
o "DIÁRIO," DE ONTEM, VOLTOU A INJURIAR O ELEITORADO ÇATARIN�,�,�M" ÂRTIGO QUE MERECE TRANSCRITO, PELO MENOS NOS
TÓPICOS EM' QUE 'SE 'REFERE AOS ELEITORES "ANALFABETOS QUE •. MAL ,SABEM ASSINAR O NOME, .QUE CONSTITUEM A MAIORIA DO
·"P,ESO·· ESMAGADOR" DO P. S.l}.,· E IMPÕE (SfC). AO ESTADO, SôBRE A ESCOLHA DOS HOMENS CAPAZES, OS ESCOLHIDOS PELO VOTO DO
ELEITORADO DOO PEDROS BITTNCOURTS E FRANCISCOS"... .

.

.

".

O' TITULO DE ELEITOR, A ESSES "ANALFABETOS," FOI CONFERIDO POR JUIZES INTEGROS. E CONTRA A EXPEDIÇÃO DESSES TITULOS, OS
"CULTOS, INTELIGENTES E EVANGÉLICOS" UDENISTAS NÃO INTERPUZERAM NENHUM RECURS�, ,

.

DERROTADOS 'ONTEM, COMO' ANTE-ONTEM, E COMO AMANHÃ, QUE VÃO' CHORAR NA CAMA, QUE É LUGARt.��UENTE!!

... MAJ.R .A.N'I1GO DURlO DE SANTA CATARINA

:� 8 B. Ge.-_te: SmNEI NOCETI - Diretor Dr� R UBENS DE .!.BIM\DA ltA.I08
Diretel' de Keclaçie Â. D.AMA.SCBNO, DA SILVA

\

No Rio, O presideule do Chile
Por gentilesa dos srs. Machado ci«...agentes nesta capital,

da: poderosa companhia Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, pode
mos comunicar aos prezados leitores de "O Estado", que o

avião PC4 - P.P. - COI, daquela orga�iza��o, ,c?nduzi,n,do S.
Excia o presidente do Cliile, chegou ao RIO de Janeiro apos uma

viagem esplendida.
_ .....-_ ....._------------------

Estrada" de Ferro' Teresa Cristina
, 10'0, 26 (A. N.) - Sob a presidência. do sr, Ivo D'Aquino,.
reuniu-se a Comissão de finanças do Senado, tendo sido apro-

IRo XXXIV I f:' I MA' S f f 9 O "ado o parecer ,do sr, Vespasfano Martins, favoravel á iProposi-lor aUv.pv115 erte- eira, 27 de Juntlo de .. 1-947 N. 1 .06,
ção, abrindo 0_ eredíto de quatorze milhões e qnínhentos e qua-
renta tres mil e cento e vinte emzeíros, para 'melhoramento e-

M A, A S SEM B L E I ft C O N S T I TUIN TE �:;�:�EE�;:;o1�:::r:!=d��af;!�::sf!=:�:!�� ::
• deo, Guilherme Urban, de PSD, historiou o Corpo de Bombeiros, de Join-rile, Te P410 pova "fiBl !I

19�-Selos comemo-i.llrama de con&rattJlaçõea ao sr. Presidente do Chile, qU8 ora visita a 1'I0Sll� Pá� , ti
'

U, ti'" 'U '{1 .,

eri«. - Gaiueiando, o sr, Barres Lemos comentou um memorial de udtJni,st•• do Ara- DeslIledr?,n(lo-s� nas altas e raüvos"a.l'/.guá. � S. a, investiu 'contra o funcionalismo público, - A sessãQ foi prorrogada generosas Intenções com que

para iuet üiceçõe« das emfJRd/Js. sOllill;udo energias e sacrifieio,' Rio, 26. (A, :\.) - Em bomena-
�,' o edííteou e aperelhou O' povo gem ao Presidente do Chile o De-",om a. presen-yll de 30 senhores minando, requereu o orado]' a pu- votos de feliz JJ e rmanénci a, certo d A ar

'

"H it I
' ,

"epll'tados, reuniu-se, ôntem, as , hlieaçâo do seu trabalho rro "Di-á- de que os laços de amizade 'entre
e I' angua, o osp a partamento dos Uorreios e Telégra-

14,25 horas, sob a presidência do' rio da Assembléia, e remessa de os dois Povos Irmãos cada vez se Bom, Pastor"
.

enver�da�a, para fgs, emitirá :um milhão de selos de
1J1', dep. José Boabaíd, a Assembléia I alguns exemplares àquela institui- estreitam mais para honra e gló- aruma e para a falencI�,. . quarenta .eentavos, comernoratjvos&nstltumt�. ção par'ticulai-. ' ria do Continente Americano. (as.) ] Ao seu derredor. CI'ocltav�un da visita do Chefe do Govêrno da�.A ata fO! aprovada 'com restrí-

",-, r _

,

_ ,,' ,

José Boahaid, Presídente". t h t t t dt,loes, a;pl'esent�dos pelo ST. deputado CONl"RAl'üL_\ÇoES A.'O PRE,s, DO es ran amen�, a} u es, e .lD- Bepúhlica Andína. O novo selo cír-
Barros Lemos, feito o que o sr. Se- -, CHJL�E" O RR. BAHiI�OS LEMOS teresses Ineon'sentâneos a f�na culará a partir de hoje. 1'em o
uI'etário Cid Ribas leu o ezpedíen- O segundo orador inscrito, sr. GAGUEJANDO \ lidnde 'de ll!lla casa-�e.saude. formaLo retangular, 'CÔl' vermelho-tt'l-<d'O-'Clia, que constou de 2 ofícios, dep. Raul Schaeter, do PSD refe- Continuando a sua "defêsa", no O combate a morte e a dor de- mineral. Dentro do retangulo des-rindo-se á visita ao nosso País do caso do hospital "Bum 'Pastor", o ""-"

CORPO DE BOM�Em.os DE sr, Presidente Ga-briel Gonçalves sr. dep, Barr-os Lemos, represen-
clinára para um -eondenado ar-: tacam-se á 1.lireitla, ° busto do Pre-

, ,lOIINYlLiLE! Videla, do Chile, teve palavras de tanto udeuista e ex-diretor daquê- místíeío, em que, "por obra e sidente Videla, e á esquerda a Si-
, ü.fm:pando a trJbUI�a, o sr. d,ep. regosijo por" este acontecimento, le estabelecrmento, voltou a ocupar gTal'a do fanatismo partidário tOO(' 'I

Y '-':,:. , •

lhueta da l....mériea do SÜl. Dis 111-:rUIr ierrne Urban.: da bancada do propondo á Casa a Irnnsmissão a atenção da Casa, tornando a: citar d tã
'

di (li t��, 1?rOiferiu �lm discurso sôbre áquêle Chefe de Nação; o seg'uin� ratos, agora, não sõ referentes
o en o me co

_

re 01'; ,

os guindo-se () contorno dos dois
l'1'!I�I�tIvas .partl<Culai'e$,· uos mu- ,(.olegTuma, o que Joi unanírnemente àquela casa-de-saúde, mas a outros termos e artfgos nao fugIam a países.
ílUClI.IJIOS, resswlta.nd-o o Corpo d. aproyado: , em que (1 interê$J>e polítie-II ,,1,a U. um cont,eúdo estrltaimente' po- ---,.,...--'-------Bombeiros de Joill'viUe, .fundado. e "Pl'esidente 'Gabriel {Joncales 'Vi- O.' N. surge ·em lMa Linha. '. . Iitico. • -", IIOIOtOl em Pari.mantido ,pela pOJ'ltl!la(\ãõ daquela dela. -- Rio -:;- A Assembléia .cons- ,Os 81'S. deputados yJ.ll)ar Corrêa,' E (). e"'�orco que era dfHotlos III .,..�idade, que, em pouco, comemora- t.lt.mute do Estado <de Santa Cata-. ,?-:nUes Varela ti Raul Schaef:el' �ou-

<yJ,.. �.' ,

• "."
_,

'

q_;� n 55°' al:jvers.á:I'�(} de- �ua fún- r!na ,11:0 momento �m .QUe vos�êu- beram apurf,ear o' orador &ei� cque -:- pobres e l'lCOS, ,grande� ,e pe�
,: Pad�, 26 (U. P.) - MóloLo'V che

«a,ção. 9 oIàd,or, ,1elat,01.1, fi()'" se� ma ,!lO,m:a .nossa PabI'l� em
.

VJSlta �sLe conS1egUlsse prestar os eS13la� queuos, 'se�. distinção �e. ere· @'ou hoje, via aérea, a ,psf,a calPital,m��fflICO ,

t1 abaHlO, 08
_
SeI'VJC08, d�; C·OI dyIl}{lade, llss�.[a-_se. _

as ma- lOOlluelltos I'eclamados pela banca- dos partidarlos ou I'(lbg'IosOS ' i . .

'PI es��o;? aquela populaçao, ;pelos mí.estacoes ct'e'.:J.'BgÔ'sIJ@ ifus.;"'bta.'Sl,-, ·'(1a'-'p.e,;;sed.j"La:�" '� ..

__ �h"'. __ , .
. � onde confereD:Clara com os mmJS-

'Vu]untáT'!OS soLdados do fogo. 'f1er-' leiros, levanô.ó- the Mas-vindas e
.

Quando o SJ·. uep.· AI'mando
...

da:"
- f?HIU�tado- de ....IIlP�to" l!io.tu�, .,U'\Çl,s...dJl,§. !l§�aC,?e� ".?��I.erjor.es da

111, do PSD, wparteando, respondia repto:vaçao f�rmal �o� ·ho,mens Inglaterra e '(:le ,Frallç'à,'" 'sôbre Q_
aos s1's., Jep. Barros Lemos,.Konder de bem e a angustIa dos ne- plauo de Marshall a reflpei-to da

: Ete18 e Bulcão VIana, u'd·e,mstas 'no cessitadO's� , .

EurO' a
'

momento en� que o .r.epT,e.s�ntaIlte Auxilios de última horA. O'fe_..
p .

de Ararangua InvestIa 'contra o
.

• �. ---.,.._----------

Rl-O, 26 (A ..N.) - O Embaixador dos- Estados Unidos em furucionalismo rpúlbli<co 'fez-se ao reeimento� SllSp�ltOS pela' 0.1'1- fugl·o do ma�ompanhia do, ministro do Exterior,' esteve no Catete conferen- sr. Presidente a pl'OI�eter mandar g�Iil, .jndicavam o �atal colapso .

-

oiando demoradamente com o presidente Dutra. Sa.be-se que a es�\.aSi3l' a,s galeri.as.. ' ,(la obra e o 'seu. desvio para n-.com.-o
'

(�oll:ferência girou em torno 'da próxima -co'nf�ência dos chane "lu·J·,�goazo' °sr�Lodu"l,.) aOBal:ClutLo, COll-. centro (le intranqnilidade pú-·,

" • • ..
• 'f' ali • 'VI' rr0.8 e,mos a bl'lere,s e .a VISIta do presld,ente Trumall a-e Brasil. sua "lenga-l.��a" ... sem que po-, lca..

" � Rio 2.6 (A. N.) _ Elist)u Maga-desse o ,p].enarlO. . . É que nunca, em tao poneo
'

'O sr. dep. Konder R,eis; defen- tempo, ;"tão .pOUc.os fjz$.ft,m lhães, o indivíduo que atirou uma

dendo, o ,seu colega Barros �ernos, tanto contra tantos"" 1),OOra no I'HeinLo do Senflldo, visan-
quando este procurou "d-esvlar" o'. _

••

do o sr. Getúlio Var,gas, e que fu-
pensamenLo do flx-'dil',etOl' do Hos- A mterven�,ao do Estado, am- g'iu onLem do Hospital Psicopata,pital "Bom Past.or", justi,fieando-o, parada juridicamente, -veiQ reg·

onde estava internado ainda não fo]!Rl�, 26 ��. N.) - A. cidade acha.-se engalanadD, pa.ra rece-I ;',f:ut0,u" pl'O';:ar {J\le �ã_o havia f'a- titnir áquek estabelecimento
ber, hO�le, a Vlslta do preSIdente do clule, senhora GabrIel Gon-, ,,,,dOt :,!f' d'se ":lmliClOnanOs desho- hospit'l.lar 'aoS finalidades que

encontraJdo pela polícia. Vários in-

] V'd 1 d" h d
. - ,

10 h 0'1 t
lles ()os. .� el a que o SI' Konder vcsti-ga!doI'es estão ao seu encalço,z,Ja. eitz tel e a,

_

que be.vdera c ega:r Me aV.,lao das d ora�. á1 us re Reis llão está 'lembl'aílo d',e ql'l.,f> o' O santificavam desde quando o
",,"' b I

- afim de rec3lpturá-ilo, já EllW está1!":�S an ,$era rece � o' na praça aua ou e esem arcar , pe o sr. Marcos Konder, há Lempos já dinheiro do :povo foi coletado
:f)residellte da re-;publica,. 'seguindo, e� 9arrp,.,aberto pela avenida, havia expresso o. pens,amento atual pal'a;'erg'uê-Io.

" atrâ;:vessa,wl9 for:t,e <frise de Iou,cura.

,Rio Branco, avenida Bei,ra Mar, até' ó palacio das Laranjeiras. (la,�)alJcada lJdehJst�, ao cons�derar Em lhe declarando a lltili- 'Ilelto presidente'
. ..

.1'"
- . A >' o 1unclonallsmo "peso morto"?., '

"

'.

Tro'pas exe;rcIto e da pollcIa mI Ital prestarao as CQntm·enoas Remember?! ...
'

I
dnde publica e promoventlo-Ihe

d� e�tilo, P'?stadas em todo o pe�cu:so. Foi .dis�rib�lido, .

hoje"
_," '" , _ ' , ,

." <: a desapropria�jâ.o, paI'a inte· d T B Egran9·e �ratldave de a. todo o comercIO e escntorIOS locahsados .JUSfIFTCA(u\U DE EM,I?NDAS g'rá-lo ,uns 'suas finalidades so- O _ ': • \
1laquela arteria, que se acha profusamenté embandeirada. d

,Para q,�le,f?fs Sl'S. constltuldntes pu- Ci3is O Govêl"no do Fstado ,Rio, 26 (A. N.) - Foi aleit.o I)NI-'css'em JUS 1 war' as ,emen as. que
"

? "A' •

apres-enta ao ProJéLo Cons-tiLucio- prüitIcou nto de beneme1.'enCl8, súlcnte do Tribunal Eleitoral da-
naI, foi II sessão. prorrogad�, a ré- digno do aplauso caloroso de. qni, com a vaga deixada. pela. 110-

qllm'Jl�enLo do lIder da maJOrIa, sr. quant.os, achha dos interesses meação do sr. Afranio Costa no S.
dep. Nunes Varela. '.... •

I' "

Para hoje, fp! maI'cada outra pl'0l'rlOS, e eg'em os anSeIOS e T, F., [) desernbargadOl' Joscano

sessão. à mesma bora. as Jlec(�ssid'ades coletivos. E"pt-ndola.

<P.· ALEGRill}. '26 (A. N.) - É o seguinte o telegráma pas
sado pelo i[Jresidente do Chile, ao presidente do Brasil, ao al-
�ançar a fron.teira do Brasil na Aeronave que conduz o primeiro
magistrado chilenó: "presiqente Dutra aedranspor a fronteira 11 t

-

d f' ..do Brasil, receba antecipadamente, bem comCl a s�nhO'ra Dutra, nXpor aCHO e ca e
..O'sso afetuoso abraço". Em res,posta o presidente Dutra afir-! São Paulo, 26 (A. N.) - Segun- NEW YORK, 26 (D. P.) - Em qualidade de redato:r chefe
mau tambem telegraficamente: "presidente Videla queira vossa do a EsLaLística Oficial, .durante o do jornal "New Re,publi.ca" o sr. Eivin Walace escreveu, no
excelencia receber antecipadamente abraços de boas vindasfmês -de Abril último foram expor- mesmo, um artigO' em que diz. O plano de Marshal" represen
-quando transpuser a fronteira amiga do Brasil, nessa honrO'sa tados 739.491 sacas de café, sendo tante uni. grande passO' alem da doutrina de Tru:rnan, aCl"escen
'Visita em nome da nobre naçãO' chilena. Minha esposa e

eu147.5G7
sacas para os Estados Uni- tando: ° sr. Marschal compreendeu bem o problema fundamen

ap�,esentamos nossas respeitosas homenagens á senho,ra V,ide- dos r as r�sLalltcs para outros paí- tal e economiICo "de que a EurO'pa deve se:r auxiliada" filO'm um
Ja.

: :._.
.

,

'

'._ �
;'V'.j"� ses, a maJOrIa da Europa. I todo unico e não país 'por país".

A Conlertncia' dus'� Ch.anceleres

Aguardando o presidente

Mão'- come ha seis anos!
RIO, 26 JA .. N.) - No mUlllCIpIO fluminense de Cambuci

reside uma. jovem de côr, de 16 anos, que há seis anos não co

:me, 'e bebe pouquissimo. Trata-se de Deuzina, que apezar do seu

longo jejum, gosa perfeit;;t saude, estando. até bastante robus-
ta� Sua 'ifaniilia declarou á re'portagem que a principio muito p'ala:r-á" a'o B·rasl-'Itemeu ,pela sorte da jovem mas vendo que Deuzina resistia ;,

bem, deixaram que ela continuasse na sua extranha determi- Ri_o, .26 (A. X) ,- O arqlüLélo
nação. Assim a moça vive sempre risonha, inteiramen.te extra- bJ'asIlcll'O Osem' Niemey-el'" cujo
nha aos-a,c,ontecimentos da vida. Sua mãe, entretanto, por pre- jlrojáto de consl.l'ução da séde das

caucóes, res·olveu entrega-la a um clinicó para observa-la. �ações Unidá,s cn� Nova York, ob-
..._� __ o Leve o primeiro lugar, vài falar pa-

ra o Bn1sil, a convite da ONU no

próximo rIia 2� do COl'l'ente,' ás 23
boras. anela 3'1 meLJ'o�, direiamen
te daiquela cidade.

Troca de saudações

Abandonaram o P.R.
RIO, 26 (A. N.) _.:_ ° vereador Benedito NergulhãO', em dis

curso pronúnciado anteriormente na Camara Municipal, decla
l'ara romper com o partido repUlblicano, caso esse partido vo

tasse contra a autonomia do di,strito federal. Falando á l'epórta
bem disse aquBle vereador haVBI' éumprindo sua palavra, não
E'e considerando mais pertencente ás fileiras da referida agre
miação pela mesma ,razão', desligaram-s€ do partido re,publi-
cano os vereadores Alvaro Dias e Gama Filho.

'.

o plano de' Marshall

I

--�_I � __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube' Doze ,de Agosío_,_.Día 281 Sá�ldo1 com inicia às 21 lt,ras1 grande:�'
iestíval. de S. Pedro, promovido pele Marabá Sport. Uma noitada al'tgre e divertida;

Cenearso de
, dança. "S'urpresas. Mesa.reservada Cr.$ 25,OOe

Rio, (A. N.) - Chegou tíngulndo-lhe as atuais carteí-. Após a reforma, os Instítu-
ontem á Câmara dos Deputa- iras, logo sejam criados os ban-I' tos de Previdência não pode
dos uma Mensagem do Presí- cos especializados de que fa- rão afetuar operações bancá
dente da República, pedindo, la o projeto. Para esta cria-, rias, a não ser em benefício de
ao Congresso a retorrna do ção, o Tesouro entrará, para seus associados.
sistema bancário nacional. Pe- cada banco, com 50% do capi- COlIlO . parte integrante da
lo projeto que acompanha o t,aI,' sendo o capital de cada administração, haverá o con-j ..

documento, será criado o Ban- um de cem milhões de cruzei- selh o de Fiscalização e o Con- .

co Central e, efetivada esta ros. i selho Monetário, competindo i ...._..".. ..... �

medida, o Oovêrno ficará au- 'O Banco Central terá a dire- a êste os estudos para reforma

I'
' ,_ . . . . . . .. ' _

torizado a promover a reerga- toria nomeada pelo Presidente dos Institutos de Previdência,
-"

.,
nização do Banco do Brasil S. da República, com aprovação que serão reunidos em um ór- A 'primeira �a de C6\6nia fe!a,l&'"

A. e a críar, á medida que jul- do Seriado, competindo-lhe o gão único .. Far-se-à, ainda, ai
,a·o mundo foi fabricada na ci.da�,

gar conveniente, os' seguintes serviço de emíssôes, que será reorganização da C�ixa: Eco- de' �()l&ni�. peja. Fábrtea de J-obq.

estabeleclmento. bancário: Ban- retirado do Tesouro. nômica.
.

-, Mana hrlDa. . .

,

co Hipoteoárío do Brasil, Ban
co Rural do Brasil, Banco In
dutriaI do Brasil, Banco de In
vestimento do Brasil e Banco
de Exportação e Importação
do Brasil.

"

' 'l
A finalidade da reforma é

regular o meio circulante, dÚ3-
cíplinar o crédito e a aplícaçâo]
de capitais, por intermédio do _� "";"'__. �__.,.- �--_--------:----

�i����o��n��,:�it� :���r��:��i� Clube dos Fanclonários Põbucos Unn� I tiDa Seguros- de 'Vid&
����on:��e��:��é:d�:' o�������=

.

de Santa .Catarina ,

- I <tPrevidencia do Sul·
taduaís ou de economia pri H,e,cebern'OS um exemplar do ])a-·

, - .

ASSUI,\'[BLÉIA 'GERAL EZTR'AORD'INA' 'PIÁ lanço de 1946 dessa poderosa em-
vada, sob a forma dos mencio- '. \

"""" .f�

presa seguradora nacional, pelo-nados bancos., E D I T A L' , '-
.

O Banco do Brasil será 'de::" qual podemos ver-ificar a lnv,eJJ\l--'

pois de reorganizado, o modê- Convoco, a requerimento da Diretoria, 08 associados do vel sítnação da mesma, j,u,�tifican-.
lo dos bancos , comerciais, ex Clube doo Funcionários Públicos Civis de Santa Catarina, pa-' do, assim, o _gTande conceito de q�e'

.

.
"

G 1 E di
.

I' 'd goza e a nao menos preferenC1& .

l'a a A,�semblela era xtraor mana a rea 'Izar-se na
.

se e
11 j' . bl'"

.
.

social, ru,a Arcilpreste Paiva n. 5, no dia 28 do cor!l'ente, ás 15 gupe le '( IshPêensa o, pu jlCQ •

. .
.

" ara con clmenco (,OS nosso,'S'
horas" aflm de delIberar sobre o segum-te: ,

" . .

�' ..

o

) S't
-

f'
.

t I d' Dl' b p'I"ezados lelto! es, damos os mdwe1l>-'
a 1 uaçao manceIra a ua o �ue,

l
-

b) A t d l'd d
'

que malS nos chwmaram a a ençaO"
umen o a mensa.l a�, n.o cilada balanço:

c) Outro� assuntos de mter�sse do Clube.
, Ativa Real _ Cr$ 115.104.461.6C!� ,

Não havendo numero real a hora; aprazada, li Assembléia
funcionará 1/2 hora depois, com qualquer número,de 5ócioB

pT€Sentes art. 28, paragráfo único do Est8ituto).

Florianópolis, 21 de Júnho de 1947.

(UBALDO BIUSIGHEI,LI: Presidente do C. D.): ....
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8eme�tre .... ;... <kt 68,.0

i�:':;!':••i� .: .J:I�1Anúncios mediante eoninttl
I '

Oa orirblai8, mesmo oh •

públicados, nã. aerAo
. .devolTidos.

A direção n'io se r_p_�
aabiliza pelos conceitolr
emíttdos nos artigos

assinados

. ,,',
' _;.�'�.,,'.

_

" .�' ii-
'"

I1'll:LEP'ONES MAIS; l'H!;Cl!;SSI'f.AD{),$
'Zi' .

� ." -

.'

--

,
..m�elrol '

•.••. ;., ••. i ..,.. uu
�lcia .•..• , •.......•••••••.••• , lOii
'Delegada O. P. Social , ...•... : •.• ' lf.78
lúternidade .... " .. , ........ ;.;; lU!
!lolpital Nerên Ramo. . ..••• i • '; • aJ,1.:
lanta;<:;asa ' . ., •• .'; Ull�'
Oua de Saúde S. Sebalittlo ..••.. I�
.&asistê:íicia tMmúcipal . '.' . . . . • •••• 16(1f
Jloopital Militar .•.....••..•..•• : n�'
I�· B. C : : IS""
JIue Aérea ; , .. 111G
,. B. I. A. C. 1591
Capitama dOI p"$t '

'

U!f
..... C. R. . •..•. � .•.•••. '........ 160.

.

,6&oIlá P"licial .. >................ UIO•.
Z'elútenciária ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • 15111,
II'() ltatado· ,............ 1,023
·A CeIreta - 'iii,.
"DUrio da, Tarde- . '.' . . . • . . . . . . • 15"
... B. A 1141
._, F...",..�" OrtI!ra ,.......... .111

Laboratório
Radio-TeoAico-ElectrOD

Fundado em 1935

I.
Montagem de rádio.,

A,
n'lpU

ficc.dorell-Tral\llmi.••r".
Material importad,. direta-

.

mente do. U. S A:
Proprietário

. Otom�r GeorgltS Bfihm

,.
El.cba - Tecnico -'Profi••ionnJ

.

formado na Europa
,Florian6poU. .

�ua João Pinto n. 29 •• Sob.

.................. '.' � .' .

EU ine as

Esp.inhasA 'CGusa
.

Combatida no 1.0 IM
I.vgo II primei.. aplioação. Nheoi...m

começa. a eliMina.r, as espinha! .e•• 'lli
;io�.�e por mA,rica. Uae NilOd<e�m á á'eite
e V. verá sua pele wnar-se li8�. RU!Utia. e

limpa. Nilodum é uma nov:.t. d8BcoblPft&
qu� <)omb&.te os germes e paraoit'3.lI Sll.
pele oaueadoree daIS 9spjnha�, frieiras,
mallnhas vermelhas, acne. j,:npigens e

erupções. V. nã,Q poderá Hbertàr-se Ue
auus afecçues cutâneall a J-Ilenoe que

eH,mine os �ermes que se eseondem nos

rnmúsl8ulos poros de �lUa pele. Per
) tanto.� pe{'.a Nixoderm ao 3eu f1\rma�
cêutico, hoje mesmo. A noMe. 'cs.-

�;-oc-l'le'ilíl-- rantia é a

�.� U a�••• 8ua Dlaier
Para as lUecç1ies CulAneas prote,"•.

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

Aquisição de
«promio»,
Rio, (.A. N.) - Em reso�

lução baixada 'ontem, o Pre
feito Mendes de Morais detei'
minou á Secretária Geral de
Saúde e Assi,stência, providên
cias para a imediata aquisição
do produto denominado "Pro
min ", para uso dos leprosários.
Autorizou ainda, que o De

partameno de Difisão Cultural
para qu� al�mo. falta n�o oe repita; " ',' reiniciasse os concertos popu-NAO o' escAndalo:Que & sua r�lam,.çlo
D1II' qneiu poderá ?ir a CAuoar, encaml. i. lares que vinham sendo reali-
1Ihe-a á SiCÇAO RECLAMAÇO�S, I zados a tempos e bem assim ex
d� () �STADO, que o suo �rá lelllld.o _., pediu instruções a Secretária
tem dltrnora ao conhecimC1lto de qoen G 1 d Ed

-

C It
de dih:ito. recebe"do •• a. nmn infor......;

era e ucaçao e u ura

çAn do re."ltado, embora em alguns �.... , para a realização de 'um estu-
_ nh sejam publicado. nem II reda· do para que sejam construidos
.-çio nem • Pl'o?idb.ei. flDaIadj. novos PIay-Grounds na Cida-

______________� �_.. de.

I,' QUEiXAS E REÇLAMA,ÇOES
PREZADO LEITOR: Se () Que 11.

lateressa é, realmente, uma próyidt!Dcin
, pra endir�itar o Que estiver errade ou

DO Dr. lindo!��··�;" G�.-·-I
'.

.

Pe ' � j,i�' .<t";,:, "",
,

Advogado �. f:.o:n-tabilista
CCl'lIlt.1blição dá lIoci.,dade". "

Planos cOl1tnb,0is •. Organiza
çõeG -Ór Pa ..ecér,es e serv iço..

,

correlot09.
Rua Go I. Bíttencourt nO. 122 "

",Florittnópolíll
Da..

'

1t horalJ em dtdnte

Para Loncu,l'sos I�",líl,duais Ou Federui �

e Exames de Admi,SdO

Estude por Correspondência
Português, Matemática, Ciências I Geografia,

His tório do Brasil, etc.
InteX'essa'o? preencha elite cupão 'e remeta-o para C, Postal 332

FLORIANepOLIS � SANTA CATARINA

__________...... .,;.� .............._.... U· .. .,,'D__

PEDIND0 INFORMAQÔBS:
Name " ,._ , , ,.-" --; --, ,.-, , _-, -_ .. _ _ ,--_ -,.-'-,.-

,
. .

Rua_ _ ,_ .. _ _ _ _ �
c'-: -.,

.. : _ :_._ , N. o--:..:._ _ .. _ _

C idade � .. .. _ _ .. _ _ .. _ � - Estatio .. - .. -.- - - - ------ ;...

D TIL FI
Correspondencia
Comercial

65

'Confere
Diploma

DIREÇÃO:
Amélia M. PigJozzi

METODO:

Moderno Ia Eficiente
,

RUA ALVARO

,

r

\ '�"I

.
"

TEUS FILHOS
aplaudirão. teu gest6,

quando souberem que cola
boraste pró Restabelecim�D
to da Saude do Lázaro.

Seguros em vigor - Cr$ .. - ..

96'2.006.000,00, tendo em marçL"','
'deste 'ano se elevado açima de '};

billiã:o de: cruzeiros. .:

Pag"amentos a seguritdos e a bé-,
neficiados - Cr$ 86.418.399,80.

CongTatuliOtl1JO-nOS com a "1>r,e-'

visul" por tão brilhantes resultado,s
e formulamos valos ,pelo constante'

pi"ogl't:sso ele suas opor'ações.
.........................

.
, ""'"

-�

O·DIN

�
LHE IlECOMfNDA

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e 'RS'fA.OO-Seala·..... 27. de� cre ..'

LVE

Conselho

Festa Caipira no Clube de R. ccALDO LUZ»
Para o. nOite/de caipira em homenage.... a S. P'.-1.O, .. COmina0 Orgo.nizad.pa cOJl.lda •• sra. Associados ti asmas. fo.-ilia. afim' ••
assi.tirem o hatl'zodo do f'ih � d h

.

d
. 1.. d. 1 . o 0:0 c >mpodr. G.nwoflo. :No decol'r.r dali 0.ga8, e•• lI'd c .n�(l.s típioos e o·ln CI Dat«t.a. os•••

melado, corá, aipim, laraRja., caJ!ambela., pillhõu - t,:do por co.ta do .tlfui.o "cwjo eo'mpacbe Generol.-:.,

Um ", edio '00. � ttldas 88
d'd RESOLUÇAO N. 111'

",iComo � ades. e.,lidamente eons- :a aprovado, nos têrmos abaíxo, o .pro-
trurd d d l..A Jeto de decreto-rei da PrefeltÚJI'a Munlcl-"', O �·n. G·'·II! ..��:t:ende •. ·sjt-u�.t-.. 1',11. .1.. C\e, ..Blurnenau, . remetldo com o oficio

,.dio em optim1i·" pOntcl "deS'l:â n�; 220/
..2.�Çjl" de 27 de novembr,DJ de 1946,

<''''apital. ,
'tendo, porém, sua vlgêncJJa cpli!ii<1erada à

" aprovação do exmo. sr. Prestnente da Re-
Aceita se pagament.o em ter !i���dO projeto de deereto-Ieí n08 têr.

-ren08. Pera outras inform ...ges mos em que se acha. redigido
A L I

-"'. Art., l° - A T!t'fa de FiScalização e,..som ..
• A ves, " Sen1ços Diyersos inclde' sôbre�l' ','

Rua Deodor� 35. F"el·�'..
a) _ Merlçãó de"pesos e medidas, de

",..... qualquer espécíe, observadas as dispof;!ções da lei -rederat sõbra o assunto:
b) _ fiscallzação de obras em 'gemI

construções, reconstruções, &crésc1mos:
rep�os, pintura-s fi demollçõea d. prédios.
mu1?s, tapumes e oalçadas;

1 AFERrQAO:
A - De peS()f!

a) _ Balança de braÇOo!l ........•.......•......
b) _ Balança de precisão .

.) _ Automáticas·........ . .

d) - Decimll1s . .

.) _ Jogos fi pésos:
1). _ Até 0,001 de qullollramo .

3) _ De 0,001 a, 1 qutlogramo .

3) _ De 1 a 10 quttogramoa , ..

:a _ .. me�tlas JQg'08 de maiores pesos' .

a) _ Llneares:
1 _ Metro' .

2 _ Fita métrica .....•.... . .

3 _ Trena ..

9) _ Ca.pacldade:
1) - Jogo de med� pa".. liqu1dOlJ .....

� F.18CALIZAJloD�=r� t:�L;"""""" ó ••

a) - Construções, l'eCOIlStruçõe8, acr6soimOll •

mod1flcaçõeS por obra., oobre o TalOit' .

b) - reparos e plniturae . : ..

c} _ Demolições .. ..

3 :.MPLACAMENTO DE VEíCULOS:
a) _ Veículos para conduc;40 pe!!108I:

1) - De :l rodWl ..........•........... "

2) - De 4 roda!! .......................•

11) -. VelculOB de CBorll'a:
1) _ De 2 rodaB .

:) _ De 4 rodas ..

3} - Ca'l'reta de coiono ou lavrador .

oi} - C8a'Il'etões .

4- ''l!lrnp1a�mento-de amlb�lantes.•C�d& chapa: oom núm.ro
5 EMPLACAMENTO DE'PR:SIDIOB:

"-
.

e.) _: caSas ·res1denc.i;aIs , '.'

b) _ OSsas comerciais, !á.brioa$ e out.'a.
'6 VISTORIA, por prédio e pavimento .

7 llABITE-SE:
a) .- Ca.s:a.g partlCUlares .

b) - Casas comercials, fá,bI1lcas e outras .

. c) - Prura' outros! fw. , .

------------�----

- O menino Edu, al'uno do Col-é
·.gTo Cat.arinense e filho do sr. Rosa,
.:!Comerciante.

Administrativo Aposentadoria
o SI'. deputado, Pedro Lopes ,para escolar-es como por exemplo

Vieirn, da bancada do PSD,' })I'OJC- os círculos de pais. os clubes de

riu, na sessão de ôntem, o seguiu- leitura, as escolas cívicas, 05 clu
te 'ê!iscurso que rnereeeu oS,;'-apIH\l- bes agrfcolas, clubes de 'língua na-

sos da assistência: cional o muitas associações que
"Senhor Presidente.

I
gravitam em tôrno da escola e il.ls

Peco a Vossa Excelêucia a fine- quais, pela s,ua natureza prÓlpr�a
za de encaminhar à Comissão corn-: e para' o perfe ito .desernpenho . 11:\

petente a seguinte emenda ao art suas funções não pode fical' extra-

193, do Projéto de Constituição, nho o professor.
Art. 193: O, funcionário será I Compreende-se assim, .Sr. Pl'ei5j-

aposentado : f dente, e Senhores Constituintes
f. . .

I
que, após 25 anos, seja .lícito 'i')

II. . . i professor o gozo da aposentadoria:
Hl - Após 25 anos de sel'viço' justo prêmio a quem dedicou um

público ao magistério', _ em se quaeto de século ao preparo e edu-

tratando de professor. cação das novas gerações.
JUSTIFICATlfVA Assi. P&1r() LO'P,es Vi-eira".

Justifico a emenda senhor Pre-
sidente. tendo em vist� o. insano Im batel co•

�.:: trabalho de ,pr9fes.sor publIco, Quel3k8 .

'

�
.

de:o:u �s suas enel'g!as, _a �ua in-! iJU quartos
10.a. fellg'encla e a su� c{,edlCaçao a gran-! Por'to Alegre, 2ô (A. N.) _ A
$,- de ca'usa �o ,ensmo. Todos J sabemos. Prefeit:llra daqui enviou ao Co.tlse-

.,_ ......., .... das canceIras.' que l'ElJ)resenta "Ilbn Adminisl.l'lltivo um proce.ssQU� lIII!I!IIiIJ •.

d
., .

111,1;»
.'

exerclcJO o rnagls,tJerlO e a ClUUP.-, IwdindCl allLol'izaeào para construir1',1>'0 I t.idad� d� energia .qt:e (). de�empe:..; um hotel nesta �apital, para Ire
: nh.n., da .'<lrdua miS�3Jo. d� f'rlucar zenLos e cinquenta quartos, cujoi�:: �·e. O professo!' nao llmlLa u seu custo está arcado em 45 milhões

tI,_
trab1t1ho úni-cam,eute< ás ho:'a:s e� i de cI'11zei1'o,,- "No,mesmo �,. prooesso

I �� qu.e ,co.mpare:ce a esc.ohl. 'Val maIs a muníci,palidad,e esLuda a p05sibi-
lI.Q!t alem. En�ra pela nOIte, na tarefa lidad,e de' contrair um emprésl imo�,,!)IIt

"':.1__�. ,de �orrecao de temas. Exe'Pul il l.1'e- <para sua constru�ão.-11,0:'
•

i11fmdo tra.balho pr-évio, na prÓ(\_, _. ,...-� ........__.___

i3;g: pal'ação e planejamento ele snr.sl
12.00 aulas. Dedica ainda gra,nrele parte
.14,00 de seu tempo às as'sociações pel'Í ('
12,00

VENDE-SE

Coneinua O E.S'TADO fue�
,JJ/o distribuições ó. valiosos li
,,,,,ros, inclusive romancea mo

,·derno", entre as pessoa" que
�i':on_,t.m' d. seu (;ada'stro .so.
•,daI.

À" passeaI' que ·ainda _ão
. ha;am preenchido o coupon
-4ue diarilUn.nt. publicamo;'
_,l'oc!eriÁo f.z.e-Jo. a�oril, habi
..iit.ado-se, Mssim, .a concorre�
Jam • ti9 interessante iniciM

.tiva r.I1JiBa.a sob C) patroci-
_nie .a LIV/ÜIUA ROSA, �
_,.e"doro �. 33, nesta C.pita/.

-o

.Á.NIVERSÁRIO :
.

l-'AZEM ANOS, HOJE:
- a sta. NÓI;�âft1âl'ià;'" Gel"};el',

residente no Estreito.· '.

I - I} ja.v;em Eduardo Pe�ro Car
DPiro da üunha Luz.

- o sr. lrê Ulisséa, estimado. 1'e
,presenlante cómerciUJI.

- o lU'. Abílio Mafra.

er - smpIacamen1lo de 'feículÜ!l ... amo
buWm�; "

d) _ numeração de prédiOl!;
. e) _ vístoría. ,

Art. 20 - A taxa de Fl!!!cal1zaçio e 5«.
vlços Diversos gerá, cobrada" de"lLé�
com a tabela anexa ao presente dec�to
Ieí, e que dêl� faz' pane integrante..
Art. 30 _ :S:ste decreto-Ieí entrarA em

vlgor na data de sua publtcação, 1'eTQIi&<
das as dlsposdçOes em corrtrãrão.
PlortanÓ�s;" 18, de ,abrll.\de. 11K7.
Severo simõee, presidente substituto.

Publlcada na Secretarla do Cwu.lh.
Administrativo do EstadO., em 18 ele abril
de 1947.
Nelson Maia Machado, MCretÍllrio .ClJlÚ·

nlstrativo .

•pécfe

a,O!>
�,
30.00'

• JG.,oo

nas Constituições

SERV'ÇO DE
.

. METEOROlOGIA'

OPORTUNIDADE
"3 carros' paTa pronta entrega .

grande. - 1 StaRder pe4IJueno. - 1 P.n.geot.
Info.rmações nesta R.daçõo .

- a menina Snnia, fiLha do ir. 1 Stander
..osvaldo Lehmkuh I fuooionário, da:
,.Qasa Hoepcke.

- o menino Luiz Romerto, filho D '

.do sr. José Soares Glavan, repl'e- evera
15Cllllante comercial.

laoobra baixista
S. P'aulo, 25 (A. N.) - Circulas

lig-ádos ao café, ouvidos p,ela nossa Ireportagem a Tespeito da noticia
prücerJ.enLe do RiO' de Jan-eÍ'ro de
que seriam incincrados oito mi
fhõ·es de sa,cas de café peJo D. ':'I. C,
afirmaram-no que lai,s notieias não
passam1 de manobras baixistas, vi
sando cl'ial' confusão no mercado
elo nosso iprincipal pro'duta..

constar
DR. JOSÉ FELI,PE BOABA1D
Aniversária-se hoJe, o sr. dr. Jo�

-sé Feli{pe Boalbaid, proveta aldvoga
,·-do e pessoa de grande conceito nos

.nossos meios soeiai's e culturais.

RIO, 26 (A. N.) - O TSE em reunião de hoje, decidiu que
a. inelegi'bilidade ,para a eleição do vice-governador de Estado,
deverá ser fixada pela Constituição de cada unidade federati
va. Quando á inele:gibilidade para candidatar-se ás eleições,
tsclareceu o TSE que pre'Vaiece a determinado para a função
de prefeito, isto é, O' afastamento do cargo seis antes do pleito

•

RJtlTA. MAlHA DE LOURDES

M'I,SLLVEliRA
Denlle, ha.j.e, o aniversário nala-

lício da senho,rita Maria de Lour
,des Morejra da 'silveira; aluna do;, ,

-'Curso de Normalista do Colégio'
"Coração de Jesús" e dil.igente
.funcionárià do Departamento. Es-

·

.taduarl de EstalístÍlca
Con:tando com inúmeras amiza

'des, a distinta nataJi,ciante rooebe

J:'1'á, certamente, as mais profusas
felicitações nesta data.

..

yJA.JAIN1lE8 :

VENANCIO BORGES DE

üA!RVALHO

I
Pr."iaõo do tempo. ati 14 Aera.

do dia 27 na CapitCll':

�S?s!�!r!�Om�nVi �e �::�:�at�?a ::::�:��:to�:�dest••
fruco•.Irmão ou irmã es'coterista, lem- 'l

bra-te que hoje - dia 27 de 'Ju- ..
e...pn.t\l�' �xtr�..a•. d�oft�.p":'

nho - a nossa amada Ordem com- �o.�z:'.o. ��,? .�:�i:,:� .l.e.� .

pIeLa o seu 380 aniv'ersário de fun-
dação.

ISi, acaso, tens faltado ás reu
niões semanais, e nl:>, dia 27, não
hás de, por certo, faltar desta vez,
por se tratar, como sahes, da data
magna -dessa utilíssima instit.uição
espiritual do saudoso mestre e pa
trono A. O. Rodrigues.
Assim, pois, le cOI1Jvi{!am e.nca

reeiod,amente os demais irmãos do
Taltwa "Amo,r e Luz", esperando
que os honres com tua vailiols,a e

grata presenca, que os üonforws 11I11III••com tua boa vontad'e e f,é constru
tivas, que vibres em comunh-ao de
pensament.o as ener;gias superio�
res de tua nobre alma, de teu co

racão genuinamente humano, al
truístico e cristão
A solenidade terá início ás 19,30

horas e não ás 20,30 como se anun
ciou anteriormente.
Vem, pois, caro i·rmão, vem, es

tima;da irmã, a.qui .te a.guardarmos
sob, as vi,stas da luzida pl'êiade de
nossos patronos e sob a égide sa

grada dos sublimes princípios de
Harmonia, Amo,r, Verdade e Jus
tiça.

SI.io Se.enow e Weliy
Citnlllm Se.elow· ,

.,.rtieip.m .01 ••UI 1O.ren t••
• p•••_. dà"oua.. rela.çõn.
• ...aime.to., de nu filho

'SERGrO.JoAo
ImigrllD les rllssos'
ParLo Alegre ,2,5 (A. N.) - A bor

do do "Itapura", ohegaram a este
porto 12fo, imi,gJrantes polones'es e

russ'os, que na maio,ria est.iv,e:ram
nos campos de cOIlJoe.ntração, e' que
se destinam ás minas de carvão de
São Jel'onimo ne,ste Estado.

Encontra-se nesta C3IPital, h'â
, dias, o sr. Venâncio Bor�es de Car
'Val,ho, infiluente procer pessedisla

· em ·Cambajuva, município de São

'I· .Joaquim.

DR. INDALÉCro ARRUDA
Em companihia de sua exma. es

'pnsa, está entr!' nós o' sr. dr. Inda- =--------..................--...."'"
·

lécio Arruda, abas lado Jazendeiro
: em Lages.

"eRid••e cia. 2S IM _ne.t.
•• Meter.i••de ti.

lIIl.ri_6pelú.

A·r.olelt Souza e esp6si
d.a Jlceli S.UII

IHIrtlireip.- ao. IHIre.te. e

••••••••• i9a......__to
.. ••• iillt.e

«Metro)) para
São PauloNAsmMENTO:

EsLá em festas o lar do sr. Ma

naI'! Anselmo Brenneisen, e ele sua

exma. esposa d. Ceci P.essôa Bren

neispn, residen-les em Barra Ve

lha, Município de Araquari, com o

Inasci'nento de uma menina, que na

rpia l>� tismal, receberá o nome de

Ai· SI (> 1 n JOaJqu ina. _Dl.al_IIII !lDIIIlIiII!ISIIIIII!lI__ii

CEZAR-JOAO
Sii. I.sé. 24 i. I••h.

.

i&,1947.

DR. SAULO
RAMOS

Especialist«.!i. em rnoles
tiaS d·e Senh("ras.
Alta oiru-oia.
Horár-i.: � às 12

.lARIAMEN'TE

;'

A Diretoria São Paulo, 25 (A. N.) - Foi re
cebido ontem pelo pr,efeito o sr.
Roiberto Valeur, 'consul da França
neS'ta capital, que esteve acompa
nhado dos ·srs. Lnuis Vrolix, presi
denbe dt> "-Metro" de Paris, e Paul
Barrilorr. Fo.i dislcutida durante a
visita a possibilidade de oonstrução
de· um "metro" nesta cida.de.
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I OOVERNO 1M). ssrADO

I
Decr-eto de 10 de junho de l,t'l'

O GOVERNADOR RESOLVE
Aposentar:

De acôrdo com o art. 152, cornhínado
com o n. I, do art. 190, do decreto
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941,
e art. 23 "in-fine" das Dtsposições
Transitórias ela Constituição Fede
ral:

A Elphigênio Budant, 1)03 função de

Emcarregado de Pôsto Fiscal, referên
cia v.

(Reproduzido por ter saído com íncor

re\,1Io).
Decretos de 20 de junho de 1947

O GOVERNADOR RJESo.LVE

iE?,ollerar:
João ,Acelino de 'Senna do cargo da

classe J da carretra de Oficial Adrnín ís
trativo, elo Quadro único (10 E'stadc, 'por
ter sido nomeado :para exercer outro

.

cargo 'público.

1. 'De ordem do Senhor Ca-
João Acelino de Senna, ocupante elo

,. . cargo da classe I da 'carreira de Oficial
pitão, dós Portos dêste Estado, Adminjstrativo, do Quadro rrníco do Es-

faço saber' a quem interessar tado, <ia cargo, em comissão, de Inspe

possa, que se acham abertas tal' de Coletorias, padrão L, por ter sido

nesta Repartíção até 10' ds
nomeado 'para exercer outro cargo pú-
.btíco.

agôsto próximo vindouro' aa -Deereto de 24 de junho de.. 1947

Inscrições para os concursos de o GOVE,&'lADOR RESOLVE

admissão ao. Quadro de Conta- Conceder exoneração: _

dores Navais e Corpo de Inten- A Iffivilásio Heusi, do cargo de Adjun-
to cio Promotor Püphco da comarca ·.de

dentes Navais do Ministério da Lajes.
Marinha. Decret'os de 25 de junho de 1947

O GOV'ERNADOR RlESOGVlE
]';omeal':

De acôrdo com o art. 15� item l, do
decreto-lei n. 572, de 28 de outubro

. de 1941:
Aristide� J\.lendes ,pa'ra exercer, em co

missão, O cargo de AuxiJiar de Fiscali

zação, padrão H, do Quadro único do
Estado, criado 'pelo decretq-lei n. 11, de
24 de abril de 1947.

Retificar:
\' ,

o decreto de 17 de jUl1J10 do

corrente!ano, que nomeou Sílvio lSilveira Santa
na 'Para exercer, interinamente, o cargo
da classe H da carreira de Oficial Admi

nistrativo,
.

do Quadro único do lEstada,
na 'pai-te referente ao nome, que deve

.1"
ser Sflvío Severiano Santana. (30õ6)

Designar:
Nabal' Teixeira CoUaço. ocupante in

ter lno do cargo isolado de Sub-Fiscal da

Crime iI!t civel
Fazenda, .ipadrâo J, do Quadro Unico do

Estado, para servir em Urussanga, .na

Constituição de Sociedad.. ju-risdição ela .4a Zona FiscaI com sede

NATURALIZAÇÕES e�n Orleães.

1___
Título. Deolaratórios Dispensar:

E.crit .• - Praça 15 de No.,. 23.
De acôrdo com o art. 92, alínea b, do

decreto-lei 11. 572, de 28 de 6utuibrolo. o·ndar.
Rit.• id. - Rua Tir-adentell 47. I JO�� �:���ira «la Rosa Júnior, ocupan-Fo'NE 1468

te do cargo da classe J da carreira .de
--_._�-------- Oficial Administrativo, do Quadro único. --:---------------------�----_::_--------------__L__

do Estado, da Junção de Escrivão da Co- DR. LUCAS SUCESSO DE lJ'll'I FILIUE
letoria de Florianópolis, K ,YHA�CES NA GR,i�BRETA-
or.·.·.·...•.......-..·...-__...·.·.·.·.w... C1RURCiIÃO ! NHA

LmMA·TE! MOLÉSTIAS DE SENHORAS .LONDRIDS, (B. N. S.) - Re-
FIGADO - ESTOMAGO - INTESTINO centemente foi feita uma inte
Consultas das 14 às 16 horas. ressante experiência num cí-

Rua João Pín to n , 7 nema do bairro de Chelses em

(Sobrado) Londres, 'com a exibição do

______________ J filme francês "lave Eternal ':

E j i I com subtitulos em inglês. A
nv e. ao seu am go dJlstantf inevação teve um exito media-

em numero da revista O VA
"

. .

LE DO ITAJAf di
-

decil to e var 1O� outros �memas Ii-
. _. ,- •• • • • . . . • . • . • • . • • . • • • •• •

" � çao
. zeram pedidos de filmes fran-

LEIAM A RFrVIS'rA cadeastaarFa'IOcrion,at��bPuo:nsd'o �..�Sas!D cêsses para exibição regular
i

-

.1'....

1
aos domingos, tanto em Lon-

O VALE DO ITMAI maior d fusão cultura dres como nas províncías. Até
____________________d_e_n_o_s_s_B_,te B__ agora, esses filméH só tinha si-

Associa�ão Profissional dos Eçonomistas·. �� �!��d�Sn�,me�ler����;�:,m:s�
de Santa "at8ft-nl pecialrnente em filmes e�tran-

U U, gerros. O novo empreandirnen-

CONVITE1:.0 está de acordo com a deci
são tomada recentemente por
Mr. J. Arthur Rank para ofe
recer ao publico britânico' as
melhores produções das cine
matografica europeia ..

'

4

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente
.
q ue lq uer irre

gularidade na entrega
de seus iorneee,

Minisfel·io da
Marinha
CAPITANIA DOS PORTOS DO
ESTADO DE SANTA CATA

RINA -

EDITAL

2. Para melhores esclareci
mentos sobre o assunto em
apreço, poderão os interessa
dos na Secretárla desta Capi-
tania.

.

Capitania dos Portos do Es
tado' de Santa Catarina, em

Florianópolis, 23 de junho de
1947�

. Nelson. do Lívramento Coa
ttnho, Escriturário da classe
"G" - Secretário.
..

'

..
'

G.Dr. cLAANO
GALLETTI

ADVOGADO

CO'RTE NAS IMPORTAÇÕES
DA GRÃ-�RErrANHA

:yONDRES, (B. N. S.) - O
Governo brítaníco já decidiu
em principio cortar, de manei
ra drástíca, as importações da
Grã-Bretanha informa o cor

respondente político do "News]
Chorcanicle ". Isto .acrescenta
- é o que ,se depreende 'da ad
vertencía feita pelo chanceler
do Erarro, Hugh Dalton, du
rante a confer.encia do Parti
do Trabalhista Brttaníco na

cidade de Margate, de que os

"Ibritanicos terão de apertar
seus cíntos ainda

.

mais". Os
per-itos dó Tesouro já estão
elaborando os planos a serem

feitos para os cortes nas im

portações da Grã-Bretanha e

que deverão ser considerados
dentro em breve, pelo Gabine
te.

..

.� , . lt. ��.....,.I
,}Ul'l8IIIO /,utllwlUl

FILIAL V A R I G - EDIFICIO LA PORTA - PRAÇA 15 DE
NOVEMBRO - TELEFONE: - 1.32.6

L í....... seres Immanos,
qae já feram felizes como

tu, aguardam teu auxílio pa·
ra que possam voltar á SOM

ciedade. Colabora aa Cam

panha Pró Restabelecimento
da Saude de Lázaro.

•• � �'2', l'I \,.A..., .'1 �fi 11 "''''Ab-
Com 08 p�03'l'essOlll &ta 1'i1le41�

hoje,. 11.6 doenÇ'38 nervosu. 1311..a
'ratadas em ,empo, lião mal. per..
feitamente remediáveis. O' '-:.1'\1."
..lsmo, frulo da igilorÂncia, só lP94Ic
prejudicar os· individuos afetado. ..
tal. enfermidlldea. O' Ser.vito N.
cional de Doenças meniltis .uq,s.
Ce um. AmbulatGrl0, que at�ncl.'1P'1Ili<I
tlIIlhamente 08 doeutE8 luaryolllft ...
."enta. na R... Deoalor.

-

II. ....
.. 11 ".ras. «I1r1...n..

.

L

VOCÊ'o PRECISA'- COLABORMt'"
na

. Campanha Pró Resta
belecimentc da Saude d.
Lázaro.

COJllvido, por êste meio, às autoridades civis, mili
tar(i!s e eclesiásticos, e o povo em geral, para a sessão
solene de instalação desta. Associação, G realizar-se no

dia 30 de Junho corrente, às 20 horas, no Clube Doze
de Agosto. ,

Inaugurando os trabalhos do Asso
..cioção o econo

mist;a Dr. Lindolfo Pareira farei. na mesma ocasião.
uma conEerêncin sôbre o momentoso assunto: '- O
BRA.SIL EM FAC:: DA SITUAÇÃO ECONÔMICO·FINAN
CEIRA INTERNACIONAL.

Florianópolis, 23 de Junho de 1947.
OSMAR CUNHA - Presidente.

VESTIR-SE (OM CONFORTOQU�R E ELEGAMCIA 1
-

Farrnácias de plantão
28 St\bsl.do Farmácia Mooerna Praça 15 de Novemlbro
,9 Domingo FlaiMIlácia Mooerna Praça 15 de Novem'bro

o socviço notUl:'RO será etelluado pela Farmácla Santo Antônio, sita à rua João

PROCURE Pt.

ülfaiataria e lia
Rua Felippe Schmtdt 22 Sobrado

FARMACIA ESPERANÇA
do 'Farr,'lacêuticQ NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drol:'as nacionais e estrangeirlls - lIomeopátiaa - Perta·

marias - Artigos de borr"cba.

Garante-s. li elU!lta o�servÍ\neia no reedtul;r'lf,' wédlet>. i
---\--_._--_--_

.._._--------,.__

.--:--

Dr. 'Henrique �lodieck
ADVOGADO

Rua Felipe Schmidt 21, sob..ado-Telefo�e IOô2
(Altos da I CASA PARA1SO),- Floriaoópolu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �ADO-Sexta tel'iD,27 de Juft_::_h::._:O_.'_tt_'''_4_' -5___--------------�---------------------

DA ASSEMBL ÉIA
j;lte�umo da àta da 50a sessão ordinária, ortcío do sr, Newton da Luz Macuco, _co- também, do Ministério da Ví ação e Obras

rClCIO Públicas através a fiscallzaçao exercidarealizada em 17 de junho de 1947 murnoando haver assurníuó O exe
da' pelo Dep'artamento Nacional de EstradasPRESIDl!:NCIA - Sr, José Boabaíd. do" cargos de diretor e prestdern.e

"SECRETARIA - SrS', Cid Loures Ribas Caixa Econômica Federal o.e Santa cata- uecFo;rsi��rando, 'ünalmente, todo o ex- "o Irísbríto Nal'al do Sul _.;..
_

<',e Aírredo Campos, rtna: telegrama do sr, coronel vtdaí Ra-
v li

_

As 14 horas ao dia- 17 de junho de 194'7, mos; acusando e agradecend� a cOI�,unl- posto;
De ordem do Ex:mo. Snr. Capitão de Mal," e Guerra Ant&<J- .navendo número legal, .o sr, presídent e cação telegráfica que lhe fez a Assem- lq��iC:�Os��mbléia Constituinte, por �n- N

1 1
-declarou aberta a sessão, Estiveram pre- bléía, de haver, em 11 do corrent�, por

termédio da Mesa, cilrija veemente apelo Alvares Barata, Comandante do 50 Distrito a-va.
_

.sentes' 33 srs. deputados, proposta do sr, Oswaldo Cabral, constg-
ã Ob .

a a construção dNO sr, 2° secretário procedeu à leitura nado em a<ta um voto de congrat.ulações ao, exrrso. sr, Míntsbro da Viaç o e ras
I. Acha-se, aberta a concurrenCla par '

'

d
-

ti' ri d UlUCO Públicas, no ,sentld�ü de serem bem ateu-

N 1
",da ata a sessao an er ar, que fOI apro- à, sua üustre personaltda e, como

didas as SOlicl1!aç,oes que; o Estado de seauintes edificios do 50 Distrito ava:
",a<la sem restr-ições. sobrevivente da oonstatumte Esta.duao! de

G' - o

d )
o sr, 1° s'ecretárro procedeu à leitura 1891, Ainda pelo sr, secretário foi Iído um Santa Catarina ira formular ao overno

a) _ Séde do Distrito (edificio de 3 ano are.s ;
.

N i ai de Federal, para acudir as necessidades

N 1
. no expediente, que constou do segumte: telegrama do Departamento ac on

mais prementes da Estrada de Feno
Resídencí d C mand-ante do Dístrtto ava,

oficios ns. 289 e 290, de 16 do corrent�, Geogra.fia e Estatistioa, no qual c: n:�esrr:o, b) eSI encia O O.do PeideI' Executivo, acusando o recebl- I através .o Depa.rtaanento Estadual, agr a- Santa Catarinja, nh d 1947 ) R' d
.

as dos Oficiais'menta de diver�os, orícros desta Assem-
I dece o voto de congrr"aJt�a<;,ões da Assem, S, S" 9 de u .o e .

C eSI e,nCI .: . .
.

bléia, capeando í

ndtcaçôes aprovadas bléia pelo Dia do Estattsoíco. �l��n�d���'���� d) Resídencías dos Sub-OfICla.ls.e Sargentos ;pela Casa; requerimento de Francisco do_o i Fi�da a leitura do expediente, tomou
Alfredo Campos T f

.Sarrtos Paraco, pedindo reintegração no' dia palavra o sr, Guilherme Urban, pre
Raul Schaefer I e) _ Residenoias de Praças e ai elro�. '_

cargo ue 1° Escriturário do Tesour.o d') viamente inscrito, o qual tratm: do as:
t bt ao- todas as íntormações deta-- .Estado e aposentadoria; requerimento de sunto que diz respeito à ínstinção da,o

REQUERLMENTO II. Os concurren es O er
o ..

'

2.
Francisco Cipriano da Rocha LOUres, pe- bandas de música das,oorporações rr:ili- E deputado dr. Antenor Tava, lhes, plantas, etc. na séd€ provisória do 5

. PI.stnto Naval,
,,���f� ��e��r�a

a��a)��;r:o�o��;a������tl ������d:&b::'ol���':����J.=��:i 'res,xmo. sr,

,

b i i id d I A P S E Praça Pereira de Oliveíra, das 9 hs. as
- .merrto de Martinho Inácic da Trindade, vártas. Terminando, o sr, Quilh_erme UI" Os oomíssáríos de Potícta, a a xo ass - an ar o . . . . .,

.

t céto aos sábadoa
"

1 e- nados, vêm, com a devida venia e respeí- 11 hs. e das 14 hs, às 16 hs. dianamen e, ex '

•
. .solicitando votação de verba para e�,eito -han enviou á Mesa doís te egramas a, s _ tosamente, "so lícítar o presttgícso panro-,.de sua aposentadoria, rem u-ansrnít.idoe, respecttvamence, ao,

cinio de v, excía. no sentido de uma me- domingos e feriados.Finda a leitura do expediente e não ha- exrnos. 51'S. Ministro da Gueua e Coman-
lhoria no seu padrão de vencimentos,

_

vendo orador inscrito, o sr. presidente- dante da sa Região Mill,tar, nos quais a
A pretensão dos pettctonáríoe justifica- III. 'i Anexo às propostas os concorrentes deverao juntar �s

. .concedeu a; palavra a quem dela quisesse Assembléia faz veemente apêlo àquelas. -

,

d d d'
usar.

- autor-idades, no. sentido do restabelecí- se, aliás, em razão de serem-eles noIu'C'. ciocumentos comprobator íos de i onei ade,. e' provas e qUi-Cam a palavra, o sr, Saulo Ramos, ín i- mento da banda de música do 13 B:
. .?� cionalismo públíco estadual, os runcíoná-

f d
.

t duaí ...cialmep.te, solicitou mandassa a Mesa pu- de .roínvüe. Submetidos à PlenárIO esses rios que, pode dizer-se, se encontram em tação de' todos os impostos e erals, es a uaIS e munlcrpaIs.blicar no "Diário. da Assembléia", na in te- telegramas, foram os mesmos aprovados, permanente atividade. pais deíxartam de" IV'. Os cocorrentes, anexo às propostas, juntarão a decla-ti cumprir o seu dever, urna vez que, em-gra, o ofício n. 289, do Poder Execu vo, unãnb1"'h�"e,
- - ,..

hora de rolga, de licença ou de férias, . - .

t
.

d
-

di hei ro oU!
lido pela Mesa, Prossegutrido, fêz o or-a- Resumo da ata da 53" sessao ordmana,

deixassem de atender a qualquer ocorrên- ração que depositarão a Impor ancla a cauçao em n 1dor diversas consideraçôes acêrca da realizada, em, 20 de jun�oBdC bl��7 cia surgida imprevistamente, apolices da, Divida "Pública como g.aran.ti.a da assinatu!a u,
nece9sidade da criação de um serviço de PRESIDÊNCIA - Sr, Jos oa a:,

Ademais como v, excia, não desconhe-
_

_ prontb Socorro, nesta Ca'Pital, lendo sõ- SECRETARIA - Srs. Cid Loures RIbas
ce o tmbalho do,s comissários é de 24 contrato, ca.so venha a ser o prefendo lICItante. A cauçao serabre o 'asfJunto demorado trilbalho e ter· e Alfredo. Campos, hdras consecutivas, isto qualldo não se

b
nlinando por encaminhar' á Mesa 11ma Às 14 hora,s d'O dia 2'0 de junho de 1947,

acham presddindo a inquéritos ou náa Sã.o cie 5% sabe o valor da ora.1ndicaçao, no -sentido. da cria,ção dês,se haventlÇ> número legal, o sr, presidente,
escalados paJ"a diligências Uil'gentes, o V. As propostas deverão ser entregues, em envelopes fe-

mesrrJ:J serviço, A i'ndica<;ão do sr, Saulo declaro.u aberta a sessão, Estive,mm pre-
que O'corre qua,si diàriamente, dado ore.,'Ramos f�i mandada á seguinte comis'são sentes 33 srs, deputados.

à leitura' duzido Quadro. da ,sua cLa'8se, e, sobre tu- chados, até o dia 7 de 'julho às 9 hs.} na secretaria do Distrit•.L3'eglmentJ �:M scrs'roYlmard cOVre'riêaa, e��pr: o sr, d2" sec:r:etálrinOteP!.fgrcedq�e foi apro-- do isto, há a salientar a,indJa, qu", nos dias
A sua abert'l'ra ,será a's 9 hs. do mesmo 'dia.

emo.s, ' , a aso ao g '"'" da ata a Sessao. a '

,

de folga do,s restante6 funci'ORãrios, como c"Vieira, vada sem restriçõe,s.
'Pá. te' nd Flol'l'ano'poll'S, 18 de, iunho, de 1947.

A seguir, usou da palavra o ''1'. Nunes O s'r_ I" secretário proce,deu à leitura Natal. Carnav.a", seca', e " e qua o
_

"

t I sua à,tivida<le e o ,seu trabalho mais se

A O PEREIRA DO "ABO
Varela para solicita,r a nomeação de umJ do expediente, que constou de um e e·

acentuam, na árdua missão de garantl1- ALV R '_ '-'
".comLssão para estudar e emitir parecer grama procedente de, Campos N_av'OS, as-

a! o.roe-m,
C

. _

d C
.

sôbre 'Os pedidoS constantes do" requen- sinado por Max Bayer e outro., protes-
Por tudo isto. impondo-se-lhes tambêm Capitão de Fragata, Chefe da OmlS!;?ao e oncurrenCla.mentos dirigidos à Assembléia Delos sr<' tando, segundo o mesmo despacho tele·

a necess,idade de se apresentarem decen.Franci'sco d'Os Santos Faraco, Frauclsco gráfico contra a violenta, e aviltante in-
idClpria!no da Rocha Lo.ures e, lV1artm, IlJ ju'rl'u feita pelo sr. deputado, Waldem_ar temente,trajado.s lo manterem a ooa v "-

to d I fora de preocupações Lancinantes, peloInácio. da Trindade, 'no que fOI atendld", Rupp à pessoa do atual Prefel aque e

respeito que a si pr15prios e a classe de--;tendo. sido, pelo sr. presidente, designada municipio, sr, Silvio Neves Bleye:,,,
vem, o virem à presença de v, excia, cer-a comissão seguinte: '8rs, Orty de Maga- Não havendo orador inscnto, fez uso

L f d' lha"es Machado, Gti-ilherme Urban, Bulcã:> da nala�a, o sr, José Maria Ca,rdOSO, da tos de serem atendidos, v,sto., no un o,n

d 'a sua pretensão representar tim caso deViana 'e Saulo Ramr1s,
,

' I Veiga, o qual, alongando--se em conSI �- consciência, de humanidade e de verda-EsgotJada, a hora do 'expediente,

p_a,sS0u-1 rações, tratou do. Projeto de C'>!'StltUl' deira, justiça,se à Oro'em do Dia, dando o' sr, pre;ldeü.te cão, DiS'>,e S. excia, que I)esse Projeto Ia' FIOlianópolis, 13 de junho de 1947,,:a palavra a quem deseja,ss,e usá-la, Naa ram esqu'cidas dUllis gu:andes aspiraçoes
R P

- -

B 'thavendo quem se manifestasse, d,eu, en- do funcioc cl1smo pÚblico estadual, q,uats (Ass,) Oscar ., erelra, Joao atIs a,

ler i Espíndola,:Artur Rosa Filho, Rodolfo Ge.tão., Q sr, presidente conhecimenb' "ao :>ejam, a detlvação dos extranurr. ar ,OS raldo da Rosa e Fúlvio Paulo da Silva,
-

Plenário da visita feita à Assemble_:a, mensa!lIstas e a licença prêmio ao funclO-
d

-

Po.uco- ,mtes do inicio da presente �s W), nalismo r8zão porque voltaria, oportuna- Discurso pronunciado p"lo sr, <I�puta O
pelo exmo, sr. capitáa de mar e guerra mente, à. tribuna para Ilipresentar, nesse Guilherme Urban
Antão' Alvares Bar3ta, comandante dI? 5° sentido as neces'sálrias emenda's, Senhor presidente!Di�trito Naval, sediado nesta Capital, ESgot�da a hora do expediente, pa,s,sou- Senhores deputJados! ,

'

paira agradecer o comparecimento desta se à Ordem do Dia. Não havo;>ndo, tam-
Em vista de recente po.rtarla, "do 51'_:.AsSeII)bléla Constituinte ao ato da, insta- bém orador inscrito, o &1', preSIdente deu

Mini'stro da Guel'ra, foram ext;ntaS-'irt_lação daquele Di'strito, levado a efeIto em
a pálavra a quem dela quiseSS'e usar, bandas de música das corporaçoes n� -

:11 do correrute mês, O sr, comandante Com a Ilalavra, o sr, Osvaldo Cabral
tares sediadas ,em localidade" do

i int::Antão Barata, que permaneceu na Secre· enviou à Mesa divers'as eme?das ao Pro-
rior, com efetivo inferior a um re� m�!�_taria da Casa durante alguns minutos,: jeto de Constituição e que sao as segum- to sendo conservadas, apenas, a. bd"-"am an"!is'tosa e ,cordial palestra com os 'tes: N, 1) - ao artigQ_ 174; N, 2) - ao d,{S de batalhôes, quando acantona os

srs, constituintes, ÍoI, ao :retIrar-se, acom título VI ___:_ Educação e Cultuló'''i N, 3) -

em capitals d'e Estado" '. " Discurso pronunciado' pelo s,', depul:tdo

1
-panhado até á porta prmclpal do ediflcio

ao título VII - dos funcional'lo� publl- Foi atingld.o po-r esta medida tambe�n Biase 'Fllracopela Mesa, pelos líderes das diversa,s ban-
cos' N. 4) - ao mesmo título; N" 5) -

o 130 Batalhão de Caçadores" estaclO:'-�- Sr, presidente,'><Cadas e po'r muitos srs, deputados. ao 'Ilirtlgo 221 - Di'sposições GeraIS. ,O do na cidade de Joinvile, mmha tena
Srs, repreoentante5,Nada mais h<:1venÇ!.a a -,tratar, .o sr, pre- que feito, o sr" Osvaldo Cabral fêz ligell'a n&ta-l.

.. t e conhec'- Na qualidade de médICO que ,e dedica:Sidente encerro� a sessao,_ marcando, ou-
justificflÇÍÍ;o oral da emenda sob

_

o N,�, Quando, mes,es atras, se ev
,

-

ao estudo do problema da Eifills 'e_ c!�'tra para amanha, dia 18, as mesmas ho·
dizendo, ser o objeto da rr,lesma velha a,- t ali da portaria do. sr. MInistro

suas consequências nã.o posso

delxa.r)
ra's com a seguinte piração dos meio�; culturais da Cap'ltal e ��nuOEim �creditava que ela fôsse re,8l. pal!>Sar sem os meus aplU!usos inciso II

'

Ordem do díll do Estado, sendo, assim, justo que a me!.te levada a efeito tambérr. em Jom-
do artigo 167, do 'ante-projeto pelo qual'l;'rabalhos Constitucionais.. "Con,tituição vá aó encontr'O deloa e dos vi'e aquêle documento, �ntre cut:'�;; c:JUS'i",Re�umo da ata da 51a, sessao ordlllárJa, desejos das AS'sociações que representa� Mas infelizmente, assim aconteceu I"
prescreve a permanente vlgil�mcta dO,Srealizada em 18 de Junho de 1947

a cultura cata'linense, Terminando, apo" ainda' há poucos dias, na data d� bat:- ppderes constituidos em relaçao ao te-PRESID�NClA - Sr, JosÉ' Boabald,
" salientar o Jnstituto Historico e Geográfi- lha <le Tuiuti, a,sslstimos, pela Plimell� rivel flagelo.,

,
SECRETARIA - Srs, Cld Loures Riba.

co de Sant3
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Catarina, e o aUXIlio e pres- vez um desfile do. nosso garboso 13
De fato a questllo é re:;tlmente Impor-,.." Alfredo Campos, tigio que a êste sempre dis'Pensou o sr, B C sem a sua banda, que, digamos de

tante porque a sífilis não deve ser en,Às 14 horas do dia 18 de junho de 1947, Nerêu Ramos, dLsse o orndor que as As- p�ss�gem, já era tradicional e constltu_:a carada apenas no. seu lado mfecto-con."ha'vendo número legal, o sr, presidente sociações Culturais de Santa Catarina
parte integrante -da valorosa corporaçao tagioS'O, o que já ser.ia um proplema, s1'õeclalja aberta a sesS'ão, Estiveram pre- merecem dos poderes públicos, pOor m:uI- que é o o.Q'gulho de todo bom JOillvlle�S'� não também_ em ;;uas con&equenClas de-sentes 32 sr8, deputad.os, tos títulos. o amparo que a emenda vIsa
e em cujas fIleIras, os noss.os fIlhos p,;;� sastrosas permanentes pai'a o organ�smo,O sr, 2° secr,etário procedeu à leitura conceder-lhes, tam seus serviços a nossa querida � a-

motivad!lls pelas diferentes, localizaçoes e-da ata da seE'são anterior, que foi apro- Em segUida, o sr, Bulcão Viana

enca-I tria, _ sobretudo ainda como ameaça ás gera-vada sem restrições. minhou à.Mesa uma emenda, ao ?1'J 'go A ,extinção da bantla do noss.o batall:ao ções vindouras,
, " '

O sr. 1° secretário procedeu à leitura 10 dia Constituição que torr."óu _o nU"'1�ro é hoje uma realida'de;
-

os seus compo- Insidiosamente o agente da slfIilS Já.-do expediente, que constou do Seguinte, 6, tornando extensivas a!S imunldades, aOs nentes foraDf transf,erido'S para" forma-
agride o individuo no próprio ven'tTe ma-",'ofíc1u n, 3C2, dJes,ta data" do sr, Governa- deputados ao suplente imediato, do l'epre- rem em outras bandas, de Cuntlba e
terno, a.niquilando muitas vêzes o novo.-dOI!' do Estado, capeando cópia do tele- sentante, em exercicio, ..

Blumenau, ,sa- me3!l'0 'antes do seu nascImento ,grama recebido, pelo Poder Execut}vo" do O sr. Ribas Ramos solicítou da Casa Fico.u em Joinvile &penas o Instrumef'- po�do em p"rigo a vida da .gestante", _�sr, Dimas Daniel de Liz, em que este re- fôssem as emendas encaminha,das cana tal que aliás, é novo e a'cha-se em ,boas mrn'tali<lade infantll é em g.ande pa. tetruca' a un1 telegrama passa,do, parece, uma de per si, isto é, em fôlha separada, condições de, conservação, motivada por esta enfermidade. As, 1e-pOr' advogado de LajeS a esta CapItal, e
para maior facilidade dos tTabalhos, tE'n- O mais ardente deseJO' de todos os sões do coração e dos vasos, em notavEl,-endereçado ao ilustre lí.der da minOria, do o sr, presidente esclarecido que as jolnvHense,s é que seja reeonstl'tuId!3- � percentagem lhe são ajudicadaó', Fm""solicitando ga.rantias contra, supostas emendas que acabavam de ser apresenta- banda do 130 B, C. e neste sentido Ja s: mente a sifilis se encarrega, em largaameaças policiais, feitas ao dito sr, DI- das já obedecem á no,l'lna preconizada fêz apelos populares e pela Imprensa a

margem de povoar os manicômio.s.ma,s de Liz; telegrama do sr, ministro da peIo sr, Ribas Ramos,
quem de direito. Dêste 'modo ci proble�a da sífílls man-Marinha, agradecendo a homenagem Novarr.ente com a palavra, o sr, OSV1al- Mas, como bom filh.o e representante tem muitos pontos de oontacto com opresta,da pela Ca,S<! à Marinha de Guerra, do Cabral, reportando-se ao req\lerimen- de Joinvile nesta Casa, particrpan_do. da pi-oblema da maternidade, mortalidadena oportunidade do tr&nseurso de, mais to li<lo pelo sr, Antenor Tava.res e que tristeza que nos causou a extinçao da· infantil allenaçã mental e várias modc'um aniv'ersário da Batalha, do Rlachuelo, diz ,respeillo ao aumento do.s vencimentos quela banda militar, quer'O s'OllcIta?" se- lidades' de invalidez.Não havendo oratlor inscrito p.ara a hora dos Comissárois de Polícia, pediu fôsse nhor presidlente, que ,seja! submetIda _. Sem respeitar idade, sexo, raça o.u con,<ia expediente, o sr, presidente concedeu pela respectiva comissão analisada, tan;- vo,tação do Plenário, o texto de 2 tele- dições sooiais esta doença se espalha po.�a palavra a quem dela quis,esS'e u?ar. Pe- bém, a 6'ituação dos Inspetores de _vel- grama's que proponho sej�m forrr.'_llados todo o mUl).db, em diferentes matIzesdiu, entã!}, a pala'v.ra. o sr,

.. Gllllher�e cuIas, estendendo-se-Ihes os beneflclOs pela Assembléia Constatumte de Santa epidemiolõg,icos, constituindo a pnncipdUrhan, o qual referindo-se a indICaçao pleiteado,s -)01' àqueles. Catarina, o primeiro ende'reçado, a pandemia,'SaUlo Ramos, que teIV- como. objetIVO a Nada malS havendo a tratar, o sr, pre- exc>a, o sr, Ministro. da Guerra, lnterpre- Entre nós, rr.'_lÍto embora a luta orga.',reforma do S'Ís1!ema tributário do Esta- sl'dente enCETl'OU a seS'são, marcando ou· tando os justi-ssímÜ's anseios do laborlO- ni21ada contra ésse flagelo seja recente,do, fêz sôbre o. assunto jUdiciosa,s e opor- tra para segunda-fei'!'a, dia 22 ás mesm'a" so povo de JoinvHe -e solicUantlo a re- entretanto já podemos registrar resulta-- -tunas consid'erações,' O 5'1', Saulo. Rarr..os, horas, com a 'seguinte
, constituíçáa daquela banda mUSICal e o dos sumamente alentadores notadlamente<lutor da indicação, tratou, tambem, 10?- Ordem do Dl" segundo a s, excla. o., sr. �ene!'al Co.-

no que se refere à profilaxla da sifiUs-gamente do caso, defendendo a mdicaçao 'Trabalhos constitucionais, mandante da 5a Regiao M_ll�tar, so11cI- congênita,que apresentara, dando ,esclarecimentoS" SUBSTITUTIVO tanodo o apõio daquela just�sslma asp� Um inquérito pr.ocedido ent'l'e 842 ges---acêrca do seu ponto de vista a 1'espe�to, Exmo, sr, dr, preSidente da Assembléra ração do povo da cidade de Jo,nvile, onde tantes revelou que 41,5% necessltavoa'fiOrdem do dia Constituinte, se impõe a presença de uma banda ,ml- de tratamento anti·sifilítico..Traba'lhos ConstUucionais. Cons-iderando que a Estrada de F'puo litar para que náa percam o seu bnlh0 Expxessivo é ainda Teferir o aniquila-TELEGRAMA Santa Ca!tarina é fator primacial p'-'r" o as Ús-tividades cívicas e as dem.onstr'.l.', mento humano. de gerações averiguadoGovernador Aderbal Ramos da Silva -

progresso do Vale do Itajai; ções patriótica,s que periodicamente 3111 entre 4�2 mulheres que, num total de_Florianópolis, Considerando que ao desenvolvimento se .leva a efeito, com o l1"!ais franco .apo'::J 1910 gestações, tiveram 4_17 �',)O�'tos e 148Lajes, 17-6-47, ela mesma está condicionado o de uma
e a pa!rticipação de tôda a populaçao da natimortos inculpáveis a slf11IS, O qUêTendo chegada ao meu conhecimento fertilís9ima e uberrima zona, cujo valor minha llerra, dá uma pell'centagem de 29,6% de vidasque o telegrama por mim dirigido 310 dr, econômico se atesta. pela grande e 'Vari� Em atentlendo, sr, p,residc:;nte, a esta elirr•.inaàas pela doença, antes que vie9-Cabral estã servindo -para exploraçao po· da produção de suas indústrias, que solicitação, o sr, Ministro nao abre pre- sem a luz do dia, Pois bem, senhores,-Utica, venho respeito'samente declarar a honram Santa Catarina e o Brasil; cedentes, pots, como é ,da conheCImento para atesta'r a l"ficáciá de uma camp!lrv, excia, para que tome 3JS medidas 4,:,- Considerando que a capacidade da Es- de todos, a bandla mUSICal do 320 B. C" nha cientlficamnete conduzida basta cljulga'r necessárias que a minha, intençao trada de Ferro Sllinta Catarina distan- de Blumenau, não foi dissolvida, natu- tar o fato de que, entre 104 gestantesnáa f.oi nem poderia s'er esta POIS sou U1!'.' ciou-se do crescimeruto da sua zona de ralmente porque motivos da! mes!lla na· que se submeteram a tratamento e que-grande admirador do govêrn'O de v, excia" influência, e atualmente necessita de t'ureza o recomendavam: . pUdETam ser .observadas, o índice deco.nhecendo perfeitamente seu espirita de maic,r :aparelhamento, para atender ô. Os telegramas em apreço podenam ser, abortamento e natlmortalltlaode fico1ljustiça" No dia em 'que me ,d�sent.endi avalanche de transportes que lhe é soli- maios ou menos assim redigid.os:

'I redm'lido de 29,6 à 7,6%.com o sold.a.do Vitor procureI Imedlata- citada; Sr. General Minlst'ro da Guerra - Rio, Entretanto não balsta contemplarmosmente um advogado tendo êste me acort- Considerando que a! vastíssirr.a zona "A Assembléia ConstituintE%, de Santa 'I o par+orama confortador que ,se nos de--selhado passar o referido telegrama, Ti· de influência da Estt'ada de Ferr.o Santa Catarina, interpretando o ii9"justlsslmos lineia sinão. acomtpanhar as conquist0'3"e!;'se sido melhor orientado. teria me di- Catarina contribue, apreciávelmente, para anseios do la,borioso povo da cidade de sanitãrias recenbes, atualizando constallTigido às autoridades competentes ou a os cofres federais, esta,duais e munici- Joinvile, vem apela.r para v. excla" no terr.ente os meios de combate ao maLv, p,cia, que estou certo tomaria as. pro- pais, na sua maioria através de ativida- sentido de ser reconstituída a banda mu- Na sessão anual da "American Medical"Tidências neeessárias Percebo agora que des dependentes do transpo.rte ferroviã, sical do 130 B. C" ali aquartelado, que ASIlociation", realizada em Chicago, emos deputados estaduais têm abribuições rio' foi recentemente extinta por fôrça dI", de- dezembro de 1945, foi aprovada, além de'mais importantes do que tratar de ca�os Considerando que quaisquer inversões terminações de caráter geral, expedIdas outras diSPOsições, a necessidade de que-exclusivamente policiais, Atenciosas sau- de capitais na Estra'd.a de Ferro Santa por v, excia" A falta da dita banda mi· "fôssem tomada,s medi'das para aerradl.-dações, Dima.s Daniel de Liz, Reco-nhc, Catarina, para que esta at�nda normal- lltar se faz sentir em Joinvile, pois eh cação das enfermiãades venéreas por meioço verdadeira a assinatura S'upra dou fé" mente seus tral1S1lortes, �rão mediata, e constituia um valioso elemento. de C011- da repressão à prostituição". ,Lajes, 17 ele junho de 1947, Em testemu- lmediatllimente recompensal'ias, quer pele córdia e congregação, dando excepcional Contudo, Isenhores, 'não, bastam medidasnho da verdade o 2° tabeliáa. Joáa Gual- aunlento das arrecadações de "mposto& - brilho às festi-vida'des cívicas e demons- de exclusiva alçada polidal para resolverberto da Silva Filho, A presente está se- ou pelo próprio resultado da expl.oração tmções patrióticas que, naquele meio. um problema que vaI encontrar sua,s raí-lada com Cr$ 3.0{) selo.s estad'ua1s e " da Estrada; ,com frequência, se levam a efeito",.. zes em fatores econômicos e conflitos deCr$ 1,8.0 fede'ra'is com a devida firma re- Co.nsiderando que o Govêrno do E,tH- etc, ambiente,conhecida, O taxador: Ado,lfo Olinger, do de Santa Catarina vai, oportl.n'lmel: Sr, General Comandante da 5a Região Por êsse motivo a Primeira Conferên.(íl99R1 te, a'presentar ao Govêrno Federal, um Milltar. eia Nacional de Defesa Contra a SífUiS",:R,esumo da ata da 52a sessão ordinária, plano para que sejam dirimidas as a�uais "A Assembléia Constituinte de Santa qual tivemos a honra de rep'resentár ore;tllzada em 19 de junho de 1947 deficiências da Estrada de Ferro S�:::: ta Catarina, inberpretando 'Os justissímo< reunida na Capital Federal em 1940 e naPRF,sIDltNCIA - Sr_ ,Joe:é Boabaid, Catarina; an�ios <lo labori0.80 povo da cidade di' Estado, aprovou, neste paTUcular, a se-SECRETARIA - Srs, Cid Loures Ríb3'< Considerando que tais estuclos, inicia- Joinvile, acaba de telegra-far a s, excia, guinte conclusão: "A Conferência julga-e Alfr,edo Campo&'.
, dos em abril do corrente ano, já se en- o sr, Ministro da Guerra, apelando no que.os poderes pÚblicvs e as instituiçõesAs 14 horas do dia 19 de jUnhá de 1947, contram em sua fase final; sentid.o de ser reconsti,tuída a banda filllintrópicas religiosas devem promoverbavcndo número legal, o sr, presidente Considerando, mais, que a. Estrada de musical do 130 Batalhão de Caçadoi'es, a assistência, educação e proteção da"ded"·ou aberta a ses'são, Estiveram p.re- Ferro Santa Catari'na é um patrimônio ali aquartelado, cuja falta está se fH- tvansviadas, no sentido de encaminhá-lassentes 33 S1"S. deput.ados, da Uniáo, arrendado ao Estado de Santa zendo sentir naquele meio, onde oomprc a uma profissão honesta",O ,0.', 2° s�retário procedeu à leitura da Catllirina, conforme o contl'ato aprovado constituiu um valioso ,elemento de con- Porque afinal de contas, senhores,:ata d� sessao anterior, que foi apl'ovada pelo decreto n, 15,152, de 2 de dezembro In-egação ,e harmonia, dando maior bri- muitas dessas infelizes são nossas patrí.sem "strições, de 1921; 'lho e caráter pa'triôtic.o às festividade," cias traumatizadas por dramihS' ltmbien.O ,-", 1° ,secretálrio pr{Jcede1l, fi. leit1,r" Considerando, ainda, que por fôrca ("jvif">?s' a1�p ali se levam a efeito, periô- tat.s e econôn�ico-c=ociais e devem n1el'eC01'

do eXj,ediente, qúe c�ru:tooU do seguinte, clêsie contrato, a Estrada é dependente, dicamente". •

o. no'sso ampa'ro no sentido de serem CO:1-

DIÁRIO CONSTITU INTE Edital de clrncurrencia

vende:Barreiros»
SAPAT0S PARA HOMEM: feitoe a mão, vira france.a, .oladG duplCl,

fabricado com material que exist. de melhor.
preço apenas Cr$ lflQ,OO

•

dAPATOS ATAMANCADCS: ptoprioil IXlI'a in'l7erno, ...olado de lInadfillrQ
especial que re.i8tern ccr t 'o t"do e qualQ.1J.er humIdade. conllervondo
o pé lIempre quente, N;ClO ,-.,,"'10-58. er;pec!Ql�ente .paro peu?a••_
trabalhurn em lugoI'B& hu,n-"dos CUJO lIoalho e de elmento e tlJoleta••

Pr .. ço o. peno.' Cr$ 50,00.

CALÇADOS PARA CREANÇAS � �ENHORAS: T... grande lortimante,
modeloli novos. preços boratisslmo•• �e CrI:.... �O,OO a 100,00,

V t nctos diT6tornentê da fábrIca ao ,-_":n,,umldor.
CASA BARREIROS - Rua (;onstlhelfo Mafra 31.

aalto prat<!!l ... ra

..

ESTA
FRAQUEZA
ATfMGE
PESSOAS DE MAIS
40 ANOS

Diz·se que o organisp1Q muda

completamente de set,e em sete ,

anos. O certo ê que com o passar
do tempc a saúde se m.;difi.ca co

em muitas pessoas de mais �e l
40 anos começam " aparecer dl�

turbios, muitas vezE:;s "de natureza r.

séria. Entre estes o principal ,ê o �
disturbio da -bexiga, uma fr�que. ,

za cujas exigencias, que se ma- '

nifestam principalmente á noite

quando se está bem (J,uente na

cama. são muito irritantes. Essa_
debilidade da bexiga ê um resul"
tado de distur!>ios renais e si fôr �
desprezada, pbderá tornar-se pe· 1
rigosa, transformar:d�-se .em cal· 11'culos, pedras o.u clstlte (mflama·

,

ção crônica da bexiga).
f.

,I

Não ha meio mais rapido e e �élUl i'
de conseguir alivio desses pengo,
do que uma série das afam,adas,
pilulas De Witt para os Rms c

Bexiga, conhecidas em to.do o,

, mundo.

PILU.LAS ,:�
DE WaTT,';:'';
Para os Rins e a Bexiga

I!M VIDROS DE 40 E 100 PILULAs.,

l) GRANDe É MAIS r::CONOMICOI

� _AIS CARDI- •

8"''l''BRAS
'f6Ms as lIJ-.iMdu, iDelnsi'H ma

,1f�4as·"'-06 &-�
IQttirarflm ... O&ftdidatUl'''
I

�a � ll:'H l�t'eI ('ata'li
(�. - fiI1 vi«lI da Oil'C'tl6$i
�� do &peTitivo KNOT.

duzidas a uma, ocupação digna, na qual
'pOSSla'm ser mais úteis á Pátria,

.

O prob�ema da sífilis não se resolvera
co.mpletamente apenas c'Om a multiplica·
ção de dispensários da especialidade, e?
quanto a chaga social da prostituiçao
cont1nua� no abandono assistencial em

que se debate,
Sr. presió,ente, 5rs, representantes. Nes

'se sentid'O desejo apresentar oportuna
'mente uma sugestão aü ant:,-projeto,
resel'vanqo-me para nessa, ocaslao voltar
a'o as�unto.
Tenho dito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ás 7,30 horils
Ultima. Exibição

HITLER
A BESTA DE BERLIM

'T· h'· C I Oi' No programa: 1) Uma Re-

rel,na . oJte O
.

o. eglas, gião que pr.Ogri?,e ��c. Imp.
,

.

F. 2) O naufraglO do EiSlperiu."
Afim de preparar-se condig- gueira será o mesmo que der- Des. Cal. preços, Cr$ 3,00 ünic.

namente para .o encontro de rotou o Figueirense, . no últi- "Proibido até 18 anos, '

�Z:;ii�:ri pr��ji�OO c��d�oAV��AcoldsábadKO't �u. s.ejaB:I'tI.BnrhoognpOlei�
...···QUXtiÓij·-TÊU'f·'FÍi:HÕr

l·
" . O' e a CI'PIS" t

'

Co egIal um rIgoroso tremo,
d N' . RelI'ato Mo te per:gun arem o que �

. .

C D ( ro e azareno j ,-
conjuntIvo no campo da F..• ; "

um lázaro, dize-lhes' que é
Sa.be-se que o conjunto es-I torzinho, Gil Helinho e Os-

um enfêrmo que poderá re..

CalDpeonalo citadino d.e. t.ud:n��;:ra ;�:�::=:;:in-
mano

cuperar a saude com D I.

Quando "'tê\'I auilio.·

voleibol e Ibasquetebor '1::,A ,i�SC��ã�S!:d!�l se,� feit�
. "J._ " .... " ....•

,
..............•

.
.

d d 2° l' '.L" ,Preslid'ente Roosevelt
I • ,/4'Em VIrtU e o mau tempo ugal - UbIratan e LI'- lt d' '� d V' h a e ES

.

. .' vo a a I la as. In as r -
.

. "

remante ante-ontem, os Jogos ra, com 2; .

• t;t C d club-e R
A.
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3 lugar - Lira, com 4.
us componentes por escrito,

.. VoleIbol:
b dBarriga. Verde xLira;s_U__sc_l'_e_v_e_'ll_o_-_o_.s_. :...-__ APENAS Cri .• , ..

B.asquetebol: . VENENO NÁUTICO EXCURSIONAJtÁ JOE LOUIS Com M8& infba. "unHa \lft�:

Atlético x, Clube Doze. - A turma do Aldo Luz está SPO:KANEWASH, 26 (U. P.) Yti auxílbncio '0 lJeu 1JII'"�xi.. ,
C-ntn"u!! para Il ema •• )i'tmUi,bJi

A situação dos concorrenteS pre:parando um banquete' co- - O campeão de peso pesado __ hUU'-êJtLM 1i'14rinÁ'II.UIJ,
é a ',seguinte, por pontos per- memorativo para o dia 3 de Jae Louis anunciou que reali- .

didos: Agôsto. . . zará um excursão pela Euro-
Volelibol: - Oomemorativo de que? pa e a Australia no proXlmo
1° lugar - Barriga Verde e - Da ,próx.ima vitória sô- a.no, antes de abandonar' o

Atlético ;com O; bre o Martinelli. "ringue" .

Demos um técnico ao remo·
Em comentário qiie tecemns sóbre 11 regata promovida, pelo valo

roso C. R. Addo Luz, que assumiu assim a responsabilidade de inicial'
a luta pelo ;r-estabelecimento do esporte do remo entre nós. tivemos
ocasião de demonstr-ar que o re1)1O se- achava paralisado' não por falta
de rapazes que o .11uis,es,sem praticar, 'e sim, única e exclusivamente,
pela ausência completa de interêsse da parte dos diretores dos nossos
·cTubes.

Quando alguns rapazes;' estimulados pelos comentár-ios da impren
sa, resolveram destruir o tabú de, que só os endinheirados podiam
dirigir clubes, nós vimos, o que aconteceu : barcos nágua, .treinos e' fi
nalmente regalas.

O público esportivo, principalmente os velhos arioionados dó re

mo, exultou de contentamento ao rever as frágeis embarcações cruzan
do as nossas bafas, impulsionadas por braços vigorosos, por que teve
a certeza de que nova fera se' inaugurava para um esporte que sempre
foi o da 'sua predileçâo e que tantos louros já dera ao nome da no-ssa
terra, projetando-a no cenário espor-tivo nacional.

- Hoje já podemos afirmar que o esporte náutico tlcrianopolitano
caminha aceleradamente para a completa restauração do seu prestígio,
rompendo com vigor os laços do indiferentismo Que o imobilizara por
longo periodo, o mais discreto sem dúvida da sua glor-iosa existência.

Há vida nos galpões. Nota-se I) interêsse com que a mocidade pro
cura conhecer 'Ds segredos que o remo encerra, para utilizá-los na sua
prática vantajosamente, em beneí'tcio do rendimento dos conjuntos que

.

organiza.
A Federação Catarinense de Desportos. entidade que suneríntende.

'I4n�r,e outros, o 'espü�te náutico, .tern agora novo nresídente, um \i.Juslre
?!WUI.l da nossa Marinha de Guerra e espor-tista de notável mérito, que
.ja nosdeu prov.as da Sua c;:apacidad'e organizadora na direcão de clubes
€sport!vos da cidade de Sao Francisco do Sul.

.

Ao assumir- as Junções de, dirigents máximo da F. C. Do, numa so
Ienidada SImples mas brilhante, com 1), 'presença de altas autoridades e
�:j,e :d�stac�dos paredros locais, o sr. comandante Alvaro Cabo proferiu
mClSIVO discurso, ,ef!l que traçou as diretrizes do seu trabalho à frente
d�quela entidade, discurso; que .causou forte impressão no seleto ..audí-:'tór-io e que a todos deu a certeza de que novos hor-izoníes se abrem aos-€sportes catar-inenses.

Aos suas palavras, proferidas com f irmeza e' denunciadoras de' uma
inabadável vontade de realizar coisas úteis em favor da coletividade es

-portiva barr-iga-verde, tiveram· grande repercussão principalmente no

seio dos' militantes da nossa aquática, onde voltaram a florescer novas

esperanças de um futuro brilhante para o remo e a natação catar inen-
se,s. I

Diante do progl'ama do presidente da F. C. D, e justamente agOl'a
<Iue Ia canoag.em está renascendo nesta capital, gTaças a.os esforços de
uns ,entusiastas, é que tomamos a liberdade de ,'llHl,',erir a S. S, uma me
dida que, 'S'em nenhuma dúvida, viria traz'er incalculávers benefícios
aos que, nos g'alpões looais, s,e estria iniciando. no manejo do remo.: a
F. C. D. deve ·estudar a possibilidade d,e tl'3Zer até nós um hábillécni-
00 de remo, ,para 1J11inistrar eIlsinamentos aos principianlcs d.êsse es

po.rte.
Para muitos, Ia medida paDecerá desne0essária. Argumentarão qUe

praticamos oremo 'd,e longa data. v,encemos campeonatos nacionais €,
nunca necessitamns de técnicos. Não resta dúvida que é verdade, mas
mas sabe Deus como aqui se r,ema. Não queremo.s desme-r,eoer o.S nossos
antigos remadores ,e nem ü s'eu trabalho como instrut.ores, P·elo contrá
rio, os seus ,esforços 'têm tôda a no.ssa consideração.

Mas também não é 'PossÍve,l, negar as vantagens que adviriam pa
il'a .p remo catarinens,e do contrato de um técnico de comprovada capa
cidade, que ministrasse laos nossos jovens rema:dores os conhecimentos
da técnica mais apurada da arte de remar.' .

,

'

A ocasião'é propícia lP,ara. se t.omar essa medida. uma VflZ que ag'o
,ra se pr00eS8a ,a renova!;ão dos quadros de rernadoreg dos grêmios
'locais.

.

, I

,

I

Um técnico capaz, contpatado num c,entro. maim' onde o r·emo já
:ating'iu o ponto mais alto de 'aperf.eiçoamento, formaria ótimos rema

do.res e êstes, mais tarde, tornar-se-iam outros tantos ,ins.trutores a cli
vu!lgar os 'co.nheciméntos adquiridos.

A nossa intenção é evitar que se forme 'outra g,eraçftO de remado
res cheiüs de defeitos, que só pela fôrça bruta sejmn capazes de s.e im-
por aos adversários. .

Esporte é .fôrç,a, .é vitalidade, mas é -elegància também.
Se empr,egando, técnica aprimorada, r,endosa e menos estafanLe po

demos conquistar vitóri:as, por que havemos Ide usar remadas Hem es

tilo, abrut.alhadas e cansativas?
, Po.r certo não será pelo gôsto de desp,ender .fôrças, mas Lào somen

te pelo desconhecimento da meh.or J!laY}eira, de empregar .essâs fôrças.
Um técIllcd competente ensmarla aos nossos jovens r,einadOl'es o

modo mais raci,onal de usar as suas enl1rgias na d!lfesa da.s SHoas co['es.
W. G.

Escreveu; SlL 1'10 VELOSÕ Apl'oveí,tando a oportunidade que
1 ' RITZ hOJ'e ás 7,30 'horas JQ-

. "
se apresentou, a diretoria do Clube

Num ambiente' cordialissimo e. de Regatas Aldo Luz fez entrega ai Crawford - Melvyn Dou�'
de verdadeira camaradagem entre: das medalha.s· aos vencedores elos gla:s Conrad Veidt - Osa Ma�
dirigentes e remadores .do Clube I diversos páreos da' regata de 27 d( sne

Náulico Riaohuelo, rea!Jza�am2se' abril do corrente ano, pelos mes- UM ROSTO DE MULHER

as. ,f.esti'Vidad.es de, �Sã.o João, no I mo Ipatrocinada. Censura até 14 anos no pro-
ba irro da iRlü1. MarIa: onde desde I Alpós a entrega das 'medalhas por grama: Cine Jornal Informa
os seus pr-imórdios instalou-se O' membros da diretoria do Clube de ÚVo Noticiário Universal pre-
refer-ido clube., Regatas Aldo Luz, e a 'convite os ços Çr$ 4,40 - 3,00
Preoisamente ás' 5 horas �a tar- 81'S. Oharles Edgard,'Modt.z e Wa>!dir RO)ÇY, hoje .,ás 7,3.0 horas

de Ioram iniciados os í'estejos com Gr lsard, o primeiro, que' dirigr Ann Sheridan - Ronald Re
o soltar de balões e foguetes. Ao atualmente os destinos do Clube egan Richard Whorf - Ala.
anoitecer foi - acesa' a ,f.ogueira para NáutictrRiaohuelo, discursando err Hale

complemento da·.'f-esta'de_São. João, belo írnprovíso; convidou todes OE PÉS. INQUlETOS
Entre. os balões destacou-se o presentes ,para se servirem de na- Censura até 14 anos no pro-

primeiro, tendo 8\) sobressaido dos tatas, aipirn, meladn,. cará, etc, ,I �r�ma: Cine Jornal Infor�
demais, lP,elo seu t;unanho, e ele- Também, po.r uma especial' de-I

Uva Me�ro Jornal - atuallda-
gancia, levando dependul'ado o. ferencia<' do Inst.Huto Brasil-Es- des preços 3,60 - 2,40
�mblema 'do Clube Ná'UtilcQ Ria- tados' Urüdns, foram ,exibidos Lrês

chl1elo., como uma homenagem jus- filmes, mostrando um deles' a arte

La ,e sincera dos remadores ao set'l de remar, tendo sido apl'e,sent.ada�.
ÍJl:can:,;.aveI e, ",:linamico . pr,esidelite di.ver·sas ,g-um'nições ,a ,.8 ·:pem.os, ·d.a '

�t'. Oharles Edga.r l\IIo'dtz. Univ,ersidade de \Vas-hi,ngLo.n.
A comi te do ClLube N.áutic-o Riia,- A todos, portan to., e muito espe-

chne).o, 'estjy.eram presentes I di- ci.almenLe a.o sr. Charles Edgar
versos direLor,es do 'Clube de Re- MÇl.f"it.z, a turma da Rita �lari:J
�alas Aldo Luz. agradece mui.to ,sinceramente.

E,SPORTISTA!
,

.

,

PARA TORNAR REALIDADE UMA DE TUAS
MAIORFS ASPIRAÇõES, CONTRIBUI., XINDA

�QUE ,MODESTAMENTE, P� A CAMPANH�
PRó-CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DO

fiGUEIRENSE r. c.

As . festividades 'de 'São'-"Jõãó'
C_ N_ Ríashueleno

Treino,u ontem o Avai
Preparando-se para enfre-

tal' no próximo domingo a e

quipe do Colegial, treinou on':'
tem á tarde o esquadrãQ avai
ano, achando-se t9dos os seus

defensores em explendidas

forma esperando-se uma exi
bicão proveitosa no fogo mais

emp.Olgante da oitava rodada.

...... ;1 ...

CASA . MISCE'LANEA distri
bUidtlt'a dOI .

�di08 RA C. A

V:;'�tor.. V� e �.
Rua Ç0n�hifiG M.g;fl'-9

·"g.g'llIal-411.I�C�- .

: para .. Brasil
Sexta-feira, 27 de jUlll!�

, 19,00 - Sumário dos' pro-
gramas.
1905, - Inglês pelo Rádio.
11),15 - Noticiário.
19,30 - Osquestra "Nor-

thern " da BBC.
20,00 - "A Semana no par

lamento Brítaníco " , come.-·

tárío:
20,15 - C. H. Trevor, orgão,
20,30 - Rádio-teatro: "Ma.:--

demoiselle Bcuderf ",' de uni.
conto de Hoí'fmann.

21,00 - Noticiário.
21,15 �. "Politica Interna

cíonal " , comentário de W.
Steed.
21,30 - Música coral.
22,00 -,- Rádio-panorama.
22,15 - Noticiário.
22,20 - Comentários da Im

prensa. Britanica.
,
�......-..-..:a_...-_. ._,._-....._-"",,--..:'U

i .

..

'Ás 7,30 horas
MEXICANA

No prognLma: 1) Visões d.
Brasil n. 22 Nac. Imp. Filme.
,2) Cidade de Futuro Short 2}
A voz do mundo atulidades pre
ços 4,00 3,00 2,00
"Imp. até 14 anos"

� . .. . .. "... ..... . .....

,

i

}

o $�U OI:1GA .. 'SUe
P Q e elSA oe: uMA

liMPEZA Gf QAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FAL'L\. m; COOPIÓl,AG,W DA

hJ.!Jl' l'BLll':.-1. L\'DO�B;:;l:i GO:�t
OC'H-tAS P_\.WfE;:; l_)A FEDERA-

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencllero· GÃO (JMJmPOn abaiato e remete-lo • DOMa Rechçio afim de �oa t;. l-l. S. - 1nJo1'm1111 de Makan-
paot,o _tes, o nGlBO IJIOVO Cad8W"o SociaL sar, Iudonesia .o"rienlj:tl, que o Pri-

� meiro .Vlini·sIT·O leia Holanda
.

LuL
.............• : .............••...•••••...•.•••..•••.••••••••••• IDee1 numa recepção oferecida n.r-

IRo BeL Civil
.

Da Nuc. )' q'llel:l. cidade. e

..
m homenagem á sua

••••. •••••••••••••• • •••••••••••••

-p.B&&Oa e ao Ministro dos Te1'rito.ri-

NlII. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••• -. •••••••••• o •• 0 ••••••••

,.os de Ullra-Mar, Jan A. Jonkaman,
_�� (81) que havia alguma vezes duvidado
'WIf� e

-I
. .

'. d b tad d Re. senamel1'vC I a oa von '·e·a -

lImpr.ego ou Gora0 •• 0 � •••••••••••••••••••
! publica Indonésia em cooperar na

.

.

: formação dos projetadas Estados
Jn....n�dop.(-) I ,'

... '.

�-.u
- aI mae •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " U'Jl1dÜ's da Indonesia, ,em vista das

declarações republicarras contra a

....n. ········'l········ u. •• o ••••••••••• Holanda e contr-a o nuvo Estado da

.................................... r :t .
I

Agradeceriamoa, também, a� de noticias de D.......
lIIIBaamentoa e buwaa, de pven_ �fJa d4I pe�.. ílmipG.

�Il SAVAS LACERDA
',__ lÚClico-clrllirg1ca de Olholl
� 0uIrld0a. Nariz - Garga:ota.

PlI'tIlICrição de lentali de
aontato

,�ULTóBIO - Felipe Schm1-
dto 8. Das 14 às 18 horas.

�UCIA - �onselhelro ...
. fnl, 77.

!!I1ELIlJI'()NES 1418 e 1�

':huente

iN. ARMANDO VALOIO
DE ASSIS

'l\PiI!lI eei'Yiços de CUntca InfantU 4a
AIt,Ilat&ncla MunicIpal e de

CarIdade
-.anDA .uDICA mil CBIAl'fÇM

-

ADULTOS
'_JltroLTóRIO: Rua Nunes ... -

� '1 (JildHfclo
-

8. -Fr_cl.eo).
CoIIaultas das 2· às 6 hor�

l1I\UlBD:flNCIA: Rua 1I1:arechal GuIJ
lherme, II Fone 7-8.3

DR. A. SANTAELLA
(mpJDmado pela li'aculdade Na
� de MedIcina da UnIversl�
.',Ia do Brasll). MédIco por conc1,U'.

SI' do Serviço Naciona,\ 4e Doel'l'
'l!\II'II.5 Kentals.;Ex intemo d� Sant/&
lVaa de Misericórdia" e •Hospital
,�trlco do' Rio 'na Capital �....

deral
�DA H1IIDI().A - DOJilNÇAJI

NJilRV08AJJ
_ Oonaultóirlo: Edlf1cio AmOUlll

NETO
_ aua 'Felipe Schm1dt. CoJlJlUltQI

OU 111 ás 18 horas -

(llllllkliOncla: RUiR Alvaro de Cana·
Do no 18 - J'lorlanópol1ll.

.

Clt. POLYDORO S T'RT,4m',
...ueo dI) Hospital de Caridade

de Florianópolis
.A&IIlstente da Maternidade

�OA MÉDICA - DISTOB

�S DA GESTAÇAO E DO

PARTO

80mças <iea órgãos lnternO&, N'

peelalmente do coração
Doenças da tlrolde e demais

glândulas internas

IINROWERAPIA - ELECTItOCABo
eJOGRAF.IA - METABOLISMO'

BASAL

'.oGItn}taB d1àrlamente dj!8 15' ia
18 horas

AtIm4e chamados a qualquer
.... Inclusive durante a noite.

iIDOJIBULTORIO: Rua Vitor Metre-

les, 18. Fone 702.

�aNOI,A: A v e n I da Trom·
\

.
powskl, 62. F'on,e 768

�.-:-M�S:-CAVALCANTI
CIfnI,.,. 8)rO]usivamente de criançat!

R.ua 9aJdanha Marlnbo, 16
Telefone M. "'(1

D�, NEWTON D'AVILA.
O:!>E-""".'t',,,� - "làs Urinária" -

Dot-ncai dos mtesttnoa, reto a
lID1U -- Hemorr-oidas. Trat.â.m>en

to da colíte nmebíana.
I'18l,Kerapla - Infra vermelho.
Con'sultll: VItor Meireleli, 2S.

AtendI! díarfamerrte àa 11,8(1 bt
, l t��'de, das 16 ha. em dÚlllb

'-!.>l'.id; Vldal Ramoe, 66.
yrotl" 1007

'CURSO DE

DR. ROLDÃO CONSONI·
�JrnGIA GERAL - ALTA m
IlIt1JWIA - MOL1!:STIAI!J DEl _
.••. NHOR_'lS -oPARroS ..

IVelrmll.do pela Faculdade de M:f!dl
elIli!1Il da UniversIdade de SAo

�uw, onde foI assistente por' 11ft
!lilCII _09 do Serviço Clrtll'gico 6«

Prof. AUplo Correia Neto
. f1l1''I11''CIIl do estômago _ e via, b�

.

- � intestinos delgado e 1fl"0I!llI0
tiróIde, rIns, próstata, bexiga,

�lVO, ovários e trompas, Variol)
sdG, hidrocele, varl:Mls e heI�

CONlSULTAS:
I2I'.B :I ls I) horas, à !;tua. FiIIIJ.:ptJ.•.
�dt, 21 ('altos da CaM!' Pa·

raIso). Tel. 1.598.
�1jlNCIA: Rua Esteve! JII

alar. 179; Tel. H 7M'

DI. MARIO WENDRAUSD
DWntw tio HosfJUal "Nwê. RaMO'"
CLtNtCA M:tDICA DE ADUL�

E CRIANÇAS
C&lI8II1t6rlo: R. Viscl>nde de Oun
lPrete, 2 - e.q. da Praçà 15 de No
n.ImI taItoa da ·I1ellt HorlilO1>!Ie·)

Te!. 1545
Ceua1taa: daa 4 .. 6 hora•.
Jtaidbcia: R. Felipe Schmidt, ..

- hae manual 112
.1

Dr. Bt ASE rARACO
DOENÇAS DE SENHORAS -

8tlI"!LnJ AFEcçOES DA
:PE'LF - R AIOS Tl\'FRA-VF.R·
MIllL! u!S F' fTLTRA;1· VIOLF.'T "S
('A)"''' � ""Hpe !khm1dt, ��

Da. 9 à" 1 j e dos 5 às 7 hr9.
Rei: R. D. Jaime Câmara, 47

FONE 1648

DR. LINS"NEVES
Moléstias de senhora

. Coni!Ultórlo - Rua Jolio Pinto n. 'I
- Sobrado - Telefone 1.461

Rel!1dêncla - Rua Sete de Setembro
- (EdUlclo I. A. P. da Est1va)

Telefone M. 884 '

H. PAULO FONTES
CUnIco e operador

OoruruJtórl.o: Rua V:Itor Me�lea, ze
Telefone: 1A·05

C'.oIruIUlta·! das 10 às 12 e dali! 14 li li
Rellldênc1a: Rua Blumonau, 22

Telefone: 1.623'

MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis'
Ensina-se a dirigir automóveis
Amador e Profissional

Teoria e prâtica - conhecimento do motor.

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

, GAKAGE tJNIAO-PRAÇA GAL. OSÓRIO, .40. '

Indonesia Oriental. "Essas duvidas
não mais dr-vem ex isl i r", explicou
ele porem, acresccntandp que la

men la va o ra lu dr q ue agora que o

acordo rir> Lingajatí foi assinado
. para liquídaçãn cio problema indo
I

uesio ':1 nova rlmslilllição política
não possa �pr preparada "mais

Pl·Ooip·PI'amellll' pur todos os pa rl i-I
dos". Antr-s, o Pr-esidente ria lndouc
sia O!'i.r'lllal disse que lamentava

qu-: o,; ucontccimení os uLp então
não li voss e !TI corresnondido a sua

expectativa, [' a "CU \,1"1', seria sc

gu irlo rir imediata COüllel'açaO p01'
todos 08 pari idos na rrcoll,sLI'Wião
" rpahiliLaçiio (la. 'I}COllomia das In

rlia.'. S1'. Seclsawali r-xp l icou quc'
cuns ideruva a organização como

urr-a necessidade, sr queria levar
nvan I c os plunos po liticos contando
i'llll'rt'an!o, que "é impossivel atin-

;l·er HW inluira coooeração". Disse
"Estamos ainda esperando que

apertem a mão amiga que estamos
estenc!rndo ''.

Livros Técalees
em geral

1

lECHICOS
() :!Bresi! para seu

de�enll'81vimento
n ecessitn de técnicos

em todas as

pr&fissQes

1..IVRARIA ROSA
Rue. Deodoro, 33 - Fpolis.
A1lende pelo Serviço
ReembolltO Poatot..

ICOMPANHIA -ALIANÇA DA BAIA-
,•••• am·· U71 � 16•• : ., A a A
mClumIOA 11 TBll8POBTlIIB

Cifras do Balanco çie 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
RecetE' 'li

Ativo

Sinistrol pagos noto últImo. lI) 8UO.

Respon?abilidade:t

Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978AoL755,97

67.053.145,30
142.176.603,80

ÚW('t'orc&;
DI!', Pamot'llo .d'1}f,,, Fr�:ln'

I' de ::;J, A li.no Mf'l!!'nrI''iI. ,)r.

I e José Abr<!u.

•

"

98.687.816,30
76.736,401.306,20

,<o c" f"" lbu. I.'. frr !lflCP'CO .

I, ';'0''''1\ b .. ,fI'···-' d'l:! Arsl;jo

r\. [)V(JGA I)OSl
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: RU'Q Felipe, Schmidt 5B - Sala S
Edifício Cruzeiro - Flol'ian6po-li".11----

--smRS',
'4SSINrt4TES.
Reclamem

-

imediata·
ment, qualquer lne
gulaçidade na &ütraga
de séus ioF.naes.

I
'\. ,SI1'UAÇÃO POLITICA NA'

I
-

INDON:ti:SIA. !
i?ii' PSRP ob.iot ivo sr' a l'p.pll.blica não S. H. 1. - Informam cla Batávia,

I

que um porta-voz do Serviço de .

j níorrnações do Governo das

IndlUs1Holandesas, passando em revista a

I
si tuação na ilha Madura e

.

em

MO.d.iokerto,.' declarou que "a

'mes-I....•................ , . . . . . • . . •. ma apresenta um quadro contris-
La,clor." Asseverou .que -11ão .s·e ha-

Camisas, Gravatal p. iis.m.er
v

.
.).·a ,concl'etizada

..a. esperada Ic:o.la.-.. .,'.
. .

.'
_ boràcj.o.)la 'Re)!ublica Il1'Qonésla e •Melai dai melhores, cpeJ,oi . me- acrescentO.ll·" fazcm agora 2' meses --------..."""'-....,............:

nores preçol e6 na €ASA MlS ql1P o acol'do elé tinggadaLi fo� 'IlRAIDORES HOLANDESEE( .QON-
CELANEA ,_.RuaC. Mafra. 6 assinaclo a alg'o dpv.e seI' .1'ei,Lo." DENADOS Á -MORTE:-

- x-

S. H. T. _! Informam de AmsLer
clam, ,que Branca .simons Heubhuys,
uma' judia de 29 anos, de-Amster
dam, foi 'condenada á morte na

quela .cidade, a 26 ,d,e maio ultimo,
por Upl trilbunal ·eSlj)ooi,al 'eooar

regado de jul·gar traidores ·e Ic-ola
horacionistas. Ela .fo'i aeusada de
l1aver traido um grande nqmero de
jucI.eus Iholand·es·es entregando-os
por· dinheiro' á Ip'oUcia cI.e seguran
ça alemã. Seu mari:clo, -VV. J. H.
Houthuys, 'que não· é judeu, fo·i
·condenado por Icumpli.cidad-e no.s
crimes da eSlposa, e também �on
denrudo á morte.
Ans van Dijk, ouLra judia que

foi c.ondenada ,á mode há aIgum
tempo, por motivo idêntico ,e que
está aguardam:clo o resultado do
testemunha c-ont;ra o casaLOs Hoou
·thuys·es são ac-usa.clos de Ihav·er'em
rscurs,ó ·apr.esentado, depoz .como

I f\ecebido mais de 15 mil f-lorim; da
Policia ele Segm'anca, num perío
do de 15 meses durante a 'Otmpa

I Cão alemã, pela traição de judeus.

FRACOS-.
ANÊMICOS

TOMEM

Ul008 Cr2DsDtau
"SILVEIRAII

Gr.·nd. T6nlc.
I .

'
'

.

"Quem extraviar ou inuWzar •
certificado de alistamento pa�
multa de 10 a 50 cruzeiros, out�
sim incorrerá em multa de 20 • 1111
cruzeiros aquele que extraviar ..
in·utilizar o Certificado de

.

�
vista".
(Art. 11'.9 da Lei do Serviço Mt..

tar).

o VALE D(i) ITAJAt
Procurem na Agência

ProgresSO,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

.

ROSA
.

--

1-'abricante e digtr.ibuidorqs d':1s afamadas con

tacções ·DISTINTAn e RIV.ET. POIl9U� um gran.
de sortimento de c::o"emi.ral, ri.cados, brin.
bona • baratos, algodões. morin. .. aviamentos
pal'a alfaiata.i que recebe diretamel\ta da,

Snr.� Comerclant•• do interior no �entido de lhe hr.lH!5m, 'Imo

FlorlanópoU., � �FILlAIS em Blumenau .a Lajes.

I
Imelhort>A fábr1do:1, A 00.0 ·A CAPITAL- chama' Q ot.ng80· do.

visita antea d. efotuarem SUQI!! compra.: MATRIZ .m

(
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A.' margem dI! S s e s s o es

d.3 AssembléIa'
c Ainda no caruis, o caso do
Hospital Bom Pastor, Pelo ,7�1'
lo, vae turoer sessáo secreta,
"a-tim-de se P01' ,a coisa em

praio» limpos, após algurnàs
necessarias desinfecções.

. Será -riçorosemente proibida
a. entrada de menores até 60
anos: Dará entrada o cartão
com a inscrição: _ Deputado".

. . .

oscou�'

Bita de siri, afirma' nm 'calabarescl elemento da DON, tem meia duzia' . de depu-,
tados pessedistas., Esses, contudo, nã. se prestai a afirmar hoje o que. negar.,

ontem. e a jurar hoje o que )desmentirão amanhã -. E' preferivel ser
bôca, d'e siri a f ser «comum de dois» !

-_;'''''""''''''�-''';'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''�"'''''''''''''''''''''''''''-''''''''''''''''_'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''''�''''''''''''''��'''''''''''''''''''''''''''''''''''='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-''''_''''-'-'- .

Contra a atitude .de

o SI', deputado Lopes Vie'i,ra
nã.o [az parte da Comissõo de

Preços, '/lI.as, si o, fizesse, N

teria 17W'itO bem,
O pasquínte aposíeíonísta, tidão de idade. Só essa foi a ra- Bananas, [arinho. de Inf;!;ndio-

ante-ontem, sabendo qúe () sr. zão q,ue levou a 16a
)

R, 'C., a ca e outros comesticeis para a

Oscar Da Nova fôra ehamad determinar a presença do tal- deglutição tia pobresa necessi-
tam Se'1' cotados pO'l' preços 1'0.á 16a C. R., abriu duas colunas toso áquela Repartição. soâsieis. Está certo. Ce'l'tissimo.

para fantas-iar cavtlosamente' Fica, assim, colocada em .\3e- Se« úitimo discurso causou
uma situação de descrédito pa-: us verdadeiros termos a notí- excelente impressão, si bem,
Ta aquele conterraneo.

'

cía de ontem, com as nossas ho- > que, "nem só do pão 'vive () tio-
. inem",A ,razão da intriga mísesavel, menagens ao sr. Major Fausti-

residia, única e' exclusívamen-, no da Silva".
, 'Ni'/i(J'Uem ,mais .falou e'1n

te, em ser o sr. Oscar Da Nova. Tragam, agora, a, creolina, e lalta de peixe. As tainluis e,

POlitico pesaedista. ; levem-se .. '
'suas 1'eslJútivas ovas ainda

oborrotoni ali bancas do M.er-
Ontem" contudo, º pepelu-

S
- cedo, OS S1'S. deputados , téni

cho injurioso viu-se obrigado, Botas lissoes, passado bem. oi'
'

a engulir o vômito do dia an-

E
Atualmente, nem, ma'is bi-

teríor. m,ê'-lo como, se vê d,esta DO, l,tr81-to citas são necessárias:
.l.'1

Os "biclios" 'substitu'ira,rn
local, que publicou sob .o títu- Terão .inícío amanhã e durarão "aquelas" e 'I){vem p01' ali 1"0-

lo "Um delinquente de crime até o dia 6 de julho próximo,' as setando, w'l'anjando outro as-

militar":
. Santas Missões na MaLriz do Estrei:!.

sunio para manterem Q. oposi-
"Em a nota publicada na adí- to, as, quais serão pregarlas pelos k, ÇÜZ:peixes", até nos cafés desa-

ção de ontem, sob o titulo ad� R. Missíonarios do Imaculado 00- parecerani, pela tortura dos
ma, há, efectivamente, contor- ração de Mar-ia. leqüimos .. ,

* * *

me hoje, apurámos em palestra, Ao religtoso dos mais expressí- 'Do anedotário iÍ hor« do
com o ilustre Major Chefe da vos, porque .representarn

'

um ver- café.
16a C. R., a rectificar o seguiu- dadeíro reajustamento da creatur-a Fala o detnuado ,Ba�'l'os Le-
te:

,

,
com o seu Cl'eador', as r,eftlridas 80-

mos: _ Você onvi'U" ontem, iJ
<.') D N Gelesl'ino cantando PORTA'

l' - O sr, Oscar :a ova lenídades tprão, PO,l' certo, a assis- '

-

f' I Re t'
-

M" ABERTA. ?
,nao 0'1 aquea par lçao 1- tência lotaI da população católica _ Sim, ou.vi ..,- dizia o depu-
litar apresentado por pessoa, (jaquele prOOlpel'O sub�disLrj to, tado Ylrnor Corrêa _ e, acres-

�guma, :glas, .sim, a chamado,: Como outras Lantas vezes, a .família centou: _ pensei que fosse
dIurna paródia ao Pm'ta Fecha-

_2° -,Que e r,eferi o

senhorl;�ristà, da,nossa terra'"d,es'Prezando da. dil'p1'óxima sessão se-
nao esta sob ordem de captu- 1nLeJ8 vaIdades e o ndwula "res- creta ...
ra, mas, tão somente, prestan-j peito humàno" estará ao lado ria Zé J rio Co.ngre��,
do esclStrecimentos, Trata-se,� Cruz em' jUl'amento�/ de fidelidade além de advogado e de:putado,
não de um "criminoso", pois ao -Divino Messias, numa grandio.sá Golunl AeadêlOicI é professor da matéria sôbre a

1 à Ia Justiça, Militar ainda não se demonstração de fé, {\o.nlra o ma- O Diretório do Centro Aca- qual versarão as monografias mparo' cr auçapronunciou' a respeito, mas, terialismo ego.ist.a e impiedoso dos dêmico 'XI de Fewereiro, em do CO'll.çurso: Direito Constitu-
tão sómente, áe um faltoso. nossos tempos. sua última reunião ordinária, cional. Rio, 26. (A. N.) _' Df.l acôMc"
A noticia colhida pela nossa 'O' 'pI'og'l'àma amanhã, s.el'LÍ o Sf'- realizada em sua séde social, E, finalmente, temos a figu- com a ut'ienLação estabelecida pela"

reportagem, em parte mal in· 'guinLe: As 19 ]to)'as _ I'eeepção sob a presidência do Acadêmi- ra tresp,eitável do Des, Henri- diretor do Depal.'tarnenta Na'CÍana];
formada, teve, apenas, ° fito de aos R, R. l\1issio.nál'ios (' início da 'co 'Osni Gil Kirsten, escolheu, q-ue da Silva Fontes, cuja ina- da Criança, seguiu para O nü:r.te O'
ressaltar o zelo daquela Re- Grande Missão, dentre os professores da Fa- tacável personalidade é sobe- médico· puel'iculLuI" Nelson Jardim,
partição Militar no desempe- No dia 29: ás (i horas:- Missa culdade de Direito, de Santa jamente conhecida. O "Des. que visital,á o Estado do Amazona�'
nho da ,sua nobre e CÍvica fina- expJi.ca,da e breye prátIca. Catarina, os ,que integrárão a Fontes", como é conh.ecido nos os territórios do Acre, GU1I1pol"é,.
lidade. As 7,30 horas _ missa pal'o.ql1ial Comis�ão Julgadora do Con- meios acadêmicos, já. diversas Rio Branco, afim de aríimrlar-.s�'
O sr. Oscar Da No.va,. quando CDm sermão. As 9,3,0 _ no,va mis- curso de Monografias,' em boa vezes tomou parte em comis-l com as autorklades estaduais e Le-'

c?nv_ocado, conseguIU transfe- t.ia., As 10 - catessIS�,O para �s hora lançado por aquela p,res- sões .similares, sem que em gião Brasileira de Assisiemüa, pa
renCla de classe apresentan- �rl3'nças. As 15 _ VlslLa ao S, S, tigiolSa entidade acadêmica. nenhuma vez houvesse desme-I1'a esl3lbelecel' as bases pará a c.oJk
do-se c.:0mo pertencente a uma oSacramenCo 'e a N. Sra. da Fátima� Os 'Professores escolhidos são recido a elevada confiança ne:' cessão, de alL�iljos f,ederais ás obra$
determmada classe, quand_o eral �s, 1�_ horas; ,PI'OCÍ'ssiIo Illmi_:wsa -:-1 ps segjlintes: Des, Urbano, M, le de,pos�t2,çla, pelos �l�n?s daI de prote,ção �.l,?aLeI:nidarle; infân--

,
de, ?1!t;r..a, ,colff.orm�r-��P()lS, !'i�rS�lm,lo - Ierço e lIlstr.llçao reIJ- 'SalIm;.;' João José de Souza Ca- nossa brIOsa e.scola ]undlCa. ma e adolescenela.
venflC�u com.a legltIma cer- gw", '

�::,l e Henrique da Silva Fon-

CANTO DE PAGINA
F·

,

d
..,

'I' t
�.

d
· A Comissão funcionará .sob·

·Irma a _' Impor ao 'e
_

'Jurlspru enCI8 ti;:��di:,Ci�a�I�S�rimeiro, Des.' A U, D. �, caLarinense, ��!�I�a, missioneira e edificadora, fJl-
RIO 27 (A N) Os ]'tlI'ze d

. , .

ta
.

,
lhou! Falha irre.parável. Desaaedi lou-se perante a opinião públiea, I"

... -, s e prImeIra IllS nCIa aos �omo se ?ode veI, a escol�a caLal'incnse. �em mesmo' os próprias 'cot'l'eligionários lhe fornecem IJ'"quaes a constituição atribui a, ralcudade de .,relax:ar prisões ile- fOI das maIS acertadas. Nao crédiLo de ,que ,precisa. Há deflação da UDN em nosso Estado dOOO�'l;ilgaes, não estão obrigadÇ)s a recorrer ex-oficio de suas' decisões tem, pois, os concorrentes, mo- dária e mora;l. Esta precária situação da UDN em nosso Estado decoI':
- decediu o Supremo Tri,bunal F�deral. Essa questãp. vinha tivo para receiar um julgamen- re, de n:íu�tos ,í'?tol'es que, €m síntese, s,e ,p'reTIldem à falta doC' Ol'�e:n-taçãol
$elldo objeto de controversia no foro. A decisão ria mai 1t .

1 e a lllU!phcablhdade de um p�'ograma que, :e exis�e, .

.fi,cou no, prupel.
,'

" ,.. • y- s a � to pal�cla •
-

l)entl'e os fatm-es de mawr desrugl',egaçao pal'lldal'la, <conta a UDN()orte de JpstIça do paIS fOI tomada no habela as corpus requerI ,o Des. Urbano Mo' Salles, além com a sua bancada, na Assembléia Constituinte, e o seu ÓI'g'ão ofieial.d<? a.favor do sr',Marques Almeida, preso �á tempos :pelas

eCO-Ide brilhan,te,
mestre de Direito o

','Di,ár'io
da Tar,'d.e". Não sabemos qual del,es_ causa maior,es danos, En

n0l111a ,po,pular, tendo o seu ,advogado conslJderado ilegal a me- Penal cuja matéria domina in- qua,nto a banca!da udcmsta,. alheIa as t:'�.lçoes 'e ao progresso d,o Es
dida e recorrido ao juiz da decima sexta vara criminal pedindo t"

'

t
'

D' t d F I Lado, des-go.lV,erna o seu eleItorado, o Dml'lO da Ta,rele, se� medIdas 18
,

• �
,

•

A
elranlen e, e Ire ar a acu -

sem 1'r,eios, vai ofendendo e menosprezando êss,e mesmo eleltorado, Nã<t.O relaxa�ento da pinsao d�cI��a, de acordo com o paragrafo dade e austeJ'o Presidente do sa:bemos qual o mal maior. Ambos, jornal e bancada, "eternos vigi-22 do artigo 141 da ConStItUIçao,. sendo entretanto o despacho Egrégio Trilbunal de Justiça, lauLe,s" de .qualro costados, .missioneir3; ,e eva,fl!�éli.camente, vão .pas-,reformado (pe}o Conselho de �u�tlça, qUe tornou obrigatol'io, IDntl"e os acadêmicos, o veneran sando o !TI,alo!' canto -do ':'1�'árIo., em ma.t�fla polIbca .. Enqualüo uma, llW,·

'nesses casos, o recurso ex-ofICIO. O Supremo Tribunal por d .. D' t 'd '_ ,A!s'senllbleJa,: sugeI':C medIdas. SUpllCsslvas da receIta e amplIatlVas �3
'.

, '

. . .' .0. Ire or �oza mereCI a SIm de®eza, o o'utro lII!V,enta crrmes, a,talca pessoas -de beIl_l, para no dIamaIOria de v�tos, anulou, o refendo �r?Vlmento. e lestabel�ceu patIa e confIança. segllirtte, dizer que hoU've 'engano, que não 1'ôra l?em m�orn�ado.o decreto de lIberdade emanado pelo JUIZ da decIma sexta vara. João José de Souza Cabral,' A, paciênCia e a toLerância do elelLprado üd,emsta _yaI ate um _c,er-
to li:mite,. Não é :possível su:P?rt�r um }),I<ef.�, sem l;eaçao. Ta_nto 11,ao. é_
paSSIvei. que u<;lemsLas respelLa'Vels, homens llltegros, e' de Cl'VJ.smo a to
ela "pra.va, pref'eriram, llo-tória e public.amente, ir cnn-tra. aq�lElJ.�s qUll'
'receberam o,s seus votos do que' <lioeilar o desca:la:bro e a mlséna ,po
líti:ca praLilCU'da PÓI' êss�s mesmos ."salvadores". Jámais se viu Lanta
desorienLação e ülinto des'Pudor pcíhLlCo!

Ambos, jornal e bancada, c.heg',aram, à pel'f.eiçã.� de ma,Duse.ar auto-,
res clás'silcos nacionais e esLrangel'I'os a cata de' tn'adas crue, t!'sada.s
ooIl/veni<8ll.temente poderão iludir o eleitorado e jusLI\�Cal' aLltudes,

duplas! Querem, �om frases de efeiLo, justinc�r.- o, que dl:3se;ram e es

creveram, apesar de hoje d·esmentir,em o que .fOI dIlo e eS'�rJt.o,
Qua,nta mi-s'éria! ,Quanlo despudor! At.é quando: o elBltof3ldo, ud-e

nista supotI'Laf'iá essa oriemLaç.ão elada ao, Se'll partIdo, só Deus s,abef
Felizmentle o eleitorado marmiteiro, o clrJtol'aelo que mal sabe aSSUlar

o nome, tem o es'c.lareci:menlo suücienle ,pal:a vêr,,_Que os' "eten108 S:i1.1-,�vadol'es" não ,passam ele "eternos desacl'edllados .' .1>

Easulindo O Yômi�o

AFECCOES DO

COURO CâSfU!DO.·

L,oNDRES, 26 (U. P.) - Bevin declarou á Camara dos..
comuns que o embaixador britaníco em Moscou recebeu ..ins

truções de manifestar ao governo soviético o pezar da Inglate
ra pelo modo que aquela governo respondeu a dois pedidos de.

'

informações britaníeos, sobre' as recentes alterações po}iticrut: .

. ocorridas na Hungria ..

Renuncia do vice-presidente da C.V.P.
RI.o, 26 (A. N.) __: Sob a presidêncía do coronel Mári.o

Gomes da Silva, reuniu-se na manhã de hoje a CCP. O prlmeí
: 1'0 assunto debatido foi o anteprojeto da limitação dos lucros

:rla industria e do comércio, apresentado. pelo ministro da F'a-:

tzendaJ A sub-comissão designada para estudar o assunto por
, intermédio do seu relator, representante do ministro da Agri-�
,

cultura, o:�,ihiou coritrartamente �,o anteproieto. Em .seguída
o .representarrte ,

do ministro da Fl;lJZe�da expoz as �a�oe� .

do-
.

anteprojeto, defendendo o ponto de VISt� do seu mllllS�erlO e

afim de esclarecer certos detalhes. focallzados, pediu VIsta do>

processo .

. . ' ,A seguir o sr. Mário Gomes pediu aos jorna1i�tas que se

retirassem da sala, <pois realizar-se-ia uma sessao secreta;

Mais de meia hora esUveram reunidos a portas fechadas 0&

membros da CCp, Apos apurou a reportagem que os �embroEi,
da cepo solicitam sua renuncia, acompanhando a atitude do

sr. Mário Gomes que deix�ria aquele orgão .

Baixara o preço � construção
da batata de pontes

,
'

Rio, 26 (A, N.- _ :\ Comissão Porto Alegre, 26 (A. N,) _ li'�l'
Central de Preços, reuniu-se hOjel' �u�eI'id� �,Assembléia Esta,dual,
rJar-u examina]' a questão. da bata- que Q govérno conceda a empr esas

ta e o. ante-projéto apresentado
I particulares a faculdade de eOl�s-'

pelo m inislf'o da Fazenda sóbl'e o I Ll'uir p�ntes nos 1,O>eaIS d.6 m�lOJ"
limitação dos lucros da indúsLria 'e ml'culagao, <c()bra�Qo posbel'Jor
comércio .. Sabe-se que' em face lja I mente sua construcao à

_

tax.a qe p�

gl'ande safl'a' d-o ,Rio Graooe do Sul dagem até a arl�ecadaçao do eusf,o-'

a bat.ata, cujas partidas começaram das des.pesas de const.rução e :COll-
� CJhegat, sofrel'á considerávBI'bai- servacão.. �ald�as as d.es�e�a8 _" tY

,

imovel passara ao patnmoulO I�s-
xa 11o.S preços, '�

tadual, livre o desembaraçado rllr'�
�-"����.�����������-,,,.�

quah!lH'1' onUII,

. \
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