acha

vam-se- na praia e viram-no son

do atacado pelo peixe. Correram

corajosamente ·eh1 seu SOCOITO e

conseguiram salva-lo. Em terra \'0-

tficãram que tinha a perna direita,
desde a altura da coxa. in l.eira

meu Le descarnada. Levando ao

�10spitaI1, quatra medicas. tenta

iram inutilmente salvar'o rapaz

que, poucos mi nulos mais LeI c ele

vida A familia ele José Luiz eslá
Iomada de verdadeiro desespero,

.�

O'DIN
..•�

LHE RECOMENDA

I- •••••••••••
' .

Contra os desor ..
�eiros
Hio, (A. N.) - A insegurança da

PDrPulação cariüca dianle' ele ousa

dia que vinham revelando os ele

sordeiros com suas í'açanhas dia

'irias, bem cama pelas constan�es
denuncias ela il11!Pl"(;msa, ,levaram
'Ú poli·cia a adotar medidas exece

iPlc,ionais c.ont1'·a os maus el'emen

tos. Dili:gencias es:pelaJculares ·fo

:nam 'realizad3ls 110s ultimas dias"
chefiadas; pelas allas autoriJclades

e na presença ela r.epol'lagem de

, imprensa cal'inca, o programa

atual· de polilCÍ'a é não elar [r,e,guas
nas mais diferenles formas ao�

1'os e as'sa,ILanies ja foram re,co

'lbi'dos na prisão c lambem mul11-e

malandros. Centenas ele desordei

res de vida suspeila.
I-

.

Senhorita!
Ad escolher seu perfume lVeritl.

qne l!Ie «ás a mat'0IIl 00 Itetlfu-maria
"Johan Maria Fu-ina" que já en

preferida pela corte �erial de
J). Pedro' II

.

l

. ,

PEDRA PARA AfiAR QUALQUER ESPéCIE DEfERRAMENTA

.

\ ,

CAI'XA P05TAL:l,?)9-t- FLORIANOPOLI5,

CONTA CORRENTE POpu....�

Juros 51/2 8.� a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação com cheques

EXPANSÃO DO.s .sERVIÇOS DE
'l'ELEVIK\IO

LOXDRES, �E. N, S.) - Fo-
ram tomadas imporLan les medidas

I deslinadas a assegurar que a Grã
I Bretanha seja o primeiro pais do

I·
rnuudo a dispor de um serviço de
lelevisâo de amplitude nacional.
As pessoas que residem num

raio de 35 milhas em Lama do ALe
xander Pala'de de Lonelres já po-
dem gozar das 'VanLa,g'ens ,do servi,
ç�o de Le1evi,são da B. B. O Como
,pl'imeil'o passo para ampliar o ser

viço a�é as provincias. A General
El.eü'ico C. de 'Londr0s firmou um.

ma de LOol1ielre� lanoou ao ':n,er.cado
oontraLo com o Departamento. dos! uma nova maqulIla pel"1ura�Ol'�
CUl'l'eios para ser feita a ligação notay'el ,��la sua enor:me. capamda
en Ll'e Londres e Birmingl1am; na Ide de tI aballl0. A maquma. pode
disLancia ele 112 milhas. Até jUr.Jho ser gTaduada 'en? alto v�loCldad0S,
do ano próximo, os ci,nco mHhões! ealcula,�as em pes por mInuto, p�
de dolares existentes num raio de, d.endo furar desde os m,eno'res OrI-

33 milhas em torno de Birminglham i flJClOS no aço, ou meLal� 'ier.TOS?S e o

elisporão, ,pro\'avelmente, do servi- madeIras pl.asLl,cas, ate onfl:Clos. de

IÇO
de lelevisão. Em seguida, as 5/8 d� pole.g�das: O OlXO pI 1I1iC1ipaI.

Ilreas de New,Qastele e Manchester i da ma.cjUl!la e feIto ele aço ,ela me

seguirão o ex..E)l11!Plo. de Birmigiham, ,lhor qua�ldacte, aSSIm CO?10 ,a oabe

aLé que a rede d,e' televisão eja I
ça. A maqull1a ,pode seI gI aduooa

entendida por toda a Grã-Breta- I em altnr�, abaIxando-se ou elEwan-

nba." íl[o-se conforme ,as nc,cesslda.ctes.

\ A mesa em que e mOll'lada, e que
..............

tem 11 poleglúias dr diametro, pode
"Qaelll extraviar ou inutitizar o

ser colocada em qualquer posição
c.ertifkad. de alistam,ento pagad em 360 "graus em Lo'rno cie eixo e

multa de 10 a 68 crnzeuos, ouboa- eolo.ca,da 'ém qualquer posição para

si.m incorre.rá em multa de 20 a I. a elireita ou para a esquer,da.

!Sl&��T;- -I
Reclamem imediata

mente qualquer írrs
gul aiOO.ade na entrega
de seus jornaes.

DEZESSETE MILHõES DE LIBRAS
PARA A CON'STlRUÇÃO DE UMA

.

FABRICA DE Pl'lJODUTOS
QUII\HCÜ'S

LONDRES, (B. N, 8.) - Dezesse
te milhões de Libras serão aplica
elas na construção ele uma fabri-.
ca de produtos quírmcos em 'ViL
ton 'I'ees, segundo 'foi' anunciado
por Lord Mc Gowan, no relataria
anual da empresa Que preside.
Essa imporfancia representa um

aumento de sete ·milhões de lioras
ester-linas sobre o que foram pre-,
visto há mais ele um ano e meio
atrás, Trata-se elo maior projeto
industrial até agora surgido na

Grã.Bretanha e do qual, provavel..
mente, resultará a construção da
maior Iahr ica ele produtos quírní.,
cos do mundo, haseiada no, apro
veitamenío ele carvão assim 'como

de petroleo. Haverá também insta
lações para a pr-odução de acido
sulf'ur ieo, chlori-a eletrolil.ica, uma

f'ahrica de soda caustica, ele.

::S?P�R?HO�?��o��i!ã?�::=n����;:, Iaalto prateleira, fabricado com material que exist., de melhor. \

preço opeRas Cr$ 158,00. ISAPATOS ATAMANCADOS: proprios para il!lvernt'J. Aolado de madeira
Espeeial gHe reii..Jtem contra toda e q'ualqrler hUl'j:\idade.· c e rrs ..rvando i

e F 1iCmpre quente, recome.nda-se eepeciolmente para pess cn s que

tfab_alham em lugares hurrrídcs cujo aoalho é de cimento e tijoletas. '

.
.

Preço apenas Cr$ 50.00. I
CALÇAilOS PARi\- CREANÇAS E SENHORAS:.Temoll grande sortimento,

modelos novos. preçoa baratíssimoa, de Cruzeiro. 20.00 a 100,00.
Vendas diretamente da fábriea ao consumidor.

CASA BARREIROS - Rua Conse lhe ire Mafra 31. Preso o cbantagista
I aro, (A. N.) - Já foi apurado

)um caso' de oharrtagern, lendo por

! mol ivo a propria campanha des
:

J('clmela pela policia para garantir

B-ancn do Distrito Federal·S. 4. i a segurança ela população em face

CAPTTAL: CR$ 60.000,000,0€ I rios nltimos �onstantes ·assaILós. No
, suhurbros elo Engenho Novo í'oi

RESERVAS: CR$ lS.OOG.OOO,OO "nrcso Anve r Bilale, que se elizia

Trajan.o. 23 • Flor6êwnõpot'" I investigador, designado pelo c\lefe-------------------------,------
di' pnlicia para "controlar e cen

ualizar os serviços execepcionais
que estão sendo realizados na re-

I pressão
elo crime. Anver foi preso

quando esíorquia dinlleiro a bichei
Iras sob a promesa de proteção".

Limpeaas. Conserto .. e r. fo -rnoa

Serviç:o. ropido& e Çl"'Cll'ltldc.
ASSISTENCIA TECNICA

Mediante rnôdteo mensa 'idade encarrega-se
de fazer lirn-peso8 parciais no

próprio Ieeal,
.

SEMANAL, QUH�ZENAL, ou MENSA.L.

OFICINA RADIe:> 'l'ECNlCA
MECANOGRAFICA

Rua Joaa Pinto l'I. 32

. . - . - - .

. .

\

IUiTIRARAM SUAS CANDI· .

DA TURA,.";
Tôd�s as bebidas, íncíus, Vi;; lJj,1!

fabricadas em outros Estados,
\

eetíraram suas candidaturas,
para reínar nos Iares catarr- :
..eoses, --' em vista da certual- i

.. vitória do aperitivo K...�OT.

NOVO TIPO DE MAQUINA
PE,RFURADORÁ

LONDRES, (B. N. S.) - Uma fil'-

Viuva Nair Carval'ho
Fran<alacci

Aristides França .e Júlia
flnamori França

participam 0051 parente. e

pessoas amigas. o contrato
de casamento de seu filho
ARISTÓGITON, com a \rita.

Nira Francalacci
Conquist,o, Minas. 2-6-1947

Participa 009 pareZ\tes e pes
Boas amigas o contrato de
lIf:1fi1amento .e lua filha NIRA,

com o ar. Aristógiton
França.

.

Florianópoli., 2-6-1941

I
·1

MIRA e

Ven'dem-se
cruzeiros aquel� q.ue e:x:tráviar e.

inutilizar e Cel'tiI;ieado de R-eser-

tar).

vista".

(Art. 129 da Lei do Serviço HHL móveis de sala de jantar e quarto.
.�

Ver e ti'ot'àr à Rua Souza Outra
Nr> I "ÇI 'EBtrei to).

"VIO, �I\ E ESPECI LIDADE"
t

----..".-....--...---- ...... ---------------.....---- -=....._"""'""_"'"" � .............:JIto_'"'_ _...........��... <_,.I''''_...�

----.......
"

Tenha l'empre em ctI!"Cl uma garrafinha de

APERITIVO ffINOI»
Paro f oncur.'iOS E,ftldUlJi.'i ou Federais

e Exames de Admissão

Estude por Correspondência
P.rtl.l!IJuês, 'Matemática, Ciências. Geogrofia,

, His tório do Brasil, etc.
IlIlter.essa-o? preel!l.ch ... este cupão e remeta-e para C, Postal 332

FLORIANÓPOLIS - SANrA CATARINA

-------------------------------------------------=....

PEDINDO INFORMAÇÕES:
,

.

.

HOJllle " "." " " .. "" ""."".""" .. "" .. " "" "."."._",,,,, ,,.,, : .. ,,,, "." "." .. _ .

R.a " "." .. : .. " " "" 1'1.°._ " "" " ..

Cidade " " "." " " " : "" "." " .. Estaie " """ " .

,
-- .

.

-----,----------------------

•

rNDU81'1� IAL-JOINVILLE . S�VÁ��:Rctftt
.

Esp ECIAlIDADE

o Sa,hã.

A HOUPA BRANQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Li-VfOS Técnicos
em geral

JECNICOS
o Brasil pCN'Q seu

En vie ao seu amigo distantt
um número da revista OVA,
LE DO ITAJAt, edição dedl
cada a Florianópolis, e Bssilli

estará contribuindo para
maior dímsãe cultural

desenvolvimento

nacessita de técnicos

em todas as

RESOLUÇAO N. 133
.

É aprovado, nos termos abaixo, o pro .

. .:Jeto d: decreto·lei do Governador do Es.
.tado, r'errsetído com o ofício n. 237 d '-'3de abr íl de 1947. ' e ...

Tex':,o do projeto de decrelo-lei nos

. ter�os em que se acha redigido
·

Alt'. 1
. � Todos os serviços Judiciaisficarn sujeitos a correição, pela forma

d�termm.ada no Regimento das Correi
çoes, a ser bo.ixado pelo Tribtinal de Justiça, observados os princípios estabets.cidos nesta Ieí,
Art. '2° -:- O Tribunal de Justica de

sem])enhara as funções de Conselho deJustIça, para a inspeção suprema 'damagistratura e para o conhecimento das
�edidas tomadas pelo Corregedor Gera'
_ at Justl.'(a e dos recursos das penas por"e� e ap licadas

'

,. ;Arl'!:. 3° - Compete ao presidente doTribunat de Justiça a correição perrnanente dos ser·vlç.o.s relacionados com a

.secretar�a e os cartórios do Trlbunal.
·

Art. 4 -. Ao Corregedor Geral da Just íça cqmp�te superintender e orientaras cor,rel!i0es _

dos serviç.oi; judiciais deprimen a rnstãnoía e, Juntamenta com op.resIdente do Tribunal, velar pelo fun
'ClOn::mento regular da Justiça e perfeitaexaçao �as autOTldades Judícíár-ías, do,
serventuan.os e dos funcionários no
,cumpnmento dos seus deveres.

'

Art. 5° - A Corregedoria Geral terásua sed'; na do Tribunal. de Justiça,Art. 6 -. O Conegedor Geral será eleito pelo Tnbunal dentre os seus mein
br_?s, na primeira sessão ordinária �_,.,
mes de dezembro dos ario.s pares. e de:
.semp�nhará o. cargo por dois anos. "-

§ 1 -

.:
A posse. mdependente de novo

comp'r�mlsso, será perante o Tribunal
�en: qua�quer outra sessão do mesm.
mes..entrann-, o Corregedor Geral em

'-e�erCIC�O �o cargo. autorr."'�Ucamen te á1
.

ele Janeiro do ano seguinte. .

'

·
§ .20 - O Corregedor Geral será subst.itu ído nas suas faltas a impedime'nto�

ou 110. caso de vaga verificada antes d�decorrtdn _o bíên ío, por outro desem'bar�
g!'dor destgnarlo pelo Tribunal de Justiça, Nesta ultima hipótese, o substituta
-exercera o cargo até completar o período do seu antecessor.

§ 3° - Enquanto exercer sua função-o desembargador Corregedor Geral �: .
.'

&fastado da Cámara a que perten"��:
:con�muando porém no cargo de jui� j�Tnbunal Pleno. e do Conselho de Justiça,poder:do ainda ser c:mvoéado para ter
,.exerclCio em qualque1' das Câmaras noscasos estabelecidos para os demais ele'.semba.rgadores.
,Art. 7° - Incumbe aos juizes de di.il: e íto nas respec�J�as comarcas ou varas:'I -

_ As cor'retcõas permanentes"
.1+ - As correições ordinarias' perio- cip n()R�8 t.e1W8

·dlCas (art. 90); __ _• .".,_._ __ ."..
UI - As correições extraordinarias ar. formidade dos serviços da coneiçáo. ex·

,der;adas pelo Conselho de JuS'tica ex- pecl,indo provimentos de ordem geral e

;o.ff�CIO. ou, mediante representação' do dando solução das consultas que lhe fo·
COI reg�dO! Geral. do )VIinistério. Público rem dirigidas pelo's rr.esmos juizes,

_0.:'-1 de parte interessada. quanto a pl'á- Art .. 12. _ Na primeira quinzena de ju·
- tIC';', de ab�sos ou irregUlaridades atr\ nho de cada ano, o' Corregedor Geral,1?Ui.l.as a J\llzes de. p:lZ ou auxiliare" de deDais de visar os relatõrios anuais dos
JustIça.

..

juizes de direito, apresentara ao Conse-
Art. 8° - A coneiçã" permanente não lho de 'Justiça o relatól'io completo das

·

t�m forrr�, e .ne;n figura de Juízo e con correições procediqas no ano anterior,slste �a IIls])esao assidua e severa dos em todo o Estado.
,cartónos, pl'lSoes· e mais repartições e Art. 13 _ .Constitui falta grave, sujeit�estabeleCimentos 9ue tenham relaçã" di: às 'penas disciplinares previstas e aplireta Com Os servlços judiciais

.

cadas na forma da lei de Organizaç�)
_ A�t. 9° �.Anualmente o jui� de direi .. Judiciaria e do Regimento das Corre'·
to lealI,za":a a coneicão ordinaria em ções. deixar o juiz de direito de remeter

· certo numero de'· distritos, a c"meçm' o relatório anual da correição na época
pelo da sede,' de forma que. ao cabo 'de devida salvo motivo de fórça maior.
t'res anos, tenha corrigid" tõda a co- Art. '14 _ O "'corregedor Gel·al. quand:)-m.arca.

.

em serviço 110 interior dQ Estado, e Q
§ 1° -:- De cada corre;cão anual o Ju.z juiz de direito quando em correição fo,-a

,de, D.IJ'elto .enviará ao Corregedor Geral de sua comarca, terão direito. além da
re.l'1.tan:) clt·cun.st.�nciado. acompanhildo condução por conta do Estado, à diária
de mapas estatlstlcoS e de cópias dos de Cr$ 100,00 e Cr$ 75.00, respectiva-
prov'mento!' que houver baixado. mpnte.

. •� 20_ - Em casos especiais. pC1r detel- Art. 15 _ O atual Corregedor Geral
mmacao do C:)nselho de Justica ex·offi· exercera as suas funções até 31 de de·
cio, ou a I'equ�rimento do Corrégedor zembro de 1948. .

Geral. as c,?rrelcoes err.' comarca ou vara Art. 16 -- Até ser baixado o novo Re
em que r:ao haja juiz togi1do, pOderií'; 'gimento das Correições. vigorará o atual,

· ser atribUldas a juiz de outra. no que não colidir c:)m a presente lei. ,

§ 3�1:- Os juízes de paz. ainda que no Art. 17 - O paragrafo único. do ar-

exel'clSIO d" ca·rgo de iui"r.de dil'ell'n. nã'] tigo 236. do decreto-lei n. 431, de 19 de

'-poderao, prn.ce:'er fi correições periódicas marco de 1940, passa a ter a seguinte
o.u extl aordmarias.

.
redação:

-.

Ar�, 10 -- Mediante determmação ex-I Paragrafo único - Na falta ou imp"
O�flCIO d" Conselho de Justiça, ou em dimento do juiz substituto, nas comarcas
VIrtude de representacão.ou reclamação

I
o�C\e haja' uma só vFa, será o juiz de

funcJament.a<;la d;'l parte mteressada 011 direito substituído pelos das comarc"s
do MmlsterlQ PublIco. <;luanto à prática mais próximas, na presidência do júri .

•de �b�sos ou. IrregularIdades atribuídal' e em todos os efeitos. atos e ,decisões
ao JUiZ .de ,Ilreito. o Corregedor Geral! para os quais. por fõrça de lei, faltar
proceder,;, pessoalmente. em cara ter ex- competência ao juiz de paz.
traordmar!o. a correiçã::J parcial ou ge- Art. 18 � O presente decreto,lei en-
ral n� comar.ca; trara em vi'l'or na data de sua publica-
Paragrafo �n.1Co - O mesmo se dará ção, revogadas a.s disposições em contrá

.. q,uando 1!: pratica de abusos e irregul�- rio.
:ldftd�� .for de qualquer outra autnridade Florianõpolis. 2 de maio de 1947.
JUdICIarIa, serventuário ou funcionáriol Yl1n.:1J' Corrêa, president·e.

.. � o Conselho entender necessaria apre. Publicad.a na Secretaria do Conselho
· 6ença do Corregedor. Administrativo do ES'taoo, em 2 de maio

Art. 11 - Compete ainda ao Correge- de 1947.
·..:!?r .

Geral dar m'strucões aos juízes de Nplsoll Mnia Machado, secretário ad-
dIreito para o bom desempenho e uni- ministrativo.

prQHssÊÍes

ROSALIVRARIA
Rua. Deodoro, 33 - F'po lí s.
A1!ende pelo Serviço
Reembolso Postal.

futebol de �<peso»
f.;a'l\'aclol', (A. 1'1.) - Ontem

quando se' realizava um jogo de

t'llteJ)OIl no campo da (}raca, desa

bo u pa de das arquibancadas, re

�ullanclo cli\'el'so� feridos. O aci

denlp' Yf'rificOll-se pouco cl·epoü·
que oulJ'o ocorrera do Jrudo de fo

ra do campo, quando se partiu um

galho ,tl,e arvore' onde se empoleí
l'3yam rlive'l'sos Lor-ce:r1ores. 'Houve
em cQ.11seq,uencia, '1 morlo c 28 fe

ridos.

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

.. ClINlRI 'SIRDas
'v f MiNCHas,

f�
f
L
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�
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N°1';, =a I

'PARA RECEi!El� AMO'Si-RA GRÃTIS
ESCREVA O SEU EI'IlDEREÇO AO

UBORATÓRIO Doia ,$. a.
CAIXA POSTAl.·36'

Sj.UMENAL) • SANTA CATARINA>

sIo FRANCI8�O DO
Transportes regulares de cargas do

SUL para
pôrto de

NOVA YOBR
In�orm. ações 'com os Agen tes

FloritlnópoJis Cerlos Hoepcke S/A - C1- Telefone 1.212 ( Eod. teJeg.
São Francisco do Sul - Carlos HGe�cke S/A - C1 - Telelcne 6 MOOREMACK

,......._ ..���-----_._._------

•

A.dqu,ira TUDO de que neoa••I.II,
de UMA SÓ VEZ, �

pagando PAltCELADAMBMTB,
oom �s VAN""l'AGENS da cempra à 'ri...,

�ervindo-se do

Clube Doze de Agosto
PROGR.\MA 'PAnA O MES DE JUNHO

Dia. 13 em homenagem a: SanLo António - Soir6e infantil, das 17

ás 20 horas.

Dia 15 domingo - Concedo do haritono Silvio Vieira, com inicio

ás 21 horas. - Após o concerto, soirée elegante.
Dia 22. domingo - Festival promovido por um grupo de senhori

Las. constando de ,Schwo. surpresas e apresentação do apreciado ven

tríloquo Conde Harmann e seus bonecos, Mesas. reservadas Cr$ 20,00.
Terá inicio ás 20 c 30 horas.

Dia 2S sábado - Em homenagem a São Pedro, grande Iestival pro

movido por uma comissão de senhoritas, associadas do Clube. Opo,r
Lunamenle publicaremos o programa que for organizado.
",""",� .... , ........,",......w�""������

GOVtRNO DO �ADO

Freqüentes levantadas ou micções no

Úlrnss, ardência, resíduos esbranquiçados
na urina. dôr na base da espinha dorsa�,
na ingua, nas pernas, nervosismo. debi

lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata.
Esta glândula é um dos. mais importantes
órgãos masculinos. Para controlar êstes

transtôrnos e restaurar rapidamente a

eaúde eo vigor, siga; O novo tratamento

cieut.ífico chamado Rogena. Mesmo que

�eu.sofrimento seja antigo, garantimos
Que Rogena o aliviará, revigorizando sua.

glândula prostática e fazendo com que

V. ee sinta muitos anos mais Jovem. Peça
Rogena em qualquer farmácia. Nossa ga
rantia é a sua melhor proteção.

R
. -r-« indicado no tra

ogena tamento de orosta-

tites, uretrites .. cistites.

Homeru Rejuvene$ddos
porTratamentoGlandular

Decreto de 3 lIe junho de 1947

O GOVERNADOR RElSOLV�
TornaI' sem efeito:

O decreto dat.ado de 25 de abril do

corrente ano, que riomeou. de acõrdo com

o art. 15, item I, do decreto·lei n. 572,
de 28 de outubro ele 1941, José Beiro

palra exercer o cargo, ern comissão, de

Comissário de PoH<ôia, no interior,. pa
drão G, do Quadro único do Estado, por
não ter prestado \ o compromisso do

cargo. no. prazo legal.
Decretos ele 6 de junho de 1947

O GOVERNADOR RESOLVE
Nomear:

De acõrdo
'

corri o art. 7°, item II, elo

decreto-lei ,federal ri. 1.202, de 8 de

abril de H139:

Antônio ·Matheus Krueger vara exer

cer o cargo de Prefeito Muruícipal de

São Francisco do ·Sul.

De acôrdo com o art. 15, item lI, do

decreto-lei n. 572, ele 28 de outubro Dr. CLARNO G.
de 1941:" GALLETTI

Lauro Gonçalves para exercer o caro

A D V O G A D O
go 'de Carcereiro, padrão

_

D, elo Quadro
uníco do Estado, criado pelo decr-eto-te: €pime e ewel
n. 359, de 27 Ide 'dezembro dle 1940. para Corúiltituiçoo de Sociedade.
ter exerdcio ela Oadeia Pública <:e Tu- NATURAl..IZ.!!tÇÔES
barão. Títulos Decla.1lQt61'io.

Tl'ansfe-L'il': I
i

De acõrdo
.
com o art. 31, aHnea a" I E.crit. -� Praça 115 d. NG9. 23.

c.omfbi'nado com o aet. 34, do decre·

I
1>8. GndGtr.

to-lei n. 1.299, de 20 de nna,rç'o de Re.id.. - R�a Tirodente. 47. I1945: F6l1iE -- loteS
JLI\ enal Elias, solelado ela Polícia Mili· '

tal' do Estado, para a r'e-se'rva remU'11.e'ra

ela, 'percebendo O· venCil11eIlto anual ele

cinco mil, setecentos e teinua e nove cru,

zeiros e sessenta c.entarvo-s ...

(Cr$ 5.730,60), co ..rresponi!€nte a 25 anos,

3 '111eSeS e 23 dials 'd!e serviço lllilitar.

Coilcedcr exoneração:
A_ haias Za·nellato; tela cargo de Escre·

vente JUl'amentado da Esc!ri<vania de Pa<l

elo 20 sUib ..d'istrito da comarca de' Joaça·
ba, cqjo sen'entuário vitalício é Otávio
Alves O'rtiz.

f'ollce{]cl' dispensa:
A Izicicro Corvêlo, elo ca�'go de Prefei·

to Muni'ciipal ele São 'Francisco elo Sul·.

LEIAM A RE�lSTA
O VALE DO ITAJAt

l--�����--
'aàaui. _ 117' -- �tl: fi Ai t
UfCJ:JJDIOM m Tl&.là.N8POltT]l!;@

Cifras do ,Balanco de 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade,
Receta
Ativo

80"900.606,30
5.978Ao1.755,97

67_.053..245,30
142.176,603,80

Cr
Cr$

Sinistro!
.

pagos nOIJJ últimolll lV 'enOt
Respon'ilabi!idarJca c

\)8.687 .816.�0
76. 736,40! .306,20

/
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Frene de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá, Anisio Massorrl'J. Dr. ]Oi:iql.lim Barreto de Ara1ljo
e José Abreu •

Resolvido, enfim,. seu problema' financeira I

SISTEMA
,

CREDI ARIO 'MNO'
Unos
eh.pé..
Inataill,... elitrllllil • lO.*'

ArtlIces para .......mo.
Pel_
e.... '7)

Qual8C8IIW arte..

.�s
CG1pdos

Mévelfi
Rácti....
Geladeira,
Bicicleta.

J61as
'1

INDOsTRIA, cOMú.ao E SEGU� KNOT S. A.

.<>i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�om�mo'raD�-O a-passagem' _de mals'--utn a-ni,-ers(Írio-da�-Batà-thi--rtaV'al' d-o"'Riacbu6l6-�
pelejarão \ boje DO Estádio da FCD, as equipes, do Caravana do Ar e Clabe Atlético,
,em disputa do bronze «Vomaudaate lo tão Barahl)}. Preliminarmente será dis ...

'put�da a
_. prova «CabQ de Guerra»" por' aüétas do 14- H.C., Base Aérea, Polícia

Militar e
-

5- Distrito Nav-al. A entrada sera franca.

f
,

,

o Lira' TeDi� �lD�e veDce� a Competi�ão [". 3 2 anos de glóriasLivre de Atlellsmo '

li N� dia que hoje transcorre, Hlo Ríachuelo apresenta uma equipe
No magestoso Estádio "Tte. -, 5.000 metros _ 10 lugar: Oldnei de �unho, cOlPlPl,eta trinta e dOlsl�e adestrados "rowers"

.

que nada

CeI. Nilo Caves", do 140 B,atalhãO! Lima dos Santo,s, Lira; 20 lugar: a,��s de ,e,xlsLêllCIU :,otada, ao, pro- í'icam devendo a,os ,.mals eXlm�os
de Caçadores, realizou-se, s'aJbado e i Lourenço Vieira, -Atleuco; -3e lH-- SI esso dos de$!p"ÇJr�os ,de Santa Ca- - remadores. d� pa.I.s� São .eles -OS--f-H

domingo, últimq conforme foi am-I gar: Aldo Galdino, Atlético: 40 tarl�a, o Clube Náutico R,lachuelo .. turos campeoes,: :Eloa�o SIlva: Ar
piamente divulgado, a Competição] lugar: Adalb,erto MakowieS,ki, Lira., ,P,WnelI'O do rem� ?at,al'lnens,e, o I nal:,do Ohller.1,ghlfil"" NIlson Pirath,
LIvre de, Atlétismo, patrocinada pe- 10,000 metros _ 10 lugar: 'Ama- glOIJOSO cl.u];?e ah:l-azul em ,�o�as Air-es Gama, ,MaIJ� Go�çalv'es,
la valorosa Federação Atl>éüca Ca- 1'0 Amorjm,' Atlético: 20 lugar: as competições náuticas, OÜCl�IS' Marcos De�,et�l, Djalrna F errarr,
tar inense, com o concurso do Lira RoberLo Martins, .Lira,

,ou _amls,Lo�asJ tem obtido olassif'i- Norívaldo V Ilall,:' ,Belarn,ul1o Velo-

'I'enis Clube: e Clube Atlético Cata- Salto em altura _

í

o iugur : �açoes mvejaveis, logrando la�- so, Muillen, Antom,o, Fanas" AI�mo .

rinense. Silvio Ney Snncini, Lira; 20 lugar: leal'-.se mumeras :ezes sampeao Bégis, Ar�l:oldo .Régis, Alrl Re!?l�"
A classificação final acusou a Osni Jorgino da Silva Atlético; 30 da cldad� e, do Estado, fa�endo, Arnoldo SIlv�, panLe C:ll'['lg�m:l.

vitór-ia do Lira Tenis Olube com lugar: Odnei Lima. dos Santos, dest�,rLe,_ JUS ao enorme prestigio e AdoHo ChlerI�b.1l1l e .Antônio I'r i-

42 pontos contra 32 pontos do Clu- Lira admiração que gosa nos mBJOS lha,

se Atlético. A 'taça "E'fl'''', iência" f'I'-
.

desportivos, da nossa hospitaleira .,
, .-

.

I:J 'v "
I t Comemorando o auspICIOSO acon-

cou em poder do LI''''a, com 55 PO,Il-
,Sallo em distância - 1° ugar : erra,

di t d R-c u, "I 'L

Sil C L C-'l L' 2' I C L' C tecimento, os trigen es o la-
Los contra 40 do Clube At'l,étl'c"', I via os a i:lI va, na; o ugar : ornpe lU IH) ampeonato .Brasí- , '

'V LU! v

D' I H' '1'[ d S'I AtI 't' I' d R I' ohuelo farão realizar no proximo
O certame transcorreu dentro da ja ma ,lpO I o oa I va, e 1-, erro e ema, rea IZadO em São

v

co: 30 I A I t P f" t S I d t nd E domingo, uma grandi-nsa regata., na

melh.o,r o.r'd,am e' cama.r�""''''.g·em, . ugar: r 'e e. ,ee ·eI ,o,' a va ar, repres,en, a o' o stado t lé dv OJU..
L' I Ci. L C t

' qual tomarão p.ar' e, a; m os re-

agradando à g-rande,' assistência,
\ Ira, c'e .,an a a arma, conseguindo ·t d d'

',Sal Lo co,m \'ara, - \1° lLJ,o',�lr,: LI'aze"pal'a FIo I'a' I' t mad;o:res acima CI,a .os, l\õeJ'sas
Aibaixo damos ao resultad,os das '0- ,

" • " ,r nopo' IS (J ce'TQ d' CI b N' t· R'
81'1\'1'0 NI'ev "'.on',CI'nl', LI'I'a', ::>.0 lugar: de cam!)eo-es do BI'as1'1 conq 't guarnições 'O u e au I:CO la-

prelVas:
- J >,J -

.,
.

, UlS a-
c.huelo e Clube de Regatas �Aldo

100 metros _ 10 lllgiar: Silvio Hélio La.nge, Lira; 30 lugar: José cio pelos r,emadores Orlan{lo Cunha, Luz.
Costa Silva, Lira; 2à lnga'r: Ne.Ison Tomaz da Rosa, Atlé,tico, O.Lávio, Aguiar, Au;rélio Sabino.
José InáJCIo, Atlético; 30 lUlgar: Salto triplo - 10 lugar: Silvio Joa,quim Oliveira. e II timoneiro O "O Estado EspO'rLivo", que

Arlete P,edeiLo, Lira; 40 lugar: Costa Silva, Lirg; 2° lugar: Hélio Décio CO\! lo, eXipI'es.sões máximas sen1tp're aiC'ompan,hou com interes
OsvaLdo Silva Husadel, Atlético. Lange, Lira; 3°, lugar: Hélio Fon- do 'espol'lp náuti:co barriga-verde. 'aS ativwades do Ri8!chuelo, pra-
200 metros _ 10 lugar: Nelson seca, ALl,étieo, Alua.lmenle sob a proteção de zcirosament.e envia aos-seus es,for-

José Inácio, Atlético, ,2<> lugar: Arremesso cio peso - 1à lugar: ahn.e>gOOos . esportistas, tendo á \,\adi)�: dh'ig,enles" QS mais 'since-

Arlete .Per'feito, Li'ra; 30 lugar: Paulo' Sami, Lira; 20 lugar: Lú- frente a figura dinamica B cons- ros'�cumprimentos, 00m votos de

José Barão, Lira, cio Mede/�"os, Atlétti;lc�L;' 3° luga·r: tru tiva de ','harLes Edgar M�ritz, ininlerrupbas prosp,eridades,
400 metros - 10 lugàr: Dja.lma Ernesto Iremel, A e l-CO, "

-------------'

HipóJilo da Silva, AUétioo; 20 lu-' Arremesso do daro - 1° lu- Campea- d'e l�nce LI·vre a I'rgentl-na-gar: Siluir SchonOlI', Atlético; 30 gar: Paulo Oto SClei,demal1lel (úni- II
"

U,
.

,

lugar: Edegar Salomé Arruda, Li- co {)oncOrrentB), Lira,
ra; 40 lllgar ALdo' Ribeiro, Lira, Al"remes!so do da,relo _ 10 lu- Argentina, ,38 - BrClsil: 37 assaz fr,c;Cjuenle. O mesmo, não
800 metros - 1à luga'r: Demétrio gar: Paulo Sarni, Li,ra; 2° lu.gar: A pr-iriICÍLPa,1 p.arf,jda da) n'oiLe foi sLucc<deu com os I'8:p-resentantes ela

MalntJri, Atlético-; 20 lugar Aldo Sargento Walmor, Atlético, a que ,reuniu na quadra, os "fives" Al'S'Emtina, que marea['am grande
Nasoime'l1to, Atlébco; 3à

.

lugal' -I Arremesso do maneIo - 1° lu- d'o Brasil e da Argentina. O ch.oque parte cios seus pont,ós' através de
Djalma Fer;r.eira, Lira. _,

.

gar: lrineu Schwabe, Atl-ético; 20 entre bTasil,eir-os e argentinos de- '!an.ces liv-res.
1,500 metros - 10 lugar: Clo- lugar-: Paulo Oto Scbeidemantel, correu sob um ambi,enle, de gtl'an- .' foi

d'Oaldo Amaral, Atléti,co; 20 lugar:, Liral 3à lugar: Walmor Vicente de nervosismo por parte dos jo- A gTa�d.e fIg�l!ra da' canc:ha
.

Dinak Costa, AUétÍJCo, ' : Gomes, Atlético, gadares, princ.i,palme'n-Le os, nacio- S ar�entl,r;0, .B L1r�ong, que. fÜI ,o
, 3,000 metros _ 10 lugar: Oldnei

I
li X 100 metros com revezamen- nais, que agiram atabal'hoadamen- cesLmha da norte, regIstrando

Lima ütds San'tos, Lira; 2à luga-rr to _ 10 lugar: equipe ,do Lira, te nos primeiros primei'tos 5 mi- na.da menos cle 19 poruto-s para a

Nilson Martins, AUético; 30 lugllir: I 4 x 100 meLros com re'Vezamen- nutos da movimentada peleja, A, �lIa turma.

Juventus M,ei,ra, Atlético. ' lo - Equipe do Alléli>co. vitória sorriu aos ar,g'ent.inos, no Desaslra,da sob todos os as,pe.c
final, pelo ajustadissimo marca;elor tos f.oi a atuação da dUl1la de jui-
cle 38 a 37. zes uruguaios Rossini e Castinera, .

Uma f.alta 'de chan.ce idaudita Os erros dos árbitros orientai,s 1'0-
p,erseguiu os brasi.leiros durante ram em g'rande monta e, amiuda-
Lodo o trans,curso da pal'tida, no- damente, a dano da l'e:pres,entação
LadamenLe nos laooes livres; que do Brasil, principalmenLe no que
'CITam de:tperdlç!llJdJas de ,maneira conoerne a cobr:ança das faltas,

"
"

Pinto.

Ca-mpeonato Citadino_ (de Voleibol
Basquetebol

.sob --o alto patrocíni-o da Fede- ga 'Verde x Lira, Dia 20 - Ubira
ração Atlética CaLarinensé, reali-I tan x Clube Doze, Dia 23 - AU,éti
zara:m-se ante-ôntem, á noite, na' co x Barriga Verde, Dia 25 - Clu
cancha �? ,L_ir!l Tenis '91ube, os

'I'
he Doze x Lira, Di'a 27 -:- Ubira

embates InICIaIS em disputa do tan x BaTfiga Ver'de, DIa 30 -

Campeonato Citadino de Volei,bol e Atléti,co x Lira,
Basquetehnl >cujos resultados fo� I Basquetebol.: Hoje - Atléliüo
ram os s,eguintes': x Barriga Verde, Sexta�f'eira -

Voleibol - Ubir.alan x AUélico" Lira x C.lube Do'ze. Dia 16 - Ubi-
VEmceu o AtIétiM por 2 x 1, I ratan x Ba,rriga Verde, Dia 18 -

Basquetebol - Ubiratan x Lira
I Atlético

x C.lube Doze, Dia 20 -

Venceu o Ubiratan por 24 x,23. Lira x Barri.ga Vende. Dia 23 -

Está, assim organizooa a tabe- Ubiratan x Atlético. Dia 25
Ia do aludido ceTtame: Bà-rriga Ve1'de x Clube Doze, Dia
Voleibol: HoJ,e - Barriga Ver- 27 - Lira x Atlélico, Dia 30

de x Clube Doze. Sexoo-,féra UbimLan x Clube Doze,
Ubiratan x Lira. Dia 16 _ AtJ:éLi- Os jogoS serão l'ealiz3Jdos á noi-
co x Clube Doze, Dia 18 - Barri- te na qU3Jdra do Lira Tenis Clube.

e

ESPORTISTA!
PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORES ASPIRAÇõES, 'CQNTRIBUI, AINDA

QUE MODESTAMENTE, PARA A CAMPANHA
PRó.CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DO

\ .

FIGUEIRENSE F. 'C.

·Ivila já é botafoguense
'Rio, 10 - Os j,01'nais de sába

d.o, estalll\J)'aram 'o "cliché" do cen

vw-médio gaUiDho Osvaldo Avila já
envergando a camise.ta do Ho'tafo
!lU e ass,ev,erando que, o ei,xo "co-
10Ted" assinou contrato com o

"Glorioso", 'por dois anos, rooeben
do 70,000 cruzeirO's de luvas, 01'

{j,eIlfrdo ,mensal de ,1.000 c.ruzeiros
e "bicho" por c3Jda vitória obtida
por seu clube, quando figurando
no- qUaJdro,

Instituto' de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários.
Delegacia no Estlc1do de Santa Catarina

CONCURSO PA.RA FISCAL'
A identificação das provas de Legislação do Trabalho e

Conts8ilidad.e, do concurso para FISCAL será realizada· no dia
11 às' 19 horas, no local de inscrição (sede da Delegacia),
pod,endo comparecer todos os interessadcs.

Florianópolis. 9 de junho .. de 1947.
OSWAL PEREIRA BAIXO

Delegado

O técnilco oriental Ondino V,iei
ra, que é um STanide €ntus,iasta d.o
"oenter-h-al,f" do s'e,l@cionado gau
cho, p1'etende p.rimeiro, ambien ta
lo na eqtüpe, pa:ra lanç.a-.J'Ü, somen
te, no campeona\to aHcial.

Ante-ontem, a/pás sua chegàcla,
Avila compar'e,oou ao campo do
Bo,LUlfü:go, tendo feito o exame de
saude,

Derrotados os pruanos
iRia, 10 - T,eIldo como lo.cal a sentativ'Üs do Chile e elo Perú, que

cal1JCiha do estádio de São Januário, travaram uma luta clas mais cll'a-
onde I)Ü'IllIPareOBU uma co-Iossal as- máLilcas, findando com a vitórif1
sistencia, foi disputUlda, sábado,á. .

noite, a qua.Tta :fOldada d,o aLuai dos clul��os pela wpertada E'Ü'nta-
130 Campeonato Sul Amerj'cano de g,em de 31 a 32, soib ,a dlTeçao dos

Cesbolbo-l. juizes equabo:r1ano.s Galvar,ez e
O primeir-o cotejo da noite foi Ba�r,eiTos, de atuação apenas te

efelul:\lf1o entre os quintetos r.epre- guiar,

Far:mácias de plantão
i1iua Oon5eIheiro Mafra

RUEl Conselheiro Mafra

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schm.idt

PraÇl8. �5 di!, Novemlbro

14 SãlJOOo
15 Domin�.
21 Sábado

.22 Doming.
28 SábAdo

l"armácia l!I!!perQn�
l"M'mácia. Espera:nQll>
Fannácia Nelson

Farmá.cia Nelson

Farmácia Model'na

;e Domingo !'1at:'mácia Moderna Praça 15 de Noverr.<bTo
O llerviço lII.Ot1ill'DO MoM'á eioiua{'\o pela f'Qrml\c;la Santo Antônio, sita à rUQ João

.ODEON
As 5 e 7%' horas
Sessões 'das mocas

1°) - O Esporte em' Marcha n,
137 - Nac, Imp, Eilmes,

2°) - Ondina em Ação -' Shor t,
3à) - IRuth 'r,eITY - Bob Le-

vingston - em:
CONTA TUDO ÁS ESTRELAS

Preços :

Sl'as, estas, "".,.'". Cr$ 1,2IJ
Estudantes ,), .. ", .. ", ,Cr$ 2,00:
Cavalheiros , .... ,:,.", Cr$ 3,00
Censura : - LIVRE - Criançaes

maiores de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 horas.

fMPERIAL
As 7% ho-ras

10) � Bocaiuva - Eclirpse Total
do Sol - Nacional.

2°) - Fax Airplan News 29x4t)
- Jornal.

30) - Dorothy Lamour - em:
DOIS MALANDROS E UMA'

,

GAROTA
Preços: 01'$ 4,00 - 3,00.

..GflIlsu:ra:l- ALé 14 anos;

RITZ - As 5 e 7% horas
I õ) - Noticias da Semana

DER
20) _ Atualidades RKO Palhá-

- Jornal.
.

3°) - Rit.a Havworth - em:
G I L D A

.Preços: Cr$ 6,00 _ 3,60. ,

,Censura.: - Até 18 áno8'� ..

� ;' ...

JtOXY - As 5 e 7% hOlfas,
10) '_ Notilc,ias da Semana' -

DF1B,
•

2à) - Rumo á CalifoTnia - ,De-
" senha,

3°)
,

_ Boris Kat'lo,ff _ em:
A ILHA DOS MORTOS

Preços: Cr$ 4,00 - 3,00.
,CeB.SUlI'a: - Até '18 ano..�

QUANDO TEUS ,FILHOS
te peri_tarem O que é
_ lázaro, dize-Ibes filie é
lIIIl enfêrlRo qae poderá re·

,k_caperar a,Allde .com Ia teR
auib.

'

.

Tel. p". f,oul.';... (bronze, fosfofusa.

Importf'cão diréta da - •

Inglaterra
Malhas - 60 - 80 - 100 -120

largura - 92 CCl'S, (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Te .tgr.: MARILEY
C"ixa Postal - 5756
São . P.,ulo - Brasil.

�1t.N'fti: Di um ...
, v� à I)tblioteca do ,COOtM Aca
� XI de Fe'lNll'fliM......
triDuil'oás. assim. paPa a ____
9iio, euiliH!al � _t�
de amaabã I·

("0amp8llÀ8. pl"ê-»vro'" do
C. A, XiI .te FfliVereiro.). '-

«O Est8do» não deve ser

pago em parte a/Auma
dó nosso Estado por
mais de CR$ Ó;·50. Nossos, '

revendedores tem mar-

gem suficiente para não

,I',;ultrapassar este preço.
Qualquer maforação é

EX!'LORAÇÃO.

I

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAl

J
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SNRS.'
ASSINANTES

o NOVO HORARIO DA VARIG·
#

P.e�. aos IlOSSo.s diM� leitores, 9 GlMéquiG de pt"UIlOfilelo o

�� abai&o e l'�l() á DOSSIiI Redação amn de�
��Jlto antes, o D{)8S() oovo Cad3l\Ulo SoeiaL

I Reclamem imediate
mente qualquer >, irre-

'1gularidade na en trega
de seus [ornaee, DE PIONEIROS

R SERViÇO DE V.S.
/

•

2aJs. � De F�(Jri,anópolji3 para Curitiba, São Paulo e Rio d-El Ja:Dleilro.
Decolagem ás 10,40 horas,

.

3a5. - De Flor-ianópolis pum Porto f..1egr,e. Decolagem ás 12,30 hre,

4'11s. - De Flori,ainÓ{>oH.s para OUlI'itiba e São. Paulo. De-co1agem
ás 13,00 horas.

5as. - De Flor-íenõpolis para Porto Al.f'_,g;re. Decolagem ás !0,20 hrs,

6a5. - De Floeianóoolis para Curitiba,' São Pa-wlo � Rio de Jooej['o.

Decolagem ás 10.40 horas,

Sab. - De Elorianéncl is para Porto A�e. Decolagem ás 12,30 hrs,

PASSAGEIROS - CORRETO - CAlRGAS - VALORm - REEMBOLSO
- FRETE A PAGAR - SERYICO DE ENOOMENDAS - CARGAS PARA:

EUROPA PELA K. L. M.

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA'·:.::_ PRACA )5 DE
NOYEl\lRR-O - TELEFONE: - 1.3l2'i)

""*--.;nr== 14

QUER VESTlR·SE COM CONfORTO E ElECíAK(IA 1/

IPROCÚRE A

ftlfaiataria ello
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

I
FARMACIA �SPERANÇA /

do Farmacêutico NILO LAU'S
Hoje e amanhã será a sua pl!eferWa

Drocas nacionais e estrangeiras -,...._ liIomeepátias - Perfil·
marias - A-rtiro8 de borr.acha.

Garante-se a �ata observinc:ia no receituário métHc:e.
-

...

Henrique _

810dieck
·ADVOGADO-

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado-Telefon� 106:2
(Altos da (ÇASA . PARAISO) - Florianópolis,

Dr..

DATILOG AFIA

INome ....•.•...•..•••..• : •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '

�
.

, .,!iIt�() ••• :.......... &to Civil .•••••••.••••• D. Na.c. •••••••••••• -

••

.............. 0." ••••••••••• ., ••••••••• _ •••••••••••••••••••••• 0.0 •••••

_1IIl.. � ...• --_.....__••"''''"''''''".,.,.,,4$"....,..

CorrespondenCia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇÃO: _'.

Amélia M. Pigozzi
METODO:

;- Moderno e E·ti.ciente

.�o (a·) ••••••••••••••••••••••••••• � Um «SiiDSão)
i'imprego ou Gargo .'.. �

em Londres
�IiO do Pai (mãe) •••••••••••..••.••••••.••••••••••••••••••••••••••• Londres, (U, P.) - "Pre-

Ob34trv
�

tende superarSansão " - afir-
ma o hercules britanico· Ale-

•..............................•..••............... , . . . . . . • . . . • •• ••••. xandre Marshall, cansado de
pequenas demonstrações queAgradeceriamos. também. II uentileu de nc-ticias de� realiza diariamente.

hAllmlentoll e outras, de p1lrentea 00 de pe.!I8OU amigaa. Ele já não sente satisfação
cm empurrar três vagões ferro
viários com 20 toneladas de
carga; suportar o peso de 22

•
pessoas em pé numa táboa co

locada sôbre o seu corpo ou,
ainda, arrastar 10 homens pre
sos por urúa-corda enrolada no

seu pescoço, e ainda, levantar
com meia dilatação do torax.
uma pedra pessando 100 qui
los. .. Deseja ultrapassar San-

,

I
são. E para isso, deixa cres-

DR. NEWTO� D AVILA
cer os cabelos' pretendendo pu-Operaçõee - v!ás. Urlnérlall - .',

DoençBB dos IJlltegtlnos� l'éto. xar um oníbus repleto, colocan-
lID\lII � Hemorroidas. rratamee-

d
.

d dras d-to da colite amebíena. O am a pe ras pesa as, e ao

li'l.;;1ot�llpia - Infra vermeíno, puxar o veiculo carregar emConSUlta: Vitor Meireles. 28. .

Atalde diariamente às 11.3>0 ba cada braço> uma mulher.
.. • ���: ��l6�a:.m66�1antc O moderno Sansão tem outro

Fon .. 1067
.

desgosto: não encontra no

DR. ROLDÃO CONSONI I comércio, nem colarinho nem

l!lDlURGIA GERAL _ ALTA m· gravata que lhe sirvam ...
l!!lJJCG1A _ MOLf!:STIA8 DE U
. •.. NHORAS -o PARTOS ..

�.!'m!i.do pela Faculdade de .MOO!
drula da UniversIdade de Mo

l"9tlÜo, onde foI assIstente por ".
� mos do Serviço Círürgtoo 11�

Prof. Alípio Correia Neto
.

tIlrurgla do estômago e vlan Dl

�<...
Intestinos delgado e grouo

t....".,e. rins, próstata, bexiga•

(M€d"O. ovâríos e tromnaa, Varico
W4I. hídrocele, varizes e h�

CONSULTAS:
� :I às 5 horas, à Rua Felpe
�hm1dt. 21 (altos da Casa Pt!

raíso) . TeL 1.500.
�rmIDll)NCIA:LRua iEBtevefl. Jr..:

nior. 171}; Tel. M 7641·

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

RUA ALVARO, DE CARVALHO. 65

APENAS Cri J,!!IeI
Com eua Inliaa q.antla ·V•.:4

Mtá ••:dliarulo o Ma ,ró:d....
l,;ontribua para a Caha 4. Esa.bIt
.."'.. '"ti1i1r..."lM 41.. 'F,l.rlalló.ollta

A primeira Agua de ColôBia fe�
no mundo foi fabricadá na eidad.
de Colômia pela FábFÍ�a de Johall
Maria Farina •

DI. SAVAS LACERDA

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

I
I

Fabricante e dilJtribuic.Wres das afamadas 'con
fecções -DISTINTA" e RIVET. Possue um gra.n
de sortimento de cagemiras. rilÍcados. bl'in.
bone • baratos. algo:iões, morins • a...iam.ntos

para alfaiatelló que recebe diretamente das
Snrs� Comerclant•• do interior no sentido d. Ih. fa�erem ':ama

Florian6poU•• �,FILIAIS em Blumenau 8 Laje••

� m4dico-clr1l!rglca' d-e OUlOl
._ (J»U'll'1d08. Nariz _ GaTgang,
.' Pr••crição de Ierrtes de

. aontato .

.MlrfiULTóRIO - Felipe SchmJ·
dto 3. Das 14 às 18 horas.

·iIlliliJD:aNCIA. _ COtIBelhelro JIao
fra, 77.

_

:rELEFONES 1418 e 12{)4

AUSi-Hlte

til. ARMANDO VALtlUO
DE ASSIS

VENDE-SE

S!aM lkrTiços de Cl1nica InfantU !Ia

AB111atencla Municipal e d.
.

Caridade
,-.rmCA Il!1llDICA DE PRIA.NÇAl

-

ADULTOS
,IIOIfIJULTóRIO: Rua Nunetl Jb.

.�. 'i (ildificlo S. Frllll�oo).
COrumltas das 2 às 6 horlO8

�ltNCIA: Rua :Marechal Guio
lherme, 5 Fone 783 .

o SEU ORGANISMO

P Q E-CISA D·E VM.A

LIMPEZA GE RAlDR. A. SANTAELU
(»1plomad� :pé,lã Faculdade Nã·

$I.Ol.Iai de Medicina da Unlversid:a-
;ll.s do Brasil). Médico �rconc1,ll" _

,. do' SeJ.'jI'lço 'Nacional de Doeo,- '

fJi!iIS M.cntal8. Ex Interno da SilIlta·

� ue Misericórdia. e HosplW
f'I1Q.ÍUAtrleo do Rio na C8,pital »,g,

deral _

m.,m1(jA M1l:DlG{l _ DOJilNÇAb.,
NERVOSAI!I

_ Cousult6!rlo: Edl.ffclo Am6illl
NETO

_ Jf.Ull Fellpe Schmldt. Conlrultaal
Das 15 1ís 18 horas -

a.1d!ncia: Rua Alvaro de C�.

lho nO 18 - Florian6pollrli.

� POLynORo S. THT ÂG�'I

_dlco do Hospital de Oaridad.

de Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA MÉDICA - prSTUR
BIOS DA GESTAÇAO E DO

PARTO

Doenças 1.08 'órgãos internos. es

pecialmente dd coração
Doenças da tirolde e demais

glândulas internas

nelOllERAPIA - ELECTJiWCAR

BIOGRAFIA _.;.. METABOLiSMO
BASAL

OOJunllta! diàriamente das ;15 !Il.s

DI. MRIO�WENDHAUSD
-

iJ{q#iW do Hos/>,'al, MNerê« Ramo""

CLtNICA M1!:DICA DE ADULT06'
E CRIANÇAS

(:(>..aultórlo: R. Visconde de Oll�.

l!'Rto. 3 - esq, dá Praça 15 de Nc
�'''I''1tro laltol da • Belo Horizonte ft)

Tel. 1545
Counltaa: da. 4' {I. 6 hora•.
I<aidtnci.: R. FHipe Schmidt. II

- hne D1I&nuaJ 8111

._-------_ ---_._
o mELHOR DOS mELHORE.s
�lIF·ON·SH�40l>�
coec 1,fMA DAS COrlioli1e\JII':ÕES oe GUf�I)A!lO LABOIlA'JOOIO OOlH-

o PRECO O-':::'1f. <>c..-,nv_ � .. '�ou 20"","Dr. BIASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

S1FI!LIS - AFEcçõES DA
PElL'E - RAIOS llNFRA·VER·
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
CoDli.: R. Felipe SchmJ!lt, 48 -

Das 9 àll 11 e das 5 os 7 hrs
Re.: R. D. Jaime Câmaro, 47

FONE 1648

.Foram provocados
Yisbôa, (U. P.) - o navio

brasileiro Santarem zarpou
desta capital d®ois de uma

demora causada pela pnsao
de seis tripulantes envolvidos
numa luta, os' quais ficaram
aqui. O agente do Loide Bra�
sileiro, Nelson Lebrado Dias,
declarou á "Associated Press"
que as autoridades de seu país
em Lisboa sentem-se feridas e'

desgostosas com a atituãe da
poUcia portuguesa no inciden
te, não permitindo que os ho
mens voltassem .para' bordo.
"Lamentamos o incidente mas
ainda acreditamos que nossos

homens- não. tiveram responsa
bilidade pela desordem a bor
do. Naturalmente eles avança
ram muito, mas foram provo
cados" .

DR. LINS NEVES
.

18 horas

Atende:- chamados qull.lC!l.ue!'
Moléstias de senhora

Consultório - Rua Jo!!o Pinto n. 7
_. Sobrado - Telefone 1.46\l

Residência _ Rua Sete de Setembro
- (Ed!flcio I. A. P. da Estiva)

>
Telefone M.' 834

1i.000a. inclusive d)lrante a noite.

ooln:iuLTÓRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702.
-

..,miNOIA: A v li n I da' Trom
�powski. 62. �qne 766 II. PAULO FONTES

C'I1nico e operador
Coneul-tór:lo: Rua Vitor Melireles. 28

Telefo.ne: 1.405
Consulta,s das 1() às 12 e da.s 14 fia 18

Residência: Rua Blumenau, 22
c Telefone: 1.623

__--.,--......,--- .�- .:_,

.

"

Bit
.

M: S; ..CAVALCANTI
Clln1ca exclusivamente de crlançu

Rua Saldanha M:aT!nho. 16
.

Telefone M. 732

CURSO DE. M.OTORISTA
'e

S.ervrço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
.

Teoria _e

f, Atendem, se
prática - conhecimento do motor.

c,hamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO -. PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Uma maquina de fazet: tijólos
comuns e' tijólos furadoil e telhas
chatas. a i8rçaf' animal
Ver e trotar na Palhoça. com

Germano Berkenbroch.

fábrica". A Casa •A CAPITAL- chQm� Q ot811.;8.o doa
viaito antel! de efâtuol'em !!IUClS compra.: MATRIZ .m.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segundo o Diário, um deputado �e5�edista, p�r neófito, não pode expr�ssar o se�
pensamento. Se o neófito fôr udenista pode ate «expressar apelos», A ISSO aquele:
jornal chama «unidade de vista.! Felizmente «não age por mal, mas pôr ignorância».,

Florlanõpolls, 11

Faculdade de ,Viêl-I Crime misterioso
•

E
",. ,Rio, 10 (A. N.) - A policia está

elas conomlcas- procurando esclar-ecer um cr ime
-

m isterioso ocorrido na madrugada
de hoje, na barla de 'I'jjuoa, onde
um homem foi encon trado morto
empunhando um revolver descar
regado e apresentando várias per
furações á .bala, Já foram detidos
tres suspeitos, A vitima é o lavra
dor António Coelho, com 26 anos

de idade, solteiro.

Diretório

As barcas cho
caram-se

Acadêmico
De acôrdo com entendimen

tos havidos com os Escritó
rios da' Coordenação Inter
americana, o Diretório Aca
demico fará realizar, uma vez

por- quinzena, sessões cine
matográficas, sôbre assuntos
técnicos e' de interesse da'
classe.
A primeira sessão realieer

se-á amanhã, às 18 horas.

CANTO DE, PAGINA
XX

Alma de sereia e eOl'p,o de 'demônio. A ilwe'rsão é consequência d.
falla de Oll'ientação udenisla, Jamais se viu tanta desori,entação. e tan
ta desfacalez, .J\Jc,bamos que a Güdta, p,elo menos, tem um meremmento,
Reconbeceu o êl'l'o e Lo['nou-se humana. A U. D, N. não! E' des,bumah-a,
é dia.hDlilCa.� Alma e .corpo ,de demôni.o. Tris,te vel'daJde, Acahr-tlUlhada.
iP"a:ra atest,ar tal reflllidRlde, basta ler o "Diár�o da_ 'raneIe" �de ,?utem!,A
U. D. N, jampii� ,C'dJ;l.�·üllmou,...se C(JlTI a sua sILuaç�o de J!l1!nOrJa. AlIas"
nJi.nO'l'i,a desúruliva. Não reconheceu a falta de t.1l10 POh�lCO do, �e[)::
twct.õ dTo Cabra! (médiüo), Nã.o f,eiCOl1lh�ooell,. a�llida: a cla:udliCanl,e �ll"eçaD
que o lideI' dr. Oabral (advogado) l;np1'lfim a banc,adt1 udemst.�,. Aaotitude da bancad'a uqenlsLa, ontem, e o ,exüJlJiplo VIVO. de

_

um partldo
deSiaciérél'itàldó; 'de um 'p'wrLido qúe se desmorona e que ,na? meJ'eoe .a
pÍledade e!eitnral. E' v�l'dade; nem mesmo. a Ip'e�ad,e eleItoral! Paus
bem. O p, S, D. r'esolveu não mais da'e es.n:0],�s a D, D. N. Cr,emos q�e
essa ,orientaçãio, jiá .ena Irec)amaJda, \P'e�a maJoOl'la (]{) elmtonado caban
.nense. Ontem, fi·nalmente, a U. D. N. oou'P�u o. seu lugar. Lugar S0111-

�:riü. IJugal' de esquina. 'Lugar onde poderao pmgar aLg'umas e�molas."

Quem dá aos pohres, empr:esta .a Deus. Esta, p'elo menos, e a .reCOllllPens.a que o P. S. D. espera. AlImentou eis!peJ�anflas uJd,en�stas, Jul-
gando que a. U. D. N, viesse a compreender ü papel! que deverIa des-em-

penIY;��:elizmente a UDN não tem o1'i'entação, Programas! P'ra que pt'O.

gramas I Inte.r,esses ,politicas sim! Ls to é o ,que inte'[I(�ssa.
IOntem, p.Oll�ém, o p, JS. D. r,esobv,e'll colo,ca'1' a U. D, N, no seu vm�laJ!1eiJr.o l�ga1'. E Iqne Juga;r� A il1diooç�o poliUca do deputado Max Colin701, pubh'camente desmm',alJ,za:da, Não adiantaram I()S apart.€s i;l1Cor'Lezesdo :d'fliPutaJdo dr. Cabral (medlC�), nem mesmo o socorr.o prestaldo pelo16'ofIsf..a consumado Kond:e.r ReIS, ao ex-lideI' dr. Cabral (advog'ado)!O s{JifIsm,� fOI desmoralhzado pelo d.r, YlmaT CO'I1réa. Mostmu es'lJe orosto, e&pl.rltua1� do d®uta;do Ronder RJeis: sofisma e mais saf'i,smas.RonKi,er Reis 'fcij desmascara.do pelo devu�ado Ylmrm' Corrêa, Já eratOOl[lú!
Fi,:ooI�,el1Jte. a sessão de onLem cUiIminou com um aparte doO deputado Call!. DJgamos' d·e passagem que a atitooe do deplJLrudo Calil éa de um homem que mereceu a con.fiança do eJ.eiLbrfudo caLarinens'e.Aleima do pamti,da'I'ismo de que é p'Oossuido, olthou os altos interesses deJoi.n,vile, O s-eu, RiPa,pIe ao depu Gado Konder Reis remeoe l'ergisLro: "Pediao de[lutado. Konder Reis, Este não me cOncedeu o a.parte. Acredito

que nã,o foi falta de .boa vontade. Embora tm:'!de, aqui vai, 'o meu lliParte:ReSJPotl:da�me v. eXCla.! Quando o deputado Max Colin era pr,ef.eito deJoÍlwiJe e tinha poderes para lanto, pO'l'q:ue não abaliu {) imposto deli'Úença _q.ue iooide, sobre �s bioicl,etas? P'OII'que, &omeTh�e ag'UIla, quando",e t.otrnou de,putado udemsta, peide que tal imposto seja extinto?"Cess'ou Ludo quanto a musa canLava. Não houve reSiposla. Muda
ram de assunto, Votação e, consequen�emente, nova deTl'oba da U. D.N, São t.antas que nem ligamos, Senhores de,puLaclos da U. D. N. a "mamala" acabou-se. Querem politica, nã,o é? Não tem. não! Agora só resta
uma alternaUva! Tirem a má.sca,ra. Caso contrário leremos derJ'ütas
ÂiaTiameIfte. Oh! que saudades dá' Amélia! .. , Aquilo sim ...

Batalha Naval do Riachuelo

A'iulrelino iVa.liv'Ídnde dr( Costa. - 1° SU1;.genLo do Exército - (Da
Ácademiá rle Loiras "Jos.é de AJellca["·).

Reconsquistaram Capitão Sado
R.IO, 'lO (A. N.) -- As forças l'evolnciontkias paraguaias re1011l11-

ram a cildade d,e' Oa,pil.ão Bardo, se.g·undo dcs;palchos de Ponta porã, di
vulgal:lÇts no Rio, ei,taDido' i'nd'ormações fided�,gnas. Os d€spa0hos 'l'evelam'
que I'eina .compl,eta ,calmá na fronteiTa hl.'asileiro'",parruguáia,

·A
•

qUinta cóluna

'I

o S1'. deputado Estivale leu
a seguir, tlln discurso, A.liág�,
1.lm,

.

discUj'so constiluC'ional.
onde profetica1�tente, co,mo ex
celente O1'áculo, exaltou (ur

qualidades e final'idades . da:
Constituição que está pai'a vir
á lwi' do d'ia, . ,

S, excia. attgurou d'ias me

lhol'es para todos nós e feli.
citou aos 87'S. íteptttados pela:
valiosa obra que aca,bava'Tn de
fazer.
Houve o batismo de alguns

apartes 'inofer;siv.1J8�
Finalmente, uma lrulica.ção.

A,quela, do sr. deputado Rupp....

sabere impostos. O lide1' da
m.aioria .pediu. fosse adiada (7;
sua votaçii.o. O deputado Rt),p'/l
i'nsis-tút pam que não ho'uves
se adiamento algum.
As co'isas estavam neste pé,..
qu,ando cai um 'pé de 1JentO'
sul,
Ora, o vento sul é precnr� ..

S01' das tai:nhas,
Tafnhas lembram fYio.
Os animas esfrim'mn e a�

sessão te1;"'únou.
;t;é dà Oongresso

Rio, 10 (A. N,) - Devido á cer

ração na manhã de hoje, uma bar-

JO' foall·sta lJeWtOD ca que vinha de Niteroí chocou-se
l' com .a barca Imbui, que daqui saia,

..rumo á capital fluminense. Embo.,

Barret·ros_". ra tivesse havido panico enure os
<

.. passageiros, não houve vi Limas en-
De sua viagem ao Chile, Ar- tre as pessoas das duas embarca-

gentína, Urugua1 e Paraguai, ções a.variadas.
Para escarmento dos que n50 crém no glorioso passado dr nossa 'I

_, __ ,_ �-

como enviado especial de "Di-

RI.jL, VI-a. d.e istór ía.; para os que zombam do !)l'esenlp de. nossa nacionalídao« i�'

A
J

d _retrizes",chegouontemánoi-
.. .

'j t' 't' ,.J I' .

ar: r�'al
.. margem !$ Se5,�OU"rnercadejam HIWS conscrouuias a (011 imas l'XO icas "e a em-111 ,,),,1,'

,te, pelo avião da Cruzeiro do

Transps léreos os que periuram e desciôm do futuro ele ll.9!'sa Pálria; para os que da A!S�embléíd "Sul, a esta Capital, o nosso .

",. II ," cometem assim, o crimo de lesa_pátria f' são indignos de se incór-pora., C' Z·· Governa-»d confrade jornalista 'C 1 ,.). exce encia OS')',preza o , Aoham-so nesta apita os rem ao verdadeir-o «spn-itn de nossa nacionalidade; surge, para exern- dor ão Estado, fez, onle";�, liNewton Barreiros.
srs. Edgard Machado Sant'An- pio digní ricantc, a comemoração do dia de nojo, recordando-nos o gran- Assembléia Legislativa, umaEm cordial palestra conosco
na redator de nossa comfrei- de ['piLo naval que foi a Batalha do It iachuclo, Quando da guerra com visita essencialmente. »erda-:tid b 'Ih t [o alis

'

deiramenie democrática, P01';"manti a, o ri an e rn -, ra "A Tarde", de Ribeirão o Paraguai, a, ·11 de J'Llll,110 de 186" .

.

d d dtu, v

certo, a mais democrática mes-
ta teve oportuní 8J e e ecerl Preto e enviado especial da Escrita com o sangue gen81'OSO de Marinheiros e Soldados, é uma I ma ele todas quantas ternos ti�.cornentartos COQ1 respeito aos, "Real'" CI'a. de Transportes I d d b t d

.

ti
� das muitas p�gmas de nossa História Mi l il ar, tornada imacu a a e que o a oa S01',e e assis Ir.países ,irmãos q�e visitara,l.A!éreos S. A., 'Eustáchlo Ferrei- os tempos não conseguiram diluir, \ ivendo el ornamenta gravada no Naquele (festa. se plasmou;ü�?de fOI aIv<: de toda �� aten-
ra da Palma e Humberto Mol- amago dr nossos corações de brasileiros convidos, impondo-nos o sa- claramente, o espirito ela de-

çoes Onde nao teve muita sor- Ii t' t d D _
. . mocrocia tal qual a queremos.

.

. .

f,,' .,
ica, . respec rvamen e o e grado deveI.' de estarrnos YJg'l,lanles pela gram.Jeza, sempre crescem P do S. etccia. dispensou as cerimo-te �o� no ParaguaI,. ond� 01
partamento do Tráfego e Rá- Brasjl elerno, uno e indivisível: sempre preparados para dcsprezarmos nias protocotares e preferiu"apr ieionado pelos reVO]UClOUda-1 dío-Técníco da citada Cornpa- as belezas da "ida efêmera, colocando-a no serviço das armas: ficar na sala do cate, 'llal'aos por ter SIdo encontra o

conversar e saborear mn prev-
ri, .'. _ . i nhia. A honra .rl(' nossa Pátria, que os hravos de Riachuelo dignificararn. cioso inoca, ele rrumeira que, .. ,
fotografando ,p.os�çoe.s COnS1,.,

jamais fi.cará' á mercõ -dos pár ias filiados á credos pulií.ieos exf.rernístas, todos os presentes se sentis-deradas estrateg�cas. DD LUCAS porque esl;aremos �empre pronlos a \{azcl' panejar, bem allo, a,cima dI' sem bem e sem nenhu.m con-'Newton BarreIros permane- .ll�,.
t· d

" .

d t· I d
. trangimento. Esse gesto de des-',' .".,

_ IDURCiIÃO todos os Lumllllos e. fana IStmos. a Baa. ell'a aUrJ-Yer e-p,s Te a a,' Ulll,cam FlOlIanopo11s ate sex ( 1\ pl'endi1nento e ele rentmcia, (aí�er; .e ,.

nd pros e inconful1ldi,vel l'eprescntação corporiJi,cal(]a do Brasil!!!
aplaudido pOl'. todos. sem ex-

a- e:r�, �ro�lma, qua �. d

-

MOLÉST1AS DE SENHORAS Aos bl'a"os ,deSfie grandioso feito, que sOLl'bel'am transpor as fl'on- cepção e contrasta fla('fmnte-segu�ra VIagem pa,ra o 10 e
FIGADO -'ESTOMAGO -INTESTINO [eiras da vi,da para invadir os p:1l'amo", ,ma.geslosos da gllória e que es-. menle com QS qu.e pl'efel'em O'JaneIro

I d exibicionismo e fazem questão>
.

I"t f Consultas das 14 às 16 horas, tarão, pal'a lodo o sempre, no altar' da. Pa:tna t'vanl.a, o Bm nossos CO'l'a-
fechaela de ostentarem as SU(l..';

Agradecendo, a V1S1. a, ,Odr- Ru� João Pint<J n. 7. r.<ões elernamente agrade.cidos, a .nossa,.aclmir.,ação, o nosso mais p,l'o.t\m- d'
.

l li o o
1 t d f 11 estaa" Cl'e 'enCWlS, pam os ap ((. ,S s Co

mu amos vo os. e e Z
(Sobrado) cio res:pei(,o, a nossa maIs sugestIva atlrmaLlva de que sabeeemos cum- vanglorias de outras tantas c-em nossa Capital.

pI'ir com 'o óosso dever porque seremos fipis ao compromisso assumido meras glol'iasinhas hu.manas· e
anLe o Simbo,lo sag'mdo do Brasil. de nenhmna, in(lltel1Cia nota.

velo ..' '"

Logo depois, 1ntCWU-se ar,
, sessão, �qt�e decol'l'ett calma' e
sem nenhuma... "Indicação".
Não é verso, mas, é verdade"

.
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WA!SI:UNiGTON, 10 (U. P.) - O comité de orçamento da Camara

,dns Repl'BSen(,antes, rey;elou boje, qltte o ex-assistente do s-ec,retário de
Est.a;do Bl'wden, acredita que 'os comunistas nu América Lalina rei!}resentam' um ",perig:o mai-or" que o que consütuiria a 5a coluna nazisi.a.

Braden. eXlplicou que a 5a coluna nazista 'era formada po'r e\.emen
Los estrangeiros qt1e não padi'Cipoa:vam da viJda na,cio:nal do:s, países em
'que fugiam, ao passo que, os comunistas tomfllm pa'l"t� ativa, quer no
g'OtVerno, qU81' na vida nuei·onal dos povos latino-amerJtCan�s.

. Braden, q.ue foi I:.ambém embaix�'�r dos �sbados Ullldos na A l'
glerltina, ca.Jcula que existem na Amel'wa Latma, uns 300.000 oomu
nist.as, sendo' que ao Brasil 'Cabe a maior parle.

. Nãn consegui o
Riü, 10 (tA. N,) - o mini'stro

da FlazeIllda comuJ1iroou ao pr·esi
dente do Bal1lc'O do Bra.sil, que a

Oomissão, de Repa.rações de Guer-

autorizacão
'l'a ind'eferiu o pedido do sudito
a:I,emão OtLo Clauss Bie:rmann, re
lativo á autol'izaçã.(JI para levanta
mento de empné!stimo.
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