
[),

- lJ
r.

Com expressiva s&leuidade foi instaladD, Dalea, gloril�' alli,�-rsário ja latalha do lia��Del., o
\c- ,Distrito la,al, sob a prestigilsl' �befia' d. .Capitão d.e Mlr e alerra -Aatã, Barata
Oongratulando-nos Icem a cidade e ca. o Estadl pdla 811Spicilsa significacão

. da ceri.oll'ia, que
coutou com a pre.sença das mais altas autorída�es, Ilgurámos, ao imp.ortant� DeJartamelto .da
Bossa, valorosa Marinha de 6Iu�ri'a. brilbante atla�ão em pról d�s sup�rlores Interesses da Pátria ..

10 CO A DO E' NOSSO
/"--1 )

"

Os trabalhos da Assembléia Cons- suas vidas em holocausto á Pá

tria.)
Rio - A Assembléia Constituinte

bLuirnl.e tiveram inicio, ontem, ás Terminando, requereu a suspensão de Santa Catarina congratula-se
.:1.4 horas sob � presi,d�l[)<cja do sr.ldos trabalhos em homenagem á da., vossencía transcurso gloriosa data
deputado José Boabaíd, estando ta, bem corno transmitisse a

Assem-I·em que se comemora a Batalha do
presentes 27 senhores deputados. bléia os telegramas, que abaixo Hiaohuelo, que sint.e.t.isa tão expres-
AprDva4a a ata da sessao de transcrevemos, sendo, ao concluir, sivamenté o heroismo da nossa Ma-

ante-ontem, ·0 sr. Presidente co- grandemen�e aplaudido. rinha de Guerra e 'Constitue legi-
municou não haver expediente pa- A seguir, também sobre a data, 'Limo orgulho do povo brasileiro, na �
i-a ser lido, concedendo, então, a falou o sr, deputado J. J: Cabral, pessoa de vossenoia cumpr-imenta- Nava cl·sa-, pe- teb- t S P Ipalavra ao orador inscríto, sr. de- líder I da U. D_ N., que se associou mos respeitosamente valorosa Ma-

.

. . IS a em_· au opulado Pedro Lopes Vieira, o qual ás 'hornena�ells prestadas pela As- rínha de Guerra que pelo-s seus

11.!stol'ianoo os falos da Batalha do sembléia 'á Mari'l).ha Brasileira, o br ilhanães feitos dentro e fora da Rio, 11 (A. N.) - Nova ci-. ontem, torna-se difiC-i1 um enRiaehuelo, cujo \ anévcrsário foi,

I
mesmo fazendo os srs, deputados Pátria vem honrando e elevando ao são acaba de se verificar nas' tend.imento nas ffleiras do P.ontem, comemorado. O ilustre re- Braz Alves, do P_ T. B., e J. M. lado do Exército e Aeronáutica as

preseutants pessedista .P!ls�ou em Cardoso da Veiga, do P_ R, R., so- tradi'\i&es' hist�rilC,a'sl .e patr:ioticas fileiras do P. T. B. paulista. O T. B. paulista, dadas as diver
revI'Sta os -ctlversos eplsodJOs que I

hCItando est.e se ,colls1gne em ata dd pov,o braSII·elro_ Ahl1:da em 110- sr. Cassio Ciamp0lini, atual \ gencias que estão esfacelando
culmina,ram com a vitória da nos-: que "o.s brasileiros de hoje saberão menagem á data füi levantada a secreü.írio do traibaJho e .081'10 partidü 'que 1C0nseguiu for-
}ia gloriosa MilIrinha de Guerra, re8- eU:rJ,'PJ;ir ,o seu tlever." sessão_ Atenciosas saudações. (As.) d"

.

s�ltando, no seu d.i.scurso; a atua-l ,submet1dos á apreciaç�o da Ca- .José '1oalJ(�id--:: Presidente.". .

-- e,putados Cunha Lima ·e Va"mar o maior eleitorado de
çao �os nossos herols na Guerra dQ sa, fora;m. apl'p!vado,S os 8le�u-1.fi�es "Esmo. -�'Í'; Ifiü1hi1n.danLo '00 Dis-'- 'lentim do A,niaral resolveram''is-ao Paúló quando sob a che
_Parwguai, focalizando os comll:mtes xff\loegramas a ser·em di,rvgidos MS trito Naval - Nesla - A Assem- segui: uma orientaçã_o 'anti-li fia do ST. Borghi, hoje, como
tl'ava;düs, em os ,quaj,s o almi1'ante srs. l\>Iinis{ro da Marinha e Co·· bléia Es-Laelllal ConsLituinte ' COll- g t 1 ta t b l'd d P T
Ba.rl'osü; Mar<;ilio Diw;; e ouLro<i mandante do 50 Distrito Nava.l: gl'aLllla-se com vossenci:a pela pas-

e u IS , no., ·que es ao. -acom-, sa; emos, I' ·er ' o novo., . .

'lantos brasHeiros, co:locaram as "Exmo. sr, MinisLro Marinha _ sagem tia data comemorati"a da panhados por vários direto.', B.

______________.;._
I Batalha do 'Ria,chuelo que hoje rios munici,gais e dist.ritais. 0I

Lrans.corl'e a qual relemhra 'um segundo bloco, ched'iado pelos
---'------'----'-------

dos mafs hel'óicos e empolganLes srs. Nelson Fernandes e POrfi-j' �C d· N· IfeiLos ria nos'sa valorosa Marinha rio da Paz, contoinua p-estigi-/ O Igo l"IOOade Guerra. O acontecimento cons- U
Rio, 11 (A. N.) � Na manhã oe ont,em chegou a ('sta Capital o U!,ue motivo de orgulha. ao povo ando o senador Marcondes Fi-'

d T .tS1'_ Hug'o B01:ghi, presidente do' :P. '1'_ P., a chamados dos proceres desse brasileiro e á Al'ma,da Nacional que lho e esperando a restrutura-: e faUSI.•partido. Depois de tratar de ca.sos inl.ernos da nova ngrerniaçã'o, como a sempre se distinguiu, ao laid.o de ção do. partido
I'

instala.ção de diretórios ,em vários lBstados, ·0 SI' _ Borghi esteve na séde seus irmã.os ,em armas, na salva- .

.
. I

.

Rio, 1'1 (A._ N.) .- No gabi;ne�e
do P. S. D. em confCl'ência com o sr. Nereu Hamos, presid·enle do par- 'guanda da so.berania e in,teg-ril(fade A terceIra corr'ente, que-ora do ministro da Justiça foi emtPos-
tido maj-oritá.ri·o. �

surge stá I'derada pelo dep 1
A.bo1'clado por :A Manhã" a :respeito do P. T. P., declarou-nos o SI'.

pátri,as cl1i.ias lradíções de civismo , �.. l' .' l-I sada a comissão encarregalda da

Borghi que ·estava recebenrlo vali-osas adesões de lideres traballlistas: ld·Elp.J'ese�l:tam o patrimô1'iio histórioo tado MIlhet . FIlho e se acha r�vi'são do código nacio.nal d·e
dontre as quais a do S·l'. Melo Braga,. do Paraná.

. a naiCIona.liídade. Outrossim, le-
.

.em div-er,gencia com seus com- t.ransito. A cam. issã,o � comn}osta"dos
"amos a vossa

-

excelênCia nossos
'

efusi.vos ICU-lYqll'imentos p.elo aiUs- panb�iros por causa da presi- ,S1'S. Edgal'd Estrela, Franc.is.co .Sa-
pi,eioso a<conuecimento que assimila dencia do P. T. B., em São turnino Braga, Oscar Sa.raiva.

Apaiada _af. aviões slviéticos rmi:�;:]�:; i�,.�:!;:'�U<�� N���� Paulo pelo que verificamos Mon" F"ire e Edgaro Dor!,.

NARKIM, 11 (D. P.) - A "Agencia Central de Noticias", ���:�a.:e�a��.t�Olfu�n�����ad�i���: Cada vez mil·or a crl·se uden·lsta!3ão. (As,) José Boabaid - Presi":'
'

.

organização oficial, anunciou que fontes militáres gove·rhá- den�e."
mentais confirmaram as info.rmações de que ,as força& da Mo.n� Rio, 11 (A. N.) - Sob a' a sér. répr,e�Íltante da l1a�ã()o
golia JiJxt.erior, apoiad,as iPOr quatro aviÕes So.viéticos, inv.a,di- IfÜMENA:GE� AÜiS.4�OONsrmTUIN_ presidencia do sr. Waldema-r ê nãó- dtf um paI\tido."

.

ta f
. . .

d S' K' I t d
. 'I:mS�Í)Jr. 91 .'

.

1:.':"ram ql�I:t;t
-

eI.ra a prOVlll?la e m-' Ian�,. ne a pe�e ran o Ant.es de ser su�riéris.�� a s'essão, Ferreira, esteve reun.ida, na A fioite, pelo ri:IiUIO, o sr.

numa profundldade'. de maIS de duzentas 'mIlhas, e ''6stao '.3Igo.ra- como ·f.ol'a requerido,' o sr. clep. 08- tarde de ontem, 'i' a- Comissãd :Baulo· Nogrteira átàcott ve-

atacando as forças de defesa da China, a du�entas milhas a valdo Cahral, d� U. D. N" solicir�all- Executiva da U. _lS. N. IPauliál· etnehtemente seu� adve11lários
nordeste de Tihua. du a con�lgna.çao, em ata, um voto ta, Pkrce-heu-se, "Jogo de ini- da U. D. N. paulista.de respeIto, ·de saudade e d·e aca- :ot

.

t cio, um ambiente contra 6s do iretório Provisc5t'io da

Im'portante' re"uO-la-o no Cate·te aq��p'er�I�lnaoel?r�aOt�ccogD·�sl�I�.tilu�tl�ni�t:et,eSdae�ins�a�n�t�a' dissidentes, já chamados de Ação Roipular .. Re-nov,adora
. " traidores do partido. A maio- (dissidênCia da U. D. N.), en-.

Catarina, l'{�qlleI'el}do, ainda, Se te- ria do grupo liderado pelo. sr. contrq,-se em S. Paulo, o sr.
legra:fasse ao sr, Gel. Vi'dal Ramos, Waldemar Ferreira volta a Paulo Nogueira.

lHo, 11 (A. N.) - Pr;esidida pelo o -mesmo foi efetnodo I.l por'tas te. por êss'e ac,onte.cime.ntQ_
Em seguida, o 'Sr. deputado Nunes exigir a eX'pulsão do deputado Falando a A MANHÃ sôbre

!leneml Eurico Dutm e ,com. II par- chadas e ce1'cado do maior' sig'ilo Varela, lidero üa. .maíoría, com a Paulo NogueIra das fileiras da a crise exist'ente no partido, ()
tiC'ipação dos 8rs, naul Fernandes nã.o tendo mesmo a Secretm'ia de palilIvl'u, se aS'iocion.ás nomemugens U. D. N. sr. Paulo Nogueira res,pondeu
titnlar da pasta do Ex{.er·ior, Cor- Cate te, ,. f01'necüto nenhuma nota p1'oposta.g aos oonsti:tuintes de II f'1891. a uma pergunta que 1e 1-
rêa e Castro, ministro da Fazenc{a oficial á imprensa_ A' f'

FAJ,JA O SR� PAULO NO·
zemos, em toA"'no da p,ossI'bI'II'-seglllr, 01 a sessão suspensa, •

Daniel de Carvalho, ?'ninistro da sendo. marca'd<;1 outl'à para hoje, á GUElRA dade' de renunciar la seu man-
Af}?'icul,tu1'a e Vlilliam Pawley, em. Ao que {oi, entret.anto, aptwado mesma hora. Afim de presidir à reunião dato na Câmara Federal, caso'
ba'ixadm' dos Estados Unidos na pela nossa rep01'tagem,. o assunto -----------------------�-----

l'd d U D N

O -'8
.

.
. fosse exc UI o a . . .

América do Norte, foi ?'ealizada na p1'edominante fo'i'a sitnação econô-

5 mi" It..
·

�-res extre.mistas
- "O meu mandato s·elllJ>re'

tarde de ontem, no Palácio do Ca- mico-fúw.nce{ra do pa'í,s e tndo leva _

d Iesteve à d-is,posiçao o. e eito-
tete, wrna importante 1'etlnião. crer qne também tenha sido ven- dRIO, 11 (A. N.) - A' mensagem 'presidencial que 'pedia rado que me el'egeu e que to O'

O conclave, qtle foi dos mais tilada a próxima confe?'encia de , .

Iao Co.ngresso uma léi de reforma de militare.s filiados a par- mundo sabe que esta mtegra -

p1'olongados, revestiu.-se de grande chancele1'es, que se'tá levada a efei. f'l
.

d A
_

I üdos extr<3l11Ístas, o sr. Afonso Arinos, oferecera substitutiv,o mente nas 1 ·eIras a çao
interesse, ,bastando acenl1(.Q.1'-se que to nesta. Cap'ilol. -.

que não alt·erou o sentido principal da iniciativ.à do" go·vêrno. Renovadora. Com o voto se-

P te·ó dO t
·

., A Na reunião de ontem, da Co.missão de Justiça, o sr. José ereto, é .preciso distinguir o'

res 101 80'S pesse· !s as VISI aram a s- Cris,pim,apresent o.u voto o co.ntrário em separado, mas o sr. eleito.rado parUdário, este úl�
�

bié" G d d E t d Afonso Arinos defendeu com segurança o seu trabalh,o. ° sr. timo repre,sentado pelos dire

sem i Ia e O' sr. 1Verna or O s a o Hermes Lima manifestou-se, também favoravel ao substituti- tórios do partido. Quase todos

Encontra-se nesta Capital, desde' ôntem, os s1's. dr. Augusto Picoli, vo, que foi, em seguida, aprovado, com a seguinte. emenda do os núcleos em que meu nome

dr. Antôni,o Teix,eira Pinto e os srs. Alberto MilLon Menezes e JO$é P·e-
sr. Lameira Bitencourt: _ "Das recisões .do Conselho de Jus- foi sufragado encontram-se

reira Duarte, membros do DireLório do Partido Social DemocráLico de AI'
,

o o apol'otificação caberá recurso., com efeito suspentivo, para o Su:pre- conosco. las, c In .

Tangará, no municipio dc Videira. d I' t
Os pr·estigiosos politicos ,eslivei:am em visita á AsseJ'llblria Esba- mo Tribunal Militar, ficando. o militar afastado., em caráter anânime da banca a pau IS a

dual Constituinte e ao sr. d.r. Ad·e1'bal Ramos ,da Silva, Governador do temporário, de ,q)lalquer função na tropa e de serviço. da 1'e- da D. D. N. o sr. Prado Kelly
Est(!�lo, com ql�em �c manl1vel'am em conferencl::t. llltcl'f'ss�ndo-se na. partição até decisão definitiva da instância superior" I sustent.ou

a tese de que o de-
s-olurao rlp prob!('rnas que rhzem r·r�pClto ao progreo,so claqnP]p dIstrJ- I �,

.

.

_ .

t d ITla vez eleito passa
to, dc\'eml0 o seu regresso se dar denLro ele breves dias.' O Sr. Af�nso fIcou encarregado da redaçao fmaL pu a 0, u ,
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IA aSSEMBLEIA· CONSTITUINTE
Em homenagem à data de. ôntem. foi a sessão suspensa. - Enaltecendo os nossos h e
.réis na Batalha do Riachuelo, o sr, dep . Lopes Vieira, do P.S.D., proferiu patriótico
discurso - O teôr dos telegramas aos srs. Ministro da Marinha e Comandante do Voo

Distrito Naval -' Homenagem aos Constituintes de 91

Conferenciuo com o sr. Nerêu Ramos

Á medida que os dias avançam, a H, D_ N. cctarinense, inipossi
bilitada de fugi?' ao iiever de mnnifestar-ee sôbre matcria afeta. á
decisão da Assembléia Constituinte, vai desofioelando (( máscara e

expondo . as manhas do jogo desleal, pontilhado de golpes baixos e

proibidos, em que se fez campeã. ..

A quela evangélica pureza de propósito, ao inicio alnrdeada co-

rno rota indesviáoe! na oiaaem oposicionista. era bússoin contrafeita,
sloper, exitrida com sinceridade 'idêntica a dos uiçaristas isuernacio-
1I0-is, em plena ação,

Á bancada. do P. ,S. ID., em face das ;jU1'O.S udenistas, não era li
cito ipreuenir o perjúrio, Dai o não emparedar as proposições 'ini
ciais. justificadas sempre p01' jeito em que a {arma despistava o

[unda.
.

.Já agora, a lenda ela "oposição construtiva" não 'ma'is existe, se
não na sua soerdadeira natureza.

A bancada udenista, com as suas últimas atitudes, deixou de
ser o que queria parecer Iser, rpara ser o que realmerüe é: uma re

presentação de marionetes, movendo-se inconscientemente ás sactl,
duielas e aos puscães dos fios politicas da oposição sistemática ela U.
D. N.! O.'j disfarces cai·ram. E. com a incapacidade udenista de man
ter, :p01' mais tempo, a camouflaçe ostentada a principio, veiu - a

reação majoritária. Dissipadas as duvidas que retardavam a ener

aiarpessedieta, está, já se fez sentir ao pôr sôbre á tática da "oposição.
construtiva", de pedir, pa1'a os orçamentos do Estado e dos munici
pios, menos para a receita e ma is paro a despesa"

A. dinamitação da lei de meios, era a estratégia udenista. Se al
cançado ésse objetivo, '0 insucesso tuiministratioo comoletaria a uitâ
ria oposicionista. Elevar despesas e 'suprimir impostos, era. a fór
mula pela .qu·al a U. ID .. N. aviava a sua bomba atômica.

Descoberta a manobra 'insidiosa e im.patriática, ·0 P. S. D. come
çou. ,de bombardear os laboratórios em que a quinta-coluna udenista
oper'ava.

.

'Os "aoebbets+kia Assembléia não mais distrairiio o pessedismo.
Quando as minorias não se dão ao respeito, e açem. ,como está

agindo .a udenista de Santa Catarina, á nnaioria cumpre chamar par«
si todas as' responsabilidades do comando.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

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

o ESTADO
RedaQáo e OUoi_. ii, Na J.

Pinto a. 5

Diretor: RUBENS A. ftAMeS
Proprietário e Dir..........

SIDNEI NOCB'fI •

Diret�r t'le I".ção:
A. ]iMMASCENO .li aILVA

Chefe lIe PaCiuth:
FRANCISÇO LAM,A_U.
Chefe 4e I.pretllllh:

IOAQrlll CABltÁL lU "TA
Reprelleata.a1le :

, ..... i. LAKA
Rua Seaul.er Da.tu, .1 - r

Muiar
Tel· 22-5924 - Ri. 4,e S••elc-o

� Rua Felipe de OIbeira, 21 -
8°1111."-

Tel. 2-987� _;_ Sã. Pa.l..
ASSINATURAI
Na CapUal

Ano . Ce:if .
Semestre CIIt '45,(fo
I'rfmestre .•••.. Crf 2i,'le
Mês .,.......... Cr$ ',.e
Númere a".118 ., Orf 0,50

N.- I.t.rier
ADO . . . . . . . . . • • Cr$ 1",00
Semestre Cr' 51,00
Trimestre Cr$ li 06

1,-
Número avulso .. Cr$. .,telAnuncios mediante contrat..

Os originais" .mesmo !lilD'
publicados, não serão "

devolvidos.
A direção não se reRpUJiI ..

sabiliza pelos conceito.
emitidos nos artigl)!!i

assinados

I

TELEFONES M1IS NÉCESSI'fADO,l,'
.""'beiroo' , .� ",'

'

'

UI"
Polida ..... ..............•.••.•

�

IOU
Delegada O; P. Social ........•... U7!
Maiernidade , ., 115,
Hospital Nerêu R,;,nó. ..

'
' $�l

Banta Casa ,.,., : ,' 20M
Oas;a de Saúde S. Seba.tilio lHo
.A.•• istência Municipal '............ ,166'
)lIospital Militar Us,
U· B. C : '15.í1C
lBue Aérea ., ,.... 780
,. B. I. A. C. ....••....•....•.• H!)�
Capitania dOI Porto. ••.•.....••... US&
ii6&' C. R. ,'..................... 161111
J'61'ça Poliçia) 1211l
Penitenciária '............ 15U
.0 ltlltado� ".. 102�
II!:A Gazeta- :.......... 1113.
,Diário da Tarde- 1.$7'
� B. A 1Ii4�
ltlllP. i'uner4ri!l Orti«a. .• - • . • • . . . lbl

�?
UE HORROR!

.

���!!!��!!� ·1Fundado em 1935

'QUEiXAS E RECLA,MAÇOES
PREZADO LEITOR: Se o que ille

ittteressa, é� realu';ente, uma provid't!ncia
S/ara ,ndir.itar o' que estiver errad" ou

para Que "illUm" falta não lO repita: �

NAO o ,escbdalo' que " 8ua reclamaçlo
811 queixa poderá .,ir 8' cau.ar. encaml.
nhe-a á SECCAO RECI,AMAÇOES.
d. O ESTADO, que O e...o terá 1e".&0
Ilem demora ao cofthecimetlto de quem:
de direito, recebendo. vo •• uma informa
-:50 do reoultado. embora em algUM ca-

101 não leiam publicado. nem a recla.
_çio nem a prcnidêDcl. tomada.
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LONDRES,· 10 (u'. P.) - territorio 'austrtaco, r:om ex- a Austria.· E agora, avanço
"Os russos estão agindo mui- oeção das forças necessartas contra o ocidente, os russos

to mais rapidamente do que para protegerja linha de co- têm necessidade de se apode
Hitler antes da guerra" � municações ,,�ritre li União So- rar da Austria. No entanto, a

advertiu hoje; o "Dally Mail,", viética e a' Austrta, Antes de 'União Soviética já está vol
ao comparar o avanço da in- se

- retirar, a Russla já tornou vendo sua atenção para a Che
fluencia sovíétíca na Europa claro que seus interesses serão coeslavaquía, e é evidente que
Oriental com a extensão da salvaguardados nor um govêr- os russos pretendem não ape
investida de Hitler. no fantocre; semelhante aos nas consolidar os seus terri

O Teferido orgão da impren- controlados pelos sovíétícos torios satélites desde o Bálti
sa' brítaníca assevera, ainda, em outros. países do bloco co, porém, flanquear cornple-].
que· os acontecimentos na oriental. ..

.

I tamente a Austria. Acredita
Hungria nada mais tóram se- "A Austría é, ainda, a cha- mos que a prova final da COl1-
não "�uma: revolução inspirada ve do domínío da Europa. Pa- tenda entre 08 Estados Uni
por Moscou". ra investir contra lestre, Hi-I dos e a Russia será disputada

O nazismo - acrescenta o tler foi_ obrigado a, conquistar, na Austría ".

I. fornal -; levava, d�o. �ini�o,
iii �iiiiii&i iiiii_D_Uii m;miiiim;;;__iiiãiBiim;I' seis me es pana ' írrgtr

:

um _ -1##MO Ma WlP#i\IilljilS!@iM!i@% u5é!ujllAl _

terrítórto, antes de declarar a

I· sua conquista proxima. En

tretanto" ainda não decorreu
uma semana .desde a crise go
vernamental .na Hungria, e já
os comunistas estão ameaçan-] Para Industrias lave e pesada. fabricada pelo tecZlico FRANCISCO
do O, Partido Católico Esloca- BIGNANI. ' tlim

.

Bempr� em estoque de. todos os tipoliI e medidas.
d P' A

.

t d tipo fixo \ oscilante., sallers. de 3/4, a '5 polegada". todo. comco e raga.. 's conquis as.
e

I' <, ,'" / "

'

,ilubrifiCiação automática... ,

Hitler tihham que ser=engen- Eixq; pa,ra serra circular. aparelho Jpara esmeril rnorrtçdo corn
'

dradas a ferro, porém, os rus- 'rolamento.
SÓS estão ocupando Os' terri- , JUNÇÃO' ·de aneis ;e a parafur;o. Aneis de preuão.
tórios que Ihes+interessam '

e','
'Eixo para tronarntssâo de todao .'as bitElICl.!i.

,t

Esta lIem:9r8 ao ilau dispElr a preço de fabrica Q Rua Camposdisso, ,trabal:ham ativamente', SaBes 676 -- Fone 466 -- g,:mto Andre,
ocultos pela' "cortina de f�r- Qu com seu rElpreientante em São Paulo' Q Rua da Mooca 937.
ro". Desta forma, há mais fa- Fone 2·1371.

',i�ll�)�l��e:l�;::i:?�i;� 'iCt'll,·,i!iI!í·IIIlII�III!i#ªlIiIIbl:ll!-e-,iII!I.&ÍIIID-II!!lI'oIlllNiB'A·zlil!l!lll'e-,-de!iilll_e!llii"!lIlI!lii!iI\\m'''!!!!I:I!E.l'''[iI!l�IE!!ill
..

t!N!li!!l!l!Isll!!·� I ASSI�T�S ·l:
,

lado, a quinta ,coluna rUssa é ;:j Reclamem imediata-I', mu,ito mais perigosa do que a PROGRAMA P"-\.Rl.. O MES DE JUNHO mente qualquer Úre-
de Hitler".' Dia 13 'em hOIIl1Jéna,g,em I a Santo António - Soirée infanLi1, das 17 guIaridade na en trega �

-----.---------- O"Daily Mail" desmente ás 20 horas. de seus iornaes. I

que o golpe comunista em Bu- Dia 15 domingo � Concerto do ba,ritono Silvio Vi'eira, com inicio. .: ',1
,

da'Pest fosse uma réplica à ás 21 hora.s. - �ós o concerto. sO�!lée elegante.
--_....._--

qecisão dos Estados' Unidos, Dia 22 domingo - Festi;yal promovido por um grupo de senhori- VE''N"O·"'E'��-S·
..

E·····�·de enfrentar o comunismo ·em �as-, constando de ,s,chwo, sur,presas e apresentação do apreciado ven- _

todo o mundo, e conclui diz.en- trHoquo Conde Hermann e s'eus bo,n8'cos. Mesas reservadas Cr$ 20,00.
do: "O ponto crítico da atva1 Terá inicio ás 20 e 30 horas.
situação é que o tratado de paz Dia 28 sábad,o - Em homenagem a São P�dro, g,rande festival ];)1'0-
com a Hungria terá de ser movido por uma comissão de· senhoritas, assO'cj,aldas do Clube. o,por
ratifiüação pela União So'Vié- funamen�'�p·ubli.caremos o pr9grama que for orgam,izado.
tica. Sob este tratado, a Rus-

.

·'l�{:,'·
sIoa sera' coagI',da a retirar as ........__.!IIJ_* ...... .... Sl+"."".....,•..,.._...!III"'.,I1II.._""""1"'............""................·"".....••....._72,.,._l1li'..... SERVIÇO :REGULAR DA K. L. M...

I .

PARA' DUBUN

:�::...:�_:::...�:_.::::.��:__� �
COMIANmA �AUANCA DA' BAJA�

It da:�� ��1' a-:-2J�Jg�0��el�t� �m��et-
QUANDO O FIGADO ESTÁ DOEN- !ill§í!I�ae1a C!mlI une _, i6411(ú ii A I � M. (.eia .. Real Ho'landesa de �'\ivia-

..wC"'" ;{).® li '1''l1'li A waID<ThBHIJ ção) começou serviço regurar pa-.-TE 9 ESTôMAGO E 'OS INTESTI- >..l\'! JUIUUu.· ..

�<!PJI, 'iIJ1 , .

ra Dublin. Um dO's 'Passag�iro.s do,
NOS IfAMBÉM SOFREM Cifru do ,Baíanço de 1944: voo inaugural foi o Mini'stro' dos·

F�ado dOelrutl{, dlQ].orido, cresci-

I
Nego.ciüs EconomiJcos, Sr., Huys

d'o, O'fl,O,OO ruim na boca, fastio,' ner. mans, que tomará .parte em 'di,scus- fI
""w CAPITAL E RESERVAS Cr. 80�90o.606,30 sões' de acordos comerciais com. "

vosJS!illO, insônia, gas,es, má diges-' Responsabilidadell Cr$ 5,978:4010755.97 funcionarias dei Elde
Montagem ue rádio., AmpU- tão, pr.isão de vem1Jre, manchas da Receti? � 67.o53.245t30 �.

. ,
.

,
fico.doreD-Tranami..er". pele, icterícias ... ,' que

o· horro'r! Ativo .. 142: 176.603,80ti' ,Material importad{) direta- ., , .,
.

A 'Gmente dos U.·S A. Voctê já verifioou se o seu fígadD

I Dr. lindolfo . .'
Proprietári61 '

está com saúde? Nào se esqueça oe
'Sinistros pagos no .. últlmo.' li) anoll 9�.687.816.30 P' .

o

Otom�r GeorgeS Bõhm I que ó fí.gado doente prodllz tudo
Respon!lebilidades OI 76.736,40 !'306, 20 .

ereu,
o

I
Eleche - Tecnico - Profi..ionaJ isfo e mais :alguma coisa. Remédio '

• Advogado e Contabilista
formado Da E�ropa pa::-a o fig/ado SÓ l'Iemédio vegetal e

f I CO-IllJtit1,lição de sociedade.,
FI . , I' Diretores:orlanopo ID

I
remédio vegetal só a il:tima des- j

t
Planos contabeis - - Organiza-�UQ Joio. Pinto n. 29 -- S�b. coberta que é a alcachofra. O He. I Dr, Pamp?�lo d'Utra Freire de, Carvalho. Dr. Francisco çõea -- Pareceres e I!erviço.

-------.------..; PI�,�h'olan Xavi,,_ to.m' p0r base ,'3' � de Sá, Amslo Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Ars'jjo ,

'

correlatos.
"uuu "" "

, J é Ab Rua Gal. Bittericourt nO, 122
alroachof,ro. e outros medicamentos ; _e os reUa

Florian6polis,

I �óa�:a�,��:o. c�m H:�����a�
�_. -,-----.�� .._-- .....n__

•V•ende---:
Doa 17 hora. em diante.

'atiasta definHrivame,nte as moléstias «Casa Barreiros)�· ..

do fígado. O Hepa,cho1<� é fabri- SAPATOS PARA H0MEM: feitoe a mão, vira france.a. solado duplO, DOENÇAS NERV�'iAb

I d 1· °d d
'

aalto prateleira, fabricado com material que exist. de melhor, Com os progresso. da lIIDMleI:I!!1!.ca o em lqm o e em I'agea� lIoje, as doenças nervosas, qliland®"
A -, O H h 1 preço apenas Cr$ 158.00 ..tença'O. . epac o a,n agora se

SAPATOS ATAMANCADOS: prooprios para illlverna. lIolado da madeira tnta�as em tempo, aio !Illsl� !il�.
apreSle,nta. enl ,dl(),is' 'bamamnos ,e' a

' feitamente t'emediihd''\. (} .eur"n�.t.,especial ql\e relistem contra toda a qualquer' humidade, conservando .

no vos p�eç.os: TrÍllIllanho NOD1\KAL','
, .

d
.

I dsmo, fruto d. i'glíorind., eó "olll�l
,q.n.L o pe Ilempre qJlElnte. 'recome.n Ç1-le ellpeC<la mente para pessoas que pre!,HUear 08 individuOi!! afetados ��,:'

- 30% mais baI1a1TIO <lu,e ,o antigo e traBalham, em lugares humides cujo .oalho é de cimento e tijoletaso tais enfer,midades. O Se:r.viço N�
Tamanho Grande: - o dl()bro do Preço ,apenOIi Cr$ 50,00. donal de Doenças ment::tifJ din�61�'
normal e a preço inferior' ao I:ÍOhl;O, CALÇADOS PARA CREANÇAS ,E SENHORAS: Temes grande sortimento. drll um Ambulatório. que IItend0 '1'1J<I
60% maior que o �'ntig-o e' apena0

modelos novos, preços baratillsimoa. de Cruzeiros 20.00 a 100,00, miiamento!! 6fg lJof.?ntes n.r'l'o!!'uíll. '1'>1
�/( '" o Vendas diretamente da fábrica ao c01'lfiumidor. !lilfent•• lIill R,a Deodoro mi, Il!,t,!}j\ lt"20% mais ooro. CASA BARREIROS Rua. Conselheiro Mafra 31. b 11. >ii'l,lrU'l.' .ui.ril!.:m.1.iW�

DISSO LV.E
A GOR,DURA
MuitosQuilos- porMêsv, é demasiadamente gorda? Não>"
gostaria de ter o corpo das belíssimas ,

Estrêlas do Cinema de Hollywood? Um
médico da Califórnia, que presta assis
tência às estrêlas e aos mais famosos ar

tistas, descobriu um método ráprdo e 8e�·

guro de dissolver a gordura sem recorrer a
dietas drásticas ou a exercícios excessivos;
Esta descoberta, chamadaFormoder
promove nova saúde- e energia ao drssol=
ver a gordura, dernodo que V. se sent.rã,
e parecerá mais jovem 10 anos. Basta
tomar 2. pastilhas 3 vezes ao dia ,

Formode é um preparado garantido..
para remover o excesso de

I

gordura. Peça
Forrnode hoje mesmo em qualquer"
farmácia. A nossa garantia é a sll8_mainr
nrotr;.ç'in

. .

A FRANCA E A UNIÃO ECONO-·
,MIrCA BELGO-HOLAN-DO-LU

XElVIB URGUEScl\.
S. H. I. - Informam de Amster-

dam que o 81:. Maur ice iSobumann"
presidente do M. R. P. f'rances, de
clarou numa entrevista" que a'

França gostaria .de fil ia-se á ·pro-··
.ietada Benelux (Uníão Economica
,Be!go - Holanda - Luxemnur.,
gucsa) segundo o jornal catolico
local "De 'I'ijr ". O Sr. �. Solmmann
que está atualmente fazendo con,

:ferencias pela Holanda, declarou
que. a Grã-Bretanha é �.'França"
com seus {er�üovios. de ultra ..mar., '

.
-;deveriam fazer 'Parl� da Benelux. ",. "

para f'ormar urna unidade econo.,
mica "assim diminuindo os perigos

. dà de'pendência poliüca" cita o
.,.(

"De Tjjd".

Uma maquina de fazer tij6105'>
comuns e tijólQS furados e telha&-.
chatas. CI fôrca" animal
Ver e trata; 'na Palhoça, com

Germano Berkeribroch.
. . .. .

�

. .,.... � �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Corse �e Aper-fei�oa.eBto. de Ofi.cíà,il T-eria' sido ! Caodub8 ,3tertado,
d P I

'

I· .. E d' João Fraíner'
ii O icia '1lUar.o st8110 espancado Os problemas adIJ).i�<--t·a.ti""

Conforme estabeleos a Iegís- ques Dias, Major Antônio de Rio 11 (A. N.) - A. propós il.o dos vos, no Brasil, em vlt'tuae de'
SRA. ALWE S. ANDRIANI Iaçâo recentemente baixada Lara Ribas, Capítães João acontecümentns que se var-íf'Icaram sua magnitude e complexída-

Comemora, hoje, seu aniversário, pelo Govêrno do Estado, tive- Eloi Mendes, Américo Silvei- no 18° distrito policial daqui, onde de, encontram solução menos
,,natalicio, a exma. sra. d. Alice sa-II ram Início hoje, em solenída- ra d'Avila Mário Fernandes I foí preso um soldado do exército, na burocracia dos gabinetes do
Jes Andr ianí, esposa do sr. José An , ,'d,e simples, as aulas do Curso Guede; e Duarte Pedra Pires. tendo outros soldados do exército que. no conhecimento, real e

.driani, sócio da firma Andriani &' de Aperfeiçoamento de orícía- É diretor do Curso o Major lentado invadir a repartição, o g'8- "in loco" dos seus' diferentes
,Cia. d€ Tijücas.

I is da nossa Polícia Militar. Antônio de Lara Riibas, que I neral Zenóbio da Costa declarou: aspetos.
Pelas suas belas virtudes pes- Estão matriculados nesse tem como secretário o sr. Cap, "Pelos informes que chegaram

'
ao -Bern agem, assim, os gover-

. soais, a distinta aniversariante cou-. importante Curso os seguintes João Eloi ,Mendes. ,
meu conhecimento, ante-ontem, um nantes que não se contentam

"ta com largo cir-culo de. relações, I oficiais: O curso compreende, além soldado do exérci to, por se ter in- com o expediente palaciano,
,'(IU€ hoje Ihs testernunharãr, o seui'

, das materías militares, ampla- surgido contra a prisão por parte embora necessarío e utíltlís-
.oarinho. ,,�'-� M.a�or Luiz Lemos do p.rado ; I men,

te des�nvolvi!�a� �o pro- de inve:tigadü,res: dum cid,adão, foi simo, mas demandam os mais
x x x; Capitães Aldo.Fernandes, Mau- grama, mais as díscíplinas se- preso e levado a delegacia onde afastados rincões para melhor

,SRA. LUIZA RIHL rícío Spalding de Souza; lOs guíntes: Direito, Polícia Ad- teria si;do espancado. Ontem a au- aussultarem as aspirações co-

Transcorre hoje o anívsrsâ- Tens, Leonidas Cabral Herbs- miníscratíva, Polícia' Judiciá- 'j'cla-clé 'poli-cial ali de serviço na letivas.
rrto da exma sra. d. Luiza Rihi, I ter, Rui Stocker de Souza, Jo- ria, Sociologia, Criminal e, Po- espectativa de maio-r repercussão, É dupla a vantagem dessas
"esposa do sr. Noberto Rirl, di- sé Carlos Veloso, Olivério Jo- lícia Científica. telefonou-nos solicitando .rnedídas jornadas: capacitam o 'poder
,:retorl gerente da Cia. Telefo l s'é de Carvalho Costa e Timó- Está pois de parabéns a Po- assecuratórias da ondem, pois te- publico a melhor escolher os

.níca Cataríriense. _' teo -Braz Moreira. Iícía,Militar e co-m ela' o povo mia víolencia por par-te dos com- métodos e as providencías ad-
x x x O corpo docente está: assim catarinense, com a existência panheíros de farda cio agredido. Dei míntstratívas, reclamados pelo

Sra. Cora OHveira Santos organizado: Dr., Otto : Oama de mais êsse centro de expan- as ordens necessárias." progresso e estabelecem maior
Faz anos, hoje, a exma. sra. D'Eça, Professor Mário Ja- são "cultural. --------------,---,.-- - contato entre governantes e

.d. Cora Oliveira Santos, espo- Invadiram a residen, governados, donde uma maior
zsa do sr, Eduardo Santos, pro- SEMA'N'A' E'spaR' I'T''A'

, .conrlança destes na síncerlda-
,priytário da Farmácia Moder-

"

'... cia . do presidente i de de proposítos do� primeí-
.na, I

.

"

, '. . ros-tator dos rnais ímportan-Com o numero a ser editado no suo-dístnto de Coqueiros, havendo, .INDE<PENDENCE (Mussou- te 'S bo marcha do servo, ,� x x ' ,dIa 15 do corrente "Boletim Espi., usado da palavra vários inf'lentes, ri) _ A casa de verão do pTe-1
na a s 1-

AfAMAR. CABRiElRA
. rita", de caráter doutr inãrío kar- t dífundidores da doutrina esp ir ita.] . .. . ços publícos.

.:
A data que hoje transcorre, ass�- decista, completará o seu 10 ani-! Segunda e terça-feira, respectiva- i sIdent� 'I'ruman fOI IJlvadlda Eis porque não se devem-mala a. passagem de m,als um am, versár ío de fundação. I mente, estiveram no centro "Beseç-] pelas abelhas, umas .setenta

re atear la sos a aus ícíosa-versário do eSÜ��do Jovem Ata-; Por ,ess'e motivo, seus diretoees rá de Menezes", e "Paulo de Tarso," mil, mais ou menos, que se co- . ? .

ap u p
.mar

_

Cabrera, a�'LI1J,ce-auxIlJ,ar, da organizaram um prog-rama festivo (este do Estreito) em homenagens' locaram sob a platibanda da mlcla:tlva do dr. Aderbal R.
�s��o de !J�,otnPla. da Imprensa em IcoI?(:m�or.açã? a,a a\1JSipicioso I a "Imprensa Espirita Brasileira" e', 'dA', ."1 _i da SIlva, ao pe:r;cor:er zon�'ÜfICI�l do EsL:ado. , ! aconteClmento, eí,eLuando dnrante a ás ",€)ntIdades eSplnta.s- desta ca- r�sI erucla, apesar da vlgl �n I extensas do iterrItono catari'-O Jovem amversanant-e, ,que go,za s,emana em curso, pa-les:Lras em pital", cujos serõ-es espiriluali-s1,as, I Cla de um agente do servIço nense e examinar em cada 10-,-de grande est�ma de s'eu,s :parent_es Lodos .os templos es.piritas desta foram bem satisfàtório,s. I secreto. Ontem, pela primeira. .'

.'
.

'� am,J:gos, sera, -por, motlVO de tão, capital e -do-s arrabaLdes. Aliás, o Ontem, no GenL'I"o Espil'ita HU-l vez tentou-se .desalojá-Ias da- calldade, ?S �suntos,que ?laIS!festeJada dat,a, mmto cumpnmen- ór�ã,� em

apr,eç.o é orientado pela mild-ade d? AI?ó.stolo-, versaram 80-11'
"

t d f ' f _

de perto mteressem a socleda-
)�o. " " ! "Umao EspirIta DISCI1pulos de Je- bre, "os pliOueu'OS da Imprensa es� 1, m3!s o os os es orços ra

de.
O, Estado cu�p�Imenta-o,., com I sus", ,estando dirigido aollulilment:e, piri,ta caLarinense," usando da �a-, ,cassaram. A Deu, assim o Cherfe do Exe---votos de. perenes :j,ell'CLdad;es J,unto

pe.l.o
nosso coníirade Johel SampaIO lavra orad.ores a,precla{]os nos melO:S

I
Um campones oferec,'eu-se" . t' 'ba .',' d . I'�9.08 seus, Cardoso.'

'

,espi'ritas desta cu,pital.
, então para realizar essa tare ..

i cu IVO ,rnga-ver e, ao e el-

-o----: ,ln1ci-ando, dia 8, sua,s visita,s con- O prngrama confeccionado, assl- '. . '"

�
torado que o elegeu, a melhor

':Fazem aniHI hoje: ,f�aternativ<l:s ás OI1ganizações." es'"' nal,a:, \f<árias O,LÜr-aS l�-oita-clas, ,até o

,i
fa, toda_:la Jllu�U de ldeI�, �o 4�IDpns.traçã� c q() seu reconhe

- p menino Joaquim Ge-i pmtas, vI,slLaram, os membroS' da pr-oxllno d,o�mgo a nOite, J�sta- chGlg.�r a casa. ec�arou, nessa ciÍIiento 'a prova ri:ui.is positiva
. ii - ! U. E. D. J. no ulLl'mo dommgp, á mente, no dIa em que surgIU' o' OCa8Iao, que lhe dIsseram que '. . _

.

_raMo, fIlIJiio: do sr. Joao J. �., Associ:ação Espirita Fé e Caridade. apreciado "Bole,tim ESlpilrita," no as a;belhas estavam a dois me-
de sua fU'Ille declsao de gover

,sa; e me�ma Neuza Lara, fl-I hom@ageando a criança, ,espiri�a e ano transat.o.
" '. (t., ,d; lt "'A ", t ",- nar cçm O povo e para o po-

Jha do sr.' Pelemaco de Olivei- a tarde de�se mesmo dIa,- r�ahza- Ao confrade; des:de"',La;"a�pl'e8enta-, �.os., � a ,ura. , IVln e, ,m�, YO.
,_ra funcionário federal ram ma'S'll-lflcas confeTeUCla1> no mos SI'l1cer-as felJmtaçoes. tIOS - re�pondeu- 11e o agen- Voltando ás mesmas cidades, ,

.

' te do ServIço Secreto � e vO-, .. ..
- Os srs. Mano O. Ooe1-

O
--.

.111
-

d ti A '. ,

d seada e as mesmas VIlas que VlsIta-
.:dner, professor. dr. Julio Tie, oze ml.8es e sacls.e arrlz �uii�eCl���e ea��heo-�r até' v� como, c�didato, evid�n-
}tzman, ad:V'ogado em' Brusque I 1 "gr ,P, b

CI0U que a:l nao fora com o m-
- as 8taS. Maria de Lourdes Ponto Aleg'l'e, 11 (A. N.) ---: Re-, (_lr$ 62,00 no int;erlOl', para � ar;oz,

e as .

tuito de caçar votos, com()

,:Jaques Laura Cardoso Anta gl'es,sou de su� v,Iag:ef!! ao RI'o de Japones de la, �IPO exporlaça,o. Es- \ soianl fazer os politicas anti-
.

'
.

. JaneIro, o maJor C�IIldo Krobs, tes pl'e\(os serao agora revIsados, -- -

"

'

.

,llleta de Barros Alves, Leh presidente do ,líRGA, que ali fôra em face dos resulLados da missão QUANDO TEUS FILHOS gos, mas SIm e exclUSlvamen-
.:.:Macuco, t.ra,tar dos. vários .a&suntos .referen- de que vem de se desinc;um:bir, no

.

te perglllltarem O q.e é te vp:vque, como candidato á
- os srs. Nelson de Almeida

I'
tes tá safra ris�c.�la. A' tarde, s. s. Rio, 'a ma)or Caci,ldo Kro'bs.

Iáz d lhes �UJprema magistratura no Es-
.Mat:éhado e Erico Grumiehé estev'e

..
�m Palámo, onde fez uma A cOlh,eI.t.,a dest� a,no, como a dos ..' are, ize- que' é tado quisera pensar e sentir'

. expOSIçao, das resultados de suaIs anolS anterlOre-s, € l,mportaIl!te: 12 � ode ' ',.
- as exmas. srs. d. NaIr Sar-' "demarohes" ao gov,ernad-or do-Es- milhões de SaJOOS. Essa' imporl.ancia

um en rmo qae p ra re- com' ,a cOleti'Vldade.,
,

<dá, es!posa do sr. Hercirio L1- têlido. Hoje, o major Cacildo Krobs tem se refJ.eti:do, aliás, nas- g'randes cllperar a taude 'ce.. 111 teu E' este; por certo, um <los
:p!hares; d. Maria de Oliveira avis,tar-se-á oom o sooretárÍiO da entrad'a.s verifi�aJdas u1ti!llamente auilio. caminhos mais adequados pa-
::Ramos' Agn�ultura, devendo prom<?'V�r u�a nesta praca. SáibooD ultimo, por

ra dar 'á democracia � eficien-"

il'eul1lào do Conselho AdmllllstratI- exemplo, entraram 17.99/1 sacos de
. '

- a exma srn. d. Vern Bar-
vo do IRGA. arroz beneficiado e 6.529 sacos d-e '

.,
_

Cla que ,ela deve ter -no seu e�·
IDosa Born Mapa ar.roz com ,casco. Hoje, a ,entrada fOÍ Es,antlsa 81pl1518 copo de 'Promover o bem estar

Faz anos, hoje, o sr. Rodolfo Vei- Entre a dass-e, perdu-ra a ex- de 4.818 sacos benefici>ado e 13.269, ,." \
' geral e exemplos de,sise cari-

;,ga de Faria, LelegraJjsLa. pectrutirva em torno dos preç05 de ?om casca. Trata-se, ao que ,nos ::lua Paulo, 11 (A. N.) - A clda-1 nho. pelos anseios do povo. é'

oompra do arroz nas ,lavon-r'as, lnf-o�maram, de uma Ic;las, maLores de do Leme, no interim' do Estado, .

n,=,T. A .niE--O<-LESTEVES;. achando-se em vIgor, a tI,tulo pr,e- p.arüdas de arroz recebldas pela f' b l lU' • t da l�' ,de :<Iue carece o BraSIl, para.
1VC[!J.u .C1.JJ! cário, os de Cr$ 64,00 na capi,tal e praça, na atual sail'a. Ot a a a I, p01 ,rernen _

exp o,�.ao q vencer gaLhardamente os en-
Encontra-se em Flo�nópo- que ocorreu nas -cnstalaçoes da ft'f'- i traves do momento e valTer

:Jis, tendo-nos dado, ontem,"- o ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS m� in_du�tria e comércio "Chinici," a um prpmissor equilíbrio so-
:;prazer de sua visita, o CeI Abel I- ASSEIIlIRLÉIA GERAL - Ptrotecmca Ltda. Segundo teste- cial e, e,conomico.
Esteves influente 'Pfocer nes- De ordem do Sr. PNlsidente, tenho o prazer de convocar .os\senb-o- m'unhas, houve antes, um princi-1:" {\e5 ,sócios da Ass'ociação Comercial de Florianópolis para a sessão da
:sedista em Ararangua. ASSEMBLÉIA GERAL, ao r�alizar-se em sua séde, á rua TraJano, 13, a pw de incenflio na secção de em-

. S.-· s:' tem" sido ,'muito cum- 'fim"de assistirem à posse-da ,Dir,et@ria ,que�regerá os,d�stinos da Asso,- pacot!1-m�nto rj-ec' fqf1;o$, LOflo em' 'O:
..

', '",

"IJl:1ftiIOÍl'primentado ',p,elos seus nume- ciação n9 perio�o::1e 1947 e,1949 e, a leitura do Relató-rio do Presiden--:- seg1âda, ;as, l�baredás envol-vemm. oe' «.'WI' o»
TOSaS, �rnigoS. te., relatIVO � gestao que_ ora t�rmma. I. out1'OS setor'es ela fáb1"'Íca provo- Pr·aga. 11 (U. P.) - Todos os

----r
, A primeIra convocaçao -sera no dIa 13 do con'ente, as 19 horas e a

_.
,'. '

_

'

, ..
, segunda' c-onvücação, si neoossál'ia, ás 19,30 horas do mesmo dia" cando e,xplosoes. Os pl'eJU1ZOS sao nte-mbros do Particlo Comuntsta, nll.

('''ele:gramas r�tldos ' ANTONIO B. PEREIRA avaliaâos em cerca de qnatrocen- 'aldeia de" Pl'estice. ao sul da Roê-
I \J secretário los mil cruzeiros, estando 'a fábrica mia, ingl'�ssdram, ,esta semana, nlil

eRlação dos· telegramas re�' ----�-----------------------�

segurada ern var"ias companhias "Sociedade dos Am,igos dos Esta-
';tidos;,'na estação local dos Te-

Des'caberto 'um, novo 'colet'a lVq sinistro ,mOr1'eram dois ope1"'á- dos Unidos." O secretário desta
Jegrafos: j'ios. Um ,poliC'ial que tomou as entidade, declarou .que "um mern�
Silvino A. Batista, José

prim(!iras providencias, narrou que bro comunista lhe informara de
,Qaia, Hildebrando Pereira, BELO HORIZONTE, 11 (A. na Argentina, e transmitidos a explosão 'foi ouvida em todo o que i os bolchevistas se fizeram
'Gustavo Perfeito, Silmá Maf- N.) - Divullga:-,se aqui que, pelo rádia' para Bocaiuv:a. As município - tal a sua 1].iolencia membms,da, sociedade, porque não
fessoni, AtensiI1iho-Frrei Cane- por ocasião do ecli'Pse solar,' fotografias tiradas ness,a cida- Não obstante toela ala ela fábrica ter deseja:vam manter'-s� á mO!l'(Jem Ile
'�a 152, Jorge Bard Ale Ceget- ocorrido em maio último, os de mineira rev'elam que o co- ,sido desl1'uida pelo incendio .e pe. atividades soC'iais da aldeia ... "

U, Segundo Piloto Edison Ita- professores Francis Heyden, meta é da quarta magnitude, �s explosões que se se._guirarn, a

:puca, Robelia Santos, Dr. Cru- do Observatório de George- de acôrdo com a previsão do i�dustria de fogos ,já está produ-
:mi1 Dorvalina Maria Teixeira, town, e George Van, Biesbroe- praressor Badane. zindo para ofender as encomendaó
Lycio Caín.a:ngo, Orl�ndo I �?-- ck, que estavam em Bocaiuva, O iprOlessor Joerge Saída, ,de São Paulo e Rio de Janeiro.

• jos, Blj-silio Bassalll e Heho, fotografaram o campo de um da Universidade de Cordoiba,
·C. Pustal 226.

.
. .1 novo cometa, durante as, pri,.. que também esteve- em Hoca.i-

-puca, Dr. Crunul, Dorvalma meiras horas da manhã daque- uva, 'estu.dou êsse novo come-
Maria Teixeira, Lycio Camar�! le fenômeno. EJsse cometa fô- ta.,
go, Orlando Anjos, Basilio ra vi.sto pela. primeira ve:z pe-
'Bas-:sani e Héli�, C. Postal 226. lo !professor Carlos Etcheco-

ISaudaçoes CordeaelS par, do Observatório de Mon-
Darei Linhares, Chefe do I

tevidéu, tendo sido denomina-
"'Tráifego Telegráfico

I
do "Rondouina", em março
último e foi anunciado- formal-

TEUS FtIJI)S mente pelo professor Shapley,
da Univ€I'si:dade de Harvard.

aplaudno te1I gea, Os cálculos para observação
quawlo soaberem qae cola- do novo cometa- foram feitos
bor'" pré Restabelecimeu- pelo professor Jeorge Bodpne,
'to d,a Se.de do Lúar.. do Obs.ervatório de Cordoba,

o senador
A crise dos pDrtos
F-orbaleza, 11 (A. N.) - A erise

dos portos' atinge ag,o,ra o porto
deqta ;capital, !pois os armaz-ens aqui
encnntrám-se intei>ramenLe abarro
ta.{.]os de mercadorias.

r�apareceu"

Rio;' 11 (A.:N.) - Volto'l:l ao Sl'J-

mlido: aPós longa ausencia, o s�

nrud;or CIÓdomir Ca!ldoso: que daH
desaparecera "dé&cle a posse do ij;@

nadar Vitorino Freire.Tibelamento do pão
Çwitiba, 11 (A. N.) - A Comi.s

são de P,reçps tabelol1 novamente 'o

pão. O produto de trezentas gramas
custar,á, agora, nos baJ.cões das pa
darias, um cruzeiro e oitenta c-en-

Missa de 30 dias
A lamina de Imerlco frau'zlnÍ

Lavos, a domicilio-, dois cruzeiros, e

nas casas comerciais, dois cruzeiros C=envida aos parentelll e amigo., para alll�istirem «mina de 30
dias que ",c:mdam rezar dia 13 à. 7 hera. na OO\llelo d. Sio Luiz

e vinte. (P� -'ra .r.ran"'o). Dn'de j' -" d'd t .JI - n �
�" _ '" g� a agro ElOl o;; a O\�O!l que C0..L,..::!rll_aran"l .

.)

, I
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Clube D.oze de.Agosto--Dia 13 de Jlllio.
l\1atinée Infantil das t 7 às 20

Festa
horas"

de Santo Antônio

o NOVO HORARlO DA VARIG

DE P 10 N E I R os
'R SERVtÇO DE V.S.

�� .:._ De Ftoríanépolis para CuritIba, Sã, P:au)J{} e Ri" d� JatieiÍ'o.
Decolagem -àS 10,40 'bores.

33.&. _: De Ftordanópolis parti. Porto A1egN�. Decolagem ás 12,36 hrs.

4'as. ;...._._ De Eloríenõpolis para OuritiJbll- 's São. Paulo. Doo<J(agooa
ás 13,00 horas.

5lÍs. _:: De Flori,au,ópolis para Porto A:!�re. Decolagem ás 1('),20 hrs.

õas. �'De'Floeíanóeclis para Curitilba, São Panâo e Ri,e de. Janeieo,
Decolagem ás 10.40 hores.

S::tb. _ De Ftorianõpobs para Porto A�. Deoolagem ás 12,3t1 hrs.

PAlSSAGElROS _ OORREIO - CAlRGAEl _ VALORBS _ REEMBOLSO
_ FRETE A PA.GAR _ SERVIÇO DE ENOOM�NDAS _. CARGAS PARA

EUROPA PELA K. L. :U:.

FILIAL V A R I G _ EDIFICIO LA PORTA _ PRAÇA 106 :DE

NOTEMBRO - 'l'ELEFONi:: � 1.3�
---.,_,_,.....---------------------------

QUU
.

VESTlR·SE COM CONFORTO E ELE<iANCIA 1
PR.OCURE

Alfaiataria
A

Mello
.RuaFeltppe Schmidt 22 Sobrado

•

I

FARMACIA ESPERANÇA
do Fannaooutico NILO UUS

,

"' /

Hoje ,e amanhã l!Ierá a saa plll!feri4a
Drocal!l nacionais e estraJICeiras - 1I._eep6tiu - Perfil

'm�rias - Artieos d. borrsachL

Garante-se " eata observirncla DO receituário médico.

Henrique Stodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmi:it 21, sobrado-Telefone 1062
(Altos da (CASA. PARAISO) Florianópolis

Dr.

D FITILOG
Correspondencia
Comercial

Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M. Pigozzi

METODO:
Mo derno e Eficiente

T � ansp�rte!J regulares de cargos do parto de

Inform ações com os Agen tes

Ftor ianóprlis - Carlos Hoeccke' S/A - CI- Telefone h212 ( End. teleg,
São Franciscc do Sul _ Carlos Haepcke S/A - CI- 'I'ele lcne 6 MOOREMACK

•

slo FRANCISCO DO -SUL para

I

NOV·A fOR!

I·VOTOS EM CO r--' SNRS.
RESOLUÇÃO N. 1.883 qualquer influência sôbre o

re-/I llSSINNA,TES
Votos em branco - assim sultado geral do pleito e colo- Reclamem i'mediata-considerados os que deveriam cação "dos candidatos. mente qualquer írre-ter sido colocados nas sobre- A segunda alegação diz com !1uJalÜdade na entregacarta.s juntos com os que real- a conceituação do chamado ria sáus Iernaes.

.

mente' foiám. 'voto em branco, pelo nosso
Incoincidência entre o nú-' sistema eleitoral. ----------- �

• •••• ii ..

mero de cédulas e o de votan-/ Verif'íca-ee, entretanto, que
te. ainda aqui bem decidiu o ilus
Nega-se provimento ao re- tre TribunaÍ recorrido por-

curso por falta de prova. quanto .não somente a ausên-
cia total de cédulas nas sobre

RECURSO N.? 439 - SANTA cartas permite consider -las
CATARINA como em branco, mas também

Recorrente - União Demo- a sua falta parcial permite que
crátíca Nacional. 'se considerem não especifica-
Recorrido - Tribunal Re- dos tais votos ..

gional Eleitoral." A Resolução n.? 1.388, con

O presente recurso foi inter- sidera, efetivamente como, em

posto da decisão que expediu' branco, os votos que presumi·
diplomas ao,s candidatos eleí-' damente existem nas sobre-]
tos em 19 de janeiro último, I cartas vazias. ,Alega a recorrente que hcu-] Parece evidente que, exis
ve errônea interpretação no tindo nestas sobrecartas ape Icritério para a contagem dos nas algumas cédulas, as de-J
votos em branco, tendo sido mais que deveriam ter sido co

diminuídos em algumas zonas locadas devem ser considera-
e aumentados em outras. I das corno votos em branco.
Assim o parecer do Procura- E' a solução lógica a que

dor Geral (fls. 40-41): I nos conduzem as premissas de- , , o.' �

"Há duas questões ventila" finidas na lei eleitoral.
das neste recurso que mere- Como se vê, não tem proce

• RETIRARAM SUAS CANDlr .

cem exame - a primeira diz dência a arguição que deve, DATURAS
com o número de votos �pura-, por isso mesm�, ser rejeita?a.! Tôd�s as bebidas, Inclusrve u.
dos em favor dos candídatos '

Resolve o Tnbunal Superíor ! 6!abricadas em outros Estados,
Osva.Ido Bulcão Vianà e Maxl Eleitoral negar provimento. ao ; ret:iraram suas candidaturas,
Colin - a segunda refere-se I

il'ecurso, de acôrdo com os fun para reinar nos, lares catl.�-
t b d M" Zilensell, _ em VIsta da certlNl.- .

aos vo ?S em ranco, o que se damentos do parecer o mIS
ma vitória do' aperitivo KNO'S.

deve neles compreender e a tério Público, sendo de notar ._- _._-- ---"- -'

influência que sôbre o resulta- que não há prova dos fatos' ••• •••• •... ••.• . o o •••• .,.

do total teve o critério usado articulados pela recorrente, Vendem -."sepelo ilustre 'I'ríbunal recorri- Sala das Sessões do Tribu- . &.1. ...
do. nal. Superior EJeitoral.
A primeira questão não tem, Rio de Janeiro, '17 de maio

a meu ver, maior relêvo, em de 1947. - Antonio Carlos
face da prova dos autos que' Lafyette de Antrada, P

..

residen- OI!

não vêm corroborar as asser- te; J. A. Nagueííra, Relator:
tivas dos recorrentes. Nenhu- Alvaro Moutinho Ribeiro da
ma prova foi feita, na realida- Costa - Candido Lobo - Ro
de, que demonstre ter havido cha Lagoa - F, Sá Filho -

o êrro apontado. Airfredo Macrado Guimarães
O próprio recorrido, também Filho.

sem maiores provas, reconhe- Fui presente. __:_ Themisto-.
ce ter havido êrros mas sem cles Cavalcanti, . Procurador
jue envolva tal apreciação Geral.

Loiro pa.f.ls o Consertos e reiormas
Servi_çofl rapidotl e garal'ltidc.
AssrSTE:NCIA TECNICA

Mediante móditta mensGiidade encarrega-aa
de faze� liint'esa. parciais no

. próprio local.
SEMANAL, QUINZENAL ou ME:�3\.t.

OFICiNA RADIO '1'f.:CNICA
MECANOGJ.lAF'ICA

:Rua Jooo Pinto :no 32

'\\", -êiiiNiIONii'Non (Chassis) �"ICAPAÇ.lDADE 1.500 Ks. I
1 VENDE-SE .;
li' �

INFORMAÇÕES NESTA REDAÇÃO
.

�
--------------------------,---- i��"gg;:§JiDl'%!Ml.""""-���=i"'��:

_ M't4M5M uc ,0 .. 5_ .. � 40� f P
COMO UMA DAS CONTRI6UICÕES ce GUERQA {)C-lA60�Al0QIO 0011'

o PREÇO Of!l1f PI>OI>UTO 6A'l'.OU 20 ......

móveis àe sala de jantar e quarta.
Ver e tratar à Rua Souza Duba:

N0 159 (E�treito).

"Quem extraviar ou inutilizaI' c
eertinoofl.., de alistamento pap,ri.
multa de 10 a 66 cruaeiros, outros
sim [neorrerâ em multa de 26 a 1M
cruzeiros aquele flue extraviar "

iO'lltilizar o Certificado de Resft':-'
vista".

I (Art. 129 da Lei do Serviço Mlk1f,..
tlW).
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CONSTITU INTE
para ( oucursos E.'iladulJis ou Federais

e Exames d� Admissão

Esju�e. por Corre�pondência
Português, M.hmática, Ciências. Ge0grofia,

His tório do Brasil,'ate.
Inte�Elssll.-O? pree.eh ... este e�pão II remeta-. par. C, P.stElI 332

FLORIA�"PO.r..IS - SANl'A CATARINA
-=.w .._�__

!?EDTND" INFORMAçõES:
Nome ." _ _ .

RUiL .

Cidade .

...............................................................................................N.·._ : _.

........................... Es�.t�
_

I Viuva Mair Carval'ho
Frail<alacci

NIRA e

Aristides França e Júlia
Fina,mori França

PQr�icipam 0011 parentes e

pessoas amigas, o contrato
da CQ8ameI\to de seu filho
ARISTÓGITON. com a srita,

Nira f'ranca1acci
eonquista, Minas, 2-6-1947

A�ISTÓ(jIT�� -InOlVOS

Participa oos pal'efttes e pes
soas amigas o contrato de
casamento de sua fiLha NIRA,

com o 111', Aristógiton
.

França.
F'Ior lcmó pol ia , 2-6-1947

CAMINUÜES, ONIBUS' E TRATORES
SUECOS VOLVO

DE 4.5, 6 E 7 TONELADAS

Peça informnçõe"l telegráficas à
B R A S I L S. A. - Matriz: Rio de

Praça Mà"echal Hermes, 5 - endereço
BRASILVOLVO - Rio de Janeiro, ou à
BRASIL S. A. Filia): São Paulo, à R'ua Odorico

326, endsr"ço tel�gráfico BRASILVOLVO
São Paulo, ou ainda diretamente com o gerente
dQ VOLVO DO BRASIL S,A., que visitas á em princí
pio de Junho, com alguns chassi3 de dQmon!ltr�ção;
as principais localidades dos Estados do Perana

e Santa Catarina.

VCLVO
Janeiro à
ts]egrafico
VOLVO DO

Mendes,

::0 É NOç:IVO AOS Ai""AlS DO

� � .u • ..___

r\ ))V()GADOS I
Di. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

.1......,·...E...S...C_:T""?_:""'i""�?...C..,:�""':....�""�....�....p""e.......sc""�...�....
m

...ri"":""�...tó_:..�""!�i""I!..., ..
s

...

Q

......la""_:__
deFarm.ácias plantão

Rua Conselheoiro Mafra

Rua Conselhej,ro Mafra

Rua Felipe SChmldt

Rua Felipe Schm.1dt

Pra"a 15 de NoverrJb<"o

Praça 15 de Noverr.!bro

:!!Rnto Aniônlo, S;ii8. 11 rUia João

Fa.o:mácia Esperança
Fa,rmácia Espe..anç.a
l"armácia Nelson

Farmácia Nelooon

·F.armacia Modocna

.14 Sáh-ade

15 Domül.ge
:21 Sába.do

.22 Domingct
:28 StiOOdo
29 Dominge F'a•.-mácia Moderna

O servlçl9 noturno S«'á efetuado pela FQrmáQia

PiBtO.

DA ASSEMBLÉiA
• José de Sousa Cabral pecrríuo u palavi a,

itesumo da ata da 4P sessão ord'lnal'ia,
PM"Bo encaminhar a votação, maníresta-

realizada em 3 de junho de 1947
se contrario à nomeação cessa comíssao,

PRESIDJ;;NCIA - Sr. José Boabaid. de vez que a já nomeada tem plenos po-
.bléUJ:t,]!;'l'AR1A - Srs. Orty Machado e deres para tratar do assurrco, em toco;

AlIrecw Campos. os seus aspectos, sendo apar-teado pelo,
AS 1<1 noras ao dia 3 de junho de 1947, srs. Nunes Varela e Raul scnaerer. Le

havendo numero legal, o sr. presíden ce vantando uma questão de ordem, o ST.

declarou a berta a sessão. Estiverarn pre- Konder Reis indaga da Mesa si seria poso
sentes �8 srs. deputados. sivel submeter-se a votação parte do pa·
O sr. 20 secretario precedeu à leitura recer dado à indicação refenda, VlOW

da ata da sessão anterior, que foi aproo como os demais membros cOIllPonen�e�
vada sem restrições. da comissão não sub90r�veram e"e pa: e··
O sr. 10 secretário procedeu à leitura cer o qual, como bem vIU· a Casa, contem

do expediente, que constou do. seguinte: ap�nas o ponto de vista pessoal do sr.

·telejirama da exma, sra. Naya Gonzaga Raul Schaefer. O sr. presidente, solucio
Sampaio, agradecendo, err... seu; nome e nando a questão de ornem .u.�cil;aCia, ma

no de seu filhinho, a homenagem pres- nlfestou-se pelo requerimento do ST. Raul
tada pela Assembléia à me�órJa do seu Sch·aef.er, tendo, todavia, adiado a vota

saudoso espôso, o Inesquecível e digno ção para um melhor estudo e ssclarect
cidadão dr. Moacir Sampaio; telegrama menta do assunto.
do exmo. sr. Gene·ral Eurico Gaspar Du Esgotada a hora do expediente, passou
tra Presidente da República, de agrade- se 11 Ordem- do Dia, não havendo orador
ci�entos pelas congratulações a s. excía, Inscrito. Retlrando·se os membros da

por motivo da inauguração da P:lllte In- Comissão Constitucional, para ultimar
ternacional; telegrama do sr. Jose de An- trabalhos i-elattvos à 'Carta Con.stmucro
drade, de Tijucas, de felicitações ao .sr. nal, inclusive o sr. Orty de M. Machado,
presiaente, pela maneira dernocr'átrca o sr. presidente convidou o sr. Pedro Lo
camo vem presidindo os nossos crabatnos; pes Vieira para integrar a Mesa, OCUP" -t ,

telegrama do sr. General .Eurico Gaspar do O lugar de 10 secretário. Em seguis ,

Dutra Presidente da RepUblICa, acusan- o sr. _presidente deu a palavra a quem
cio o 'recebimento do telegrama de 25 de dela quisesse fazer uso, não havend.
maio findo, desta Assembléia. Finda a quem se mantresüasse.
leitura do expedíerite, o sr. Cardoso da N.ada mais, pois, havendo a tratar. o sr.

Veiga enviou 11 Mesa um alicio no qual presidénte deu por encerrada a sessão,
deciara a sua solidariedade à indicação marcando outra para amanhá, aia 'i, as

do sr. Pedro Lopes Vieira, referente à mesmas horas, com a seguinte
majoração dos vencimentos da Magistra- Ordem do Dia
tura Catarinense e diz, ainda que si pre- Trabalhos Constitucionais.
sente estlvesse à sessão de oncem, terra OFíCiO
ocupado a tribuna para reafirmar o seu Exmo. senhor presidente.
ponto de vista, já explanado nesca Casa, O Partido de' Representação Popular,
com relação ao Poder Judiciá-rio. por seu representante abaixo assinado,
A seguir, o sr. Nunes Vareja. lider da "em, com devida vénia, declarar a".

maioria, com a palavra, disse que em sua excia. e aos demais membros desta As
passagem por Jolnvile teve oportun idaue sembléia que, com en1l1siasmo e satisra
de conhecer pessoalmente o sr. coronel ção está. de inteiro acõrdo com a índíca
Graciliano Negreiros, que constrói a no- ção' apresentada ontem pelo nobre depu
va repr êsa de "Bracinho". S. excía., dis- Lado do Par-tido Social Democrátaco cel,
se o sr. Nunes Varela, deseja que os Sl·S. Lopes Vieira, relativamente ao aumento
representantes do povo visitem aquela dos vencimentos da Magtstratur'a omarr.
obra, verdadeiro 'orgulho da engenharia nense.
brasileira, que o valor e a competência Declara outr-ossim, que, si presente es
do sr. coronel Negreiros estão empreen- tivesse a' se6sáo de 0ll1;em, teria ocupada
dendo, razão por que, por seu intermédio, a tribuna para afirmar seu I?onto de vis·
o ilustre rr,�litar razia o honroso convite ta, já explanado neste reçinlOo c,?�" r"la.à Assembléia Constituinte. ProsseguindO, çáo 11 organização do Poder Judl'clano e
leu o sr. Nunes Va,rela um telegrama Ministério Público, o qual pa,ra honra e

procedente de Joaçaba, firmado pelo sr. glól'ia de SanLa Gatari"a, _vem merecelld'J
Guerino Dalcanale, em que comunica ha- o mais justo e pleno apoIo de todos os
ver sido covardemente ágredido por ele- partidos representados na Gomissâo Cons
mentos do diretório udeniS'ta daquela ci- titucional ora reulliaa.
dade, um dos quais puxou o revólver, Aflrrrlia, mais ainda. que e.tará, ;no mo-,
em plena via pública, contra o Prefeito men1io oportuno, a inteira dispos'çã::> d"03
'daquela cidade, fatos recém·verificados. Ilustres SIgnatários da 1 e".end" •.. �.!, .,0,
Protestava, disse o orador, contra 05 ta- chefiada pelo nobre deputado ceI. LOj)es
tos descritos no aludido despacho tele- Vieira, si necessário o rór, para �_._._�nH·
gré.fico, que constituem um atentado à e defender, de sua tribuna, a,' J •• "Oas

.

e
cultura de Santa Catarina, sendo o agre- merecidas aspirações pleiteadas li", lndl
dido um dos diretores do jornal "A Tri- cação 'ac,ma referida.
buna", que está sendo reeditado em Joa· Sala das Sessoes, 3 de junho de 1947.
çaba. O orador foi por diversas vêzes (AsS.) José Maria da Veiga.
aparteado pela bancada udenista. Usando
da palavra, o sr. João José de Sousa Ca
b�al, depois de acentuar que não poderia
ter havido atentado à liberdade de im
prensa de vez que o jornal relerido no

despacho telegrafico nem siquer entrara
err.lS circulação, acrescentou que, conhe
cendo, como o conhece, o dr. celestin.o
de Oliveira, homem de cultura e de cara·

ter, advogado dos mais conceituados, náo
poderia crer houvesse s. S. ate�tado ou

a<meaçado quem quer que fôsse, sem jus
ta cau,;a. Entretanto, não tendo recebido
qualquer coml\nicação a respeito do fato
comentado esperava o pronunciamento
'da Justiça; que êle, orador, e seu Parti·
do, desejam igual para todos.
Fazendo uso da palavra, o sr. Saulo Ra

mos abordou considerações em tôrno à
necessidade do sane;:;mento e urbanização
do distrito de João Pessoa' e bem assim
sõbre a localização, hoje inadequada, do
Matadouro público, encaminhando à Me
sa, neste sentido, un'5a, indicação, na qual
sugere sejam, através do Executivo Es
tadual, tomadas providências no sentido
da efetivação daqueles melhoramentos. A

indicação do sr. Saulo Ramos foi manda
da à seguinte comissão: srs. Nunes Va
rela, João José de Sousa Cabral e Cardo·
so da Veiga.
Pelo sr. Wigand Persuhn foi enviada à

Mesa uma Moção de congratulações e

agradecimentos à Federação Atlética Ca
tarinense, não sõ pelo brilhantismo CGm

que se houveram os atletas nas compe·
tições ontem levadas a efeito, e.m nome
nagem à Asserr.1bléia, como também pela
maneira fidalga com que acolheu os srs.

representantes. Posta em votação foi a

Moção aprovada.
O sr. Antenor Tavares, lembrando- à

Casa o regresso, amanhã,. do exmo. sr.
Governador do Estado, de sua viagem ao

oeste catarinens·e. aonde esteve auscul
tando as necessidades e aspirações cole·
tivas da região, pediu a nomeaçáo de
uma comissão para apresentar votos d�
boas vindas a s. excla. Submetido ao PIe·
nário o requer�mento, foi o mesmo apro
vado, designando o sr. presidente a se

guinte comis'são: srs. Armando Calil, Fer
nando Ferreira de Melo, Saulo Rarr.'.)s e

Cardoso da Veiga.
Pelo sr. Raul Schaeter foi dado parecer

verbal à indicação do sr. A'l"oldo Carneiro'
de Ca'l"valho, dizendo que o ensiho suple·
tivo pa'ra a Alfabetização de Adultos p

Adolescentes é um pIano nacion.. l, deven
do o Estado seguir as diretrizes de ensi·
no, traçadas pelo Departamento Nacional
de Educação. O Estado de Santa Catarina,
disse o orador, já tomou' tôdas as provi
dênCias necessarias para a execução do
plano, assinando com a União um acôrdo,
no sentido de ser contemplado com 200
dessas 9scolas. Assim, opinava pela re

jeição da indicação em fóco, sugerindo
a nomeação de uma comissão para enten
der·se com o Departamento Estadual de
Educação, afim-de assenta'r a maneira
pela qual .os srs. representantes 'do povo
possam cooperar na ca�panha. O sr.
João José de Sousa Cabral. face as decla·
'rações do sr. Raul SChaefer, pediu vista
de todo o processo referente à indicação
do sr. Aroldo de Carvalho, para que pu
desse dar o seu voto como membr::> da
respectiva comissão. O sr. presidente dis--

se, então, que ia submeter a votação o

.requerlmento do sr. Raul SChaefer, refe
rente a nomeação da comissão. O sr. João

OIARIO
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A' VVETZEL

MOÇãO

Ipelu Sr. deputadu Wigand
Pel'SUlll1 .

presidenlOe da 'Assembléia

"presentada

Exmo. sr.

Con6tituinte:
Tenda a Federação Atlética Catarinensp.

dedicado a e5ta AS.::iembleia os Galnpeuna
tos Estaduais de Baci·quetebol e Voleibol,
do corrente ano, cujas c.ompetiçóes

_

ini·
cIais Llveram lugar al1Lem, no Li·ra Ténls
Clube e foram aSSiSi.lúas pelos l'l.:plç.;,en
tantes desta Casa, requeiro que V. excia.
submeta à apreciação ua Ca.:;a Ulll VütD

de congratulação pelo brilhantismo co.n

que se houveram oS' atletas d",ante as

corr.Ltpetições, e mais ai!1-<:la, que �e. trans
mita a Fede'raçáo AtletlOa, CQitarmense
os agradecimento's desta, Cas'a, pela ma

neira gentil com que aCOHieu lJS repre
sentan�es c.j.a mesma.

Sala das Sessões, 3 de junho de· 1947.

(Ass.) Wigand Persuhn.
_ .. .

Rc:ostunu da ata da 42<'- sess.a.o o!'(hnaJ'la,
realizada em 4 ele jUI :ho ele 1947

P.RESID:l;;NCIA - Sr. José Boabaid.
SECRETARIA - Srs. Ol'ty Machado e

Alfredo Campos.
As 14 horas d::> dia 4 de junho de 1947,

havendo núme'ro legal, o sr. presidente
decl8!rou aberta a sessão: Es'tivera.m pra·
sentes 27 srs. deputados.
O sr. 20 seoretário procedeu à leitura

da ata da sessão anterior; sendo a mes

ma aprovada com retificação.
Não houve expediente a ser lido. To·

davla, o sr. 10 secretário leu o telegra·
ma dirigido ao sr. Biase Faraco por s.

excia. revma. sr. Arcebispo Metropoli·
tano, no qual, por intermédio daquêle
sr. deputado, externa. os seus agradeCl
mentos pelos cumprimentos e congra
tulaçôes bransli'!itidos' peLa Assembléia,
pelo transc.urso do 330 aniversáTio da sa·

gração episcopal de s. excia. revma.

Usando da palavra, o sr. Antônio Bar
ros Lemo,s deu conhecimento a::> Plentl
rio das irregulari.dades praticadas pelo
Co�etor Federal de Ararangua, que vem,
a seu critério. cobrando ági::> dos favo
recidos pelo Abono de Família, e fazen
do O desconto quando do pagamento dos
respectivos beneficios.
Apõs várias considerações acêrca dêsse

desconto não previsto em lei, terminou
o sr. Barros Lemos por pedir a pUblica·
ção no Diário da Assembléia d" discurso
que acabava de proferir, afim de que as
autoridades competentes déle toma,ssem
conhecimento e prov.denciassem a aber
tura do inquérito administrativo, que o
caso está a exigir.
Esgotada a hora do expediente, pas

sou-se à Otden� do dia. Não havend0
orador inscrito, o sr.' presidente põs em
discussão a indicação do sr. Walter Mül
ler, sôbre a febre· aftosa, e re2pectivo pa·
recer, náo havendo quem se manifes>t.a,sse.
Em vobação, foi aprovada. Em discussác
a indicação Estivalet Pires, sôbre a cons
trução da Eoilrada Barra ·do Veado·Este.
ves Júnior, e parecer, ninguém s.e ma
n1!etltou. Em votação, foi aprovada. Pos
ta em discussão a indicação Armando
Calll referente ao hivelamento da estra
da Vila Nova-Laguna, e parecer, não
houve quem quisesse usar da palavra.
Em votaç5.o, foi aprovada. Em discussão
a indicação Artlhur Müller, relativa a

requisição de vagões para o transporte
de frutas. e parecer correspondente, nino
guém fêz u,o da palavra. Submetida. à

votação, rOl. ap_l'vV'� ...... ..!.. FiIw.l:nente,. em

díscussao a mutcaçao ounnerme Urban,
quanto à exnmção dos Postos F'rscars e

Taxa de Exped>ente, ninguém quis se

mantfestar. l!.m vonaçao a mdtcação e

parecer respectivo, foram apr-ovados.
O sr. Konder Reis, com a palavra, leu

demorado e consubstancioso trabalho

sôbre os dois critérios adotados para a

sistematização do texto constituci.QnaJ,
apontando os inconver1Íe:nt�s da especr
rtcação e levantando a Idéia da _Criação
das leis organícas, que regutarram o.f

Poderes Ordenadores do Estado, derxan
do para o texto consütucional apenas as

normas, gerais. Finalmente, acentuou a

necessidade de se levar às últimas con

sequências o sistema que rõr adotado,
seja êle qual fôr, terminando por soli
citar a pubücacão do seu trabalho, no

que foi atendido.
Nada mais havendo a tratar, o sr. pre

sidente encerrou a sessão, marcando ou
tra para sexta-feira, dia 6, às rrsesmas

horas, com a seguírrte
Ordem elo dia

Trabalhos Constitucionais.
PARECERES

Exmo. sr. presidente da Assembléia
Constituinte :

A Comissão encarregada de dar pare
cer sôbre a indicação apresentada pelo
nobre deputado Guilherme Urban , que
trata da extinção dos .Pcstos Fiscais, é
de opinião que a mesma seja encami
nhada ao Plenário, para os devidos fins.
Sala das Se,:sões, 30 de. maio de 1D47.

Protõgcucs Vieira
Art.hur Müller
Braz Alves

"NM
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USTRIAL�OINVIL,LE
'roRNA

regiar
A OOUPA

{.Marca

BRA�

Exmo. sr. dr. presidente da Assembléia
Constituinte: •

Os signatários dêste, membros da Co'
missão nomeada por v. excia., para emi
tir parecer sôbre a tnd ícação do deputa
do Estivalet Pires, relativa 11 construção
da estrada que liga Berra do Veado. à
sede do distrito de Esteves Júnior, no

município de Concórdia, sas de parecer,
dada a Importância do assunto, que a

referida indicação seja enoaminhada ao

Chefe do Poder Executivo Estadual para
os fins de direito.
Assim sendo peden" a v. excia. que

submeta-a< à d'j,scussão e aprovação do
Plenário.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1947,

Orty de Magalhães Machado
Waldemal' Rupp
Braz Abe.

VOCÊ PRECISA COLABORAR
na Campanha Pró Resta
belecimeeto da Saude do
Lázaro.

'PARA RECEBER AMO'STkA GRÁTIS,
ESq�vA O. SEU ENDERECO AO

UBOIUnÓRID 00111 S...
l

'51CAIXA POSTAI.. 36 ,
•

SI-UMENAU • SANTA CATARINAl �.

,HOLAND:illSES ,QOMDEOOtlll\.JDQ,S
IPELO GOV]lRlNO A:MEJ.UiCIANO
.8. H. L -- Informam de Haia que

o' Genera'l Ja.m·es -M. Bevans, Di,retol'
do P'essoal do ,'comando Eurnpeu
do K'l:er.cito Americ"a,no, entre.g,pu
,est.re·las de' nrollze a 15 holandeses
que partictparam de baLaLhas ,con
Lra os alemães. Esses 15 faziam
parte de uma Ji.sta de 31 re,comen

dado!, para tConde,corações pelo
Pri,nci,pe Bernardo 'da Holaooa;' fo
ram também entregue' 2 medalhas
da Li,bendade a ho,landeses.

,
.

AL·UGA-SE
Quarto e sala, podendo lavar e

cozinhar. Ver e tratar' á rua Lau
ii Caminha Meira n. 74.

----------------__

QUARTO
Aluga-se um para

ou casal sem filhos, a

Mauro R"mos D. 28.

solteiro
Avenida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÁ REALIZADO, D01UN ....

'GO, 0- FrESTIVAL DO
FIGUEIREiNSE

Promovido pela Comissão
Pró-Construção do Estadio do
Figueirense, será real izado,
no local onde está situado ne
grêmío alvi-negro, situado no

Estreito, domingo próximo,
grandioso festival esportivo,
eujo programa está assim or

ganizado:
1° jogo -- ás 9 horas -

Oferecido ao sr. comandante
Frederico Guilherme de Oli
veira Sampaio -- Associação
Esportiva Ponta do Leail x In
dependencía Esportíva Clube.

2° jogo -- 'ás 10,45 horas -

Oferecido á firma Osní Gama
& Cia. _:__ ,Guaraní Futeból
Clube x Novo Horizonte Fute
ból Clube .

•0 jogo -- ás 13 horas-
Oferecido ao sr. A,ntônio Salura
-- Ipíranga Futebol Clube x

Aymoré Futebol Clube.
4° jogo -- ás 14,45 horas --

litima glíria' -da espo-rte -, brttã,g em Santa C-a-larfol. - .. -A� - j-mefls-a �i����i_�e��:�-c����d���---- -'
• • •

.

,
...

-

_ • •
.

.

SIl Futehol Clube x Atlântíee

lalllll - alvl-oegra, as nossas cUlgratllaçoes pela ausplcllsa data.: FUi;'���IU'beâs 16',30 .horas --
_.

.

,OfereCIdo ao sr. presídente da-

Campellato Sul-AmericIIO de Impedimento (off-side) �:'s� ;:;:;::�: �� Fr.:l�

LanCe LI-y'r'e
Contillluação

A taça "Simpatia" Será ore-
.

. A exceção
.

da lei de impedí- Impedido, podendo ai. permane- recida pelo sr. Espiridíã.
..

'
" . mento (orff"sIde) que proteje cer at€ que a bola deíxe a pro- Amim.RIO, 10 - O 5° Campeonato Sul Americano de Lance Livre, ao qual .�.. d', b bo-Lxímíd d d t vá áconcorrem todos os disputantes do certame de cestobol, foi realizado na- o jogador quan � -:ece' e a an-]

XImI a es I a me a ou
,

noite de ante-ontem perante regular assistência . O desenrolar dêsse la de um adversário, ou quan- rede. Se, entretanto, voltar a, '

singular e util campeonato f'oi bastante animado chegando mesmo 'a do é batido um tiro de canto,
I
campo pode ficar impedido. J0-

•..t
.....

I-!III·!-··,_lI!ill!.•empolgar dado � boa pontaria nos tiros �Ivre:> de quase todos os con- tiro de meta ou dado um arre-I ,O'ador 'devido á tática desleal I

�
'),.;;_correntes. Dez Jogadores de cada delegação fjzeram vinte . arremessos ... " -',

'='
-

I id
. ,. ,

.
.• •

cada um, havendo na maior parte aproveitamento de mais de 50 por messo, ou bola ao chão, cessa! �ao CC? oca o a ve.rsano em.. • ., '.'

cen�o., '

. ,desde um segundo Jogador, to-. impedímento (off-síde�. I;,' "", .

. Sagrou-se campeã do certame a equipe dos argentinos, lendo em que a bola. Assim um futebolis-! Em resumo, NAO .HA IMPE- .... .

.

,vista -um dísposítívo regulamentar, pOIS na realidade hou�e um empate ta não estando impedido I DIMIDNTO (oíf-síde) nos ca- RITZ
'

ROXYentre At;gentma, e Brasl], porém, .Ievando em contao obtido pelos pI'l-
'

'i
"

.'
_ .), _ ' do :

. 0'..' '., ',..metros aeremassadores de cada equipe, que foram Baudrace e AfoI\so quando de um tiro de meta tí eos: a. quan <? o jogador HOJe as 5 e 7,30 hs. as 7,4�
Evoca, foi dada a vitória aos portenhos. O empate verifícado inicial- 1'0 de canto, arremesso ou ,bo- tem dOIS adversários entre ele horas Sessões, Chies
mente, foi de 133 pontos para Coada bando. la ao chão pode, sem se ter mo- e a 1inha de fundo, no momen- NO TRAMPOLIM DA VIDA..O RESULTADO .FINAL .

too f' ím edi- to em que a bola é jogada' b) Cleí B
'

Primeiro lugar -- Argentina, com 133 pontos. VImen o, !Cal' em 1 p -

, . lcom ela arr�s -- Qua.r�
Segundo lugar -- Brasil, com i33 pontos (perdeu no regulamento). mento logo que a bola, tenha -

se�pre que a bola vem do teto de Bronze Lamartine Ba-
Terceiro lugar - Chile, com 132 pontos. sido tocada por um jogador do arqueiro ou de um outro ad- bo - Lou.- Apollo Corres, _Qt1�rto lugar -- Uruguai, com 128 pontos. mesmo lado e que esteja Á versárto, mesmo que o jogador muitos outros.QUInto lugar - Equador, com 125 pontos. SUA RETAGUARDA Linha não tenra dois adversários pe- ,C Ii .Sexto lugar -- Peru, com 141 pontos. '

."
.

: , . I .' ensura rvre no programa.
Kapstein. o campeão indiviclu,al, "da bola ou d-O.. _J,ogadnr e a linha l,a frent.e, c) -- quando a bola Noticias da .semana -- . DF-E>

O veterano guarda do selecionado chileno foi o campeão individual que. passando sôbre o jogador e rebatida na meta, uma vez
- Noticiaria Universal Jordo certame. D�s vinte arremessos que fez conseguiu encestar dezoito. ou sobre a bola, é paralela á i que o jogador se encontre le- naIOs �r,ês prrmeiros colocados foram os segumtes: primeiro -- Kapsteín Ii h d f ndo Ni tiro d me_! galmente embora' não tenha p .(Chileno) 18 pontos; segundo -- Guerrero (Equador) 17 pontos e ter- III � e ,u '.' tO. I e

"l..' '. "
. I· reços"

ceifO -- Sanchez (Peru) 16 po'ntos. .

ta nao ha Impedimento, de duIS ou maIS adversarlOs pe a RITZ as 5 horas Cr$ 4,••Campeonato lance livre pOJO eqnipe modo que ° atacante pode fi- frente; d) - quando ao ser 2,40 á;s 7,30 roras - CrO 4,."P01itos cal' próximo ao arqueiro,' ou passada a bola, o jogadoT tem único.Campeã -- Argentina " '.
_. 133'

ao jogador que der o tiro de dois adversários pela frente, ROXY ás 7,45 horas __ Cr$-Vice-call1[l-eão -- Brasil ,.................. 133
·d I'Sto e', esta' r·e2'u�armente emTerceirü -- Chile

_ 132 meta, mesmo sem outro a ver- � 4,00 único,
Quarto - Uruguai "... 128 sá�rio já sua frente, uma vez jogo; (Não importa, portanto, --------

Quinto - Equador -

_...... 125 que guarde a distancia, de 9,15 que ao recebê-la, não mais te-
Sexto -- Peru

i�i���i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111

m. (lO jaooas). Qualquer joga- nha dois adven;á.rios á sua

Primeiro: Kapstein -- i8 pontos - Chile. I dor atacado, atacando a bola, frente); e) -- quando estiver
Segun.do: Sanchez - 17 pontos - Peru. põe em jogo adversário que se o jogador em seu próprio cam-
Teroelro: GuerrBl'O -- 17 pontos - Equador. encontra iIDiPedido. po, no momento em que a bo-

I t· de' I R
Se o jogador se encontra im- la, lhe é passada; f) -- estaIÍ-

regi � I laCOUelo pedido, não lhe é facultado do o jogador atrás da, bola, no
..

• •• desimpedir-se por si próprio. momento que ela lhe' é passa-
ESCreveu: SílTio Veloso ponto de chegada dar-se-á nas Pode ser ãesh:npedido: a) da'; g) -- 'recebendo o jpgador

.

Domi-ngo próximo, realizar- imediações da Capitania - dos se um adversário toçar na a bola de um passe para trás.
se-á, de,finiti'Vam�nte, a ;regata Portos, atendendo, desta for� I bola; b) � se fica.r á'trás _da Reuno os juizes cátarinen
.que será promOVIda. pelo reno- ma, a melhor,comodidade dos hala, e esta for tocada por um ses nas noit-es 'de sexta-feira,
mado Clube Náutico Riachue' afLcionados do saudáve.l esporJ joga:dor qualquer; c) - se afim de estudár nitidamente a

lo.
. . I te marítimo.

. 'dOiS ou mais adversários fica- lei de futebol e interpretar a

AfIm deA �ue seJa. alcançad:J, Indiscutivelmente a regata rem entre ele e a linha de fUn- apUcaçã,o da lei do impedimen-
o me�hor eXIto possIveI, o clu-, do Clube Nautico Riachuelo do atacado nO.momento em que to, fazendo com que a mesma
be supetio:mente por Gharles' constituirá uma vitória semi a bola for impedido por um jo- seja Qbdecida a risca.
Adgar Morltz a.presentará um precedentes nos anais do re- gador do seu próprio lado, em- Carlos José Batista
número de seis guarnições, as mo floriapolitano. bora mais afastado da meta
quais acham-se em grande for-i _._ -_ y _,.., contrária que ele próprio. A'
ma, ;pr<Tmet-endo, concorrer aos A TARDE ESPORTIVA DE ONTEM bola, batendo na meta ou no P as da BBCpáreos. -com grande brilhantis-I P,ulblic.aremos, em nossa edição poste da bandeira do canto, ou rugram .

• • .

�o� em �i:tu�e das, ót�mas COn-jde amanhã, ampla reportag.em �o- no 'ál"lbitl'lo ou no juiz de linha,
para o Bras·11dIçoes fISIcaS e teclllcas emllwe a Interessante festa esportIva se estes 'estiverem dentro do

.

que s:e enco�tram os remadO-, de ontem, no estádio da F. C. D,. campo, e retornando, não põe QUlI�TA-F1EIIRA, 12 DE JUNHOres nachuellllos. patroCInada pelo Comélllldo do 5C em jogo jogador impedido e 19,00 _ Sumári.o. dos programas.Para. que a interessante fes- DisLrito, ,Naval, e na qual o Cara- nem tall1JP'Ouco em impedimen- 19,05 -- Inglês pelo Rádio.
ta de domingo alcance o maior. vana DO Ar logrou abater o Clube to, jogador que a chutou ou 19,15 -- Noticiário.
sucesso, o clube da Rita M,aria' Atlético, por 4 x 3, triunfando, no OUDrO atacante qual'quer. Vigo- 19,30 - A Cena EUl'opéi-a, pa

já inftciou os preparativos, es-, "cabo de guerra", a Polic.ia Militar. ra a lei do impedimerrto (off- IBS1l��45 __ O Compositor da &ema-

;=e.'��o �;��::na:�� a�� II ........._......_.. .w_.._..._..._.__. __.... . ." ������t�Oe ti��-l�:� di���lll�: nazo,ooRim�������:�O�'u!IQ�t�';�:"
d ZO,15 - Musica Ligei!a.bandeIrolas com as .c0_r€S o Não há impedimento nos se-

20,30 - ,Dilário Dijpl-omático, pa- "%00 emend�sclube campeco braSIl_elr� de DI! LUCAS' 'guintes .cas'os: no tiro de can- lesLra de H. Nico,loon. .

J Ui
remo, em comemoraçao a pas- •

_ 'o. no tIro de meta, quando doI 20,45 -- Maurlice CpIes, plano. Salvador, 11 (A. N.) - 'Tr�zen-
sa.gem do seu trigésimo se,gun- - (lRURCiIAO arremesso, quando da bola ao 21,00 - �otj,ciá�io.

•

tas emendas já foram relatadas pela..
do aniversário de fundação, MOLÉSTIAS DE SENHORAS chão e quando o jogador se F 2b1,,,15 -- Comentárw por Bento

comissão constitucional dos tra})l).-
'd t

' a. lao ..ocorn o on �m. _

FIGADO - ESTOMAGO -INTESTINO encontra em �eu campo. Z1,30 __ "A Era de Glo,riana:',' Lhos parlamentares baiano, qu�
Segundo lllformaçoes que Consultas das 14 às 16 horas,

'

Um jogador que, devido a palesoira de E. Fellüw-es. vão adian,tado,s, deverão .s,er encer-
nos forneceu o ,sr. Charles Ed- Rua João Pint� n 7 velocidade ad.querida, quando 22;00 - M�ü�-;'P�norama. fados no próximo dia dois de ju-
gar M?ritz" di?no .

presidente (Sobrado)'. ataca,. indo ao fundo d� re�e, �gg = to�I��tr�1� da ,Impren- lho, quando dar-se-á promulgação
do Clube NautIco RIachuelo, o Continúa na 3a. páginti ou deIxando o campo, nao fICa sa Bl'iianica. é!::' Ci):'Ul cOld!tecional.

�

.

o sr apêto seráatendido
DE BLUMENAU RECEBEMOS O SEGUINTE TELEGRAMA: "REDAÇÃO DO ESTADO - FPOUS - AGRADEÇO AS BONDOSAS RE
FERÊNCIAS FEITAS À MINHA PESSOA E ESTAREI SEMPRE PRONTO A, COM MEUS FRACOS PRÉSTIMOS, TRABALHAR PELO
DESPORTO, DEJNTRO OU FORA DA L. B. D. ATENDEREI AOS APíLOS DOS CLUBES FILIADOS E DESSE :BRILHANTE PERióDI
CO, DESVANECEDORES PARA MIM, UMA VEZ DESAPARECIDA A CAUSA DE MINHA RETIRADA, POIS CASO CONTRÁRIO, SERIA
CONCORDAR COM A DEGRADAÇÃO DO NOSSO DESPORTO, DIGNO DE OUTRO DESTINO, PARA MAIOR GLÓRIA DO BRASIL.

t
.

SAUDAÇÕES" (A) SEBASTlÃO CRUZ.
�-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

f
Há 26 allS fUldava-se, Besta Capital, Figleirense f. C., le-o

,.

ODEON
Ás 5 e 7% horas Sessôet

Chies
,

A \GRANDE ,BONANÇA
Gom Ri.ohard Arlen Robett.

Livingston Jane Frazee
No programa -- 1) O ES/POr

te em Marol}.a n. 91... Nu..

Imp. Filmes 2) A voz do MllJl
do atualidades preços: Cr$
4,00 3,00 2,00

" Imp. 14 a,nos"
IíMPERI,.AL

Ás 7% horas Sessões d�
Moças

.. .

CONTA TUDO AS ESTRELAI<
Com Ruth Terry Boob Lhi

gston e Aurora Miranda
No Iprograma 1) O Esport.'

em Marcha n. 137 Nac. IlIllI'.
Filmes 2) Ondina,s em Ação.
Short
Preços: Cr$ 1,20 2,00 3,6fJ...

"Imp. 14 anos"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

baic'ânicosAlarmados meiosos
.PediUoos alls aossos (lÜB.timN leit&Pe8, o obséquiG de p-rU>lleMr." o ANGORA, 10 (U. P.) - Os tual de algumas cidades gre- tituem luta tratriclda nem

�J'.1 abailKo e l'emef,e-.,� á. DOS8a Red.áção afim de� J acontedmentos na Hungria e \ gas dessa região 11e10s EAM, guerra -civil, mas a luta sem

-,CUanto ames, o DGI!BO D1OVO CadaMro Social. os antagonismo's nos Balcans o que parece ser um dos ob- declaração de guerra entre

,
, entre russos e anglo-saxoni- jetívos atuais dessa organiza- várias nações. E' tempo de

Nome •.....••..••.••.•...••...•• � cos, são seguidos pela Turquia ção. A Instauração de tal go- proclama-lo corajosamente e

�-G •••••••••••••• E8t. <liiril •••••••••••••• D. NiUc. •••••••••••••• com o maior interesse e com vêrno, levaria a influência agora a única maneira das

uma inquietação que não se russa até ás margens dos Dar- potencias anglo-axonicas agi-
PaU •.•.•.••.•••••••.••••••••••••••••••�............................. procura dissimular. Não' 'se he- danelos. rem - acredita-se aqui - é-

� (laf I sita em afirmar, com efeito, "São Inlrnaglnaveja as 'con- intervir diretamente nos Bal-
o .: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � que' se assiste a uma nova, eta- sequencías que decorreriam cans, qualquer que possa ser

�() 011 Qarao .1 pa da "poussée" soviéti�a pa- para a Turquia.. Estivemos Aa �raVidtade dessa
_ decisã?

" ra o Egeu e os estritos, a qual longo tempo afastados do ter- ,çrescen a-se que nao se es-

� 00 Pai (mãe. • ;.......................... seguir-se-á, fatalmente, o for- reno da agressão nazi mas os ta longe de aumentar as me-

talecimento de Moscou :

nos tiros de fuzíl do perigo verme- dídas extremamente energi-
:Db••n países balcanícos, fato a que lho repercutem neste mornen- cas, podendo praticamente,

...................................»........................
se assiste, atualmente. to, até as margens do Marti- irem 'á guerra preventíva. A

O principal objetivo de preo- za. A guerra existe e está per- Turquia considera vitais para

cupação reside na possibilida- to de nós - assegura o jorna- ela a manutenção, do "stato

de da formação do estado da lista - e os acontecimentos quo" territorial dos Balcans e

Mecedonia, na Grécia, em con- dos quais os Balcans e a Ma- o afastamento das suas fron

sequencia da ocupação even-: cedonia são teatros hão cons- teiras da influência russa,
, I

que não céssa de considerar
.....;.,------------------------- .----

. um dos maiores perigos".

Inspetor do Ensino Secundário' :pREOCUPADOS OS CON-
GRESSISTAS COM AS RELA

ÇÕES RUSSO-IANQUES
WASHINGTON, 10 (U: P.)

o CURSO GENERAL OSÓRIO em Porto Alegre manterá - Sabe-se' a'quí que os princí
a partir de l.- de junho, u� CUl"SO especi�lizo�o d� .país chefes do congresso estão

preparaçõo C!l esse' concurso, sob a direçõo de dois Ins- seriamente preocupados com o

petor,es Federais. Para os candidatos do Interior e de desenvolver das relações entre
outr9s Estados será proporcionado um curso especial Estados Unidos e a Russía. E

por corres3'ond�ncia, com a remessa d'as aulas taqui- já . estudam a couventêncía de

�rafadas e de tôda a legislação
.
cuja consultá' é convocar uma sessão especial

permitida.' do congresso, no próximo ou-

Informações: Caixa Foate l 1401. End. Teleg.': O TA C tono, para que Os 'í:êpresentan-
Pôrto Alegre. tes do povo 'estejam a postos

----------------..;._----- 'no caso de aumentara tensão

. O. f'Hnl15Snno: ,�r!�;w,. �lr�o".
e�.t��..o.s..��i"s .�:����." . . . .. .."_

� ".-: bÚR4.;ifS-'IS! ---

.:» .

CdéS �éIR� 1'4... l Dr. (LARMO G.

ri $q4{/f'IJ;E/J�1,oét�:;� .
GALLETTI

Y.?/.0 • • A o v O G A D O
�4.t'6', ", €rime·e eivel •

��b".._
COI!IBtituição àe SO(l�dadet.

" .l-JATURAL-IUÇÔES
,.Tituloill Daolóratórios

'

EBcrit.• - Praça ),6 de Nov. 23.
.

10. cnda r .

'

Reaíd. -- Rua Tirad",-,ntell 47. IFO'NE - - 1468

-_.__.-

A8l'adooeriamos, também, a eeamleft de� de DrMcimeatoo.
aMamentos e 0utrU, de p.qi-entM ou de pe;s800U�. 1,.

(Concurso aberto até 16 de junho; na Delegacia do D.A.S�P.
à rua. Felh,e Schmídt n.o 5)

DI. SAVAS LACERDA - DR. NEWTON D'AVILA
0peraC(>ee - yulii Url.nArlas -

Doenças dos Intestinos réto •
ln", - Hemorroidas. 'rrãtamen.

to da colite ameblana.
J"iIiloterapia - Infta vermelho,
Conifulta: Vitor Meireles, 28.

âtende-' diariamente às 11,�('I �
e, • tarde, d!lÍl 11l hs. em dmnt.

Rem.d: Vldal Ramos, 66.
-"anil 1067

� m6dico-clrtirglca de Olho.
� OU'Y1dOll! Nariz - GarglUlta.

Pl'c.crigão de lentes de
contato

,_nULTõRIO - Felipe Schml-'
1t. 13. Das 14 às 18 horas.

�OCEA· - ConselheIro ....
tra, 77.

'NlLEFONElS 1418 e 1204

Ausente
DR. ROLDÃO CONSOrU

��GM GERAL - ALTA rn
'llIIil'lWIA - MOLll:STIA.S DE �lI1
•... NHORAS -o PARTOS .'

ti'�do pela Faculdade de MOO!
(',1llna da Universidade de São

?·'mtl.o, onde foi assistente por .."

m11i anos do Serviço Cirúrgico df'
Prof. AUplo Correia Neto

trCl.U"«la do estômago e vías i>l.
f!!...""eiI, Intestinos delgado e grouc
tlrólde, rins, próstata, bexlí!;'a,

iltilro, ovãríos e tromnas, Ve.rloo
,�lfI. bidrocele, var-ízes e . hÍlMlil

CONSULTAS: ".

C.1!IIf 2 As 5" horas, à Rua !!''ili.p!'
IilI.Ibm!dt, 21 (altos da CSIJjll pi

ralso). Te!. 1.593.
�:2NCIA: Rua Esteve!'> Jl\

níor. 179;, Tel. M 7M

fil. A!Ur'lANDO' VAtOlO
DE ASSIS

.� lkrYiços de ClInlcs"Infantll 1It
AlI1itJtêncl.a Municipal e. d.

.

Caridade
\'l.UdliIiCA MÉDICA DJil C,RIANO_

ADULTOS
1@8lfSULTÓfilô: Rua .Nun",.....

��, 'I (Jild!ficlo S. Francisco).
iCÔllffilltas das 2 às 6 horllB.

�:i!lNCIA: Rua Marechal GW>
Iherme, 5 Fone 783

.,

,"'_"'_";"�-..

DR. A� S'ANTAELLA
(lD1plomado> pela Faculdade, Na
� de Medicina da Unlverl!lda
lia do Brasil). Médico por coneur-.

.. l!o Serviço Nacional de Doen

\1:18 Mentais. Ex interno d:a Santa

l)CJa de Misericórdia,' e Hospital
H'I1l'llátrko do Rio na Capital :t�

deral
IlUNICA .li!ll:DICA - DOENC4lill

NilRvbSAI!I
_ Collsultóirlo: Edlflcl0 .Am6i1ll

NETO
_ Eua Felipe Schmldt. Corurultu:

Dlls 15 ás 18 horas -

�=ia: Rua Alvaro de CD.rl'I\·

lllu nO 18 - FlorianópollJ).
.

.� POLynORo, S TP.TM�O

lIYd1co do Hospital de Caridad.

de Florianópolis
•

Assistente da Maternidade

0L1N10A MÉDIOA - DISTúR

BIOS DA GESTAÇAO E ·DO

PARTO

Doenças 1.os órgão» internos, es-
.

pecialmente do coração
Doenç2.s da tiroide e demais

glândtilas internas _
.

fi.IOll1ERAPIA '- ELECTliWCAR

DI6GRAFIA - METABOLISMO

TECHlelSPI.M!.\RIO WENDHAUSD
Dwrlcr do Hospital "Nerê.. R"...os"

CUNlCA Mll:DICA DE ADULT�
E CRIANÇAS

CI)tl,tlIt6rlo : R, Visconde de Our,

i'nto, 2 - elq. da Praça 15 de No
�.bro laltol dI> "Belo Horizonte")

Tel. 1543

Couttlta.: da. 4 ã. 6 hora•.

lIeoldência: R. Jl'eMpe Schmidt, S�
-- lI'one manual 81:01

o Brasil pa·ra seu

desenvolvimento

necessita de técnicos

---� ........

==1'DR .. SAVLO
RAMOS

Especialist� em mol�s-.
tias de Senhoras.
Alta cirurgia.

Horário: 9 às 12

todQsem ali!

prefissQes

Dr. BIASE rARACO I

DOENÇAS DE SENHORAS -'

SlFILlS AFECÇõES' DA
PEJ..J] - RAIOS FNFRA-VER·

:MELHOS E ULTRAS-VIOLET.AS

COD.: R. Felipe Schm1dt, 4G _:
Das 9 às II e das 5 às 7 hrs
Re8: R, D. Jaime Câmara, 47

FONE 1648

DIARIAMENTE

Énvie ao seu amigo d'istantt
um númer.Q da revista O VA
LE DO ITAJAt, edição dedJ
cada a Flodanó,polis, e asslDl

estárâ contribuindo para
lÍlBior difllsã6 cultural

. dê' nossa tetn"a

BASAL

NEVESDR. UNSCOIUIUltas diàriamente das 15 tos

18 horas Moléstias de senhora
Consultório - Rua Joâo Pinto Do 7

- Sobrado - Telefone 1.46\1
Residência - Rua Sete de Setembro
- (Eddflc1o I. A. P. da Estiva)

TelefÓl1e Mo 834

Atende chamados a qualquer
Ilon, inclusive duranté a noite.

OOKSULTÓRIO: Rua Vitor Meue-
.�..._-;.-;.--�--;.-----:--...._-.._..-.---.., .

-

,-y

ODIN \

.,'�ft'k :.'..N, J
.11 -,

. i,
. ,

LHE QECOMfNl)1' 1

les, 18, Fone 702 .

..mENOIA: A v e n i da Trom-

powski, 62. F'one 766 FONTESPAULOII.
CUnico e operador

Coolaultórlo: Rua Vitor Melrele3, 28
Telefone: 1.405

Con.ru1tas das 10 às 12 !! da,s 14 llll1
Re8idência: Rua Blumonau, �

Telefone: 1.623

DR. - M. S. CAVALCANTI
CHn1(,8 exoluslvamente de crianÇlltl

Rua SaMAnha Marinho, 16
Telefone M. T.l2

LIVRARIA ROS�
Rue. Deodoro, 33 - Fpolis.
At�nd8 pelo Serviç�
Reembolso Postal.

Livros Técnicos
em geral

CURSO MOTORISTADE
CONTA CORRENTE POPULAR l

Juros 51/2 a. a. - Limife Cr$ 30.000,00 1
Movimentação com' cheques !

B·anCR dp Distrito federal S_ A.
'

CAPITAL: CR$ 60.000,900,06
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

. "Rua TrilJano, '23 .•
'

Fioria,nõpoUs

e

Serviço de Pronto. Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e 'prática - conhecimento do motor.

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

GARAGE UNIAO PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.
m_..

Fabricante e dbtx'i-huiclp'r8s daa afamadall con
fecções -DISTINrA" e RIVET. POS!lue um gran
de sortimento' da casemiralt ri.cadO'll, bl'in.
bons .. baratos. algodões. mortns • aviamentos

para alfaiates, que recebe diretamente dali
SnrD� Comerclant.-s do interior no sentido de lhe faZIA rero 'Imo

Florlcm6poU.', � �FIL-IAIS em Blumenau t'I Laje••

•_.,..__IUI.....II:II!IIll-II:iõNI:I••'i_II'!W_:I!!IliI�'W d·Mi2WNtMiM5#'h"'hiti*it:����"'9'iIf'iD,""S?JIiWi'f" 23iF'Í69í9JiPWj#ii\'tOl$t_:"'0·:tI�r.iI_I!.IFPFIIõ!!3N_""iiI"'I!III"""'_=SI!;ljMII:l,ÇIiS!4:m:;ilIl5QiiiI'!lIl*I8III..õIIIIIi!I_•• lItl:õl&#fa:·i'IIJWill4�2IIllIII111!11!lE'E1lmI!;&e:':!!9

fábrica", A C(l�fi
OIA CAPITAL- chama Q ot.n�ao doa

vimito al'ttC90 de .fatuo:oem IlIUQIi compras: MATRIZ em

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ialsas atitudes da bancada udenísla, na Assemlaléia Constituinte,
o P.S.p� lhe restringtsse o' erêdíte. A erientacâo pessedísta será
dar crédito á U.D.Na sómenle nas qsestêes do intel-esse coletieo. Quando as pro

posições. visarem Interesses políticos, 'sentirá ela, o peso
t da vetação

HOloenagens- recebidas e inicia�ivas lançadas
Blumenau recebeu festiva 32° B. C., gloriosa unidade nes competente" advogado Dr. Luiz;

.mente o ilustre Governador do ta região. \ Stotz, agradecendo S. Excía
Estado de S. Catarina. S. Ex Após os cumprimentos de ein belo improviso.
cia. foi alvo de entusiasticas prax.e. S. Excía., acompanhado Ás 18 horas foi homenagea·
manifestações de simpatia por de altas autoridad-es e do Sr ,do pelos desportistas loeaiss

parte das' classes conservado Prefeito Municipal, manteve falando Os- srs. Joaquim de Sa--
ras e do povo. cordial palestra, no gabinete les, Dr. Osias Guimarães e Dr
Chegando a esta cidade, sa d.o Governador da cidade, rece Guilherme 'Renaux, de Brus

bado pela manhã, foi codigna bendo as pessoas que lhe fo que, que, expotaneamente se

mente recebido defronte á ram expressar a sincera ad- associou ás merecidas homena-
Prefeitura, onde já- encontra miração. gens. Falando, ainda, de im�
va grande massa de povo, ten- Logo após, o Dr. Aderbal R.\ províso, mais uma vês..agrade
do formado uma companhia do da Si1v� -dirigiu-se ao Teatrol ceu o Dr. Ade:bal R. da Silva ..

Carlos uomes, onde lhe foram as demonstrações de que era,

apresentados os membros do alvo .por parte-de todos os blu
díretorio P. S. D. local, que, menauenses..

assim, lhe hipotecaram írros Domingo, pelá manhã, vísí-

A ultima parte da sessão de trita solidariedáde. Foi otere tou as importantes obras d�,
cído a S. Excia., um coquetel, Empresa Força, e Luz, víajan
falando, no momento, o SI' do á tarde para Florianópolis.
João Nóbrega, preaídente do Ponde S. EXCÍ.a., em sua úl-
diretório do P. S. D.

.
Uma visita, verificar o alto)

Ás 11,30 a convite das elas- gráu de ap-reço em solidarieda-
ses conservadoras, visitou o de, apresentando-se a' cidade
distrito de Itoupava Seca, on festdvamente para homenage
de se poz em contacto, demo ar o ilustre Governador de to
craticamente, como o povo des dos os catarínenses.
ta progressista localidade. Te' Desde o desfile escolar. ím
ve ,8. Excia. brilhante recep-' ponente, arrancando aplausos
ção, agradecendo em impro-I á grande massa de povo posta
,viso eloquente a homenagem' da na rua 15 de Novembro, âs:
que lhe era prestada. Na praça -manifestações partículares, no,
de desportos do Guarani E. C. tava-se a aLegria de todos. os
teve logar uma "ohurrascada " presentes, que puderam, assím;
partícípando, tambem, a sua .externar-Ihe a sinóera admíra-:
comitiva, autoridades civís e ção e confiança e que têm elID

militares. ,sua ,profícua administração.
Á tarde, lançou o ilustre Go

vernador do Estado a, pedra
fUl1Jdamental da construção da
ponte sôbre o ribeirão Garcia,
importante melhoramento pa
ra o desenvolvimento econô
mtco�social da região. O áto se

revestiu de expressiva grandio- Esteve, - emlem, nesta Rooacão, G'

'sidade. Grand€ multidão en-
sr. prof·l"ssol' Améri,co VeSfPuCÍG'

cheu literatmente o local, ova Prat,es, inspe,l,o.r Escola,r na Capi-
,cional1Jdo / demoradamente o t�l, ,que 11?'s v,elU convldar para as-

G'overna'�br do Estado. SlStJl', hO'Je, ,as 20 horas, a Jilsta-

Ás 16 horas, dirigiu-se para l�ção da ia ,escola de ensino suple-
o futuro estadio do Palmeiras hvo.

lançando a p€drà fundamental Agradecendo o conviLe, coltgratu-
de.sta imponente construção,llamo-�os ;com a instrução. P�.l�Ji�a',
tendo feito uso da palavra o' por maIs essa promlssora lDICUlll

iva .

.,

As
que
de

-----------------_ ....-._------_."'------ ._------

Florlanópoib, 12 (iÇj! junho de 1941
� I'

MINHA. C RONaCA
VAPE

Da boca dos nossos avós já escutavam OS, em mel) ínos, a terror isa
das exclamações a respeito da "carestia da vida". Crescemos, ouvindo
dizer aos nossos maiores que "crise como aquela" nunca se "in na his
tória e os anos passavam e-não se debelava nem decrescia, a tão Iam i
gerada "crise". JusLo era que a palavra, e não a iuéia - que. não 'chega
vamos a apanhar - passasse a ter para nós. a significação de um .dra
gão de seis cabeças nextírpáveis, elemento envolvente de poder -ine
lutável. Só mais tarde, fomos penetrando pela rama; os segredos da
ultra-cabeluda ciênci.a das finanças.

Dificilmente apreendemos a írnportanoia e repercussão profunda
que tem em todos os aspectos da vida do País o valor da moeda e sua

circulação e o prudente equil ibr io que devem guardar com a expansão
.da produção e ·0 consumo, isto é, ·0 valor aquisitivo da moeda e sua

aplicação na sutil reciprocidade da of-erta 'B da procura.
Mais dificilmenLe ainda aceitamos que redundam do aviltamento

monetário ,e do excesso circulante do papel moeda, as crises na indus
tr ia, o movimento desritimado nos mercados internos e -exlernos e

principalmente, os assustadores prêços d.as primeiras utilidades que
esvasiam os nossos pobres bolsos de pacatos burguesses. Até as ti-la-s,
os tubarões, as greves, a cr ise dr braços e cabeças a sôldo decorrem do
1:enômeno inf'lacionista. .

Lemos e ouvimos dos entendidos que a politica financeira do país,
de anos esta parte, não guarda a indispensável subordinação á econõ
mia,. que deve 001' a sua reguladora, assim como aquela, inversamente,
deve ser a sua estímuladoia. ,

Assistimos então, pelo excesso das 'emissões monetárias, a uma

progressiva desvalor izaçâo da moeda, que é a medida geral de todos
o.s valores. .

.'
.

Aconteceu á economia pública -e privada o que aconteceria a um
indivíduo pletóríco. O excesso de sangue prejudicou a sua livre , circu
lação e .ameaçou a, rutura dos vasos e do equilibrio organico. Impôrvse
ia, terapeuticamente, uma sangria, ou, no caso do inflacionísmo, uma

d.efLa(irJ,o?
,TalYês, a medíeína aconselhasse ao pletór ío tal teropêutica mas a

experiência dos financistas patrícios não a recomenda ao nos�o com-

plicado organismo econômico. "

O movimento -inflcionista tém seguido um nrocesso pr-ogressivo,
mas gradual. E'· certo que nestes 'últimos tempos, térn sido por demais
apressado, con tudo, a brusca retirada do excesso da moeda circulante
acarretaria o perigo ele um colapso ao nosso delicado organismo eco
nômico.

,

O govêrno já sábianl-enle sustou a ecissão de papel mo€da' e tal
medida, juntamente. com a retração do crédito bancário ,,'eÍlI- refle1.ir
benéficamente, em Lodas as fôrças ad produção e no r.ea3us1.amento do�
prêços aos novos indices monetários.

M·e'Smo o.s que menos entendemos de ,economia e financas. deoo'Obri
mos_ que a estabiljzação �onetária é o remédio Il1ais adeqtÍado á in
flaça,o, g.erando ate um clIma de s·eguranQa e paz social porque neces
sariamente, viria pôr fim" ás gl'eves e reivi.ndicações �Iassista� uma

_
v·ez que os salários se enquadrariam dentro do valor aquisitivo da moe
da e () fomento da produção naci-onaI não esbarraria no fantasma da
desvalorização do cruzeiro.

Portanto, o que d-evemos des-ejar é qLH:l doe fato sejam sustadas no
vas perigosas enlilssões,_ que romperiam de vez com as comportas do-
nosso esfôrço de. produção. Contidas essas, só faltará a estabilização de
todos os niveis de valores econômicos, prinCipalmente o da moeda. e
uma _era de paz :e pro�perid-ade se a!_Jrirá ao futuro do Brasil, porque
estarao .guardadas '3'S Justas proporçoes >entre o poder aqui-sitivo e as
possibilidades da. produção e. do cdnsumo nacionais.
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sera candidato
Rio, 11 (A: N.) � Em

·ip.a3-c::sesse
continuar· na PreEtidên

lesfra. ontem no, Senado co cia da RepubUca,
.

têr-irie-ia
o sr. G€_tulio Vargas) aludimo desincompatibi'lizado .a tem,po
ao telegra19a �e �.� ·Paulo,. se- de concorI'er às, últimas elei-.
gundó o' qual .cogita.m ali" al- 'ções.

. _. guns amigos seus de le;vantar E, depois de uma. pausa, a-

-��:.·.a sua candidatura à Presideu- crescentou:
�:�;>cia da RepúbUca, nas eleições - Pretendo manter coesas

, .' de 1951. minhas forças -para a,poiar,
-SOrrindo, o senadol' gaucho nas -proxlmas ,eleições, o can-

'te-srpondeu: dfdato que melhor atender às
-:- Deus me livre. Se eu qui- .aspiraçÓes do povo.

,

<'Real» SIA Transportes 'Aéreos
,

AVISO . , ... .

A AGENCIA DA "REAL" TEM O PRAZER DE tOMUNICAR SEUS
DISTINTOS CLIENTES o HORARIO DE ESCALAS:

FLORIANóPOLIS - S.-W PAULO - RIO DE JANEIRO.
SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS - CHEGADA - 7,30 HORAS

PARTIDA - 8,00 horas. •

FLORIANóPOLIS - PORTO ALEGRE - CHEGADA - 11.00 :-

HORAS - PARTIDA - 11,30 HORAS.'- .

PARA MAIORES INFORMAÇõES COM OS AGENTES OLIVEIRA,8I;
CIA - RUA JOÃO PINTO - 18 '

TELEF� 1':358

P A R Á' F_ E R IDA S,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
_f R I E I R A S,

E�_!:J._��S, ETC.
�
\

A visita
Hemos

A' i1!1atgem dd s e s s
ô
e s

da Assembléia

terça-ieira, na Assembléia,
constoú de uma excitante cor

rida de bicicletas entre as ban
cadas (la U. D. N.. e do �. S. D.
Não tomou. parte o deputado J.
M. ela Veiga, que alegou estar
seu aparelho impróprio para
as ducrs voltas á Ilha,

() ponto de pa·r·tida foi do

edificio da Assembleia e aí
mesmo. seu término, Na der-
rtuleira volta vinham pedcion
do juntos o lide?' do P. S. D. e

o sub-lide?' da U. D. N. Bem

apurotiirüu», envergado sob a

máquina, o deputado Konder.
Desiilarulo na pista, o deputa
do Calil fez U:I1W

_

brecada para
esperar pelo seu contendor.
Quando aquele passava junto
de sua veloz bicicleta, peraun
tm/.-lhe á queimo-roupa:
"Qual o ??LOUVO que o sr. ex

pref.eito da U. D. N. não pe
diu a exclusão do imposto so

bre uidcletas quando esta.va
no poleú'o?"

O ciclista Konde?' atrapa-
lhou.-se, perdeu a dir'eção e

brecou violentarnente. No fim
da corrw.a, f01'am. desclas.,sifi
carlos os ela U. J). N.

O dia estava bonito e a

pisla esplendicla.
C01'?'eíl tudo bem por que

não houve :;u-iz - disse o dr.
Salgado, q-ne estav.. nas banca
das.

.*-

II �

Ontern, data alo'dosa para
nossa. Ma.rinha de Gue?'1'O,' a,
sessão foi em homenagem. ao

ri·ia.
Vários deputados se fizer-an�

ouvir, sendo aplaudidos.

C.4_l�TAZ DO DIA - Para a
p1'ó.7:ÍmIX sessão das 14 hm'as, na
Assembléia:
Leitu1'a

menta).
da

I
ata. (Comple-

Inclicllçi)es da minoria.
Rejeições da .�nai01'ia.-
A influência. das chapas

tl'azeiras das bicicletas.
Abaixo os irnpostos

f:1'1.wm-se pontes ...
F"in(l_lment� :

01-'çamento.

e cons-

((, voz do

Zé do Congresso
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Gover-nadór Aderbol
Silva a Blumenau
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DE PAGINACANTO
. <?:ltem fomos ao c)nema .. Quem nã? vai ao cinema não se diverte�

D�.po]s _dO c21lema, �êl!fe. Por lSto, twmbem, fomos ao caMzinho. Eramos;
tl'es. �?O, nf!-o � o fllme: Este tiJ?lha outro MLulo: "Eramos· seis". Nós é
que, eramos lres. Por sl,nal, salmos mal humoradas, do cinema. Fi ta
ca,cete. Mas a v.e�dade e (lue nos divertimos; fomos ao cinema, ..

.Descemos at.e a esquma da Soberana. Encaminhamos a votal1ão·
"Qmdoca ou N.aiCional?" 1'á... Nooional: dois votos .contra. ,um. O �ot�
contra fOl do amlgo ."do e-o�Lra". Sabem os lei.tores, como são e-ssair
C01S(l.S. .. Cren_ças pohtJcas dlf.er·entes... O nosso homem relurtou um
pouco, mas fol. Apela!TI0s para os sentim-entos democI1átilcos dele. Ar
gUl�}>eDrtamos ... Ellgulm o ar·gu.mento e o caMziDlho do Nacional. A Ll'u
dlcao manda que. �ão se pague imediatamente; antes uma pr.osinha.

Assunto: pohLlca. IClara·, só se fala nela e ideIa ... O nosso amÍO-(}l'
"-cio -contra': en�rou de saIa. Estll>va disiposto a tirar forra. Nós, não.

"

- Voces nao �Cihrum ·que a nossa bancada 'é a tal? QueTo que VOCêE;
m� rcsipo?.clam_; afJ.llal de contas, a bancada ,do meu "ipartklo" tem nã'(I'
s·el o qu�,. pOlS

_ ollha�o I])or um !prisma ·diferente, aliás, do ponto de
vlsta POhtl·CO, nno seI .D' que mais ...

F,oi ,mais 'o�l men.:_os, as-si:m, que o nosso amigo do contra começou 3f
fwlar. Nos, pOl'\em, nao ilrOhavamos, nem deixamos de acha{'. Por isso'
nada. dissemos. -

O homenzinho, porém, não se deu por êlichado. Tee-eu várias consi-
derações a,c.ênca do seu parlido e voltou à carga. Insistiu.

- Vamos, vo,cês não acham? É ou não é um fa,Lo?
- É... um faLo.. . .

--I- Pois bem. Vocês concordam, não é?
- É... concordar: ..
- Por que vo>cês respondem, apenas, com um gcla,do "(I". É, nãof
- Não! não é, ..
- Não arcl:miLo isto comi,go ! É um desfÍ>fôro! O que é que vocês

lJ)!e ]]js·am !
- Nós não pensamos nada ...
- Mas vocês devem ac'har que n nossa hancarla. _ .

- Perdão, islo é que nno! Nós não aohamos, mas rslamos procu--
rando a bancada do teu padido., .

Lev'antamo-nos, jogamos dez tosltões -sobre a mesa' (incluimos um-
tostão de gorgela) e saimos:

-

- Vamos tomar ares ... isto é o que nós ac.hamos. - .

Eramos dois ... (cai o pano e os dois grilam: l\Ieu Deus! Quanta
.inlransigeDlcia! )

..,

,
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